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METAI-VOL VUI 

Amerika Neturi Maišytis j S k a n d a l i š k a V o l d e m a r o B y l a 
Europos Reikalus 

- t 

TOKĮ NUSISTATYME SKELBIA SEKRETORIUS 
H U G H E S 

Nori Ameriką Patraukti Eksper
tu Komitetai) 

20 MIIIONŲ VOKIEČIŲ NETURI PAKAKTINAI 
M A I S T O 

tu ir tiedviem komitetam pa
vesti: vienam rasti priemonių 
subalansuoti Vokietijos biud
žetą ir sustiprinti valiutą, gi 
kitam rasti formulą, kokiu 
būdu ir kaip grąžinti Vokie
tijon auksą iš užsienių. Fran-
cuzai yra nuomonės, kad vo
kiečiai didžiumą savo aukso 
yra paslėpę užsieniuose. 

NORIMA ĮKURTI TRIS j ATIDAROMA KONGRESO 
RHINE VALSTYBES, I SESIJA. 

FRANCUA NORI KONTRO
LIUOTI RUHRA. . 

Rhinelando komitetas 
Berlyne. 

Tai visas ekspertų komite- j BEKLYNAS, gr. 1. - čio-
tų darbas. Abudu komitetu tu nai žinios apie Rhinelando 
ri dirbti reparacijų komisi- f

v a l s t y b e > k u r i g i a n d i e y r a f o 
jos nurodymais. Šią komisiją 

AR ITALIJA NORI PRIPAŽINTI BOLŠEVISTINE 
VALDŽIĄ? 

AMERIKA TURI STOVŽTI 
ATOKIAI NUO EUROPOS. 

PHILAJ>ELPHI£, PA., gr. 
2. — " American Academyof 
Political and Sočiai Science* • 
čionai minėjo Monroe doktri
nos šimtmetines sukaktuves. 
Svarbiausiuoju kalbėtoju bu

vo Valstybės sekretorius Hu
ghes. J is kalbėjo apie Suv. 
Valstybių poziciją kas link 
Knropo«», Tolimųjų ftyi^ 3$ 
pietinfės, lygiai ir centrai i r^s 
Amerikos. / 

Pažymėjo, kad Snv. Vals
tybės nusistatusios nešimai-
syti į Europos reikalus. Suv. 
Valstybės kariavo Europoje 
su tikslu sugriauti autokrati-
zmą. Tą pasiuntinybę atliko. 
Už tai nereikalauja generalių 
reparacijų. I r kaip pirm ka
ro, taip po karo Suv. Vals
tybės stipriai laikosi pirm 

vieno šimtmečio paskelbtos 

£i kontroliuoja Franci ja. 
Apie okupuotų teritorijų 

padėtį ekspertų komitetu tu
ri tylėti. 

I r štai kas pasirodo? Repa/» 
racijų komisija ir pati Fran-
cija darbuojasi į tuos eks
pertų komitetus įtraukti S. 
Valstybes! 

Bet tai tuščios pastangos. 

rmaciios procese, pareina 
daugiausia spalvuotų politi- t o s ž e i l W ^ -
nių raportų formoje. Vienos 

WASHINGTON, gr. 3. — 
Šiandie atidaroma regularė 
Suv.# Valstybių Kongreso se
sija. 

\ t i r I I B I I V •-.. t m m\im 

WASHINGTON, gr. 2. — 
Herman C. (Davis, kurs tar
navo Pastos .departamente, 
prisipažino per 4 metus pa
vogęs 75,000 dol. vertės paš-

VALDEMARAS NORĖJĘS PASISAVINTI LIETUVOS 
VALSTYBĖS 92,500 KRONŲ. 

PRAMATOMAS BADAS 
VOKIETIJOJE. 

Monroe doktrinos. Amerika 
turi but amerikonams. Ame
rika nesimaišo į Europos rei
kalus ir Europa neturi savo 
rankų pridėti prie Amerikos. 

Amerika turi didelę simpa
tiją Franci jai. Nori, idant 
Franci ja prosperuotų. Bet po Į BERLYNAS, gr. 2. — Kai 
draug nori, idant ir Vokieti- kurie užsienių koresponden-
ja gyvuotų vienybėje ir pro-1 *« tvirtina, kad šiandie ma-
speruotų. Nori, kad visai Eu- žiausia 20 milionų Vokietijos 
ropaį kuogeriausiaį sektųsi. \ gyventojų neturi pakaktinai 
• Amerika nenori Europai di 
ktuoti %avo norų arba varžy
ti jos teisių. Nori, idant Eu
ropa turėtų taiką ir ekonomi-
niai pakiltų. 

Tolimuose Rytuose stovi 
už atvirias duris. 

NEGALI APSIEITI BE 
AMERIKOS. 

maisto. 
-A*ėj«*6 žiemai tuos žmones 

surems ne vien badas,, bet ir 
šaltis. Iš to turės kilti ligos 
ir milionams žmonių bus1 pa
vojaus. 

Jau šiandie daugelis žmo
nių kenčia tikrąjį badą. To-
liaus bus blogiaus. 

ITALIJA IR BOLšEVISTI-
NE RUSIJA. 

=r 

PARYŽIUS, gr. 2. — San 
tarvės reparacijų komisija R 0 M A , gr. 2. — Italijos 
nusprendė paskirti ne vieną, | p a r l a m e n t e , anądien gyvai bu 
bet net du ekspertų komite- į v o s v a r s t o m a s valdžios įduo

tas sumanymas padaryti eko
nominę sutartį su Rusija, 

Diskusijose gyvai dalyvavo 
ir komunistų atstovas Bom-
baoci ir premieras Mussolini. 

Komunistas atstovas pažy
mėjo, kad ypatingos revoliu
cijos pravestos Italijoj ir Ru
sijoj. Dėlto tiedvi valstybi 
privalo' ir susitaikinti bend-

žinios tokios, kitos — kito
kios. Jose tik mirga įvai
riausios rų&es franeuzų ir 
pačių vokiečių politikierių in
trigos. 

Atrodo, kad Rhinelando va
lstybė tikrai steigiama. To 
negana. Francija darbuojasi 
ten įkurti tris atskirias vals
tybes. Būtent Palatinato-
Hė'ssų valstybę, pilnai nepri
klausomą; Prūsijos Rhinelan
do valstybę, atskiria nuo Prū
sijos, bet prigulinčią Vokieti
jai; ir autonominę Ruhro val
stybę, kurioje Francija, pasi-
liuosavusi fmo Rhinelando 

,'rais interesais. 

Tamsu.. Liūdna.. Linksma. 
Ilgi ir tamsus vakarai. įkyru namuose sėdėti. Ad

ventų laikas. Pasilinksminimų nėra. Dori katalikai neina 
į šokius. Liūdna 

Ar verta liūdėti? Ar nėra kuo nuvargusią sielą pa
guosti? Ar galop neįkyrėjo miuns vieni žaidimai, juokai? 
Ar gi tik tuomet mes jaučiamės gyveną kuomet muzika 
ausyse, suktinis kojose, baisus krutamieji paveikslai aky-
se? H 

Ne! Mes mokame linksmintis. Gerai. Bet mes moka
me ir susitelkti, pažvelgti į'platųjį pasaulį, jo kovas, sieki
mą prie visuotinos žmonių gerovės, laimės. Mes mokame 
mąstyti su viso pasaulio tiesos ieškotojais", meilės kūrėjai, 
gerbūvio karžygiais, 

Neliudėkime. Panaudokime ilgus vakarus. Atnau
jinkime savo sielą. Tesidžiaugia mūsų dvasia. Tene-
liudi išbadėjęs protas, pakrikusi ir susiskaldžiusi širdis. 
Eikime džiaugsmo ieškoti. Skaitlingai rinkimės į paskai-
tas-referatus. 

\ 

ŠIA SAVAITE ĮVYKSTA PAŠNEKESIAI: 
I DIEVO APVEIiZDOS PAR. SALĖJE; 1) PA-

NEiDĖLY, "Draugo" Redaktorius atsakys: "kodėl aš 
Smilgių Petras, o ne-Pliuškių Raulas"; 2) SEREDOJE, 
advokatas K. Česnulis kalbės tema: "Nuodina be nuodų^ 
žudo be armotų, gydo be operacijos." 

I I Auiros Vartų par. salėje: i)UTARNINKE, "Drau-

m 

I I I ROSELANDE, Visų Šventų par. sal.; | ) PANEDifc-
LY, p-nia Nausėdienė ir* M. Zujus — ta pati tema; 2) 
SEREDOJE, "Draugo" Redaktorius — ta pati tema; 
3) KETVERGE, adv. Česnulis — ta pati tema. 

Pašnekesių pradžia visur 8 vai. vak. ĮŽANGA VELTU, 
• — — — « 

Premieras kalbėdamas pa 
žymėjo, kad Italijos valdžia 
nėra priešinga bolševistinę 
valdžią pripažinti. 

Komunistas atstovas išrei
škė džiaugsmo. 

\ 

PROGRESYVIAI ATSIS
KIRIA. 

* — 

WASHINGTjON, lapkr. 30. 
— Pirm atidarysiant Kong
reso sesiją, republ ikonai se
natoriai turėjo konferencija 
pasitvarkymui. 

Tečiaus progresyviai sena
toriai nesutiko susidjėti su se
nosios gvardijos republiko-
nais. Progresyviai pasigami
no nuosavą programą. Gi a-
nie savo vadu paskyrė sena
torių Lodge. 

komisijos Tuanšymosi, galėtų 
dominuoti. 

Didesnis komitetas. 
Penkiolikos asmenų komite

tas, kurs reprezentuoja čia 
Rhinelando gyventojus ir ku
rį Berlyno valdžia pripažino 
teisotu, vis dar čionai mitin
guoja Rhinelando klausimais. 

Pastaromis dienomis tas 
komitetas savo akciją praplė
tė, Narių skaičius padaugin
tas ligi 56.)/ Taigi tas komi
tetas šiandie vadinasi 56-ių 
komitetas. ' 

Komitetas planuoja viso
kius projektus, kad Rhinelan-
dą sulaikyti nuo atsimetimo. 
Paduodama visokių projektų. 
Bet ikišiol nei vienas -jų' ne
pripažintas tinkamiausiu. 

Mačą vilties. 
^Net aitriausi Rhinelando 

separatizmo priešai ima pri
pažinti, kad Rhinelando atsi
metimas yra jau kaipir fak
tas. Nes separatistai turi 
savo valdžią ir tą valdžią rei
kia pripažinti de facto vald
žia. 

Rhinelando 56-ių komitetas 
reikalauja Berlyno valdžios, 
idant 'ji ir poliaus pinigiškai 
šelptų nedirbančius darbinin
kus Rhinelande ir Ruhro te
ritorijoj, nežiūrint to, kad 
tam tikslui re iktų sunaikin
ti ir naujas "renten" mar
kes, f 

Valdžia su tuo sutinka. 
Bet reikalauja, kad mokamą 
pašelpą ji galėtų direktuoti. 

ITALIJA SKAITOSI NE
MAŽA VALSTYBĖ. 

TURI V*W4<M)00,000 
GYVENTOJŲ. 

Vienur skaičius nupuolęs, 
kitur pakilęs. 

ROMA, lapkr. 30. — Gruo
dy 1921 metais Italija turėjo 

LIETUVOS ATSTOVYBĖ DANIJOJE IŠKĖLĖ BYLA. 
1 1 ' 

Prof. Voldemaras gynėsi. — Amerikos lietuvių au
kos butų žuvusios. — Atstovas Savickis sukirto. — Ap
skrities Teismas padarė sprendimą. — Visi pinigai pri
klauso Valstybei. 1,200 kronų prof. Voldemaras užsimo
ka už bylos lėšas. Prof. Voldemaras apeliuoja. Dani
jos ir lietuvių spauda piktinasi. 

Prof. A. Voldemaras, Pa
žangos partiįįos šulas ir ait-

dėlį išmokėti. Kadangi kon-
tas buvo įrašytas prof. Vol-

manė riausias keršintojas Lietuvos d e m a r o v a r d u > U 3 

Valdžiia, nuo 1921 metu «e- b e teismo netinįs teisės šį rei-
kalavimą pildyti. Kad betekęs Valdžioje jokio "ci

no," kurs už savo straipsnius 
pažangos organe "Balse" 
nekartą pinigine pabauda tai
somas ir galutinai už straips
nius "Vai re" išsiųstas visam 
karo stoviui į Varnių Draus
mės Batalijono Stovyklą, pe
reina paskutinę kompromita
cijos laipsnį. Taip baigia sa
vo dienas buvęs Lietuvos Mi-
nisterių Pirmininkas nuo lapk Savo gyventojų surašymą. I r 

tik šiandie to surašymo arba ***• d- m e t l * k o" 
cenzo rezultatai paaiški. Re-
gularis gyventojų skaičius pa
duodamas 38,885,941. Jei prie 
to skaičiaus pridėti reziden
tus svetimšalius, kurių did
žiuma visados apsigyvenę Ita
lijoj, tai pasidarys skaičius 
40,123,006. Taigi, palyąinus 
su 1911 metų atliktu cencu, 
gyventojų skaičius pasidaugi
no 4,164,564 asmenimis. 

Tas gyventojų> skaičiaus pa 
didėjimas paeina iš to, kad 
pinigai peršoko mirimus, kad 
po karo aneksuota kai-kurios 
Austrijos-Ungarijos teritori

jos. Mirimų skaičius, imant 
aplamai iš 1,000 žmonių iš
puola apie 11. 

Gyventojų skaičiaus padi-
jolejimas neliečia visų valsčių. 
Iš 8,354 valsčių 3,111-oj gyve
ntojų skaičius yra mažesnis, 
negu 1911 metais. Piedmon-
te 75 nuoš. valsčių turi ma
žiaus gyventojjų. jTurino pro
vincijoj 78 nuoš. ir Alessand-
ria 76 nuoš. mažiau. Ypač 
pietinėje Italijoje gyyentojų 
skaičius žynriai sumažėjęs. 

Cenzus nurodo šiuos mies
tus, kurie skaito virš 100,000 
gyventojų: Bari, Bologna, 
Catania, Ferrara, Florence, 

vo mfėn. 1919 m. ir Užsienių 
Reikalų Ministeris įvairiuose 
Kabinetuose. 

Prof. Voldemaras mėgino 
apgaulingu būdu pasisavinti 
žymias Lietuvos Valstybės \z- kinių į prof. Voldemarą ir A 
do sumas. Nepavyko. K*o- B-vę Kjobenhavns Handels-
penhagos (Danijos) Teismas bank pripažinti šias 51,971 
išsprendė, kad 92,500 kronų kroną ir 92 era su priskai-

uz-
kirtus kelią galimam pinigų 
naudojimuisi, Atstovybe lap
kričio mėn. uždėjo areštą ant 
51,971 kronų 92 erų su pri-
skaitytais ir pri skaitytinais 
nuošimčiais. 

Atstovybė tvirtina, kad mi
nėtos 92,500 kronų buvo Val
stybės lėšos; sudėtos jos bu
vo kontanv įrašytan prof. Vol
demaro vardu, todeliai, kad 
Lietuvos Valstybė tuo metu 
dar neturėjo čionai , šalyje 
pripažintos atstovybės ir rei
kalauja Lietuvos Valstybės 
vardu, remdamasi paduotu 
teisman 30. XI. 1922 m. ieš-

priklatiso ne'jam, bet Lietu
vos Valstybei. Bylos tekstas 
iš Kopenhagos Teismo aktų. 

Lietuvos Atstovybė Skun
džia Valdemarą. 

1918 metais (Voldemaras bu
vo paskirtas Lietuvos Dele
gacijos pirmininku prie Tai
kos Konferencijos Paryžiuje 
ir pabaigoje ^kalbanuį metų 
buvo atvykęs iš Berlyno kai-
kuriais Lietuvos valdžios rei
kalais. Jo ir buv. Lietuvos 
Finansų Ministerio Yčo įsa
kymu Prekybos ir Pramonės 
Bankas Berlyne pasiuntė te
legrafu A. B-vė Kjobenhavns 
Handelsbank Voldemaro sąs-
kaiton 200,000 markiu, kurią 
sumą Voldemaras sausio m, 
2 dieną 1919 metais iškeitė 
danų valiuton kursu 46,25 = 
92,500 kronų ir įdėjo šitą su
mą minėtan bankan, kontan, 

Genoa, Livorno, Messina, Mi- įrašytan jo vardu. Sausio 
lan, Neapoles, Padua, Paler
mo, Rome, Turin, Tarauto ir 
Venice. 

1911^me<»is Italija turėjo 
tik trylika miestų, kurių skai
čius gyventojų buvo didesnis, 
kaip 100,000. 

1911 metų cenzo statisti
kos nebuvo paskelbtos ligi 
1!Ji6 m. Pastarojo cenzo sta
tistikas bus galima jau gauti 
už keletos mėnesių. 

Italijoje aukštasv gimimų 
nuošimtis verčia gyventojus 

Kitaip ji nesutinka. Nes ne- emigruoti svetur. Dėlto kas 
žinia kaip tie valdžios skiria-j metai daugybė žmonių iške-
mi pinigai gali^ but dalinami. liauja svetur laimės ieškotų, 
ir kam jie turf tekti. j Nes namie darosi ankšta. 

Imant abelnai, visose oku-
N,EW YORK, gr. 2. r 

Plieno didikas Gary yra prie
šingas mažinti amerikoniškas puotose Vokietijos teritorijo- j žinia kas ten toliaus turės į-
skolas Europos valstybėms, se siaučia tikras chaosas. Ne- J vykti. 

mėn. 15 dieną iš minėtos su
mos buvo paimta 10,000 kro
nų, duotų naujai steigiamai 
Lietuvos Atstovybei Čionai 
mieste; kiek vėliau tokia pat 
suma — Atstovybei Stocldiol-, 
me įsteigti. Be to, Voldema-
ras tame pačiame mėnesy pa-
įėmė trims atskirais atvejais 
iš viso 28,023 kronų 85 erų ir 
įdėjo 9,309 kr. «5 erų. 1920 
metais lapkričio mėn. jis išė
mė 8,000 kroąų. Po to laiko 
konto buvo nejudinamas. Lie
pos mėn. 1 d. 1922 m, indėlis 
kartu su priskaitytais nuoši
mčiais sudarė 51,971 kr. 92 e-
rų. Rudenyje 1922 m. krei
pėsi vietos Lietuvos Atstovy
bės bankan Lietuvos Valdžios 
vardu prašydamas esamą in-

tytais ir priskaitytinais nuo
šimčiais. Atstovybe jrašo 
taip pat pripažinti pinigu a-
reštą teisfctu ir pildytinu ir 
pripažinti arešto išlaidas. 
Prof. Voldemaras pareiškė 
privaląs būti išteisintas ir 
jam turį būti atlyginta už 
nuostolius, pasitikėjimo ir 
kredito nustogimą, areštą da
rant; 200,000 markių atlei
džiama ; aukščiau pažymėta 
suma — 9,309 kr. 65 erų — 
išskaitoma iš- ieškinio, būtent, 
išmokėjus 42,662 kr. 27 eras. 

Ako B-vė! Kjobenhavns 
Handelsbank, bylą sprend
žiant, nėra pareiškusi savo 
asmeninio reikalavimo, bet 
pranešė, kad išmokėsianti pi
nigus tam, kurį teismas pri
pažintų teisėtų pinigų savi
ninku. 

Prof. Voldemaras ginasi. 
Savo pamatiniam pareiški

mui paremti prof. (Voldema
ras praneša štai ką. Jo įdė 
ti Handelsbanken pinigai 92.-
500 kronų eina iš trijų šalti
nių, būtent — iš dalies jo pri 
vatus pinigai, iš dalies — lė- , 
šos, surinktos tarp lietuvių 
Amerikoje, ir pagaliau lėšos 
iš avanso 2 mil. markių iš 
Valstybės jo vardu padarytos 
paskolos Vokietijoje 100 mil. 
markių. Iš 2 mil. markių, su
dėtų Prekybos ir Pramonės 
Banke Berlyne, jo pareiškimu 
buvo pervesta 200,P00 markių-
Kopenhagon ir jam išmokėta. 
Jis aukščiau minėtą sumą y-
ra įsakęs pervesti čionai del 
to, kad jis turėjęs savo sėšų 
dalį, įdėtą markėmis Vokie-

(Tąsa 2-ram pusi.) 
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Eina kasdieną išskyrus nedėldienins. 
Metama $6.00 
Pusei Metų $2.00 

Ui prenumeratą mokasi iškaino. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
oe nuo Naują Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar cx 
preso "Money Otfder" arba įdedant 
pinigus i registruota laišką 

DRAUGAS PITb. CO. 
2334 South Oakiey Avenue 

* 
Chicago, IUinois. 

Tel. Boosevelt 7791 

PERTEKLIUS IR N EDA R 
BAS. 

GYVENIMO. 

Lloyd Georgo niUžiniškaine 
susirinkime išdėstė savo pro
gramą, eidamas į priešrinki-
mų kompaniją. Jo žodžiai gau 
sųs ir jo iškalbos nieks nepa
siveja. Įtikrinėjo ir faktais. 
Anglija, girdi, yra^eksporto 
neišsemiama šalis. Vien audi
nio industrija galinti ekspor
tuoti už $1,035,000,000 savo 
gaminių, kuomet Suv. Valsty
bės tepardouoda už $130.000,-
000; laivininkystės pramonė 
pardavusi už $150,000.000 lai
vų^ kuomet ir labiausiai pro-
duktvvė tauta te^a-
Įėjo parduoti už $10.-
000,000. Metalurgijos (gele
žies, plieno ir t. t .) . Didžiosios 
Britanijos pramonė eksporta
vo už $305,000,000 savo ^dir
biniu, kuomet Suv. Vals tybe 

Mūsų miesto stockjardaf— skerdyklos ir šaldytuvai ga
mina "kumpius, mėsos konservus. Visi mus už tai garbina ir 
apsilaižydami doroja čikagieną. Bet kuomet nrusų mieste- ge
ma stockjardų kvapsniu atmieštas idėjos, tai gėda nuo kurios 
sunku ir nusiprausti. . 

v. 
Ponios štokjardinės idėjos. i 

BAŽNYČIOS IŠNIEKINI-
KINIMAS. 

• . 

: 
I r Chicagos ir užsienio spauda valkioja čikagiškės ponios 

Carpenter pavardę. Mat žmonės* šiandien negalėdami pasižy
mėtą didvyriškais darbais, stengiasi savo pavardę ir asmenį 
iškelti niekšiškais darbais. Ponia Carpenter stojo priešakiu 
tu, kurie šaukiasi Chicagoje specialės klinikos i—ligonbučio 
kuris palengvintų moterims apriboti savo šeimyną. Kitais žo-

Areštai, kratas. 

SUNDALBKA VOIOE 
MARO BYU. 

(Pabaiga nuo 1-ojo pusi.) 

S. m. spalio mėn. 28 d i e n ą , t i i o ^ i ?
 x^an? # b u v o 

įvyko nepaprastas negirdėtas 
atsitikimas. Mat tą dieną Pun
ske buvo šš. Simano ir Judo 
atlaidai. Buvo graži saulėta 
diena, ir į atlaidus iš apielin-

Haudel, Gewerbe & Industrįo monštruoti savo užsispyrimą 
Berlyne mano ir pono Yčo w ir atkaklumą, nutarė apeliuo-
dais, kaipo ministerio pirmi
ninko ir finansų ministerio". 
Toliau šiame straipsnyje ra
šoma, kad atidarius kdrito bu
vo pervesta Kopenhagon 200,-
000 markių "mano vardu" , o 
kad 1,800,000 markių liko Ber 
lyne, o taip pat, kad jis teat
sako del 2 įnik markių tik už 

girdęs tokią minties klajonę. 

Kame tokių idėjų šaltinis. 

Mažiaus galėtų kas nors nusistebėti, jeigu tokia idėja 
butų kilusi pas skaitlingos šeimynos motiną. Tečiaus, peikia 
atsiminti, kad ne skaitlingų šeimynų motinos bijosi garbin
gų ir šventų motinystės pareigų. 

Tokios mintys gema pas tokias moteris, kurios išimti
nai rūpinami šuniukais, katytėmis, kurios bijosi perdidelio pi
liečių prieauglio. 

Kaip tik butų buvusi poniai Carpenter garbė, jeigu ji 
butų iššaukusi tokią srovę, kuri butų reikalavusi apriboti šu
niukų ir kačių skaičių. Jeigu šunyčiai ir katytės ne tiek šir-
ilies jausmo ir meilės turėtų pas tokias ponias, gal jos tuomet 
daugiau susirūpintų vaikais. 

Dvokiančios ponių Carpenter nuomonės, supuvęs feminiz
mo vaisius yra užkrėtęs nemaža amerikoniškos kulturosvimo-
terų, rasės žudynių mintis vis labinus' plečiasi i r graso žmo
nijai išsigimimo pavojumu. 

Kadangi ta pati yra žmonių prigimtis ir ekonominės 
sąlygos panašios, privalu pasiteirauti kame yra to pagedimo 
priežastis. 

Skamdi mūsų dienų rykštė. 

kės susirinko keletas tūkstan
čių žmonių. Tik prasidėjus pa 
mokslui t užtraukė į Punską 

dziais tariant, ta poniutė reikalauja sistematingo rasės nai- !„ , , „ . - , • • r •• -n . ' r d , b daugiau pasienio policijos. Po-
kmkuo žudymo. Miesto majoras, Dever skaudžiai nustebo iš- 1;, •• Q ^ „ I - • • „• 

[ licga bmalenų ir pasienio vie
tinė apstojo visus šventoraius 
vartus ir nelankančius pamo
ksle, daugiausia jaunus vyrus, 
pradėjo suiminėti. Dar žmonės 
iš bažnyčios buvo neišėję, o 
ties "pos terunku" iš visų pu
sių apsupti buvo apie 100 s*u-
imtu vyrų. Kaip tik žmonės 
metėsi eiti po pamokslo, gin
kluoti kareivių buria! sustojo 
prie vartų ir žmonių neleido, 
reikalaudami kiekvieno paso. 
Neturintį paso kiekvieną ar 
tai vyrą, ar moterį areštavo 
ir varė į bendrą areštuotųjų 
•kuopa. Kilo dideliausias truk-
šmas. Ginkluoti kareiviai rė-
kauna, vaiko^ bėgioja su atsta
tytais šautuvais. Kaikurie drį
sę lįsti pro kareivius gavo 
kiunščiu krūtinėn. Žmonės, y-
patingai moterys išsigandę 
bėgioja, aimanuoja; aikštėje 
ties stovinčiais Vežimais pa
sidarė taipogi netvarka, karei
viai vyrų, motery ir merginų 
būrius sui nulinė jo ir varė po-
sterunko link. 

Gaudo vyrus ir merginas. 
Prasidėjo mišparai; nervin-

T 
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Pasiklausę kuo teisinama tokia nuomonę, sulyg kurios 
tegalėjo parduoti savo prekių į nereikėtų turėti šeimynos ar kad jos butų kuomažiausia, ga 
už $190,000,000. į lėsime surasti šias priežastis: 

Imant domėn skaitlines, rei-

nujautęs Vokietijos Valsty
bės žlugimą, nutaręs buvo šią 
sumą pervesti Skandinavijon. 
Kadangi Vokietijoje valdžia 
tuo metu draudė vokiečių b a n ! » 1 0 * M i M * * 
koms be'valdžios sutikimo į Iš patiektos medžiagos na-
siuntinėti pinigus į užsienius ! £™ėjant bylą gautų paaiški-
ir kandangi gis nenorėjo p a - ; n i m u konstatuojamą, kad 
našaus sutikimo prašyti, tai j 2&),000 markių, kurias jis iš-
jis pasielgė šitaip; j is pr im- j k e i t ė Kopenhagoje Handles-

1 banke į 92,500 kronų, kurias 
jis sudėjo banke savo vardu, 
be išimties''buvo iš Lietuvos 
Valstybės lėšų, nes Voldema
ras, Atstovybei užprotestavus, 
ne j rodė, kad bent dalis šitos 
sumos butų iš jo privačių lėšij 
arba iš kur kitur; tuo būdu 
Atstovybė laikoma turinčia 

skurdą! Į ta klausima Llovd 
George neduoda atsakymo. At
sakymą tegali duoti darbinin
kai. 

PERAUKŠTOS ALGOS. 

JCrutamųjų paveikslų filmų 
gamyba-Amerikoje šiandie gy
vena sunkiuosius laikus. Ga
mybą palietė ekonominis kri-
zis. Eina mažyn "bnshioss". 
Dėlto, kad filmu nuoniuoto.jai. 
atsisako mokėti brangią nuo
mą. Taigi, svarbesnis filmcs 
guli be apvartos. Jų pa į m i 
nimas begalo brangus. Ti'otar-
pu iš jų neturima naudoj. 

Kame priežastis? 
Plačiai. Amerikoje žinomas 

filmų gamintojas W;.Hiam 
Brandt į tą klausima atsako. 
Sako, perbrangiąi apmokamos 
filmų gaminimo "žvaigždės" 
(aktorės ir aktoriai). Tame ir 
yra svarbiausioji priežastis. 

J į s sako, kad pakol aktorės 
i r aktoriai bfls begalo brangiai 
apmokami, patol nebus tvar
kos, Tik sumažinus jiems al
gas" bus galima isnaujo sustip
rinti filmų gamybos ekonomi
nę padėti. 

Brandt paduoda kaip daug 

1. Didelė sunkenybė, o net ir negalimybė gauti užtekti-
kia pripažinti, kad Didžioji j nai erdvaus rūmo skaitlingai šeimynai: ši priežastis dažnai 
Britanija yra laiminga šalis. I daug atsitikimų nulemia; 
Bet kuo išaiškinti vaitojantį; -• Sunkenybė išmaitinti moterį ir vaikus. Darbininkas, 
milionų darbininkų nedarbą ir: jaunas inžinierius vargu begali savo uždarbiu išmaitinti šei

myną su penkiais ar šešiais vaikais. 
3. Moteries darbas labai dažnai nesutaikomas su motinys

tės pareigomis. Namai ir duona, medžiaginės sąlygos kurios 
nustato materialiai vaikų skaičių ir stengiamos teturėti vie
ną ar du vaiku, nes nebėra kame juos sutalpinti ir išmaitin
ti. Visiškai nenorima vaikų, jeigu moteris yra verčiama už
darbiauti. 

Prie šių medžiaginių sąlygų reikįa pridurti taipat žalin
gas dorines apystovas. 

4. Materialistinė pažvalga į gyvenimą — gyvenk ir džiau-
gkis, nes vieną kartą tegali gyventi. Ta pažvalga palaikoma-, 
teatru, krutamu jų paveiksiu, koncertų, bulių, restoranų, d i 
džiųjų krautuvių, toaletos, madų, skelbimų, išvažiavi
mu, pasivažinėjimų automobiliais; ta pažvalga stiprinama 
prakalbų i r pa teisinama laikraščių, k « y g ^ pasikalbėjimų; i-
cįėjos įsigyvena; 

5. Pašaipa ir pajuoka skaitlingų šeimynų; 
G. Nuodėmingos ir pražūtingos praktikos kurios" kliudo. 

moterystės apsivaisimmuir medžiaginiai patogumai; 
7. Sofistinės (apgaulingos) galutinai nuomonės; žmoni 

jos tariamoji gerovė: sakoma, butų piktadarybė dauginti ne
laimingųjų skaičių; mažiaus žmonių gi daugiau žmoniškumo; 
užtenka anuotoms mėsos; užtenka dartuninkų kapitalistų iš
naudojimui ir t. t. 

Ar lietuvių šeimynos ji nepilka? 

Pirmosios trys priežastys jau naikina ir mūsų tautos gy
vybę, žudo žmonių giminę. Bet nemažiaus reikšminga ir pa
vojinga ketvirtoji. 

Tai baimė rupesnių ir kentėjimų surištų su motinos pa
reigomis, tai baimė nustoti laisvės, baimė gyyybę dauginti 
palaikant žmonių .giminę, kuomet nebeturima antgamtinės', ti
kėjimo dvasios, kilnios nuovokos apie savo pašauki
mo uždavinius. Nebenorima turėti vaikų, nes jie verčia motina 
pasilikti hamie, keltis nakties laiku ir t. t. 

Ponių Carpenter *ių maža lietuvių moterų tarpe, bet pas
kleistos ponios Carpenter idėjos plačiau cirkuliuoja negu 
manoma. ' i 1 U k # & # 

čiomis lėšomis apmokėjo Tai
kos Delegacijos gana žymias 
išlaidas Berlyne, o tuo tarpu 
pervedė iš Lietuvos Valsty
bės sumų 200,000 markių Ko
penhagon, kad tuo būdu tu
rėtų lėšų padarytoms Berly
ne išlaidoms padengti. Be to, 
jis atsivežė Kopenhagon apie 
100,000 markių; šitaip jis . y ra 
išvežęs iš Vokietijos apie 300,-
000 markių. Tuo būdu Han-
delsbanke sudėtų 92.500 kro
nų tik dalis yra Valstybės lė
šos, i r Lietuvos Valstybė šiuo 
atveju jiegali turėti pretenzi
jų prie visos sumos. Ar aps
kritai Lietuvos Valdžia gali 
reikalauti iš jo — jo pareiš
kimu einant, negalima kons
tatuoti pirmiau, kai jo apys
kaita su (Valdžia bus baigta. 

J i s nenustato, vis įeito ga
limumo, kad iš jo galima bu
tų reikalauti, nes jis nėra ga
vęs jokio atlyginimo jam mi-
nisteriaujant ir vedant Tai
kos Delegaciją. 

At3tovas Savickis sukerta. 

Lietuvos vietos . A ^ t y v ^ 
i 

delsbanko. Tų pačių priežas
čių deliai negali būti. keliamas 
klausimas, kad aukščiau minė- _ . _ 
ta suma — 9,309 kr. 65 erų — 
privaloma išskaityti iš 51,971 
kr. 92 erų, kaip reikalavo Vol
demaras. Jo išrodinėjimo ne
galima imti domėn, nes šiuo 

ti aukštesnei* teismo instanci-
jon Kopenhagoje, kurioje da~ 
ba r šitoji byla randasi. 

Visa šita byla iššaukė nema
ža straipsnių Skandinavų 
spaudoje labai nepalankioje 
prof. A. Voldemarui kryptyje. 
Pavyzdžiui, danų "Soc?.addc-
mokraben" aštriai pašiepia 
mųsų pragarsėjusį Voldemarą, 
statydamas klausima, kaip 
galėtų danai žiūrėti į savo bu
vusį Ministeri Pirmininką, ku
ris, grįždamas iš Amerikos su 
paskola Danijai (30,000,000 
dolerių), pasilaikytų sau dalį 
valstybės pinigų. 

Su skausmu visa ta i tenka 
iškelti spaudoje, kad mūsų vi
suomenė iš tikrųjų galėtų tik
rai įvertinti Šitą mūsų didvy
rį ir galėtų duoti jam tokios 
pagarbos, kokios jis yra užsi-
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tarnavęs. 
teisę Lietuvos Valstybės.vardu E. -
išimti byhnejamą sumą is Han [ —i 

PAVAKARIAMS. 
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Piemuo Paliko Karaliumi. 

Oaekuvar Baroda, vienas iš 

gain įtempime tarp dūsavimų Jurgis Savickis, yra pranešęs 
sukalbėta rąžančius' ir atlikta! t>yfeį patiektu pareiškimu, ra-
procesija. Procesijos laiku be-! syti? 28, 4. 23, Jcml prof. Voi-
nešant Švenčiausiąjį ginkluo- demaras, atkeliavęs čionai 
tas kareivis su Kepure ir su gruodžio m£n. pubuigoje 1918 
šautuvu pasistojęs ant medžių m., yra atsivežęs tam tikrg 
kyšo iš po šventoriaus muro markių sumą, kuri, jo pareis-

trijų viešpataujančių kunigai
kščių Indijoje, staiga mirė ke
lionėje iš Berlyno į Londoną, 

atveju jis veikė Lietuvos Vai- Į J is buvo labai populerus An-
stybės vardų. Atstovybės tvir- glijoje. 
tinimu Apskrities Teisme ei- Jo įžengimas į sostą panašus 
nant, reikia pripažinti Ątsto- : daugiau pasakai negu tikreny-
vybei bylinėjamų pinigą tei-! bei. J o pirmtakunas buvo pa
šę, bet areštą, kuris yra pa- j šalintas nuo sosto ir ištrem-
darytas, negalima pripažinti j tas už pasikėsinimą ant britą 
buvusiu reikaiingu. Atstovy-' gubernatoriaus gyvybės. An-
bė, jei turėjo baimės, kad-; glijos gubernatorius tuomet 
llanctelsbanken galėtų pinigus • turėjo surasti artimiausią įpė-
išmokėti Voldemarui, privaiė- dinį ir jį surado, 12 metų pie-
jo tat uždrausti. Todeliai pa- menį kurs ggnė gyvulius, 
darytas areštas panaikiną-* J 0 turtas begalink. Jo įei-
mas, o a/ešto išlaidos negalima gos kasmet viršijo 2 milionu 
pripažinti ieškotojui. Įš kįtos 

r 
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svarų sterlingų (10 milionų 

tos "žvaigždė; apmokamos 

H 

kas savaite. 
tforma Talnjadge 10,000 dok 

savaitėje. 
Dorothy Dalton 7,500 dol 
Gloria Svvan^»on 6,500 dol, 
po 5,000 dol. savaitėje mo

kama šioms* * * žvaigždėms *?: 
Constance Talmadge, Lilian 
Pauline Froderick ir Larry 
Scmon. 

'Mažiausia savaitinė aj^a 
yra 2,000 dol. 

Suprantama, mokant tokias 
algas filmų negaljma pigiai 
JSnuomuoti. 

tarytiun j>ai?ityčiodiunas iš vi
sos procesijos. Po mišparų vėl 
tas pats gaudymas", tas pats 
pasų reikalavimas, tas pats 
žmonių varinėjimas, kaip ir 
po pamokslo. Suvarė didelę 
suimtų minią merginų, iiiote-
riĮ, vyrų jaunų ir suaugusių. 
Kiekvieną neturintį paso tem
pia į bendrą kuopą ir jokis 
pasiteisinimas negelbsti. Bet 
to dar neužteko. Ginkluoti ka
reiviai su šiiut 

kimu, buvusi Valstybės lėšos. 
Pinigai, iškeitus jucs Handels-

p.usės negalima šiuo atveju < dolerių), gi jo brangiųjų ak 
Voldemarui išmokėti koks at- [ menų rinkinys, yra už viso pa 
lyginimas, nes neįrodyta ir nė šaulio puikiausias. Sakoma, 
ra priimta, kad jis butų ture- kad jis turėjęs karolius" 2 mį-
jęs šiuo atveju kokių nors lionų svarų vertės (10,000,000 
nuostolių, pasitikėjimo ir kre-
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GĖLIŲ SVEIKATA. 

* 
Žaiiialąs "Science and In-

vention" duoda }ahai įdomų 
r^ejitą kaip palaikyti &saj] 
gobu sveikatą ir amžių. Mes 

vandenį įdėti aspirinos ir lai 
,)i ištirpsta. Į tokį vandenį 
reikia pavilginti gėlių stiebe
lius. Jeigu norime "kad gėlės 
nenuvystų prie vyrų krutinės 

uvais }siverze 
į bažnyčią, į zokristiią suva
rė besimeldžiančias ten mote
ris, apžiurėjo ir iškrėtė klau
syklas, net ąmboniją. Sena 
bažnyčios tarnaitė Eožė Ma-
žiukaitaitė šlavė zokristiją. 
Ginkluotas policininkas ten į-
siveržęs' reikalavo jos išeiti. 
Jiji rodydama į sąšlavas ster
blėje nesiskubino tai daryti, 
tuomet ją išstūmė iš zokristi-
jds, ir kaip j i pasiknkė pora 
kartų smarkiai kumščiu ga
vo į pečius ir taip buvo išva
ryta iš zokristijoB.% 
Nakties šnosai. 

Ši laukinė pasų ieškojimo 
orgija tęsėsi ligi vėlybo vaka
ro. &altišiai paliudijo ir dau
gelį neturėjusių pasų išgelbė
jo. Vakare sutemus prasidėjo 
kratos ir žmonių ieškojimai bu 
tuose. Krėsta ir žydai; ieško
ta dolerių ir litų; ligi 10 va
landos antradienio 29 spalio 
žydams" negalima buvo atida
lyt i krautuvės. 

MM** 

ar prie moterų juosei-cns, pa 
gabalėlį į Antradienį dici>| paaiškėjo 

vandenį ir. gajądvrno rezultatai• Tarp ki-
s nuskintos greft vy. ^ i i i o k f c a e j a gėlių stfrbe- tų , su imta 1 

| siu. Receptas toks; \ cbT.ngna, ling. 

vilginkime vatos gabalėli į 
uėgstaiue gėtes k mums skau-| ^ ^ r ^ į s u t a i s y t 4 

du " 

dėti byloje minimame konto 
ir sudėti prof. Voldemaro var
du doAto, kad galima butų len
gviau jais naudotis. Taip pat 
Voldemaras aiškiai pareiškė, 
kad šįe pinigai yra Lietuvos" 
Valstybės depozitas. Viename 
straipsnyje prof. Voldemaro 
leidžiamo laikraščio "Krašto 
Balsas" 24. XII . 1921 tarp ko 
kito jis rašo: "Vienkart su ši
ta* paskolą gavome mes taip 
pat Berlyne kai kurias sumas 
iš Verwaltung ,o lėšų, kiek, ge
rai neatsimenu. Iš šitų lėšų 
visai tikrai mes deponavome 2 
milijonu banke. Bank fuer 

rytos pėsčios į Suvalkus. Tik 
starostos" butą išmintingo žmo
gaus, nes jam parodžius suim
tąsias moteris liepęs jas vary
ti atgal ir leisti grįžt :namo. 

Kas buvo to trukumo ir baž
nyčios išniekinimo kaltininkai 
viešoje nuomonėje pradeda 
aiškėti. Buvęs tai vietos ko. 
inendantas Stanislovas Licho-

' v 

niewicz (galilietis). Gyvento
jai net nelietuviai, be skirtu
mo tautos, žydąį ir vietos len
kai vienu žodžįi smerkia su 
pasilųaurėjimu šitokį darbą, 
juo kad religinių jausmų \ 
žeidimas ir-šventenybių nieki
nimas Punske ne pirmas kar-
tas (ginkluoti kareiviai 1920 
— 21 m., velionį kuu. Siinpr 

naitį net 2 Wt<a .jpįjt, parya* 

banke į danų valiutą, buvo s u - t
d i t o nustojimo. Atsižvelgus į 
susidėjusias aplinkybes, jis pri 
valo sumokėti Atstovybei by
los išlaidas — 1,200 kronų, o 
pastaroji , privalo sumokėti 
Ilandelsbankui, 100 kr. bylot 
vedimo išlaidų". 

Tad teismas sprendžia.-

Lapkričio mėn. 1922 m. pa
darytas" pinigų areštas panai
kinamas. 

Ieškotojas — Lietuvos At
stovybė -r- laikoma teisėta iš
imti aukščiau minėtus pinigus, 
sudėtus Akc. B-vėje Kjoben-
havns Handelsbank, sudaru-
sios I. VI. 1922 sumą 51,971 
kronų 92 erų su priskaitytais 
^r priskaitytinais' nuošim-

dolerių). 
Kuomet jįs atvykęs Londo

nan į karaliaus Jurgio koro-
naciją, jo uniforma, beveik vie 
nais deimantais ir rubinais pa
puošta, buvo didžiausia sensa
cija. -

Nepaprasta Reklama. 

čiais. 
Bylos išlaidas išmoka prof. 

K. Voldemaras Kaune ieškoto
jui 1,200 kr., o ieškotojas ' - -
Akc. B-vei Kjobenhavns Han 
delsbankui — 100 kronų į>er 
15 dienų nuo šito teismo spren 
dimo dienos, einant įstatymu. 

Jokių žyminių mokesnių. 
Nuorašo tikrumas tvirtina

mas. Rytų Apskrities Teismo 

Tris tonus popierinių mar-
kių konfiskavo vokiečių val
dininkai ant Olandijos sienos. 

Tos markės priklausė biz- , 
nieriams' kurie Olandijoje da- ^ 
rydavo sau gerą reklamą — 
pasiskelbimą. Vokiečių biznie
riai jas supirkinėdavo veži
mais, kad jas pardavus kaipo 
kambariams išklijuoti popierą 
arba, kad įdėjus į cigaretų 
bakselį ir paskelbus", kad pir
kėjas kartu su <iigaretais gau
nąs mjlioną markių. 

Aukso kasyklos jurose. 

Gegužės 1922, nuskendo an
glų garlaivis "Bgyp t " . Savo 
viduriuose jis vežė $16Q,000,-
000 aukso. , 

Viena švedų kompanija, va
dovaujant kapitonui Malin-
bourg, po ilgų ir smulkme-

i 

ė 

i 

A 

_ liiškų tyrinėjimų užtiko laivą 
ras mo. 5. VII 1923 m. (para- 1 ] i a ž d a u g 6 m y U u a t s t u n l 0 n Ę 

Prof. A. Voldemaro advoka
tas patarė jam neapeliuoti 
aiikštesnėn teismo instancijon, 
nes nesą jokias vilties, kad ši 
byla galėtų buti išspręsta ki
tokiu būdu, ne^ų kaip y ra ma
tytį iš era natiek^o Arendama, 

vietos kuriame nuskendo. 
Dabai bandys iškasti auk

są iš jurų. 

Naujas uaįyereitfitas. 

Jerozolimos katalikiskasai 
Patriarchą šį rudeni atidarė 
imiversiteta. J i s tarnaus kul-

«ms wtW eksūons P*^ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
^ « # iTTlifr i • i • , 

ŽINIOS Iš CLEVELANDO. 
Juozo Babravičiaus 

Koncertas. 

^ ana plačiai buvo garsina
mas koncertas IK, Babravi
čiaus. Visi įilomavo ar ištik-
ro jau jis gali buti tokis ar
tistas kaip buvo paskelbta. Ui 
taigi susirinko publikos virš 
penkių šimtų išgirsti tą daini
ninką, kuris buk užžavėjęs net 
likižiausius Anglijos " sno
busM, kurie atsižymi visam 
pasauly savo ne jausmingumu. 

Uždangalui pakilus; pasiro
do nedidelis, gana gražios iš
vaizdos vyras, nežinomos ko-
kyl>ės; gi nusileidus, visiems 

— • — 

buvo aišku kad dainavo artis
tas, kurio gali mums pavydėt 
ir kultūringiausia tauta. A-
merikoj dar man neteko girdėt 
nei lietuvio nei pasaulinio te
noro, kuris klausytoją taip su
gebėtų, sujudinti. 

Jo pozas ir mažiausias nu-
davimas rodė kad čionai stovi 
artistas valdas klausytoją ir 
savo jausmus. Tiktai tas žmo
gus, kuris yra savo širdyje 
.jautęs didelį skausmą, yra pa
ts pergyvenęs tų viską, gali 
tiek jausmo įdėti į savo dai
nas, viskų taip pareikšti. 

Katras atėjo su mintim pa-
kritikuot dainininką, grįžo 
namon visiškai patenkintas 
kad galėjo surasti vien tik pa-

* D A K T A R A I 
Dr. A. I . Beriamus 

( B e r t a s h ) 
GYDYTOJAS 111 C H i m KC.AS 

M M So. I|i»l>tt<l s t r. 
Ofiso Vai . : 1-1 po piet €-8 vak, 

Rcs idencl ja 
S 1 5 t So. l 'u ioa Ave. 

Tel. Donl. MM 3 TeL Yds . 1699 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYKVTOJAS I R C l l l l i L R G A * 
4442 So. Westem Ave. 

Telef. Lafayette 414* 
! • • • » • • •»! • — m m » m » » — i m m m m » • • I 

' * f 
Telefonai Bonlevard t»3 f 

Dr.S.ABrenza 
4oO« So, Aahland A v e o a e 

rbJoago. III. 
Vai.: f ryto Iki 12 piet: 1 po 
Piet Iki 1 po piet: f:M rak. (k* 
»:!• vak. 

Telefonas Secley 1438 

Dn I. M. Feinberg 
Gydo special iai v i sokias vyrų ir 

motery lyt iškas l igas. 
MOl Madjson Street 

k a i u p . VVeartem Ave . — Cbica«o 
Vaiau.io*: I — 4 po pietų T—9 Tak. ! 

— 

DR. F. E, REIGHARBT 
. . Specialistas chroniškų ligų. 

Buvęs pirmiau Irving Park 
Scnatorijoj vyriausiu 

gytlytoju. 
Valandos nuo 3 iki G kas
dien, penktadieniais ir ncdė-
liomis ofisas uždarytas. 

Kalbant Lietuviškai 
2009 North Avenue 

(Kampas Milvvaukee Ave,) 

gyrimą. Verste privertu p. Bab' 
ravičius publiką jo dainų klaų 
syti buti užžavėtoj. Svetimtau
čiai, buvę koncerte, apgailes
tavo kad tokis artistas turėjo 
takioj menkoj svetainėj dai
nuot. Tikimės kad kitą kartą, 
sugrįžus p. B. bus galima su
rasti tinkamesnę vietą. 

Publikos pasielgimas laike 
dainavimo buvo pavyzdingas. 
Vaiką beveik visai n^buVo, ir 
gal pirmą kartą patėmijome 
kad laike dainavimo visi ra
miai užsilaikė. 

Daugumas, netiktai, mąs, 
* 

bet ir kitų tautą žmonią bai
dosi nuo klasišką veikalą. Bet 
per šį koncertą persitikrinta 
kad klasinė muzika nors ir 
nesuprantamoj kalboj geriau
sia patiko. 

Visos dainos begalo publi
kai patiko, nes i s septynioli
kos . dainelią, nesirado nei 
vienos katrą butą šaltai pri
ėmę. Kada užbaigė Tosti'o 
"Vorrei Morrire", p. Bab. ga
vo tokią ovaciją, kokios dar 
jok i s lietuvis Clevelande neap
turėjo. Publika sustojus* šaukė 
"Valio". Šimkaus "Kur bakū
žė samanota", neapsakomai 
patiko visiem, nors nežinau 
klok kartų jau čionai buvo gir
dėta. Užbaigė pirmą dalį kon-

r 

! 

Tel. Bonlevard S 1 M 

DB. A. J. KARALIŲ* 
Lietuvis Gydytoj** 

3203 South Morgan Sirort 
Ckkaųro. i q . 

• mmmĘmtmttamm • » • • » • » » » » » » • » » ^ p 
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Dr. Maurice Kahnr 
Gydytojas ir Chirurgas 

1631 8. Ashland Ave. 
Tel Yards 0994 

Valandos; 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
|Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 
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Dr. Makaras 
IAJKTUVYS GYDYTOJAS I R 

C H I R U R G A S . 
Už C n l c a j o s greičiausiai ir ar

čiausiai pas iek iamas sekanč ioms 
koloni joms: Indiana Harbor, East 

. C h i c a g o , H a m m o n d , Gary, Harvey, 
Steger, Ir Joliet. TodeJ visokiais 

! re ikalais kre ipki tės : 
1444 W E N T W O R T H A V E , CHI
CAGO HE1GHTS, ILU. TeL 4»4 
Ket vergo vakarais; 10453 S. State 

St. Rose land . Tel, S49, 

Dr. CHARLES SEGAL 
Pirkt-i ė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—5 
po pietų: nuo 7—8.30 vakare 
Nedėl iomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 

TeL ll lvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
S315 fco. Halsted Street 

? Valandos: Nuo 9 lkl t diena, N o o 
^7—9 rak. 

Nedėl iomls 9 lkl 11 diena. 

Tel. Oottlevard 0537 

y 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandospiuo 8 Iki 12 dieną, nuo 6 
Iki 8 vai. vak. Nedėliorais nno 8 

Iki 2 vai. po pietų. 

m ^ ^ » • m m**m***mt**^* * ^ ^ ^ 
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Jau Sugryže iš Tolimos 
Kelionės. 

Dr, A, Račkus 
Ligoni U3 priima kasdien 

nuo 2 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredomis ir Nedė
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimą teikia 
savo ofise: 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, B l 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

, CHICAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomls ofi
sas uždarytas. 

i 

Itczid. Tel . Van Buren 0294 
Ofiso TeL Bonlevard 9693 

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

C H I R U R G A S 
Special is tas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 19—11 ryto: 2—3 po p l s t 
7—8 vak. Ned. 1 0 — 1 * d. 

Re*. 1139 Independente Blvd . 
Chicago 
*+rmmmvm*m+*MimWemimm 

Dr, M, Strikoi'is 
Lietavls 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4901 So. Ashland Avenua 

Tel. Bonlevard 7820 
Tai.: S lkl 4 ir 9 iki t 

Ned. 19 lkl l t 
9 M * a l : 6941 So. Albaay Avnuae 

Tel. Prospect 1930 
• a i . ; pagal sutarti 

| • • » • • » • • ^ • • ^ » » » » ^ » * w » ^ » i » W 

i e l . Gaaal 157, Vak. Canai 911* 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietarif Gydytoja Ir 

Ohirirgti 
l l l l fca th Halsted Streat 

Mandes: 19 lkl 19 ryta: 1 l U I 
po platų: t lkl 9 vakarą 

a ~ » » • • i • • » • • » » • • » • » » m i m m m į t " 9 

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

1M. Oanal S l i a 
Ofteo v«l.: 19 ryto iki 11 p o p U l 

8 iki 7 vai vakaro. 
vai.: 1 iki 4 PO pledų. 
4 1 M Arcker 4»e-

Akinių prltaisymo m e n e 
20 metų prityrimo 

L 

(UMFTOMAI PARKlfiKIA 
Akių L*g*a 

Ar Jums skauda galva T 
Ar Jnsų akys ašaroja T 
Ar yra nždėgtosT 
J_>eg-iiia ar n i e ž t i ? . 
Ar Bkaitant akya greit pavara< 

BU? 
Ar kvaišta ga lva T 
Ar matote kaip ir plukančtn* 

tadkua ? 
Ar atmint is po truput] mažėja? 
Ar akys opios šv iesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky

s e ? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akla? 

John J . Smetana 
AKINIU SPKCIALIHTA8 
1801 8o. Ashland Ave. 

K a m p a s 19 gatvės 
Ant trečio augšto vlrS Platto a p -
tiekos. kambariai 14, 15, 14 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 

certo su Rachiuanmovo *'Ja 
iiie Prorok". Šitas, nor trum
pąs veikalas, bet jame, be a-
bejo dainininkas išliejo savo 
visa Širdį. Žmonės nenorėjo 
sustot su aplodismentais, ir p. 
B. butų galėjęs u* dežimts kar
tų ją atkartot ir vis dau
giau butų reikalavę. 

Balakirev'o meliodija, "Šv
iesus menulis", parodė visas 
galimybes artisto balso. Ar 
jausmai liūdesio ar meilės, ar
tistas sugebėjo taip atlikti sa
vo užduotį kad žmonės ir 
verkė ir juokėsi ir ilgėjai. 

Tschaikovskio opera "Eu-
gen Oneguine'', suteiliė jam 
progos Lenskio Arijoj paro
dyti visą savo artistiškumą. 
Oi kaip butų malonu išgirsti 
p. Bab. šitoj operoj atsisvei
kinant su savo Olga. Nors' ir 
ištraukia gali sujudinti žmogų, 
bet matant visą veikalą daug 
daugiau galima semti paten
kinimo ir įspūdžio. 

Verdi'o "Brindisi" iš "La 
Traviata" lietuviškai su dai
nuota, užsiliks mūsų vaiden
tuvėj ant visados. "Aukštai 
mes pakelkim taurę linksmy
bės", neapsakomai j>akėlė upą 
visų, nes taip rodos' viskas nu
švito, po tiek liūdnų dainų. Au 

nt pabaigos p. Bab. dar pri
dėjo dainele viršaus, kuri yra 
Ispanų tikras perlas, "La 
Paloma". 

Visi mes trokštame dar kar
tą gauti progos išgirsti p. 
Babravičių. Tie kurie nepribu-
vo ant koneerto dabar labai 
gailisi. Tarp jaunimo, girdėt 
dabar tiktai kalbėjimas apie 
mokimasį dainuot. P. Bab. 
daug prisgdėio atgaivinti no
rą studijuot muziką. Negali
ma apleisti neminėjus ir p. 
Leono Benditzkio, kuris daug 
prisidėjo prie padailinimo va
karo su savo artistišku akom-
panavimu. 

Clevelendietis. 

C I C E R O J E 
Justo Kudirkos koncertan 

Ciceriečiai rengiasi visu smar 
kurnu. — Užsibriežia išparduo 
ti 200 bilietų. Apie 100 kU& j l i e S ) j 0 Excelencįjos antvysku 
tų jau parduota. Bilietus p j 0 Purseiro, kuris buvo pir 

vyskupijos, vėliaus antvysku-
pijos, bei Metro]X)litos. Pirmų 
ją vyskupų sunkius daraus nu-
veiktus ir prirengta ateitį bu
siančioms kartoms, daug kar
tų priminė nepalaidoti atmin

čiai- galima gauti sekančiose 
vietose; 

Liberty Iee Cream Parloiy 
Jonas Baubkus, Darbininkų 
užeigoje, L. Krekščiunas, A. F. 
Pocius, Pilkio valgykloje. 

"Koncertas atsibus Studeba-
ker Teatre, 418 Bo. Micliigan 
Ave., gruodžio 23 d., 3 vai. po 
piet. Kaip visados, taip ir šį 
kart Ciceriečiai pasirodis pir
mutinėje vietoje viršminėtan 
koncertam — Jei kas mano 
pralenkti Ciceriečiufc, tai tegul 
viešai mums praneša. 

Cicerietis. 

masis^ sumanytojas idėjoj šios 
Seminarijos. "Tai mirusio vys 

LIETUVA AMERIKOJ, 
—, 

Lietuva atvyko Amerikon 
judamuose paveiksluose. Jie 
aplankys visas lietuvių koloni
jas. Pasitik juos ir pamatyk, 
kaip Lietuva šiandien išrodo. 
Ar pažinsi ją po 5-kių metų 
laisvo ir nepriklausomo jos 

kupo, Pursell'0 idėjų tapo į. gyvenimo, 
vykdyta realybėje dabartinio I Paveikslai patys" naujausi, 
Jo Excelencijos Metropolito įpimnj ^artų rodom} Amerikoj. 
Antvyskupio Heinerik'o Moel- į Visi paveikslai nutraukti šiais 

;ier, Oincinnati'ės Ohio". 
Ant galo kalbėjo lig susi

graudinęs Jo Exceiencija ant-
vyskupis H. Meoller'is D. B. 
Dėkavo vyskupams už atsilan-

N0RW000, OHIO, 

OR. 0, VAITUSH, 0, D, 
LIBTrTVIS AKIŲ 8FECIAF 1KTAH 

Paleng*%iafl riaų 
•k l i ) tempimą 
kas yra prložas 

^ ^ ^ S ^ O t l m l skaudėjimo 
galvo.H, «Taiff\illo, aptemimo, nervo-
tiima. «kau danei uii Ir užsidegusiu* 
karštMu akių kreivos akys katerak-
to, ne iuies io: netikras akis lndedam 
Daroma efr^nminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teiningal, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
tė j imo ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 19 Iki 9 vakaro 
Nedėl iomls nuo 10 lkl 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

— L 

, D A N T I S T A I 
y ~ ~ * i » " » » ^ ^ ^ « » » » • • • f • • » » t Į 
f DR. 0. K. ČERYS 

DENTISTĄS 
4451 S. \Vestera A v c n a e 

Vai.: nuo 4 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 iki 9 vak. 
Nedė l iomls nuo 19 iki 12. 

TeL Lafayette 3415 
g*»*«>i m.» » • ! » » • . » » » » m m m m,+ m> 

T Dr; P. G. Luomons 
I i Lietuvis Dantų Gydytojas 
224)1 VV. 22-nd & So. Leavitt Sts . 
Tel. Oanal 6222 CIUcago, III. 

VAI,.. 9 lkl 12 ryto ir 1—8.20 
vakarą. Ned. pagal sutarti. 

R. , , , , . , , , 

1 

! 
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TeL B l f d . 7049 

Dr. C. Z. Vezelia 
IJKTLVIS DKWTISTA8 

4719 tiO. ASHLĄ1TO AVWKXJU 
arti 4?-9os Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo Ą iki 9 vakare. 
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Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4199) Archer Avenųe 
Vai.: 9 iki 9 v ak . kasdien. Nedo-
lioj 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 6091 

IŠ RAGINE, WIS. 
Raciniečių atsilankimas į 

Kenoshą. 

Lapkričio 25 d. Bacine Lie
tuvių teatrališko veikimo sky
rius r>erstatė scenoje-istorinį 
veikalą. "Kantri Alena^. Vei
kalo pasekmiij neminėsiu, bet 
paliksiu Kenoslios korespon
dentui, tik mes šiuomi išreiš
kiame džiaugsmo įspūdžius 
kad Kenoslios lietuviai mėgsta 
rengiamas pramogas" ir į jas 
skaitlingai lankosi. Kartu rei
škiame nuoširdžios padėkos 
šv. Benedikto draugijai už su
rengimą to gražaus veikalo, ir 
kaipo 10 metų sukaktuvių jos 
gyvavimo, velijame geriausios 
kloties pasekmingai gyvuoti 
kaipo pąšelpinė Br-ja ant ka
talikybės pamatų. Taipgi šir
dingai ačiū šeimininkui ir šei-
n)inii\kei gerb. M. P. Nakvi-
šams už pagaminime, gardžios 
vakarienės ir už jų vaišingu
mą. 

Vardu visų atsilankiusių 
Kaciniečių išreiškiu širdingai 
aciu. 

J. S. K. 

Geologijos ir mineralogijos 
vadovėlis $9 kristalografijos 
priedu. Parašė J. Kriščiūnas. 
Kįina 50c. 

"J>rauga*'' P*h, Co. 

2332 So. Oakley Ąve. 

Chicago, 111. 

balta* milžiniško didumo mū
ras, nuo kurio net visa apie-
linkė pasidarė šviesesnė, gied
resnė. Tas baltas mūras, ir jo 
pusėtino didumo *x>kštas, nuo 
pirmųjų kertinių pamatau ak 
menų pašventimo, paveldėjo 
vardų, " Kalnas Seminarija šv. 
Marijos". — lįudeniop ši Ma-
rijos globon pavesta naujft Se
minarija tapo dedikuota Jo 
Excelencijos Apaštališkojo l)o-
legato, Piotro Fumisoni — Bio 
ndi Ajhtvyskupjio, "VVasliingtb-
no, D. C. Amerikoje. 

Pontifikales mišias laikė 
Jo Aukštoji ]\Taionybė vysku
pas llartley'ts, D. C. Pamok
slas, kurį tuo po Evangelijos 
pasakė, Jo Augštoji Malony
bė vyskupas GallaglicrUs D. 
U. Rastas nuo šv. Tėvo Pius-
?o XI su širdingais linkėji
mais, ir Apaštališkuoju palai
minimų, tapo perskaitytas Jo 
Malonybės Monsignor'o F. 
Beckman'o, •Seminarijos Rek
toriaus. 

Pietus prasidėjo kaip *2 vai. 
h* tęsės iki 5 vaL p. p. Pra
kalbas; Kalbės Jo Excelen-
cija Apaštališkasis Dekgatas, 
Antvyskupis; stambesniais ir 
svarbesniais bruožais nušvies
damas Popežių istorijų, lygiai 
kaip Popežių taip ir R. Kata
likų Bažnyčios mokslo neklai
dingumų. 

Antras iš eilės kalbėjo Jo 
Augštoji Malonybė vyskupas 
Kelly D. D. nušviesdamas. 
"Mūsų šalis", ir joje Katali
kų Bažnyčios, pirmąsias die 
nas ir t. t. 

Trečias iŠ eilės kalbėjo, va
duojantis dilžiurnos nuomone 
buvo įžymiausia ir įdomiausia 
prakalba, "Seminarijos istori
ja diocezijoj Cincinnati'ės," 
Jo augštosios Malonybės vys-
kp. J. Sekrembs'o D. B. Jei
gu yra iš skaitytojų girdėję 
kas Jo Malonybę vyskupą J. 
Sekrembs'ą, kalbant, tas nei
ki ek nemanys, kad aš perdė
jau viršuje pažymėdamas. 

Jo'žodžius buvo galima gir
dėti, ir toliausiai. Jo balsas 
pripildė didžiulę salę, ir kai 
ba užinteresavo visus taip kad 
net cigarai užgeso berūkant 
Jo Excelencijos' vyskupo kai 
bą pertraukė garsus aplodis
mentai net penkius kartus pen 
kių šįmtų įvaįrąus augštumo 
ivasiškijos. Jis nupiešė var 
ginga įsikūrimą Cįncinnąti'os' 

kymą, ypatingai Jo Excel. A-I i 5 Lietuvos. 
paštališkam Delegatai už atsi
lankymą ir dedikavimą šv. Ma 
rijos Seminariją: "Džiaugia
mės šiandie faktinai įvykusia 
Seminarija;, netolimoj ateity 
džiaugsimės šios seminarijos 
vaisiais *v ateities' kunigais ir 
vyskupais. 

Vakare, kaip 8 vai. Jo Excel. 
Apaštališkasis Delegatas susi-

Mount St. Maay's Seamnary. 
Ant vidurio kalno, apsupto 

nedideliais- medžiais, Mygą]™*™* salėje, kalbėjo tėmo-"svet. 2244 West 23 Place Chi 

1923 nietų vasarą. 
Rodys ir aiškins C. Gr. Luk-

šis, tik ką grįžęs iš Lietuvos. 
Be to bus iliustruotos* dai

nos, kurias dainuos dainininke; 

Sekančiose vąetose: 
i 

Gruodžio 3 ir 4 d. šv. Anta
no par. svetainėj, Cicero, m. 

i 

Qruo4^o 5 ir 6 4. Šv. Jur
gio par. svetainėj, Chicago. 

Gruodžio 10 ir 11 d. Dievo 
Apveizdos parap. 18 St. Chi
cago. 

Gruodžio 12 ir 13 Mekkčip 

jc: "Kokis ' turi buti kunigas 
idant pirmiausiai savo sielą 
išganytų ir užlaikytų tyrą ir 
ištikimai tarnautų Kristui, Jo 
įsteigtai Bažnyčiaif\ Pageida
vo mokytų ir dievotų kunigų. 
Įmigino uoliau latinų kalbą mo 
kytis, savo tarpe kalbėtis re
kreacijos laikais. Pažymėjo: 
^Dažnai kunigai atvykę Ry
man, negauna garbės' su Jo 
Šventenybė Popiežiumi kalbė
tis tiktai dėlto, kai nemoka lo
tinų kalbos, o su tarpininkais 
daug laiko užima". 

Atėjęs žemyn nuo astrados, 
su kiekvienu seminaristu svei 
kinosi, žinoma turėjome visi 
už didelę ir retą garbę pabu
čiuoti Jo Excel. žieibj, ir ap
turėti atlaidų. Kai kuriems bu
vo net karšta, kadangi kalbėjo 
latiniškai į seminaristą priė
jusi pasveikinti. 

Taij) įspūdingai tykias re
tas ceramonijas tenka bažny
čioje matyti. Tiek daug augš-
tų bažnyčios valdytojų! Du 
Antvyskupiai t. y. Apaštališ
kasis Delegatas, ir Metropoli-
ran'as Cincinnati'ės Ohio's. 
Devyni vyskupai iš provenci-
jos, ir kitur buvo. Trylika 
Monsignorų, vienas Abbotas, 
Benediktinų ordeno. Keletas 
Pranciškonų ir du Domininko
nų ordeno. Kunigų buvo du 
šimtai penkios dešimtys; šim
tas aštuonios dešimtys keturi 
klierikai vietinės seminarijos, 
Tlieoliogijos Fakulteto. Šiaip 
koplyčioje buvo įžymių valsti
jos žmonių. Pilies kalnas. 

cago^ 
Gruodiio 14 ir 15 d, fPuraer 

(Elias) Hali 46 ir Wood St. 
i 

Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 35c. Vaikams 15c. 

(Apgr.) 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandenin kel ias Lietu
von per Soutuampton ant 

' laivu 
^ACUiTANIA ' UAURETANIA 

6EREN8ARIA 
[Apleidžia N e w York% kaa Ųtar-
>ninkas. Greitas persėdymas South-
> am p tone. Lietuviai ypatiškal ly-
[dimi. 

Reffuliajriai išplaukia tiesiai l 
Hamburgą 

(I Piliav* $106.50) Karff> Taksai S3K1. ({ liamburra 103.M) $6.M 
K E L E I V I A I M LIETUVOS 

>Berta lalvąn PiHavoJ važiuojant } Ę»-i 
>uthampton% ir ten persėda ant Mil-
>ilnų laivu. Plaukia kaa aavalta. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų del kainų ir reikaHnanj| 

[dokumentų atvažiuojantiems kelelvia-
|ms galite gauti nuo bils agento. Rei-
fkalaukit. Jų yra Jūsų miestą arba m-\ 
tplelinkėj. 

Ounard Line, 
[140 N. Dearborn 
St. ddcaajD 

a ^ $ ^ 0 ^ © ^ S ^ © © © ^ ® © © ^ 5 © © ^ ^ ^ « 

f f»m » » ^ » » » » » i . » » » » • • • < • • • • » Į | 
Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G ' 
Kaipo l ieto vys, lietu viarns visa

dos patarnauju kuoffcriĄųsia 
»L YVSKA 

3228 West 38- th Street 

Telefonas Canai 5395 

JOHN G, MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24r-th Street 

Chicago, Dl. 
R * ^ * » » » » » • » » i » » » « • • > » • • • • 8 

D A K T A R A I 
NEPROPATAI 

Physical Gulture Institute į 
Dfc. J. A. V E L O i n a 
Osteopatas, Chiropratas, 

Naturopatas. f 
• Nesikankink savas su ligomis,*? 
oigyk naują sveikatą maujais ia is 0 
oi»udais be vaistų ir operacijų nuoo 
•ivaLrlų ir užsisenėjusių ligų. 

4204 Archer Ave. ant 2 lubtj 
ant kampo skersai Brighton Te-

gatro. 
Vai. nuo 9—12 dieną: nuo 6 

Jilft 8 vai. vak. 
| | Nedėl iomls nuo 9 iki 12. 

Telef. Boulevard 0313 
Dr. Natalii Žukauskas 

N A P R A P A T H 
3249 S. Morgan St. CUicago. 
Valandos Pąned. Sered. Ketvr. n u o 
2 iki 9 : Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo 
9 iki 12. 

4652 South Ashland Ą j e n u e 
Valam 9 iki 12 piet. Vak: Utar. 

i petn. 6 iki 8 vak. 
g « » ^ » » » » » » » • • » » « » » » » • » • » * - • 

_ • • • • • • • * - • • - • * • ~ ~ ~ M 
f Rezidencijos Tel. Brunsvrick 4887 
Dr. C. YUCHJS D. C, Ph. 0. 

CHIROPRAOTIC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-K P. M. feventad. 9-11 
1578 Mlltraukee Avenue 

Kamp. Bol»ey Ir Nortli Ave. 
Ofiso Telef. Brunswlck 76f« 

Telefonas Boulevard 1076 
DR. M. S T A P U L I O N I S 

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki9 vai. vak. 
46*47 South Halsted Street 

( k a m p a s 47 gatvės) 
Praneš imas sergantiems. Turiu garbės praneSt ^ • J * ' ^ " J « r * a " 

tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju n a u j j ser
gančiu A d y m u i būda- aesi lpninu ligoniu vaistais, nei operac i jom^ nevar, 
K o K - ftAPRAPĄTIJOS b u d i Gydymas šiuo būdu yra sargu* 
jis dar smagumą, teikia. . . „ . k A O «_ _*' 

. Jeteu jaii aplankiai net keletą l y d ^ o j ų . P " kur i jos pa« c lbos ir J 
aeauaEradai, o sergi širdies, nervų, famatų, paralyžiumi, inkstu, į"5"* " £ 
irlrdėjimo, naktiniais guąlSlapinllnaia, ar kitokia sena liga. ateik, o %6 noria* 
patarnausiu. -• 

= 

Skaityldte 'Draugo" apgarsinimui. 

file:///Vestera
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BERT TITRSJO UŽ KĄ iCHICAGIEeiAI, ATSIIMK! 
DĖKAVOT. TE LAItKUS. 

KALVARIJOS KAPINES 
UŽDAROMOS. 

Katalikiškos Kalvarijos ka
pinės Chicagoje uždaromos, 
nes nebeliko tuščios vietos 
laidojimui. Naujoms kapi
nėms nupirkta naujas žemės 
plotas, sale St. Mary moky
klos, Des Plaines, UI. Nau
jos kapinės bus pavadintos 
Visu Šventųjų vardu. 
J. A. M. Arkivyskupas Mun-

delein paskelbė nurodymų, 
kad mirusių lavonai butų lai
dojami naujose kapinėse. Ku
nigai turi pašventinti kiek
vieną duobę. Nes kapinių pa
šventinimą patsai Arkivysku
pas atliks ateinančią vasarą. 

Kalvarijos kapinės įkurtos 
1869 m. Jose palaidota virš 
4K)0 tūkstančių numirėlių. 

GERIEMS TAUTIEČIAMS 
SEKASI. 

DU MIRĖ, BUS TARDYMAI 

Cook apskrities psychopa-
tmėj ligoninėj mirė du pacie
ntu kažkokiomis nepaprasto
mis aplinkybėmis. Apskrities 
komisionierių pirmininkas Ce 
rmak paskelbė pravesiąs tar 
dynms. $j 5Cf 

Iš Bridgeporto "" piliečių" 
pastarais laikais gražiai pra
dėjo kilti J. Leščauskis, vais
tinės savininkas, 3337 So. Mor
gan Street, V. J. Stankūnas, 
fotografistas, 3315 So. Halsted 
Street, V. B. Jucius, restau-
ranto ir krautuvės savininkas 
3239 So. Hadsted St., J. Pet
rauskas, krautuvės savinin
kas, 3246-48 So. Halsted St. 

Šitie tautiečiai visuomet bu
vo duosnųs mūsų tautos reika
lams čia ir Lietuvoj. Ar nu
kentėjusiems del karo, ar kul
tūros reikalams, labdarybės, 
moksleivių ir 1.1, visur matosi 
jų gausios aukos. 

Laimingos jiems klotie?'! 
A. 

Padekonės Dienos naktį va
giliai įsilaužė į brangakmenių 
krautuvę ant 4325 Ravens-
wood ave. ir išvogė $20,000 
vertės brangenybių. 

• 

•y •*»-« 

— - — 

MIM LAUKDAMA VYRO. 

Koumet Charles Koenig, pa
storius, krikštijo Viliaus Ties 
kūdikį ant 5024 So. Kildare 
ave., pastoriaus' žmona sėdėjo 
automobiliuje ir laukė savo 
vyro. Bet šiam po ceremonijų 
išėjus, ji buvo mirus. 

***** 

1 Į 

NESTOJO. PAŠAUTAS. 

AUŠROS VARtfŲ PARAPI 
JOS VARGONAMS 

AUKOS. 
• • 

SUVAŽINĖJO MOTE-
RIŠKE. 

Suimtas 18 metų Leroy 
iWilcox, kurs važiuodamas au 
tomobiliu suvažinėjo Mrs. Ju ( ] a s st. Anne's ligoninėj ir sa-

Herbert Meyer, 17 metų, 
su trimis kitais vaikėzais bu-
vo polieijanto pagauti sveti
mam automobiliui. Kuomet 
Meyer ėmė klausinėti, tai jis 
leidos bėgti. Polieijantas sau-

» 

kė sustoti, bet šiam nepaklau
sius, paleklo šūvį, kurs patav-
kė nugaran. Peršautasis" ran-

lia Gurząjko. 

GELEŽINKELIEČIU UNI
JOS SUKAKTUVES. 

Geležinkelieftų unija vardu 
•'Brotherhood of Loeomotive 
Plremen and Engineers" pa
mini savo 50 metų sukaktu
ves. 

Sukaktuvės apvaikščioja
mos visoj šaly. Ši unija skai
to apie 120,000 narių. 

Po $50: Jurgis ir Domicėlė 
Ga&parkai ir Jonas Krotkus; 

Po $25: Antanas Aitutis, J. 
Žeikauskas, K. Vuosaitis, P. 
Šliogeris, Mat. Kaminskas, 
Kaži s Kulbis; 

$20: Zig. Dobrovolskis'; 
Po $10: Kaz. Budris, Jon. 

Mežlaiškis, M. A. Meldažis, 
Kor. Marozas, Kaz. Gaselionis, 
Ur.' Vaicekauskienė, Bol. A-
domavičius, Nik. Jasnauskas, 
Pr. Kiršis", J. Luckas, Kaz. La
banauskas, Ant. Butkis, Vla
das Neffas, St. Staliauskis, J. 
Nausieda, Pet. Gintarą, Jon. 
Kiudis,, J. Mikutis, Sim. Vi-
tortas, Balt. Maskoliūnas; S. 
Šliužas, Kaz. Zamarovičius, J. 
Jariackas, Jonas Namavičia, 
Jonas Bladikas, Kaz. Lipnic-
kas; 

$7: Mat. Stakenas; 
Po $5: J. Kavarskas, St. U-

Kas, J. Leščiauskaš, Ant. Do-
viatas, Bol. Vilkas, Kaz. La
banauskas, Step. Lakavieius, 
A d. Pūkis, St. Jeriackas, Oną 
Kuodžiutė, Pr. Malakauskas 
Leonora Genotaitė, Alek. Ur
bonas, Andr. Kačinskas, Mar
tin Kadževskis, Zigm. Nama-

Chicagos pažte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randam atėję ii Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ka
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškas galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kario viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko nura., nes su juo greičiau 
laišką, suras negu su pavarde. 

3—Bastls Juozas 

108—Pakeltls A. 
113—PranBktina» A. 
115"^-PU2iMkut K. 
116—Rakunas John 
118—Raudis John 
134—Sebelskis Jonas 
141—Sinkus J. 
143—Stoškus Jtaii. 

P R A N E Š I M A I . 
Dr-stės sv. Stanislovo V. Ir K. 

pr i eS metinis sus-mas įvyks gruod. 9 
d. Sv. Kry$. par. svst. 1 vai. po plet. 
Svarbus reikalai ir valdybos rinkimai 
laukia mus visus. 

Pr. Palelius, rast. 
. ' • » * < • 

NORTH S I D E . — Lietuvių Politi-
vak., bažmytkiej salėj. Visi nariai ma
nio Kliubo mėtinis susirinkimas J-

> K A ' vyks ptrtnadieni, gTuod. 8 d.. 7:3/) vai. L n B T t T V I A l A D V O K A T A I 
lonėkit dalyvauti, nes bus naujos vai * 
dybos rinkimas. 

Raštininkas. 

4—Bartasus Antanas 
6—Belskis Jonas 
7—Belskis John 
21—Danis Mike 
85—Girskis Juozapas 
41—Guzanskis Jonas 
43—Gustas S. 
48—Intienė Ona į 
52—Jankauskui Kazimierui 
54—Jurgaitis Leonas 
68—Kondrotas Ludvikas 
73—Kulbaltis John 
74—Kulbaitis Gust. 
75—KumpikevkMus Petįrul 
87—Martisauskfs J. 
88—Mažeikienė Bronislava 
89-—Matulauskas Jonas 
95—Mikuckiui A. 
97—Miviauskul K. 
99—Nauduzui Aleksandrai 
106—Pagareckis John 

— rr-

» 

MEDUS 
Šviežus 

Tikrai Ga
rantuotas 

Geriausias Medus koki pinigai gali 
nupirkti. 

2 Penkių svaru viedrukai . . $2.20 
6 Penkių svaru viedrukai . . $6.30 
10 Penkių svaru viedrukai . . $10.00 

Siunčiame express'u 
Siųskite Money Order apmokėjimui 

A. G. GILI/ 
228 W. Baran St. Chloago, III 

Septintos lubos. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BU8 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

ŽMONES LANKO PARODA. 

koma esąs blogoj padėty. 
• , i . B 

AR 
NORI 

PAGEKEMTT 
SAVO BŪVI 

Ar žinai kad dabar yra laikas 
ta padaryti. 

JEIGU UŽDIRBI 
MA2IAU KAIP 

$100 
J SAVAITE 

Jeigu nori pasiUuosuoti nuo 
retežiu kurie laiko tave priri- vleluP> A d o i r |- Cataviaekas, O. 

duoda tau progos pagerinti sa 
vo būvi tai dabar laikas pasi-
liuosuoti. Ar mėgini žingsniuo-Gyvuhų parodą stockyardų t i k a r t l l s u m a i n a n č . i u į ^ S -

amfiteatre žmonės skaitlingai Iki. Nežiūrint kokia vieta ar 

šc prie tokio darbo kuris ne-\ Kisielienė, Dom. Kazlauskas, 
i i i • • * 

Ign. Dociolas, J. Kudulienė, 
Bor. Juškienė, Jieva Šiaulie-

lanko. Nes yra ko matyti. 
Į 

NUSKENDO UPĖJE. 

Calumet upėje, ties 137 gat., 
nuskendo Frank Patterson, 
48 m. Jam jrantis skersai ap
virto valtis. 

PRANEŠIMAS. 

lietuvių Moterų Apšvietos 
Draugija rengia grassu mas
karadų balių Dec. Gruodžio 
9 d. 7 vai. vak. Mildos svet., 
3142 So. Kalstec\. Street. Pir- bant apie ^Pasisekimą" (Suc 
mutinė dovana paskirta 25 dol. *'' 

darbą dabar turi 
GALI f 

IŠPLĖTOTI 
SAVO 
BIZNI 

PADAUGINTI 
SAVO 
ALGA 

Nėra reikalo apleisti savo 
dabartinį darbą bet gali page
rinti savo ateity. 

AR 
NORI, 

ŽINOTI 
KAIP 

Tai išgirsk Mr. White kal-

o bus jų ir daugiau. 
Kviečia visuomenę atsilan

kyti koskaitlingiausiai. 
Apšvietos Komitetas. 

PANEDĖLY 
8 VAL VAKARE 

ROOM246 
CONWAY BUILDING 

111 W. WASHINGfTON ST. 

nė, Liud. Petrauskas, Mat. Di
džiulis, Ign. Križanauskas, V.* 
Lukoševičius, Karolis' Roka^, 
Pet. Simanavičius, Ona Lip-
nickaitė, Ant. VepStas, Pet. 
Cibulskis, JUT. Vvičiauskis, S. 
Ta^kunas, Bor. Jokubavičie-
nė, Vin. Sperauskis, Pr. Ge-
čds, Alek. Šturmas, Jon. Mar-
tinkus', St. BuSaitis, Jon. 
Jankštis, Adol. Bladikas, Mik. 
JureviČia, Adei Marozaitė, M. 
Zajauskaltė, Zig. Balčiukonis, 
Jon. Žvibas, R. Bubnlis, A. 
Matutis, Pr. Balčiūnas, Mik. 
Palionis, Juz. Kopusčiuą Vin. 
Radzevičius, Zofija Puplis', V. 
Dobrovolskis, Laur. Juozaitis, 
Jon. Krūmas, Edw Virbickas, 
J. Dobrovolskis, Ant. Linkus. 

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bonlevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siuntom pinigus ir 
^ Parduodam Laivakortes. % 

f— 
Skaityk ir Atmink 

* KAD 

PETER A, MILLER 
Jau persikėlė \ kitą vietą,, seną 

tavora išpardavė, o Sriea* Uk nau
ją dabar užlaiko, geYlausi patar
navimą suteiks savo kostumeria-
ms, taip Ir naujiems, katrie atsi
lankysite. -

Kada aS norėjau išeiti 13 biznio 
metai atgal, jeigru, kurie mano, 
kostumerial nebuvo užganėdinti, 
tai meldžiu ateiti, o busit užga
nėdinti, nes aS ddbar pasilikau: 
ant vUada tam pačiame bizny
je, as esmi tikras lietuvis. 

Patyrimas Daug Mėty 
Pritaikau akinius del jauny ir 

senų. Jeigu akiniai, nėra tinka-, 
mal pritaikyti, tai' visą žmogaus 
kūną vargina Ateikit pas mane. 
o suteiksiu teisingą patarnavimą, 
as esmi tikras lietuvis. 

~ ' • 'T '' • . 

| PETER A. MILLER 
2256 Wcst 22-od St. 

Tel. Canal 588S 
CHIOAGO, ILL. 

Važiuoju Kalifomijon turiu 
paaukoti savo moderniška 2 
flatę murini narna € ir 6 kam
bariu^ šilto vandens šiluma vi
skas aržiuolu aptrimuota por-
čiai iš priešakio ir užpakalio, 
platus lotas gatve cimentnota 
arti Kedzie ir Archer A^e. 
vertas $13,500. Kaina dabar 
$11,000. 

BENF. BOHAC 
2643 West 51-st Street 

Tei. Prospect 6415 

— 

Liet. Namų savininkų P. V. M. D. 
prieSmetinis susi|rinkinms gruod. 3 
d., 8 vai. vak. Meldažio svef., 2244 
W. 23 Place. 

J. feactts raSt 

NAUJA 
KVIETKINYČIA 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nuskintos kvletkos,! 

[vestuvėms bankietams, pagrat)ams< 
^vainikai ir kitoms pramogoms. 

Taipgi užlaikome powder'K per-
jfuma, plaukams tinklelius (bairj 
>nets). , . 

Patarnavimas mandagiausias, į 
{kainos žemiausios. 

URBA FLOWER SHOP 
. 3324 Aubum Avenue 

Telefonas Blvd. 2035 
A t » t x t T C « r t e t t w e T f r e t w « ; | 

LIETUVIAI GRABORIAI 
i • — 

JOHN!, BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

VeS« bvl<w rhmmm THtmumr. Krauni 
aooia Abstraktus. Padaro pirkimo Ir 
pardavimo Dokumentai Ir irallojlmo*. 

7 Soutli Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal 1687 
Q»» • • • »m> 

S. W. B A N £ S 
ADVOKATAS 

7S W. Monroe 8tro«4 
Room 904 — telef. Randolpb 9900 
Vai: Nuo 9 ryto Iki 6 po pietį) 
Vakarais: S903 So. Halsted Str. 

Vards 1015 
Chicago. 

Telef. • 
Chi 

j 

PARDAVIMUI. • 

PLAYER PIANAS naujas 
vertas $600.00 su rolėmig ir 
suoldiu už $335.00. Victrola 
vertės 175.00 už $59^00 
3343 S. Halsted st. Chicago. 

B I Z N I S 
, ANT PARDAVIMO saldainiu ir 

Įce Gream krautuvė prie Lietuviškos 
bažnyčios ir fnokyklos geriausia toj 
aptelinkėj bieta tokiam bizniui Vem 
proga Įsigyti pigiai, mala ir pelninga 
bizni pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Atsišaukite. 

4400 So. FairfteM Ave. 

— 

S, D, LACHAVVICZ 
Lietuvis Graborlus 
9814 W. 23rd PI. 

Cicago, III. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.. ' 

Tel. Canal 1271 
9109 

Telefonas Boulevard 418S 

k. Masalskis 
Graboriufl 

' V. W, RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

—t *m* a* 
Ofipas DftdmleatTjt 

29 South La Salle Stmt 
Kambarls &99 

Telefonas Central 8990 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tartis 4881 

?* 

? • » • • • • • • • 

A. A. S l a k i s 
l ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmlestyje 
CHICAGO TEMPLE BUILDING 

77 West WashiBgton Street 
R o o m 1726 T e l . D e a r b o r n 9 0 5 7 
ICamu Tel. Hyde Park 8S95 
• • » • » ! • M1M • • » » • • • • • ^.^~»-^^P*» 

" 

• 

Patarnauju lai
dotuvėse ves* 
tuvėse, krfkity < 
nėe ii- kituos* { 
reikaluose. Kst » 
DOS prieinamo* j 

3307 Aubnra Ave. Chicago.! 
* I « I ^ « I « » » • • » • • • • » • • • p 

J06EPH C. SOBOL 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St. Room 1518 
Telefonas Dearborn 4788 

Telefonas Canal 3589 
Vakarais 2841 W. 23-rd Place 

7 
• f 

POVAS AVORKINGHAIf 
Statyk kaip nori. 

* Vk akrų taip žemai kaip $1T9 
M akrų taip lemkl kaip $895 
95 minu tos nuo miesto ant C. B. & 

Q. Kainuoia mažiau kaip 10c. — 60 
traukinių kasdiena. Arti mokyklos 
krautuvių ir bažnyčių, 

150 Oaah. Balanca $5.00 kas mė
nuo. 

Norint informacijų pasiųskite ku
poną. 

* Telefonas Yards 1199 l 

8TANLE7 P ] 
MACEIKA j 

Balsam uoto jas 
Tartų šutomo j 

billus rlsoklemr 
rsikalams «r»»r«̂  
prieinama 
3319 Aubum 
*w. Ohicmffo 

. 1 

t. i > u . r u w n i So.»J 

A. £. 

STASULANI 
ADVOftATAS 

Tidurraiestij Ofisas '* 
Iftoom 1728 Clikaco Temple Dldy 
77 W. Washžngton St, 

Į CICERO Ofisas: Panedėllo vak. 
1814 S- Clccrp A v. Tel. Cicero 50361 

I^UIIDGEPORT Ofl«is: Kitais vak 
1296 S. Halsted St. Tel. lfcNil. 673; i / 

i 
4 j 

AS ,' 
Dear 

Tel. Randolph bt&4 \ 

I P. WAITCHES 
l • W f t I 

tilBTTTVIH ADTOftAI 
Dlea.: R. 514-516.-197 H. 

, born Str. 
| Vakarais: 10736 S. iVabash A 

r P- - - - • 
Tel. pullman 6S77 

• • _ " . _ - _ 
^ Į - . . ^ _ > ' ' - - • " 

g . • • • • • • • • • • • - • I • • 

" 

_ 

OLIVER SALINGER CO. 
629 First Nat'l. Bank Bldg. 

Ghicago, 111. 

man reikalingas informacijos apie 

- = * 

y • 

(Apg.) 
(Bus daugiau) 

. 

MOTERIMS IR MERGINOMS! \ 
Gal jga turit Geltonus plaukus! O rtl jųs plaukai m, juodi) 

Ar Kažtaniniai Budi, u Auksines parvos; Rausvi plaukai ar Vįrift-
kai Raudoni 1 Vienok nežiūrint kokio* spalvos jis nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti }ų gratunio! 

RaffU* atliks tai, jei jųs tik laika nuo laiko Juos naudosite. 
Nežiūrint ar jųs savo plaukus dar tebedėvk supintus i kasą, ar su* 
suktus i mazgą, ar gal jau esat trumpai nusikirpe, vienok jųs nega
lite daleisti, kad nesvarios, iškrikę pleiskanos sugadytu jostj iSvaia-
df! Jums nereikės kentėti nesraaarumo dėlei niežėjimo ir besirūpino 
galvos odos, jei naudosite Rufflm: 

Netikėkit mūsų žodžiui. Nusipirkit 65c. bonks; ir pačios per
sitikrinkite, kad Rufflma yra mirtinu priešu pleiakapu ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį' tik kada esate naudoję!- Galima 
gauti aptiekose. , i 

F. AD. RICHTER & CO. 
1 0 4 . 1 1 4 So. 4 t k Street Brooklyn . N . Y . 

. 

' . 

i 

UTTLĖ JUUDS SNEEZEk 
NSf9 Ai-er vou UJU 

KNOVV THE Di/P£REWCe 
BETWEErW AM 1SIM0 

ANO A 
PEMNSULA^ 

V^ELL T H E N — TO ĮTAIKĖ A LDNG-
STORY SHO^yA 
aFTTVOaiJVSSESL 
PILL ONĖ W»TH 
VW%TER ANPTHE 
CfTHEtl WTW MILU! 

j 

>Y BAffja n r" 

. 

J A U L A I K A S U Ž S I S A K Y T I 
ATEINANTIEMS 1924 METAMS 

SAVAITINIS LAIKBASTIS 

"LAIVAS" duoda gražiy pamokinimu iš 
tikybos ir doros dalyky. 

"LAIVAS" talpina naudingų, prieinamai 
parašyti^ moksliškų straipsnelių. 

"LAIVE" rasite gražių ir lengvų pasis
kaitymų, 

"LAIVAS" aiškina užmetimus prieš ti
kėjimą. 

"LAIVAsS" duoda atsakymų į įvairius ti
kybos klausimus. 

LAIVAS" teikia žinių iš viso pasaulio 
katalikų gyvenimą 

LAIVO" kaina labai pigi: 

Amerikoje: Užsieniuose: 

Metams — $1.50 $2.00 
Pusei metų — 75c $1.00 

"Laivo'' Redakcijos ir Adm. adresas; 

"L A I V A S" 2334 5.0AKLEY AVE. 
Chicago, 111., North America 

«»i 

»*i 

• 

•HK 

\S 

Norint žavėjančias Akys. . 
turėti reikia vartoti MURINĘ kasdiena. 
Pavarg-usias akyr atgaivina ir padaro 
Jas GRAŽESNĖMS. 

. CHMMS* 

Wrk « f e rFMc B ook i 

7,^2**^ 


