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FRANKO PUOLIMAS FRAN-1
CU£ STATO PAVOJUN.
Vyriausybė
susilauks didelio
\
deficito.

Crezvičaika Norėjusi
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ISPANIJOS DIREKTORIATAS SUTINKA PRIEŠU1—

IŠ BOLŠEVISTINIO
"ROJAUS,"

Daugeliui nepatinka valdžios
reformos.
Bolševikai tikisi Anglijos
pripažinimo.

Žinios iš Lietuvos
PROTESTAS DEL ŠVEN
ČIONIŲ GIMNAZIJOS
UŽDARYMO.

bet nepajėgiančius
prai
mus unijomis, dabar gria]
jančius mokslo ir kultūros
taigas. Tuomi jie tik didi
tą bedugnę, kuri mus ir ji
skiria.

NBW YORK, saus. 21). —
PABYŽJUS, saus. 19. —Iš
Francijos vyriausybė Siu me
Madrido apturima žinių, jog
MASKVA, saus. 19. —Ry
tu pradžioje pasirodo apie 20
Ukmergės piliečių.
Ispanijos direktoriatas (savo gos laikraščiuose pasirodę žibilionu frankų bėdnesnė, ne
rųšies vajd&a) pągaliaus sa- nių, buk Trotzky, Moskvos
gu butą perniai metų pradžio
Protestuodami prieš lenl
Mes, Ukmergiečiai, skaudvo įvedamoms reformoms su valdžios karo komisaras žažiai
je.
Bet amerikoniškais dole
i ž e i s t i žiaurių lenkų elgė- žygį, trukdantį muąų tautiį
tinka nemažai priešų.
|Tie dųs atsistatydinti ir pasitrau- J
riais ji y r a apie 2,800 miliokrašte ei
MATYT, PAČIU BOLŠEVIKU SKLEIDŽIAMOS TOS pradeda nerimti i r y r a bai kti iš^ politikos.
[•*»? Sl1 m u s n broliais okupuo čiaras Lietuvos
nų turtingesnė.
t o s žinios neteisingos. Nes toje sryty tvirtai tikime, kad mokslų/ gimtąja kalba, pr*
PASAKOS
mės, kad tenai neįvyktų koŠis paradoksas paeina nuo
kios-nors .naujos perversmės. Trotzky ko panašaus neturi paskutinis plėšrumas perėjęs me mūsų Vyriausybę ti
trankų puolimo francuzų maireaguoti ir reikalai
Vienam sargyl>os kareiviui
LONDONAS, sau?. 20. —
Žinovai 4 sako, kad direkto minty. J a m pasitraukus, ko į Lietuvių gimnazijų, prade mai
nyboje per praėjusius dvyli Anglijos užsieniu reikalų ofi tečiaus pavyko perlipti sienų riatas, kuriam vadovauja gen. munistų partija turėtų bįrėti damųjų mokyk, ir prieglaudų grųžinimo Švenčionių gimnj
ki! mėnesiu.
sas gavo iš Maskvos raportą ir pranešti raudonosios armir de Kivera, yra gana stiprus, į dalis, gi šiandieninė bolševi naikinimų y r a neramios sąži zijos.
blaškimasis ir agonijos
apie tai, kaip pirm dešimties jos būriui.
Klausytojų vardu: B. Vi
kad apie tos valdžios sugrio kų gauja, kuri laiko savo ran nės
Pavojinga situacija.
Tuomet črezvičaikos būrys vimų negali but nei kalbos.
dienu ton žinoma bolševiku
li%ikas, (kiti neįskaitomi).
kose prismaugtų Rusi jų, netu apsireiškimas.
Praeitą sausį Francįja tu- s l a p t a ^ ^
_ ; r o 7 A ^ a i k a , pasprūdo.
Gerai primindami "brolių
Tečiaus tas pat direktoria- rėtų reikiamų jėgų ilgiaus at
rėjo skolų 380 bilionų frankų. norėjo pagrobti karo komisąlenkų" vaišinimų bombomis PALCTIŠKIS, l>ukš. v., B n
tas priverstas patirti įvai laikyti.
Visokios paskalos.
Šį saus} skolos pasidaugino Ii ra ir vyriausią
raudonosios
Trotzky šiandie labai popu- iš aeroplanų, negalime nuty aps. 15. X I šių metų vakai
Antry'tojaus paaiškino, kad " I nesmagumų nuo politinių
gi 400 bilionų frankų.
Bet armijos Vada Leoa Trotzky,
priešų, ypač! nuo tų, kurie se laris visoj Rusigoj (komunis lėti paskutinių įvykių Šven atėjo į šį kaimų du milicii
jų vertė y r a vos apie 20 bi kuriam nesenai gydytojai pa komisaro (Trotzkio ta naktį
niaus turėjd geruosius laikus. tų tarpe). Nes žmonės Imo, čionyse, kur uždaryta Lietu tu prie našles Lipskienės
nebūta
namie.
Be
to,
črezvi
lionų dolerių.
tarę imti nors porai mėnesių
kad jis turi gabumų valdyti vių gimnazija, vaikų
prieg vienam jos sūnui J . Lipskii
čaikos
viršininkai
pranešė,
Nežiūrint
to,
Ispanijos
gy
Tokia situacija yra pavo atostogų. Črezvičaikos sakaididelę militarinę mašinų. Juk lauda, uždarinėjamos pradž paliepė eiti su jais į mie6tel
jog
jie
nieko
nebežina
apie
ventojai
turi
but
dėkingi
šiai
jinga Francijos
finansams. bis nepavyko ačhj Trotzkio
Išvedę jį už kaimo pranei
Trotzky bolševistinę Rusiją ios mokyklos.
militarinei
valdžiai.
Nes
jei
tą
užpuolimą,
Taifci,
to
žygio
Pilnas franko puolimas, kai gvardijos ištikimybei.
kad jį vedų iš Lenkijos į Ii<
apgynė nuo įvairių naminių
Apsvarstę
sunkių
mūsų
bro
ne
ji,
tai,
be
abejonės,
komu
jie
užsigynjė.
kad įvyko su vokiečių marke,
.Trotzky gyvena
rūmuose,
ir išorinių bolševikų priešų. lių padėtį Vilniaus krašte rei tuvų, nes esųs išvaromas ni
nistai
butų
apsiautė
vista
ša
Maskvoje
sukeltos
įvairios
labai galimas.
Tečiaus gali
tai, kad buvęs Lietuvoje] ,Ti<
Beniaus prigulėjusiuose vie
Toki
žmonos
valdžiai
reika
škiame
Lenkų
valdžiai
griež
lį
ir
gal
butų
pagrobė
savo
paskalos ir kalbos apie ,Troimti ilgų
laika.
Francuzų
nam žibalo didikui. Tie rūmai
lingi ir ;;ie negali atsisakyti čiausi protestų, del lietuvių sa, lenkai užėmę šį kraštų ii
tzki. Kai-kurie kalba, jog Tro rankosna ir pačia valdžią.
skolų sumažėjimas praeitais
Paltiškių kaimų J . Lipskio n<
apjuosti aukšta akmens sic
ėję
pareigas.
kalbos
persekiojimų
prieš
vi
tzky
flirtuoja
su
rusais
moNuo
tos
nelaimės
šalį
iš
metais, nežiūrint dar vieno
rado, bet po užėmimo lei
na ir nuolat kareiviu sargy- naroj»i štai s. Sako, jis nori pa
Vienas
komunistas
tuo
klau
są
civilizuotų
pasaulį.
gelbėjo gen. de Rivera su sa
biliono dolerių paskolos, rei
jis sugrįžo ir jau antri me
bos saugojami.
simu pažymėjo:
Jums, mūsų skriaudžiamie
siskelbti Rusijos diktatorium. vo šalininkais.
škia, kad gyvenimo brangu
Vidunakčiu prio sienos v a r
" P a s komunistus nėra to ji broliai kankiniai reiškiame tai kaip gyvena prie motino*,
mas visoj šaly žymiai paki
brolių ir sesutės ir ūkininkauk
tų atvažiavo trys šarvuoti au Nežinia kur yra Trotzky.
WAStfINGTOX, saus. 20. kių dalykų, kai kad atsistaty giliausios užuojautos.
lo.
ja. Šį pavasarį
paSauktas
toniohiliai, pilni črezvičaikos
MASKVA, saus. 20. — - Karo laivyno sekretorius dinimas. Jeigu žmogaus tai>
Susirinkimo
įgalioti;
J.
JLmFrancijos vyriausybė daug nariu, črezvičaikos vardu pa
Kuomet anų dienų Paryžiuje De^by aiškina* kad Suv. Val nyba reikalinga valstybei, jis zauskas, K. Žilinskai A. Če- lenkų kariuomenėn, atliko 8
t
skolinga savo gyventojams. reikalauta geležinius vartus į paskelbta žinia, kad Trotzky
savaičių kariškų mankštinituri
eiti
pareigas.
Be
to,
stybės orlaivį siunčia į šiau
kanavičius.
Kad jiems mokėti nuošimti,
mosi. I r netik J . Lipskrs, įsi
čionai areštuotas, laikrašti rini žemgalį su tikslu anek kai-kuriems komunistams at
atidaryti.
P. S. Susirinkime surinkta
reikia imti taksas nuo tų pa
varytasis į Lietuvą, čia t i '
sistatydinus
butų valstybei
ninkai mėgino jį patį surasti, suoti tuos plotus.
nukentėjusiems
sušelpti
190
Pavartotas
dinamitas.
čių gyventoju. Atpigus fran
męs, čia augės, bet ir į o tė
kuomet žinia apie areštavimą*
pa vd j a u s . "
(
litų.
kui, taksos turės pakilti.
Sargyba
atsisakė pildyti oficialiai atšaiikta.
vų tėvai nuo
neatmenarajų
Dėlto apie Trotzky'o atsis
P1IILADELPHIA, Pa., s.
nežiomų
žmonių
įsakymų.
lajkų čia turėdami. savo žem«»
Tečiaus komisaras niekur ; 20. — Čionai du žmogų nu tatydinimą žinios nieku nepa
Kauno brandos kursu
Bus daugiau vargo.
Tuomet atvykusieji au dina nesurastas. Paskiaus irgi odirbo ją.
Kokiomis teisėi&is;
bausta kalėjimu už pardavinė matuotos.
klausytojų.
,Jci Vokietija
ir toliaus
mitu suplaišino vartus. Tnėję tiiialiai pranešta, jog .Trotz jimų neturinčių vertės žtbalo
lenki? valdžia tai daro? GaJ
Maskvos lv>Iševikai nekant
priešinsis i r išsisukinės nuo kieman, jie rado nepereinamų
Kauno
Brandos
Kursų tik dėlei to, kad Lipskis lietuj
ky sergąs ir randasi s savo akcijų.
riai laukia, kuomet Anglijos
kontribucijos
mokėjimo, j i dygliuotų vielų tvorą ir kon
Klausytojai, sužinoję apie už vis? Na, jei taip, tai nevalios,
vasarinėj villoj arti Maskvos.
socialistinė
darbo
partija
ims
tuomi vers Fradcija vis dau- kreti nes sieneles, už kurių
darymų Švenčionių
lietuvių visų išvaryti, nes šioje ajpyįr
Pirm keletos dien,ų vienas
valdyti
Angliją.
Nes
tuomet
W
A
8
H
I
N
<
T
T
O
N
,
saus.
20.
giaus skolinti pinigu ir tuo sargybos kareiviai užsiglau
gimnazijos, reiškiame gilios linkėję lenkų labai mažais ir
aukštas bolševiką* pažymėjo, — S. V. vyriausybė leidžia ta partija
tikrai
pripažins
pačiu laiku franko kaina nuo dę pradėjo šaudyti į užpuo
broliams kuo ne visi lietuviai. Tik lenjog-TroIzky. išvykęs Kauka Meksikos valdžiai per jTexas bolševistinę valdžių. Pasiro užuojautos mūsų
lat puls žemyn.
Švenčioniečiams,
nukentėju kų valdžiai reiktų atsiminti,
likus. Du užpuoliku nukauta. zan gydytis.
do,
kad
bolševikai
laukia
sau
gabenti savo
kariuomenę,
Perniai francuzų vyriausysiems nuo lenkų barbariško, kad tuomi privers ir lietuvių
Kareiviai mėgino per tele
Gi dabar karo departamen
pripažinimo nuo darbo parti
siunčiamų prieš revoliucionie
r# pirmukart po karo suba foną šauktis pagelbos. Pasiro
pasielgimo.
tas tvirtina, kad Trotzky ejos, bet ne nuo Anglijos.
rius.
lansavo savo biudžetų.
Te- d ė, telefono vielos nukirstos.
Broliai šviečioniečiai! Ne valdžių panašiai elgtis su su
sas K rime.
Kad tik nebūtų kartaus ap
čiaus nepaprastas biudžetas,
lenkėjusiais dvarponiais Lie
sivylimo. Nes darbo partijai nustokite vilties.
AVASHINGTON, saus. 20.
kurin ineina karo veteranams
Kiekviena panaši represi tuvoje, o paskui patys rėks,
iškilimas dar neužtikrintas.
kūnui
arba
protui.
PROHIBICIJA
PAVYKS
ir žuvusių kareivių namiš
— Tarpe sekretoriaus Melio
ja leidžia aiškiau pažinti len kad lietuviai persekioja len
Bratt
y
r
a
nuomonlės,
kad
S.
VALSTYBĖSE.
kiams pensijos, nuolat eina
LONDONAS, saus. 20. — kus amžiais besistengiančius, kus!?
visos kultūringos tautos šian no ir senatoriaus Couzens ei
didyn. iTaigi, nuolat vis daudie turėtų pakelti griežtų ko na laiškais dvikova del tak P r a n e š t a i Egipto ministerių
afi:
Taip sako prohibicijos
giaus darosi deficito.
f IIIIIIflIlIlIlIIIIIlIfltlIlIIIlIfllfllIlIlllllIllIlIlIlIlIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIllItlItlttltNf
kabinetas atsistatydino.
vų svaigiesiems gerymams. sų mažinimo projekto.
"apaštalas" švedas.
Francfjai išsigelbėjimas iš
—
Visos kultūringos tautos tuimimiiiumii!iiwmmumiiimniimimmmiiiiiimiiiiiiiumiiiiiimiinru
to pavojaus y r a
tik vienas:
man
labai
gerai
žinomos.
/Tu
s S
STOCKOLMAS, saus. 20. ™tų padaryti sutartį griežtai MOROS YRA PAKLUSNUS
, .
, .
.
, ii
1
T _
didesnes taksas imti nuo žmo
riu, pasakyti, kad jei aš ar
AMERIKONAMS.
persekioti
visokių
alkoholio
—
"Prohibicija
Norvegijoj
nių.
kas kitas butų tų žmonių po
nepavyko ne del ekonominės kontrabandų. Alkoholį gabe
Kaip ilgai franeuzai nėra
Bet jie jokiu būdu nepasi zicijoje, tai ne kitaip el,gtusi
nu
laivai
turėta
but
priskaipriežasties, bet dėlto,
kad
spaudžiami aukštomis takso
"Galima pasiųsti ginkluo
duos filipinų valdžiai
" s a u s a s i s " įstatymas ten ne tyti prie tos rųšies laivų, ku
mis, premieras Poincare skai
tų kariuomenę ir moros išžu
sukėlė atmosferos
padidinti rie karo laikais imasi kontra
tosi parinktinas vyras.
Bet
MANILA, Phiiipinų salos, dyti. Tečiaus jokiu būdu ne
blaivybę," pažymi Dr. Ivan bandos.
sausio 18. — Čionai atvyko begalima jų priversti pasi
kaip bus paskiaus apie jį at
Anot jo, ateis toksai laikas,
Bratt, prohibicijos Bratt si
teisėjas Moore iš Zamboanga. duoti filipipų valdžiai.
siliepta, kuomet taksų naštos
kuomet kultūringos
tautos
stemos originatorius.
J i s papasakojo, delko moros
gvventojus slėgs prie žeraės.
"Kuomet Suv. ^Valstybės
ves kovų alkoholiui tokių, ko
"Prohibicija S. Valstybėse
(žmonių gentis vienoj Phili- užėmė Philipinų salas, moros '
kių
vedę
vergijai.
turės pavykimo. <Tai dėlto,
pinų -aaloj — lai mahoraeta- sudėjo ginklus ir pasidavė a-!
SAKO, PROHIBICIJA NE
Švedijoj
greitu
laiku,
sako
kad Amerikos tauta perjauna,
P E R
nai) nerimsta ir kovoja su merikonų valdžiai. Ligi 19161
VYKUSI.
Bratt,
bus
griežtai
persekio
kaipo tokia
nebežino, kaip
militarinę policija.
metų buvo ramybė. iTečiaus
jami "bootiegeriai."
Su
tikrai vartoti alkoholinius geAnot teisėjo
Moore, tie tais metais S. VaTstyJnų Kon
AVASHINGTON, saus. 20.
gauti su svaigaisiais geryrymus, kaip tai gerai žino se
gresas pravedė žinomų Jonės
— Kongresmonas Sherwood
mais jie aštriai bus baudžia žmonės moros turi savo pa
nosios Europos tautos.
Pa
t Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau*
įstatymų, kuriuo
remiantis s
pročius
i?
nuosavus
dorinius
iš Ohio Kongrese kalbėda
mi.
šiai patarnauia. "Draugas** siunčia per didžiau
čioj
Švedijoj
blaivybė
plinta.
moros šalis pavesta pačių fi
įstatymus.
.Tai
visa
niekina
mas smerkė " s a u s u o s i u s " už
Stockholme 1913 metais bu
sių Lietuvos banką — Ū k i o B a n k ą .
Metai už metų šved,ų
tauta
lipinų administracijai
filipinai
krikščionys
dr
todėl
stovėjimų prie prohibicijos j tą 17,700 pasigėrimo atsitiki
bus
pilnai
blaiva."
Draugas** siunčia pinigus litais, ir doleriais:
"Taigi, "Suv. Valstybės ne-'
moros darosi neperkalbami
statymo, kurio vykinimas per
mų. 1922 m. j a u . tik 8,060.
Bratto sistema apribuoga
išlaikė savo pažadėjimo mo- § | perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
priešai.
ketverius melus ne vien nepa
AVASHINGtfpN, saus. 20/
vyko, bet d a r daug blogumų ! alkoholinių gerymų
vartojį" A š pažįstų moros per dvi ros žmonėms, kad jos juos g |
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare,
padarė šaliai ir pačiai vai- \™$ P * ^ mokslo
principų, — Kaip pirmiaus, taip šian dešimta
Nedėliomis uždaryta,
penkerius metus," valdysiu. 13 to Mlo kova. I r S
džiai.
j kurie nustato, kokių kiekybę die Prezidentas remia sekre- sakė teisjėįaa. " E s u tų žmo- tuos žmones galima rmmalžin- | j „ 3 ^ ^
^
0 Ą m : f
CHICAGO, nx.
žmogus tegali vartoti maisto ( torians Meliono taksų maži- nių kaimynas* iDelto šiandie- ti tik įsnaujo ten atgaivinus *įmT
ninjės situacijos
priežastys
PLATINKITE "DRAUGĄ " ir alkoholio, kad nepakenkti! nimo projekte.
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.._ SUBANKRUTIJO
elevatorius, skerdyklas, o iš negalėjo "subityti". Taigi,
AR
bankinių operacijų daug nau- I ^ew Yorkas demokratų par*
J. ROMANAS?
_____
dos tuotarpu nei nelaukia. Tą tfjai turės išmokėti arti 200
, v .. " ,,
' „ . L , pereinamąjį laiką nekurie bau -•tūkstančių dol. Partijai reikaAaujienos paskubę, kad
k e n t ė g . B e t j _ . P r e k y . lingi pinigai. Tad delkogi at-

Pirmadienis Sausio 21, 1924
5PK

_

*

liaudininkams

" socialistinę

Iš M u s u K a r i u o m e n e Š^S**" nusikirPuS, suka-

salikėjo? Greičiausiai ^yvenitarė būti "nepartyvįu ^ O « Q praktika jau daugeliui ima
(Užbaiga).
i
pas socialistiniai bedieviškų «^yti f kad b* tikėjimo kaĮ kareivių laikraštį reikalin
Bina kasdieną išskyros nedeldienins. i J Romano vedamoji Liet. Fre* .
_, ,
. * , _ , , . . • • „ , w n l _;„i™ Q
žmogų tai vįsada reiškia, kad tiuomenė ims vėl bolševikėti.
i'. _ ~ .
_ , ... • v bos B-vė, amerikietiškai grei-į3isakyti, 3^i geraį siųloma.
ga
įvesti
tikybiniai
porinį
sky
Metami
fe.00 kvbos B-ve subankrutijo, uz-1
\
tikėjimo dalykų nebūtų nei r ^ mėginama nedrąsiai varĮ kareivių skaityklas
Pasai Metų
UM darydama savo Tarptautinį % ^ f
nenesaneios pelno Į p 0 i i t i n i u
atžviIgiu
N w rių.
kvapo. Kuomet jam buvo pa-" t o t i i r tikybinius ū k i m u s drau
banko
lko
' ^ ^ į . * ? I *°
^imėjimas irgi turi ne^dinm leisti knygų, nei lai
piaasmaratą mokasi iakamo. Lai banką Kaune. Tuotarpu vakar, «"*«•«*
nės ir
tad ir n u t a r e
siūlyta
įvasti
į
kareivių
laik-,
«
patriotizmo palaikyIkM
dien<a. buvo paskelbta tos B-vės C e u - '
M UKViduotl. Mc ^ a u g s v a r b o S - N e w Yorktti kraščių #prie5tikyblnių.
kai ik»itosi
skaitosi nuo ntaiymo
užrašymo dienos,
flJ,y
raStį tikybiniai dorinį skyrių,
'
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I T "nuo
• "Naujų
^ Metų.
"f* MNorint
" 'pamai
— * tro Bostone telegrama p. StuPJ * ? l " " « f „ ! d ė , , U S , a t l d ? V C >imė.jus, prapuolu Mc Adoo
Kareivių doros jr tikybos
nyti adresą visada reikia prisinskandidatūra. Kas — kita jam apsaugojimo planus prįvalo jisai pasakė, kad kol jis gy- J Bet žodžių vartojimas — nepinui, kad "Naujienų" pas
Pjtt ir tanai adresas. Pinigai geriau
vas ir sėdi toje vietoįe, tol' ^ydo. Žodžiais mėginantieji
armijos
j risi tinsti iiperkant kratoja ar ai kelbtoji žinia yra melas. Kaip tokiu būdu pasiliuosavusi nuo but buvę, jei San francisco išdirbti vyriausias
miestas butų laimėjęs konven kapelionas, kun. Palubinskas. neįeisiąs tų dalykų nei žodžiu gydyti visuomet buvo ir bus
i proso "Money Order" arba įdedant gi ištikimųjų y r a !
vienos, pelno nenešančios ša
paminėti. Jeigu -vyr. kapelio- ( y g ų s tiems tamsuoliams, kū
^pinigui | registruota iaiska,
kos, stipriau galės imtis kitų ciją.
Užrašius
adjutantui
tuos
vi
k
nas ir norėjo ką nors daryti, r į e dantų skaudėjimą nori už
Liet. Prekybos B-vcs pade- * > *
®
Rytuose
pasirodys
nauji
sus
pageidavimus,
generolas
f
DEAUOAS PUb CO.
. .
,
_ . , ,-.*__ savo darbų. Be to banko, L.
tai užkliuvo už to socialisto, kalbėti. Reikalingi yra žodžiai,
tis, markei puolus atsidūrė ga.\
kandidatai. Kaip girdima, kan išvažiavo. O mes dar ilgą lai
O jo pergalėti t nebįstengė. Taip tuomet jie savyje nurodo gy8334 South Oakuey Avenue
...
,..
,- • Prek. B-ve likvidavo taip pat
didaturos nori Chicagos mie ką barėmės savo tarpe, tiki
ir pasiliko dalykai po seno-'dymo, darbo, įsitikinimo. Kana sunkioje padėtyje. Kaip
.
v.
Chicago, Ulinois.
ntieji
su
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blaivieji
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krautuvių,
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Dever.
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<*Sriuomenei tad reikia ne tušvisos
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su
girtaisiais.
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Tifsa, Seimas pravedė įs- ^ių, retų sakinių, bet tikro ti;
— — — — — — — . — ^ — — » — —
lininkai
taip
tvirtina.
ir šita B-ve nustojo del mar
latymą apie kareivių šventa- kybinio auklėjimo.
Pageidavimai, generolo už dienius. Bet įstatymą vykina
KLAIPĖDOS KLAUSIMU. kės puolimo žymios dalies sa-j Likvidacija vienos biznio ža- New Yorke konvencijoje kan
j
vo uždarbio, o net ir turto da-'kos nėra bankrutas. Nes kitos
didatu kartais gali but nomi sirašyti, taip ir paliko ant po pulkininkai. Ir vykinimas iš-- * To tikybiniai dorinio ka1
Baltijos jūron išėjimų Len lies. Bet Įvedus pastovius pi- sakos gyvuoja ir veikia. Rei- nuotas ir New Yorko guberna pieriaus. Nes tie, kuriems rei eina toks, kokia vyriausybė.' riuomenės auklėjimo neatliks
nigus visos įstaigos pamažu kia
pripažinti,
L. P.
B-vėsgalvisgi
darbas kad
susiaurės.
kija naudojasi Danzįgo miestu
torius Smith. Jei gubernato kėjo juos vykinti, neprileido. Jeigu paminėjus bažnyčią, jie nei švietimui vadovaująs beatsitiesia iš nuostolių.
Bet apie bankrutą nėra kalir uostu. Po karo su Vokieti
riui pavyktų palikti kandida Daug kliudytoji} yra, bet dvie ireba iš pykčio, tai nėra vii- dievis, nei doras stiprios vaL.
Prekvbos
B-vė
išsišakojo
ja šis miestas sutarptautintas. Lietuvoje labai plačiai. įsteigė ' bos. Mes nežinome, kokie bus tu, tuomet demokratų partijos jų viens kitam priešingų ne ties, kad kas gero butų.
tios, bet be iniciatyvos žmo
Kadangi Danzige lenkai net u- krautuvių daugybe, suorgani B-vės dividendai. Bef mes ži clatformon turėtų ineiti ir pa galiu nepaminėti. Tai vyr.
gus kapelionas, nei vieni Sei
kapelionas,
kun.
Palubinskas
ri Viršenybės, negali patys zavo automobiliais susisiekimą nome, kad b-vė tebėra.
čios prolijbiciįos klausimas.
mo įstatym'ai.
tarp
daugelio
Lietuvos
mies
,
Paskutiniame
"
K
a
r
i
o
"
nu
ir
Švietimo
komisijos
virši
vieni šeimininkauti, jie priki
Nes gubernatorius Smith ne
tų,
ėmė
pardavinėti
automobiTas
žinias
mes
esame
#avę
Kad išleistieji Seimo įsta
meryje teko pastebėti du keis
bo prie Klaipėdos. Kuomet
palankus fanatikų išgalvotic- ninkas, socialistas Ruseckas.
tymai butų vykinami, kad vielietuviai savanoriai
užėmė liūs, traktorius ir įvairias u- laiškais iš Lietuvos, iš ką tik ais įstatymas.
Kun. Palubinskas nėra ti tų dalykų.
Klaipėdą, lenkai pradėjo šau kiui mašinas. Šiauliuose įstoi- atvykusio D-ro K. Matulaičio
Tarp straipsnių, Symiarnis* «&**& l i ^ * W W h * *
kybos ir doros kliudytojas.
gė
elektros
stoti,
ir
tt.
Tarp
ir
pasikalbėję
su
konsulu
p.
P.
Imant abelnai, visuomenė Tik nesugebąs žmogus. Jau raidėmis įsprausti du sakiniai. &l* P a č į u bolSevikinama ka
kti, kad Klaipėda jiems pritų skaitlingų įstaigų Tarptau- Žadeikių,
»iiažai interesuojasi tomis po bene ketveri metai kaip jis mienas iš šv. Rašto, šv. Luko riuomenė nesuardytų Tėvynės
- guli. Buvo pavojaus, kad jie
tinis bankas su savo skyriais.
litikų konvencijos. Jos svar mūsų kariuomenės dvasiai va- evangelijos žodžiai:
reikėtų turėti drąsos ir vieną
< pakels lietuviams kovų ir už
buvo tik viena biznio šaka. NEW YORKAS LAIMĖJO. bios tik vieniems politikams,
dovnuja. Pirmaisiais metais
"Niekam nedarykite prie- kartą nukratyti nuo kareivių
grobs tų uostą. Tečiaus nedrįturie iš to neri ir turi nema- i buvo armijos kapelionų suva- cartos,' neskriauskite ir tenkin- dvasios socialistinį Rusecką.
Bankų Lietuvoje Kaune yni
;
so taip elgtis.
daugybė. Esant dideliam piniPastačius jo vieton žmogų
Demokratų partijos naeiona- iai pelno.
žiavimas, buvo padaryta gana' Kites savo alga" (Luk. 3,14).
Nežiūrint to, kartų jie priKas ketvirti metai dvi par- svarbių nutarimų. Ir nei vie
Antrasis sakinys, tai š1 lįkrai nepartyvų, kuris nevarKibę ėmė laikytis. Klaipėdos fq trukumui, bankai neturi pel l i b komitetas tomis dienomis
klausimų jie iškėlė Tautų Są no iš pinigų saugojimo, nes l a - ^ a r t j 0 SUVažravimą Washing. ujės — republikonų ir demo- nas jų neįvykintas. Tolimes Stapono, Vengrijos karaliaus, \W v a r u k a r e i v i l ^ b a ž n ^ i o n '
Vienas svarbiausių rei- \ratų, per prezidento rinki niais metais, kun. Palubinskas
jungoje. Lietuva užprotestavo bai maž kas teatneša pinigų į ^^
kurs užpuolus Vengriją Vokie-j b c t t i k r a i k i s t ų V*** e i t l '
bankus padėtį. Del to sunkioj kalų buvo paskirti vietų Šių nius stato savo jėgas. Jokių pataisė Kauno įgulos bažny- Vių Konradui II, tarėV
Į ^ik'm
tuomet imtis pozitykuomet T. Sąjunga norėjo tų
padėtyje atsidūrė visi bankai, metų partijos konvencijai, ku- naujų idėjų. Abiejų partijų nu eią; sumanė konkursą muzi- į -Nukreipk nuo mūsų, Vieš- v a u s a a r b o ' P * * * * vyr. ka
klausimų svarstyti. Tuomet
ir Pramonės Prekybos bau, vioje bus nominuoti partijos
it-nkai kreipėsi Santarvės val
tistatymai ir darbai, galima kaliai kompozicijai, sulyg ku- patie, karo rykštę; bet jei jau P ell0IU> v į e t o n P a s t a t ) t ž m o '
kas, ir Vailokaičių ir kiti. Del kandidatai į Suv. Valstybių
stybių ambasadorių tarybon
akyt, identiniai. Nei vienai, rios kareiviai turėtų giedoti reikia, kad kraujas butų išlie-'*? S^esnį, su drąsa, suma
pinigų trukumo krašte ban prezidentus ir vice-preziden; (konferencijon).
Pastarosios
aei kitai partijai nerupi vi-; T ^ve mūsų". Is tos kompo- J £as, tai imk mano kraują atsi- tnugą'
kams atėjo ne bankrutas, bet tus.
. . .
. ,
. v . •
-r
«
pirmininku yra Franeijos prezicijos
nieko
neišėjo.
Ir
viso^
.yginimo atnašai!"
Bedieviui kareivių dvasią
įuomenės labas, bet tik pir
bedarbė. Nėra bankinių ope
mieras Poincare, žinomas frau-,
dvasinės reformos pasibaigė.' t 4 Karį" teberedaguoja tas j beauginant kapelionui "TėKonvencija laimėti stojo menybė.
racijų, neapsimoka bankas užcuzų militarizmo ir imperiabekomponuojant,
Kas dvasios reikalais yra |»ats p. Ruseckas, kuris pirma *'e mūsų"
laikvti. Tad Lietuvos bankai keturi miestai: San Francisco,
mm •'•• ' I •»
i
hzmo sulas ir didis lenkų sa. . . .
. , ..
3t. Louis, Chicago ir New
įlaroma kariuomenėje, palik- apie tikėjimą bijojo žodį ka galime susilaukti visoj Lietu
Geras
darbininkas.
..-. ,
-^ ..
,
•
savais
pinigais
stato
fabrikas,
u
York. Kiekvienas miestas siųta atskiriems kapelionams. reiviams pasakyti. Ką dabar voj tokios dienos, kaip kad
liniukas. Dėlto ambasadorių
* °
Vė ne vien suvažiavusius de
— Mano Jonas, geras dar-į Centro kaip ir nesijaučia. Bent rie patalpintieji jo žodžiai buvome sulaukę Panemunėje.
taryba palaikė lenkų preten. , ,
_
,. ., m i.. +mm legatus gerai pavaišinti, bet
oininkas, — g>rė ponas tarną.' jį j 0 neišeina jokia nauja i?
Jei antrą kartų įvyks ka
zijas prie Klaipėdos ir auto turi gyvuosius interesus. Dėl dar nemažą sumą pinigų deto, kad ten įplaukia Nemunas,
— Q kodėl jį prašalinai? - niciatyva. O nesugebant ini
riuomenės sukilimas, tuomet
rizavo T. Sąjungų išspręsti tų
n>okratų
partijos
reikalams.
gi pastarasis driekiasi ne vien
ciatyvos padaryti, ką ir bekal
klausia jo žmona.
Ar tai reikštų, kad Rusec jis bus gudriau prirengtas,
klausimą.
Lenkai Klaipėdos uoste nori „ e r Lį e t UV a, b*t ir per "ryChicago demokratams siųlė
bėti apie kliūčių apgalėjimą. kas nuo savo tikėjimo baimės j negu kad buvo anuomet,
—
Už
žioplumą..
—
i
iygybės su lietuviais ir priede j t i p c „ L ^ , ^ ^ T o k i a t a i j 0 140,000 dol. Tečiaus New Yorjau atsisakė, kad jau supra
dar laisvo sau tranzito per
kas pasiųlė daugiaus ir laimė
— Kaip tai?
^
Kliūtis gi stato visų savo to, įog be tikėjimo paramos! Lietuvos vadai nelabai klaunuomone.
Lietuvą.
jo konvencijų. Daugiaus kaip
Jis nekartą įpildavo avi- kūnų p. Ruseckas. Nuo pat kariuomenė savo Tėvynės meil SO si Amerikos laikraščių. Bet
Ne
daug
tad
vilties,
l<ad
. Lietuvos vyriausybė gynėsi iš to teismo butų Lietuvai <ei- Chicago siųlė ir San Francis
ių į automobilį, o gazolinu gir pradžios įsivyravęs kariuome- lės, pareigingumo neatlaikys! mes vįsgi norėtume, kad tas
nuo tų lenkų priekabių, pa- ! syfoė^
co. Tečiaųs New Yorko wsgi dydavo arklius.
nes Švietimo komisijoj, jis nu- \ Ar tai reiškia, kad Ruseckas reikalas butų tenai išgirstas.
\ artojo visokias priemones.
^ w •mm tmmąm
~mm~+mmm
t?
i.'ečiaus veltui. Nes ambasado
tt
Druskius".
siklausti, bene galima butų iš Tamstų "va- [gramas, mes idėjom taipgi skyrių ir apie atžvilgiu pilniausia anarchija. Įsimylės ko
rių tarybos noras lenkams
dų mokyklos' patekti tiesiog ministerio ke- Į prezidentienių, premierienių ir ministorienių kia lietuvaitė tinkamą sau vaikiną, žiūrės į
auoti šiltos vietos Klaipėdoje.
dėn?
pareigas. Bet Tamstoms bus ir specialių mo jį kaip į saulę ištisus metus, o jis šmakt su
Pagaliaus po visų nevykimų
Pirmininkas, šis svarbusis tautinės mū kslų, pav. kvepalų chemija, veido tepimo sirišo neatmezgamu mazgu su kokia nelietuLietuva sutiko Klaipėdos klau
(Iš mano "Praskiedimų").
sų kultūros reikalas senai mųsų pramatytas technika, varsų suderinimo teorija naujus veirgalas. Toneprivolo būti, tai biauriausia
(Tąsa).
simą pavesti spręsti neutralių
ir ivykdintas. Nes delko dabar Lietuvoj vis rūbus siūdinantis...
skriauda mūsų tautai; tos nuodėmės net ir
1-as studentas. Ar, išėjės Neo-Lithuani- kas taip blogai eina? Gi dėlto, kad mūsų mi1-ji studentė. Tai mums neįdomu, nes kun. Tumas neprivnlėtų tokiems nusidėjė
šalių žmonių komisijai. Ir pa
jos
"vadų
mokyklą",
galėsiu
aš
būti
Lietu,
nisteriai nieko neišmano, nes netik augštes- tuos pastaruosius mokslus mes pereinam liams atleisti, o civilė valdžia už tą nusi
reikalavo, kad tos komisijos
vos respublikos prezidentu?
nės ministeriologijos, bei premierologijos, nėr jau gimnazijose, Mums reiktų kitokių augš- žengimą turėtų apkrauti juos pabaudomis
pirmininku butų amerikonas.
Pirmininkas. Kodėl ne, jei tik išeisi vi- išėję bet apie elementare ministeriologiją ne-, tęsnių...
iki gyvos galvos nemažiau šimto litų kas
Tautų Sąjunga sutiko. Ke- įsą prezidentavimo mokslą ir sugebėsi sužavė- turi jokio supratjmo. Žinodami tai ir norėda
Pirmininkas. Pus ir augštesnių ir nemaž. mėnuo.
Jetas įžymių amerikonų tad ti piliečius,,kad sveiką prezidentu išrinktų,
mi pakelti mūsų tautinę kultūrą, mes šalę Viena iš jų .yr pasižadėjus dėstyti mūsų gerb.
Pirmininkas. Moterų klausimas be abejo
as
kviesta į pirmininkus. Bet jie
! - studentas. Ar prezidentavimo moks- prezidentologijos įsteigiam taipgi dvi kate- mecenatė llypatija Ycienė.
.svarbus, bet jis šio posėdžio programon neį
l a s vad 1
dri,
vieną
šiaip
jau
ministeriologijos,
kitą
rado priežasčių atsisakvi,. ' i
^ mokykloj' jau dėstomas?
3 ji studentė. O kaip jis vadinas!
trauktas. Taigi jo svarstymą atidėkim kitam
i
premierologijos.
Abu
tuodu
mokslu
dėstys
Pirmininkas.
.Netik
dėstomas,
bet
ir
pas
Pirmininkas. Praneuzįskai T a r t d'ėtre kartui. Dabar is eilės/eina Tautininkų Kor r
Dabar
laikraštis
' Ne u
pragarsėjęs
Europoj,
o
ypač
Lenkijoj,
prof.
mamau, lotyniškai jis galimą butų pavadin poracijon naujų narių priėmimas.
York Times" praneša, jog tatytas pirmoj vietoj. O kadangi prezidentas
privalo mokėti diplomatinę prancūzų kalbą, Juodamaras.
ti matrologija...
1-as studentas. Aš norėčiau paklausti,
pirmininku sutikęs but viena< tai dėstoma šis mokslas prancūziškai. Jis
2-ji studentė (feministė). Gera jums, vy ar Tautininkų Korporacija yru vienintėi:3-as studentas (nedrąsiai). Kad ir gar
amerikonas ir jis jau išvykęs vadinas "Prėsidenologie ou l'art d'ėtre pre- binga būti prezidentu, premįeru ar ministe- rams, kalkėti apie matrologija bei motynysUniversite.
Kuropon.
sident". Jis siisidedauš dviejų dalių: teorijos riu, bet gyvenimo praktiko- rodo, kad dide tės pareigas. Bet ar Iš jūsų kas rūpinas pra
Pirmininkas (giliai atsidusęs). Deja, yra
ir
praktikos.
To
mokslo
katedra
pavesta
ži
lei piliečių daugumai netenka nei preziden šalinti klintis, tjteleidjįončias mums taptį mo- ir kitų — Ateitininkų, socialistų^.
Tai Norman II. Davis, bu
1-as studentas. Kas yra tie 'ateitininkai?
vęs valstybės pasekretorius nomam specialistui prof. Grietinaičiui, mūsų tauti, nei ministeriauti, nei premierauti. Ga- i cynomis? Gana jau to jūsų patriarchato!
korporacijos
garbės
pirmininkui.
Žinoma,
da
Metas
gražinti
matriarchato
gadynę!
Mote
lop ir ne kiekvienas turi pasaukimo toms
Pirmininkas. Oi lepšės...
prezidento \Yilsono kabinete.
bar del menko piliečių susipratimo, respubli- augščiausiems vietoms užimti. Pav. aš pats rys privalų ir šeimynoj ir pasauly paimti val
2-as studentas. O socialistai?
•
Anot "Ne\v York Times' jis kos prezidentu renkama trečią kartą vis tas jaučiuos, tam netikęs, Bet yra neviena pra džią į savo rankas. O tam reikalingas yr
Pirmininkas. Tai šungrybiai...
išvykdamas Europon pareis- pat asmuo, bet pažangai einant pirmyn, to- monės bei prekybos įstaiga, kurią, galėčiau speeialis mokslas l'art d'ėtre hie mulier".
3-as studentas. O kas tokie esat patys?
kęs jog "ginčus' 7 del Klaipė- i*au taip nebus; prezidentai ir Lietuvoj ims tinkamai vesti. Taigi ir norėčiau paklausti, Ar jis bus "vadi} mokykla j " .
Pirmininkas. Gi baravikai, visų grybų
8tis
mado
dos mėginsiąs išspręsti best- i j"» > ^ P . ^
^
********* ar Tamstų "vadų mokykla" gamina atatin
Pirmininkas. Laikydamies lyčių lygy pulkininkai,
,. .
tai, mes ir nenustatem prezidentologijos klau- kamų vedėjų spaustuvėms, knygynams ir ki bės principo, pasirūpinsime įvesti.
4-as studentas. Nepavirskit tik kukurua1,
sytojų skaičiaus. Juo jų bus daugįau, juo ge- tokioms panašioms kultūrinėms įstaigoms?
Stud. Jakubėnaitė. Ar nebųtų teisingiau iezdžiais...
del r į a u >
^lums regis, kad tie
tie del|
Prezidentas
,—
tai
brangus Tokie vedėjai juk tai irgi vadai, tik gal kiek palikus dabar esamąjį status <įuo, suformu
Pirmininkas. Tai įžeidimas garbios mū
Klaipėdos ginčai nėra joki gin daiktas. Jei
jų
bus
perdaug
Iie- žemesni?..
luotąjį garsaus Mickevičiaus posakyje:
sų korporacijos. Prašau kaltininką išvesti.
čai, bet tik lenkų neteisinga (tuvai, galėsim juos eksportuoti' Iicnkijon,
My rządzim swiatem, a narni kobiety.
Visas būrys. Išvesti, išvesti, Valio kal
Pirmininkas (išdidžiai). Mies tokiais nie
Baltgudįjon
Ukrainon
ir
net
plačiojon
Rusipriekabė. Nes lenkams labai
kais neužsiimame. "Zu was Besserem sind
II-ji studentė. Griežtai protestuoju ir tininkas!...
jon,
kur
tiek
dabar
priviso
respublikų,
o
nė
norisi vieską apžioti, viską pa
- Taip šaukdami visi urnai išeina. Salė
siūlau anų posakį pakeisti šiuo:
\vir geboren"...
ra
da
nei
vienos
prezidentologijos
katedros
•
Šwiatem i męzezyznami rządzim my ko- Jieka tuščia. Valdyba nustebus ir sumišus.
sisavinti.
Studentė. Čia kųtik išskaityta eilė mok
ir net šiaip jau "vadų mokyklos".
v
Tjk pirmininkas neparodo jokh) susijaudini
biety.
Reikia spėti, kad lenkai
2-as studentas. Ką ir.besakyt, gera butų slų — bet vis vyrams. O kas toje "vadų mo
Jie to ir prie altoriaus turi ne jie mus mo. Jis šaltai duoda sekretoriui įsakymą.
kykloje" bus dėstoma mums studentėms mer
išėjus
į
prezidentus.
Bet,
deja,
kiekviena
ša
šiuokart laimės lygybę Klai
— Prašau baigti protokolą.
vesti, bet mes juos. Tuomet ir mūsų tauty
lis jų teturi tik po vieną. Man labiau patin gaitėms?
Sekretorius (rašo): "Šios dienos posė
pėdos uoste, jei ne pačmme
Pirmininkas. 0 gerbiamosios, mes neuž bei bus naudos, nes vyrai nebegalės vestį len
ka ministeriai, nes jie visur vienos rankos
mieste. Nes p. Davis iškalno pirštais nesuskaitomi. O būti ministerijos va miršom ir Tamstų, Statydami pręzidentglo- kių, rusių, ^vokyčių, latvyčių, o fik viekas dy Tautininkų Korporaejjon naujų narių pri(Bus daugiau)
pažymi, jog Klaipėdos lenkai du tai visjri ne bet kas. Taigi ir norėčiau pa- gijos, premierologijos ir ministeriologijos pro lietuvaites. Iki šiol gi pas mus buvo šiuo imta — O " .
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| ^ Liutkaitė, Grižionaitė, Ma-}
du gavus pllniausk) pasitikę-cuso ,-— Justice General Se$siukaitls, Andruskevl'kutė it
jimo vietinių žmonių. Naujui sioes Cotfft, Raymond Mullįkiti) jaunų darbuotojų. Vyčių
išrinktieji direktoriai svetim |fan — U. 8- Service, Cha*.
viso judėjimo pulsas, tai #erb. 8AJLTIC STATB8 3AJJK0 (liūčiai yra vietiniai įt^kmn- Pw#an»ante — Pres. WŪ*Q*
— — « f c i T ~i i
, n
•
ADVOKATAS
NAUJA VAMJYPA.
kuo. J. Valantiejus ir gerb.
j!i ir su dideliu kapitalu žmo Paper Stock Co. Inc., Anicet
CICERO
GENERAL*
Bąųnio.9 4 CUm» moterys kxm T B ^ k g y g A l u m n a m s v f t
auaja AUrfraktua. I*ad*ro pirkimo tai
nės.
B. Strimaitis — Lithuanian
pardavimą D a k s a a m t u s Ir ĮsaUaJI—a.|
LIGONINĖ.
suorganizavo
Motera
Deruo^
^
;
<
k
v
a
u
j
a
k
u
n
A
v
k
e
Baltic States Banko šėri7 South Dearborn Street
Mes pilnai tikimės, kad ©evelopment Corp. Valdyba t
ROOM 1538 T R I B Ū N E Bl.DG.
kračįų kiiubą. Pirmą vakarą , j s j C f c o r o t a r p e r a m i a s į
^ ninkų metįnis~ susirinkimas į
John S. kopatto — President.
Telefoną^ I lando! ph 3261
Pradedant nuo 2i d. sausio, jarašė 50 moterų, IfcJyvavo
vyko"
sausio
11
d.,
Banko
n » J f >*. šėrininkai, kaip ir niusy
Urbienė,
Para; (šalkmienė)
Mkhael W. Bush — Viee-PreVakarais: 2151 V/est 22 St. 1924 nu, nuoširdžios darbuo-'
me,
kuriame
išrinkta
^
a
n
k
o
remeja.,
rems
ir
taliau
ganą
žymiai
ir
lietuvių
mote
n
w
j
i
Telefonas Canal 1667
ciauskaitė, Ziburait/i, D-rė Scsident, AUen I, Cole — Vicetojos nuo Ladies AuxiUiary rų. I tfald. pateko &QS ; pirm.leaip
iki
šiol
kad
rėmė
vienįnpranienė, Jurkūnaitė, Kairys, direktoriai 1924 metams ir nuPresident and Cashier. Banko
8 W. B A N E S
ietl v
Cicero Generalės Ligoninės Roussean, pirm. pagelb. — B.
tarta
permainyti
Banko
v
a
r
j
^
»
»
^
^
^
m
1**9
Mažeika, Marcmkaiti*, U. ir
advokatas *— John . FitepatADVOKATAS
kreipsis į visus gyventojus, Vitkienė, sekretorės: McCarnn,
das T r i
m e
rytuose.
0
su
pagelba
naujų
7t W. Mouroe Street
L Šabrinskai ir daugel kitų) ' ^
^ Praktika Balrick.
K o m u S 0 4 m, T e l e f . R * n d o t p h MOO
tuipat ir i Lietuvius p r a š y d a - HiU, Ifprnuoerg, kasin. Oantic
direktorių,
kurie
turi
prityri^aipini»kų. Chpr^ mokina inu- i
States 3 a n k o g y v e n i m e paVai: N u o 9 r y t o lkl t p o p i e t ų I
IQQ bankiniame biznyje, tiki Tai tiek teturiu tuo tarpu
Vakarai*: 1203 Ko. Halsted Str. j mos aukoti savo DALĮ dėlei i way, rengimo kpm. — & Laurodė,
kad
esant
bankui
New
zikas Aleksis.
Telef. Tardė 1015
Cicero Generalės Ligoninės,. raitienė ir Handly.
mės mūsų bankas daaųgs iki pranešti apie naujai išrinktą
Cnlcago.
Yorke,
kur
apgyventa
svetim
Sausio 13 d. rupesniu Su
kuri bus statoma mūsų pačių J gio kliubo sus-mas įvyks 22
kelių jniliųnų dolerių šiais me paltip States Banko valdybf
sivienijimo 11 kp. įvyko pa- taučiais, negalima remtis vie
tais ir tuomet gal galėsime mo ir direktorius.
mieste, Ciceroje.
sausio L. svetainėje.
rap. svetainėj prakalbos. Kai nais lietuviais, nes tuomet nėM. W. Bush — Vice Pre*
Nėra abejonės kad Generaj nėjo poetas, " Garso" ftodak- 10 galimybės išauklėti bankas Lėti šėrininkams dividendus.
A D V O K A T A S
Dabai* dar žodelis dėlei per M • i =
lė Ligoninė mūsų mieste yra
t
o
r
i
u
gerb,
L.
šimutis
U
i
d
d
ę
ir
pelmnga
.stmga.
Pa
iš
Metropolitan State Banko Name
mainymo banko vardo. Da
būtinai reikalinga, ir kaipo ge
2201 W. ISnd St.
Tel. Canal 6690
Brooklyn, N. Y. Waterpurio s i r o d o ' k a d d l d e s n ė
V™\da- bartinis banko vardas nema
:
v piliečiai turėdami šios mū
de
Petuviai katalikai, su Piovo hart{lli*
P^itori« yra h ^
žai kenkė bizniui, nes daugu
sų apylinkės gerbūvį arti šir
•pagelba nenuilstančiai d i r b a i ^ W^je
gyvenanti bizKeliaujant iš vakarų į r i 
ma mano, kad tai yra kokių
dies, mes neapsiriksime saky
menai
ir
šiaip
gyventojai,
ku
musų visuomenei naudingų
DENTISTA8
svetimų Baltijos valstijų ban
dami kad mes aukosime savo tus, ilgesniam laikui tenka
rie
yra
amerikonai
ir
kitų
tau
4193 Archer Avenne
darbų, komunistai "bruzda —
ADVOKATAS
kas ir todėl nepasitikėdami Vai.: 9 Iki 9 vate kasdien. Nedė- J
dalį, ir kad į labai trumpą lai viešėti tarpe lietuvių v.atertų
žmonės.
Tas
parodo,
kad
lloj 9 Iki 11.
zurza^, socialistai su tautibųriečių,
kur
patyręs
įvairių
kaipo
svetimų
valstijų
bankui
kų mes su pasididžiavimu paTel. Lafayetto §061
ateityje reikalinga dėti pas
rinkais
ant
pečiaus
p
a
n
č
i
a
i
s
O Tisas Didmiesty j :
i
įdomybių pasistengsiu jomis
tangų, kad dar daugiau vie nenori dėti savo pinigus. To- • !•• #• •• •• »^i •—• ^• —^ i• •• »• «• »»• »• •» • »• •• •• »i. i»• •• »• «» «» fl|
29 South La Salle Street ! ™ d >' sl ™ <4 «amų prie kurio
|
padžiovę
smiudžia.
Na
titk
to.
del ir nutartą didžiuma faalsij
| į ei gos matysis
matysi iškaba THE pasidalinti su gerb. ''.Drau
linių
žmonių
pritraukus
prie
Kambaiis
630
Ka«baris 630
jįeigos
Tiu>m tarpu užteks. Kitų syk
Dr. P. G. Luomons
Telefonas «->—•—i
Central 6390
permainyti banko vardų. Kaip
»«-•-•-——
•<••
t i CICERO
nrnrr>T>f\ GENERAL
t^VKii^v> A T HOSPIu r i C D T go' ' skaitytojais. Miesto rymūsų
banko,
todėl
renkant
Lietuvi* Dantį] Gydytojas
daugiau.
2M1 W. SS-nd A So. Leavftt Sta. 1
Vakarais 3223 S. Halsted St. {į TAL, sunkaus ir nuoširdaus ventojų skaičius apie šimtas
^iems 1924 metams direktorius lik gausime leidimų iš Ban-j j Tel.
Oaaal 6223
C*Wca«o, m. Į
Ilgėrys.
Telefonas: Yards 4681
darbo vaisiUS
t ų , k u r i e 110 J tūkstančių. Lietuviai
king
Departamento,
tuomet
beveik
VAU.
f
lkl
11
ryto
ir 1—«.S»
buvo į tai atsižvelgta ir tuo
• •••» -.»••••»»»--•
į!
..
w.
rakara. Ned. pasai sutartį.
• » » « « » >»•)
liksiu išrinkta keli svetimtau vardų permainysime, vienok
vien tik turėjo prie savo sir- diduma, susispietę į taip vadi
džių savo miesto gerbūvį, bet nama **Brooklyn'' apielinke.
čiai direktoriais, kad tuo bu- dar neturime nutarimo kokį
Tel. Blrd. 7042
vardų
duosime.
lygiai ir tuos nelaiminguosius Turi erdvių bei gražių bažny
•H.KJ
JI.BIM '
i
•—
ligonius kurįe ieško sveikatos čia, mokykla, našlaičių namų,
ADVOKATAS
40 vai. atlaidai.
Prie progos noriu pažymėti
LIETUVIS DENTISTAS
Ofisas Vidurrolestjje
ir reikalingi meditealės pagel seneliams prieglaudų, Yyči*
vardus
naujų
direktorių
įr
CH1CAGO TEMPLE IU ll.I>I?VQ
4719
SO. ASHLAND AVENUB
Sausio 12, 13 ir 14 d. čia
tos, kuomet jiems draugiška reikalams namų, klebonijų, pa77 West VVashlnfcton Street
AKI 47-tos Gatvės
vaidybos,
koki
Baltic
States
Room 1726 Tel. Oearboni 94)57
Valandos: nuo 9 ryto iki I vak.
Kų tik pagryžo iš Lietuvos
lanka yra reikalinga.
rap. svetainę. Parap. turtas atsibuvo 40 vai. atlaidai. BažSeredomis nuo 4 iki 9 vakare.
Namu Tel. Hyde Park 3395
Banko
šėrininkų
išrinkti
šie
Komitetas del pirkimo na suvirs tris šimtai tūkstančių i yčia per visus tris vakarus C. G. Lukšis ir atsivežė gra ms metams. Direktoriai: Mi- V i
žių krutamujų paveikslu ku
i vi. LH^trOera IH»51
mo patogioj vietoj dirba labai dol. Vadovaujant šv. Dvasios buvo žmonių prisikimšus. Be rios rodys šiomis dlenomįs:
chael W. Bush — Viee-Pres.,
sunkiai, ir yra labai trumpo seserims
mokytojoms
bei veik visi parapijonai susivie
Sausio 22 ir 23 d. šv. Petro Benard Dorf — Beal Estate,
' mm mm*H
laiko klausimas, ir mųsų gar gerb. kun. J, Bakšiui mokyk-, nijo su Dievu priimdami šv.
Telefonas Canal 5395
Komunijų. Pamokslai žmonė ir Povilo svet. Grand Rapids, ( Richard FitzpatrLck — Stevabingų
piliečių
sunkus
darbas
ia
lanko
vienas
tūkstantis
sepADVOKATAS
dore, John S. Lopatto — Pre
Mieh.
VidurmieMlj Ofisas
ir pageidavimas bus apvaini tynesdežimts devyni vaikeliai. ms labai patiko ir daug nau
sident, Hon. Francis X. ManKoom 1726 Chieago Temple Bldj.
Generalis Kontraktorius,
dos savo sielai išsinešė.
kuotas
su
PASISEKIMU.
Po
parap.
pastoge
globojama
Sausio
25
I
r
26
parap.
svet.
7 7 W . VVashington S t
statytojas ir senų namų
VESK
3E2?
CTCEKO Ofisas: Panedclto rak
17 našlaičių ir keletą paliegė- Paskutinį vakarų kun. Ur Longvvorth Av. Detroite Mich.
taisytojas.
•
—
1314 S. Ciei-ro A v. Tel. Cicero 503«
bonas,
išaiškino
Katalikiško
Akinių pritaikymo mene
2319 West 24-th Street
šv. Kax. Ak. Rėmėji| J>,iJ«- P n e Bažnyčios priguli aUUDGEPORT Ofisas: Kitais -rak
Pradžia
7
;30
vai.
vakare
tikybinio
laikraščio
svarbų
Chicago, 111.
20 metų prityrimo
236 S. Halsted St. Tel. Raal. 673
skvr. susirinkimas jvyks pa- pie šeši tūkstančiai ypatų. AĮžanga 35c. Vaikams 15c.
sakyda"inas:
Jeigu
mes
nori
nedėly, sausio 21 d., 7:30 vai. čių gerb. klebono kun. J. Vame išlaikyti pažadus Dievui
=C
lantiejaus gabiam sumani n*
va # v
Jltano
m
=ra
J P VVAITCHES
^ ^* ^
V*™?- °kypadarytus per šiuos atlaidus,
gumui bei darbštumui parapi
Telefonas Canal 72S3
turimo būtinai išsirašyti ir
L awve r
^^os ^am^*
jos moralė bei materijalė pa
PETBAS CIBULS3KIS
!
LIETUMS ADVOKATAS
Malonėkite visi nariai atsi. dėtis gyvuoja kuopuikiausia. skaityti katalikiškų gerų laik
Maliavojlmo
Kontraktorius
LIETUVON
PED
10
DIENŲ:
raštį, kuris nurodys tikėjimo
oom S t r e e t ^ e . ^ a n a o ^ h ^
l a n k y t i . B l l S S a i s t o m a SVarDraugijos yra sekančios:
Vieninteli* vandeniu kelias Lietu
Tel. F
Pullpian
S 2 E S 101"™:
^ . £6377
K ! W klausimai.
Valdyba. Šv. Kazimiero, Šv. Juozapo, tiesas ir apsvies protų ir bus von per SouthamptOB aut Milžinu
•LMPTOMAI PAIIKIAKJU
Aklu Mfa#
galima lengvai ištvirkėliui — laivų
Šv. Jurgio, Šv. Jėzaus Vardo,
ar
jum*
skauda
gaiva?
KAURETANIA
bedieviui atsakyti ant jo plio- AQUITANA
POPIEROS
Ar jūsų akys ašaroja T
Šv. Stanislovo, Šv. Jone, £v.
BEREN6ARIA
ar
yra
uždegtos?
vonių. Patarė užsirašyti "Mei Apleidžia New Vorką kaa SubatoDegina ar niežti?
Juozapo Brolijos, Gyvojo Ro
mis. (Ireitas persėdimas SouthKRAUTUVE
Ar skaitant akya grott pararg
l e " kaina $1.25 metams ir amptone. Lietuviai yp«tiskai ly
žančiaus, Tretininkų, Blaivi
sta?
Nepaprastas
"Lliivų" $1.50 metams. But dimi.
Ar
kvaišta
galva?
Reguliariai
išplaukia
tiesiai
J
ninkų 1 kp., Vyčių 7 kp., Mo
mūsų
Msnle
Ar matote kaip Ir plakančius
Hamburgą
labai naudinga visiems užsi
,
<1 Piltav*
f 106.50) Kart* TakMl
taikus ?
terų Sąjungos 25 kp., Marijos
augimas reiš
$5.00
rašyti prie pinuos progos tuos • - ( | Hambvr*« 103.30)
Ar atmintis po truputi mažėja?
DRAUGAS REIKALE YRA TAI TIKRAS DRAUGAS
RELE1VI.\I IS LIETUVOS
vaikelių, L. D. K. S. 5 kp.,
kia
sąžiniška
Ar akys opios Šviesai?
laikraščius. Per šiuos atlaidus sėda laivai) PUlavoJ valiuojant t SoAr Jaučiate kaip ir smiltis aky
uthamptona Ir ten persėda ant Mil
įbv. Agotos, Apaštalystės MalCICERO GENERALIS LIGONBUTIS.
Košt u mariams
ae?
atsiradusių tokių sutvėrimų tinų laivų. Plaukia kas savaitė.
Greičiausi laivai pasaulyje.
Ar yra balta dėme ant vokų?
jdes, Aido Teatrališka, Šv. įj
^^^^^^^^^^
patarnavimą.
Informacijų d«l kalnų Ir reikalingų
kurie' trumpų protų turi, ku dokumentų
Ar
turit
katarakta?
Ne Sektiškas
Ne Politiškas
atvažiuojantiems keleivia
2338 So. Leavitt Strtet
uos, Susivienijimo 11 kp., Šv.
Ar turi žvairas akis?
salite Kauti nuo Dile agento. Rei
riems "moonshine" yra Die ms
kalaukit. Jų yra jūsų mieste arba aMarijos, Neperstojančios pa vas, kurie tik pliaukšti mok.a pielinkėj.
John J. Snitim
Ounard
Lin©»
dilbos, Susivienijimo 91 kp,, ant Dievo, Bažnyčios ir kuni
AKINU SPECIALISTAS
1801 So. Asfeland Ava. *
Tel. Lafayette a?*9
mūsų ištikimi Darbininkai atsilankys pas jus prašyda
.Mumnų, Šv. Kazimiero spau- gų, tokių kurmių nesimatė
Kampas 11 gatvės
mi aukos šiam taip svarbiam reikalui tai yra pastaty
los, Federacijos 20 sr.yiius, bažnyčioje. Gaila kad tokių į
Ant treeto augšto virį Platta ąpmui Generalio Ligonbučio Ciceroj, jūsų pačiam miestiekos. kambariai 14, IS. II Ir 17.
Choras ir Tautos Fondo 40 sky paklydėlių randasi mūsų kolo
Kaipo Hetuvys, llefaviams vfsa*
Valandos nuo 9 ryto lkl 9 vakar*.
dos patarnauju kuogerianala
te!
j
Irius. Išviso apie trisdešimts nijoj, nors ir nedaug. Bet gal
BL YUfiKA
U
3
S
Wsp4
S«-tn Stveet
Neatsisakykite jiems duoti.
I ietuvių katalikų draugijų. ir jie sų laiku susipras.
Bįg £
:
Neapvilkite jų.
Į kuopų bei skyrių.
Svečias.
Palengvinkite jų labdaringąjį darbų.
Įvairių dribtuvių čia yra aUKTirVtS AKIC HrECIALlSTA^
m ?kimm ^UOMI
Sutikite juos su šypsena!
Palengvins
f*a\
I pie šimtas penkiasdešimts. Pa
I
Kuomet jus kaokina skaudus atakas
aklų
terūpima
SKAJTYK * •DRAUGĄ''
rcumatiSkų skąusuni, ar užpuola m-uStokite eilėse tų Samaritonu aukotojų kurie jau yra
kas jrra priežas.
NAPRAPATH
prastas darbininkas uždirba
L mlĮciia, 6trf>ndieglis, skaudami rąnaM
ttml
skaudėjimo
f"
riai
ir
muskulai—kokis
neapsakomo
•
PLATINK DRAUGĄ'*
savo DALĮ DAVĘ.
i nuo $20 iki $30 savaitėje. Mef* palengvir.imąa patiriama tvirtai patrigalvos, svaigulio, aptemimo, aerro» | Telef. Boulevard 0313
nant su
—•
tuma. skaudančius
ir n žsi degusiu*
Ichanikai uždirba žymei dau
Dėkojame iškalno jums už jūsų nuoširdumų.
karačiu
skių
kreivos
akim katerak
rat. Biure.
Or, Natilli Žukauskas
I.
ittę.
s:
v.
Qeras
mokslas
yra
toks
tur
to,
nemiegi
o;
netikras
akis iodedaiu]
KOMITETAS.
giau.
Daroma egsamlnas elektra parodas-j
BTAPRAPATTJ
tas, kuris niekada ne nyksta
tis mažiausias klaidas. Akiniai prl { 3240 S. Morgan Bt.
Cbloai
ir
tuojasi
pajaučiaaia
maloniai
de
Lietuviiį biznierių esama a*
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
rinanti šilurta ticsiskleidžiant po skau
Valandos
Paned.
Sered.
ir 8 u - 1
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
dumų viela, kuri suteikia malonų sm»pie penkesdešinits. Kalbant a- ir atneša kiekvienam begali
batora
nuo
2
iki
t
vai.
vakare.
pi.raij i Vlsfbkat nfra reikalo kar.k'ntis
gėjlmo ir va,*.us eiuanėius mokyk 1
465? Son«a Asbiand A^esot
nę
naudą.
turint po r^nka tok»4 tikra, pagalbą.
lon. Valandos: nuo l t lkl 8 vakarą
pie pramoninkus, tai jų tar
Pain - ExpaUeru tikrai pac^bis ir
Vai. Utar. Ketvr. ir Pato. nua
Nedėliomls nuo 10 lkl IS.
Tad
skaityk
katalikų
laik
jum", kaip jisai pagelbėjo nesuskaito^
|
2
iki t vai. vakare.
pe esama nemaža kurie uoliai
1545 W. 47 f t ir AAli&d Av
raiem t*ik»tiinčiam imonių per daugelį
faetų. Vuuomot laikykite jo bonką
raščius ir knygas, o pats busi
cėmė
visus
parąp.
ir
visuome
paMskioJ* vietoj P.
•
u
n ii I I I *
35c. ir TOc. ui bonka aptiekoae.
mmmmmm
Telefonas
Rgnlevara
107«
nės (ypač, J. Šaliunaį, sesutės mokytas įr tapsi naudingas
F. AD. RICHTER & CO.
šeimynos,
visuomenės
ir
vals
104-114 Se. 4th St.. Brooklyn. N. Y .
P E . M. S T . A P U L I O N I S
Petrauskaitės, Urbai, JanuŠaiPriėmimo valandos: Nuo f
ryto lk!9 vai.
Turėdami Lietuvos ŽEMLAPf matysite Lietuvųkaip | ifiai, Cibul|kis, Bcazauskii3, tybės narys.
«#47 Soutb Halsted Street
^^1
(kampas 47 gatvės)
B
Pranešimas
sergantiems.
Turiu
garbės
pranešt
Tamstai,
kad aš gydanj
D^ras
Sopraaas
su
žmona,
Ben
ant delno. Iš Žemlapio pamatysit kiek Lietuva turi dabar
as ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja **H
t o k i 3.8
^leri« ir kiti) reikalua,
gančiųi gydymui būda:
vaistais, nei operaeijomis- aav
būdą: nesilp^lnn
nesiipąlnu Jieęnių
ligei
geležinkelių, plentų, Apskrities mietų, kiek lenkai "praginu, o gydau — NAPRAPATIJOS budtt. O y d y a a ^ ^ ^ ^ ^ B r »
Jaunimas s u s i s p i ^ s į.Vyjis dar smagumą t e i k j ^
Puikiai
Jeigu Jau aplanktai net kalėta gydytojų, pas kuriuos pagelboa Ir f
čii|, choro i r Aluamų drauPigire(te8
Jaunikaitis.
nesusiradai, o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, Inkstų, *«*S •
šu jjane" turi okupaVę Lietuvos plotų. Žodžiu sakant —
T1
girdėjimo, nakUntals suai%l*pinimais. ar kitokia aena liga, ateik, o aš aorta*
į rija*, Sausio 13 d, teko da
patarnausiu. mmmm^mjįmįą
_
fc.-i .vi^i -.„i,* miorogvtit aiu»:i; Stikliniai iihaačhii čevs^kv^i
pamatysite visų Lietuvų, taip aiškiai, kad patys būtu
lyvauti Vy&u, mėm suskinki
Pranėj nmg pi^jįjntams ir druUga^T
I
nie, PįiTOinjnkaująnt Ąmerimėte pervažiavę skersai ir išilgai.
ianVofl ^*a^lJr^t! s» ra ioipreaijąj nueis >*•' *•*•*» •!* i ' . " . , .
i? ITtJd
nešvaA.* Jb&ki**
l>o vis* J>»mbari. NaudokJt
jisbj gimusiam bei augusiom
II
Kaina tik 45c.
gqr. n/ Įjimką]
GYDAU B E VAISTŲ IR BE OPERACIJŲ
Vvčįąii J. Mažeikai, susirinki
OS
Perkėliau savo ofisą iš 8&B8 Sa. Halsted St. t 4647 So. Halsted St*
IIH mas buvo ^yvas iv interesinprie 47-tos gatvės. Vai., nuo 9 lkl 12 ir nuo 8 iki a v. valcara*
DRAUGAS fVB, CO.
Tel. Bouk-vard 4774. NedėHonge nuo a Iki 12. Rosetoado ofisas;
" l ^ a s . Vyčių tarpe yni daug
H 1 8 2 * v I F ^ g t f e aMa> *&* * * » *
' * * • T **- T^efonat:
gabių (šabrinskai, Digris, Sa
2334 South Oakley A ve.
Chica^o, UI.
r n l t e ^ a t g 47BV
^ H
CO„ 1 0 4 - 1 1 + S o . 4 t b 3L. Rrpoklyii. N. Y.
F. A D . RICHTER
kalauskas, Kevenas, Žibūrai

ADVOKATAI
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DAKTARAI
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1
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v
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DR, J. J A K U B A U S K A S
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D E A U O A
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šiai nutarė:
kų buvp. Didžiausi grajotai
1) Kad k a i p kas mėtai taip gavo po didelius saldainių
ir šį metą apvaikščioti savo baksus. Tarp jaunimo buvo
tautinę švente kuoiškilmin- matyt gerb. kleb. kun. Albagiausiai surengiant dideles pra vičius, gerb. kun. Vaitukaitis
• » • » » - • » » » .
kalbas, su turiningu progra ir p. M. Bagdonas. Vakaras
IŠKILMINGA
VAKARIENE j kad iš to pasipelnyti. Van- mų;
bmvo iŠ visų pusių Įspūdingas.
.
.
dens saikrodžiai visuose na2) Kalbėtojas kviesti l i e 
Žioplys.
Prifmimui Lietuvos konsu,
.
.
tuves Respublikos konsulą,
'
muose darbo zomnems butu Cbieagoje Pulkininką P . Že
BRIOHTON PARK.
p. P . Zadeikio Įvyks utar.-.
deikį ;
toko, sausio 22, 19?4 m., ( W
^ ^
\m
gaikrodži
jwdI.
3) Kviesti šv. Jurgio par. . Iš " V a i d y k l o s " veikimą.
ry-'
.
,
. . . . . " K a n k l i ų " chorą, kad palink
iftt a i Northern
Koom". viešbuty,
Pradžia S" Cvai.
Serędoj, sausio 16 dieną 36
inas i namus brangiai atsiei smintų susirinkusius gražio
vakare.
*p. Lietuvos Vyčių ir Šv. Ag
! I Bengia: Amerikos Lietuvių nu — keliolika milionų, doląmis Lietuvos dainelėmis;
nietės choro dramos sekcija
prekybos Butas.
rių. Paskui jų prižiūrėjimui
4) Prašyti Sosrų Kazimie5•
, Visi, kam rupi Lietuvių butu reikalinga visa armija riečių kad prirengtų vaiku " V a i d y k l a " laikė mėnesinį su
.Tautos gerovė, bu joj imas ir inspektorių, ekspertų ir kitų čius dalyvauti programoj; - j sisi rinkimą pas narę Junokiene, 4332 So. Fairfield Ave.
jlaisvė, yra širdingai kviečia darbininkų.
o) Nutarta laike prakalbų
kai taksomis. Tai visa turėtų
m i tame pokylyje dalyvauti. užlaikyti patys namų savinin- parinkti aukų Vilniaus Lietu
Labai malonu buvo, nes be
Turime sale miesto milžini
veik visi nariai susirinko ir
ifeietas $2.00 y patą i.
šką ežero. Tečiaus politikie vių našlaičiams.
susirinkimas buvo gan entu
I^kalno, bet ne vėliaus kaip riai saukia, jog
nespėjama Iš viršminėtų nuturimi) ma
ziastiškas ir pasekmingas.
iki panod<»1iui, galima gauti vandenį pumpuoti,
perdaug tome, kad Bridgeportiečiai lie
Išdavus raportus valdybai,
•įlietus p a s : S. Valančių, U- vandens
aikvojama.
Dėlto tuviai rengiasi kuogražiausiai
niversal State Banke, 31i52 S. jie išgalvoja naują sau užsi paminėti savo tautine šventę. kurie buvo vienbalsiai priim
Halsted st. Chieago.
ėmimą.
Kad darbas eitų {varkiai ir ti, išdavė savo raportą direk
S. V. V.
torius gerb. Ignas Sakalas, ku
Imasi jie gudrybių.
Rei pasekmingai, tai išrinkta kov
kalauja namų savininkų suti niitetas, kuris rūpintųsi kad riame pasirodė kaip pasek
.FederaHai agentai Chieago
kimo.
Nori surinkti parašų. tie gražus nutarimai taptų į- mingai tęsiasi " V a i d y k l o s "
į e jau% dešimts asmenų suė
fTad namų savininkai turi ap vykinti gyvenimam Į komisiją dramos sezonas, nes atlošta
mė. Suimti priguli prie gau
į nėjo J . Mickeliuna,s Pr. Či- gan pasekmingai trys veika
sisaugoti.
jos, kuri pirm poros motų čia
žauskas, P . Gritėnas, K. Kru lai: "Sibiro Žvaigždė" atloš
apiplėšė pasta.
MIRŽ SUŽEISTAS SKUSTU tulis, O. Aleliunienė, J . Ado ta Bridgeporte; "Grafas Kai
maitis, T. Aleliunas, J . Bub- miečio B e r n a s " atlošta West
VU.
Keletas plėšiku mėgino paSidėje; ir operetė " K a t r i u t ė s
nis ir B. Sekleckis.
grobti American Raihvay ExIšrinktas komitetas tą pat gintarai atlošta Melrose Par
Jesse Davis, 21 metų, mirė
jįress Co. t roką, kuriuomi bu
ke, o dabar ant maršruto sto
beveik ant kart, kuomet tūlas vakarą turėjo savo susirinki
vi keturi perstatymai, pirmą
vo vežama 20,000 dol. vertės
Alex Baston ji sužeidė skųs mą, kuriame išsirinko sau šią
labar paminėsiu, tai operetė
I prekių. Bet nevyko.
iu vu. Pastarąjį policiją suėmė. valdybą: pirm. — J . Miekeliuną, ražt. — P. Critėną. Be "Katriutės G i n t a r a i " vaidins
I š International Lamp corlo, išrinkta įvairios komisijos, Vleldažio salėj vasario 10, ki
SUMUŠ? APVOGĖ.
ti bus vėliau pagarsinti.
Iporation, 1900 So. Laramie
būtent, spaudos, progrdmo ir
i
Nariai buvo labai patenkin,
Įave., sandelio vagiliai pavogė
Chieago yra bloga vieta , , , h .
•.: gerb. Sabalo raportu, kuri*j
50,009 dol. vertės šilko.
l a i k a s prakalboms nužiūrė
Miss Kleanor Copenhaven iš
buvo vienbalsiai priimtas.
Marion, Va., sakė anądien šio ta kad patogiausis butų 17 d.
Apie " V a i d y k l ą " bus pla
'•• Chieago je baigėsi Suv. Vai miesto policijai ir patvirtino vasario, 2 vai, po pietų, ir
čiau aprašyta vėliaus. Tėmy
&tyblų, Kanados ir Alaskos savo pasakymą šiuo įvykiui.
jeigu svetainė bus galima gau
dentistn suvažiavimas.
Alinėta panelė buvo tik-ką ti tai dienai, tai prakalbos į- kite visi, nes "Vaidykla nors
jaunutė, bet susidedanti iš pa
atvykus Chicagon ir ėjo pas vyksta.
tyrusių ir gabių lošėjų ir tai
Thoma^s Preston, negras^ savo giminaičius ant 830 So.
Tad visi tėmykite. Dienraš
sava valia policijai išpažino, Micbigan A ve. Staiga prišokęs fey " Drauge" bus tuo reika beveik vienintelė mūsų kata
kad pirm 8-rių metų jis vie liurbiškai išrodes vyras kum lu daroma platesni pranešimai. likų dramos organizacija.
Tėmykite "Vaidykla"!!!
name Chicagos .salinne nužu- štimi ją užgavo galvon ir jos
Spaudos komisija.
J . K.
df« žmogų.
veidan.
Užpuolikas pagriebė nuo jos SUSIRINKIMAS I E " B U S
NORTH SIDE.
IMASI GUDRYBIŲ.
$5(X) vertės laikrodėli, $50 piCO P A R T Y " .
Cbicagos namų savininkai. iiigais ir keletą svarbių popie••
•
Vertas paramos.
ru.
kurie moka taksas už vande
L. Vyčiij 4 kuopa praeitą
Kartu su pagrobtąja jos pi ketvirtadienį, saunio 17 d. tu
Manau, kaikuriems jau teko
nį, šiais laikais apturi sąskai
tas i r be to dar lakštelius, ku nigine vagilius nusinešė ir ba rėjo trumputį
susirinkimą girdit kad mūsų uolus dar
riuose rašoma apie vandens gažo kortelę, be kurios negali per kurį buvo daug kalbėta buotojas labdarybės dirboj tu
kontes- ri atidaręs įvairių aprėdalu:
Baikrodžius, kokius norima į- prieiti prie skrynios pasiimti apie populeriškumo
Yesti j kiekvienus namus neva t«avo daiktu, ypae drapanų, kiilty. (ierb. kleb. kun. Ig. Al. vyrų, moterų ir vaikų krau
su tikiu, kad vanduo nebūtų n e anot jos jjiaėios žo<lžiu, jai bavieins paaiškino plaeiau a- tuve. Biznis auga' pamažu, nes
nre tų kontestą ir prašė kad tiesą pasakius, mandagumas
perdaug aikvojainas, kad jis būtinai reikalingi.
jaunimas Vyeiai, kaip iš pra
TT-.
butų neva pigesnis, negu šia*
AREŠTUOTAS PO TRIJŲ džių taip ir dabar darbuotus
ndie.
METŲ.
minėtame konteste.
Namų savininkai įspėjami
Visi kuopos nariai apsiėmė PARSIDUODA Ciceroj krau
ant tų lakštelių nepasirašyti
Pirm trijų metų buvo pa stoti i darbą ir pardavinėti I ^ v t i r 3 flatų namas ant 50 pė
r
i r jų nesiųsti atgal nurodytu vogta nuo Union stoties aš
. aų kampinio loto skersai nuo
adresu.
Tuos lakštelius rei tuoni maišai registruotų siun Populeriškumo Konts. tiĮue- lietuviškos bažnyčios ir vie
nus. Mat, Vyčiai gudrus. J i e ' š o s mokyklos. Savininkas prikia mesti tiesiog gurban.
tinių, bet užpuolikai, kurių
PrieŽaStiM
'Apie vandens
saikrodžius . buvo trysdesimtvs nesugauta pardavinės minimo kontesto S ^ B f i & ?
tikietus visi, bet į kontestą sto
1445 South 49 Avenue
-jau keletą kartų buvo rasvta. V1
,
..
jo tik šešios ypatos, būtent: Cioero — Telef. Cicero 6463
,.T,.
. išgalvojimas,'
.„ , .. *
Uizkarta.
Anądien v ienas
J a i politikierių
.
^ 1AO is ' ją
w
k
r
*
Charles F. Ausen ol08 Ken E. Mockaitė, O. Papieviutė, J.
Savickaitė, A. Petrulis, P. ftmi
pasidavė
jį arešta f.as ir Pranas Laurinaitis. Be—~ " patsai
more ave.,
bondsųir salesmonas,
R E I K A U N G A moteris ar
vo. Bet paleido užstačius $15,- abėjo, taip dirbant Vyčių namergina prie namu darbo.
000 bondsų. Jis yra -dešimtas triai gali pasivyti pirmutinius, j Valgis ir guolis. Atsišaukite
Ai
"••
Ai
W. J. STANKŪNAS
r.smuo areštuotas iš visos triTo susirinkimo buvo "Bun3315
So. Halsted Street
parsiskyrė su šiuo pasau•-dešimties.
•20 P a r t y " , kuriame daug juoTekifonas YaUds 1546
nu Sausio 19 d. 5.-45 vai.
ryto mi,esto ligoninėj. Pa
BRIDGEPORT AS.
ėjo ii Galicijos. Paliko di
detiame nuliūdime vyrą
Kasam. Paliulioni, duktė'
Rengiasi prie 16 vasario.
ris; Marijona, Eleną., Z o
«OW fiHAT'S
•Sausio 15 d. šv. Jurgio par.
tifo ir Oną ir sūnų Kaži
r*^
mierą. Brolį Adolfą Ko.etainėj įvyko vietinės koloI'VC fCONO
n$6czn}.
OUTMOV/TO
I
aijos draugijų bei kuopų val
MAKE
A
C
O
W
|
Kūnas pašarvotas p o n o
A wt00WJ
j
dybų susirinkimas.
CrCC
2050 W. 21st st. Laidotu
MMtlUfflRS
yės ivyks utarninke. Sau
Susirinkimas buvo sušauk
sio 22 d Pamaldos už jos
tas su tikslu, kad pasitarti
dalią įvyks Aušros Var
peir. bažnyčioj ,9 vai.
kaip pasekmingiaus butų ga
vto, po pamaldii bus
lima prisirengti prie Lietuvos
lydėta i šv. Kazimiero
kapities. Visus gimines ir
Nepriklausomybės šventės —
pažyste mus prašome daly
šešioliktos dienos vasario ap- j
vauti laidotuvėse.
Nuliūdę:
vaikščiojimo.
Vyras Kaz. Paliulio
Į susirinkimų, atsilankė ne
nis, dukterys: Marijona,
mažas skaitlius Įvairių orga
Siena, Zofija ir Ona. Su
miš Kazimieras ir brolis
nizacijų Valdybos bei atsto
Adolfą*.
vai, kurie apsvarstę vienbai-

CHICA GOJĘ
• » »

:«
»
i

I

r
*

patarnavime verčia kartą at~
slankiusį ir vėl atsilankyti. Ypač lietuviams reiktų šį nau
ją ir tai savąjį žmogų 4-j biz
nierių paremti. (Vreikale sa
vieji biznieriai parems paein
lietuvių reikalus, jų įstaigas.
Patartina visiems lankytis pir
kinių reikalais.
Aplankęs:

KUR T A I P

PARDAVIMUI

I I

I I

|i • Ii

I

•

• •

i

I I

»

—

REIKALINGA.

GEN. PALIULIONIENĖ

SEUBINIES?

Pas Suromski, jis daugiau
sia turi namu, fannu, bizniu
ant pardavimo ir mainymo.
Reikalui esant kreipkitės pas:

» •

•

Tdefonaa

• • < * •' w

• » « » » « » « » , i

Bonlevard

Dr.S.ABrenza
įm»*mm—M^—

• • • • • •

» i » » » » » ^ »

M

Gydo specialiai visokia* ryrų ir
moterų lytiškas Ūsas.
S401 Madifion Street
I s m p . Weatem Are. — Chlcago
i Valandos: S—4 po platu 1—• rak.
Tel. Boolevnrd 2160

Chieago, IU.

Tel. Tards 0994
Valandos .Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.

MAKARAS

L1ETUVT8 GYDYTOJAS IR
OIORURGAS.
1444 WENTWORTH AVE. CHTGAGO HE1GHTS, ILL. Tel. 494
KetTergo v a k a r a i ; 104SS 8. Sta#p
Str. Roseiand. TeL Fullman 0S40

LIETUVIAI ORABORlAl

Lietuvis Grabortms
2314 W. 23rd P t

l»

ok*«o, m.

Gydytojas, Chirurgas, Obstetoikas ir Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS 1)— B«

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiauala.
Reikale meldžiu atuktU
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel,
flltff
•iv

3—B«

•kArtniBM,

laimi;

i ) — I U i*kW IMTOJMM sv«Au»tal,
l U ^ t a e U e a M merSkū
tinti,
nn tmt) v n l n t i . lt gitn ciil
y « » 'Qwll attmrai' (akmeni* tulžyje)
ir • > • ) • > ! • siapumo pualėja be opcracljoa, an tam tikromis rnoksittkomla prtemonemta bei Yalstata.
mrtnattaoM voirrallna r*rd*Jim%.
k* f b U i M llgm pasekmingai. Ir jei
yra M l k a l u dar* operacija*
Fmf««UeaaIl patarnavimą teikta aavo
O/IM:

»•»»•»
Telefoną*.

Donlevard

CBTRCRGAB

Tetef. į A m r e t t *

savo

ofisą

po

•

.*

1411 So. 50 Ave. Cicero. BĮ.

41 St

OHMI

A. Masalskis
Oraborius
Patamanją lai
dotuvėse
ves
tuvėse,
krtkAtj f
nee ir 1
reikaiaoee.

3307 Aubiim Ave. Ohicago
••—

atidaryta*;

kaadtcn

mo

po plet tkl 9 vat. vakare.
NadeJtamia Ir aeredomla oflaaa
rjrtmtk t

t

SPECIJALISTAS
Džiovų, Motero Ir Vyro tigą
Vai.: ryto nuo 1 0 — l t nuo t—5
po pietum nuo
7—8.10
rakare
Nedaliomis: 10 iki 1.
Telefonai 0rexel 28»0
m * • • ~
" ~* ~ "
•v

rT r l .

Blvd.

Dr. V.

1401

A.

ŠIMKUS

3815 So. Halsted Street
Valandos: Nuo 9 iki S diena. Nuo
7 — 0 vakare.
Nadėliomls 3 iki 12 diena.

Tel. Bovierard 0&37

Dr Marya
Dowiat-Sass
1701 W. 47-tb St.
•alandoe nuo 8 Iki 12 dieną, nuo «
Iki S Tai. rak. Nedėllomi* nuo 1
lkl l vai. po pietų.

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan St
CHICAGO DLLINOIS
Telefonas Yards 6032
Valandos — 8 iki i i 15 ryto po
pietį, 5 Iki 8 vak. Nedėliomis ofi•aa uždarytas.

Telcf. Ifoterb skyrltoj Canal 4299
Vyro rtbyrtoj Roo^etelt 8811

liezid. TA Van Buren 62M
Ofiso TeL Bonlerard t 6 9 3

Dr. A. A. ROTH
ROTAS GYDTTO/AS IR
cHmrRGAs ąpecialfeuu MoteriSk«. Vyri^y
Valku ir vi*u chrouL«ku >UfU-

1—8 v a k N e d . 1 0 — l t «L
flee. 1139 I n d e p e n d « i r * .

Dr. M. Strikol'is

lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4661 So. Ashlaod Avenue
Tel. Boulevard 7620
Vai.: 2 iki 4 Ir 6 iki 9
Ned. 10 iki 12
Xamai : 6641 So. Albany Aveone
Tel. Prospect ltSO
Vai., pagal eutartj

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118

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

uida-

Vai.: 1«—11 rytar ž—3 po piet.

• •>«>»»*«"

— -»

vaL

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St

——

BK«1

1821 So. Halsted Ktreet
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki C .
po pietų; € iki 9 vakare

Mot cnt ir Vyro Drabužiai
Kailiniai ir Naminiai Dalykai
€a*ti ar ant ISniokėstio
Atdura l'tarninkais, Ketveriais ir [
Subatomis tki 10 vai. vak. NedėlionUii iki 1 vai.
1227 — 26 So. Halsted St.
2 ir 3-čios lubos.
Chioaffo, m .
»1»^M
• • W
• I
M53==?

t

•-»-

. .

CLAY AWAV'ir-ffi+VEARS
Apply B- ncilla Beautifier casmic c!ay to
your face, and ręst vvhjJe it dries, »hen
rėmo ve and see and feel the vvonderful
differencc in the coior and texture of the
'«kin.
* S
- Guaranteed to do these defimte thingsfor
'. the face o r money refunded Clear the
(complexkm and give i fcblor Lift out the
, lines. Re .nove bJackhead* and pimplea.
(Olose enlurged pores. Rebuild facial tis*
tsues and museles. Make the skin soft
and smooth.
. $
You can obtein regutar sizes rrom your
favorite toilet counter. If not, send this
ad. with 10 centsto Boncilia Laboratories,
Indianapolis, Indiana, for s trial tube.

1900 So. Halsted Street
TeL Canal 2118
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet
6 iki 7 vai. vakare.
Res.

v a i . : 2 fki 4 p o p i e t ų

4183 Archer Avenue
Tel. Lafryette 0088

A. Žmuidzinavičiaus—Žemaičio.
K a i i k gavome lahai gražių A. Žmuidzinavičiaus pieš
tų atviručių, įvairių įvairiausiu gatunkų:

Į Šviesia praeitį
Giedras Vakaras
Palangoje Nagio kalnas
Regėjimas.

Taipgi turime' ir kitokių atviručių. Kiekvienos atviru
tės kaina tik 5c.
DRAUGAS PUB. CO.
3334 South Oakley Avenue

Chieago, HL

8Y BAKER
08NT TAI.K SO
FOOUTM, JUmtf7 Į

7
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DR. A. L. YUŠKA

ATVIRUTĖS.

Susigraužimas,
Nemunas ties Kaunu,
^Liūdnas Kraštas,
jįrinėjimas,
Nerys,
Dravės,
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I1TTLE JULIUS SNEEZEK
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numerio

4729 S. Ashland Ave.
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Dr. A, Račkus

S. D, LACHAVYICZ

»•

4442 So. rVestern Ave.

4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
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GYBVTOJAS IR

Perkėlė

Or, 1, M, Feinberg

809 W. 35111 St. CMcago I*
DR.
Tel. Boulevard M U ir 07*74
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Dr, CHARLES S E G AL

TelefooM Seeley ?4S»

Gydytojas ir Chirurgas

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
a
Parduodam Laivakortes. 9

mmm
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Dr • Maurice Kahn

S. L. FABIONAS CO.

•

Dr. A. K. Rutkauskas

Bo. AablMd
Armm
GblcMco. IU.
• a i . : t i r t o Iki 12 pl«t: l po
plet iki S po plet: • ! • r«k. Iki
» : t t rak.
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3352 S. Halsted St. Chieago.
Tel. Boulevard 9641

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS.
TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.
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DR. A. J . KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

C. P. SUROMSKIS & CO.
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