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ARKIVYSKUPAS MUNDE-i
LEIN KELIONĖJE
PIRM IŠKELIAUSIANT PASKELBĖ PAREIŠKIME

175 Darbininkai Žuvo Ufah
Kasykloje
r"

Prie išlydėjimo prisidėjo
ir lietuviai.

Kelios Dešimtys Apdegusiu
venų Jau Išimta

ANGLIJOS SU B0LŠEVI.
KAIS KONFERENCIJA
BUS LONDONE.

SERBAI BEGALO
NERIMSTA.
Nori okupuoti bulgarų
teritoriją.

Žinios iš Lietuvos

Bolševikai reikalaus nemažai NAMU AREŠTAS KATALI Breslavės apskrities vieti
KŲ KUNIGAMS KAIP MU nių kunigų 14, iš kurių 13 skai
paskolos.
SAFIĄ, kovo 11. — Baisi
to save lietuviais, vienas gu
RAVJOVO LAIKAIS.

situacija čionai kįla, kuomet
santykiai tarpe Jugoslavijos
ir Bulgarijos eina blogyn.
Svetinfų šalįų diplomatai
patyrėį kad serbams
labai
norisi okupuoti bulgarų teri
toriją, kur randasi
didelės
anglių kasyklos.
Tie patys diplomatai tečiaus tokiam serbų žygiui
priešinasi. Jie imasi priemo
nių tuo jaus pakelti akciją, jej
serbai ištikrųjų mėgintų pa
kelti tuos savo grūmojančius
/•
žygius.

LONDON'AS, kovo 11. —
Paskelbta, jog anglij-bolJcvikų konferencija prasidės pia
nai apie balarulž'o 1 SI. Ja-

das ir visus storasta Januške
vičius skaito
savo priešais,
VILNIUS.
nors jis pats gudas, o jo žmo
Breslavės Storasta negalė- na lietuvaitė, kaip jis pats
damas paimti j savo rankas yra pasisakęs.
Kaip Breslavės Storasta
dvasiškos valdžios, kad galė
tų kilnoti J r mainyti kunigus Januškevičius neatatinkanias,
iš vietos į vietą, nepriklauso nes jo raštinėj netvarka (cha
mai nuo Vyskupo, kaip apie osas) parodo, kad ir šisai fa
Smahvos klebonas bū
tai rašė "Przegląd \Vilenski" ktas.
JSFr. 2 š. m. strapsny <4 8zyka- damas Storastystėj pašauktas
ny Administracyjne," nes ku del asmens-dokumentų pasi
nigai jo keliami
nesijudina, rašė aktą Storastos reikalau
sumanė juos prispausti kito jamą asmens dokumento išga
kiu būdu. Kol kas išgaus tik vimui.

XE\V YORK, kovo 10.
Chicagos Arkivyskupas Mnnmes rūmuose.
delein su Xe\v Yorko Arki vys
Premieras MacDonald pir
kūpu llayes šį šeštadienį gar
mininkaus atidarant pirmąją
laiviu Berengaria
iškeliavo
sesija. Vyriausiuoju bolševiEuropon.
kų delegatų bus Litvinov. Ka
P i n u išvvksiant Arkivvsku- CASTLK GATE, I t a b , kovo ra tarpe gyvųjų
lbama, kad atvyksiąs i r ' v v •
*
liausiąs bolševikų vadas Ry10. —Ankščiau p r a r sta, kad , Aplink kasykla suvvko župas Mundelein por Associa
kov. Bet vargiai. '
čionai įvyko baisi katastrofa. vusi^u namiškai, kurie dieną
ted P r e s s ' leido pask.-lbti pa
I t a t i Fuel ('o. anglekasvk- ir naktį lūkuriuoja, gaudo įKonferencijoje Ims sprend
reiškimą, kuomet pa tyro, kad
loje No. 2 praeitą šeštadieni vairias pranešamas žinias a
žiami senųjų skolų ir pirklyiš Romos ot'ieiaFiai jau pas
darbo
Iš pie pagelbinių burių
bos klausimai.
kelbta, kokiais tikslais jis ke ivyko baisi ekspli r/i ja.
Praslinkus mėnesiui vėl šaų
rus pasus išduoda
"Karty
progresą.
Nelaimės vieton
pradžių
trumpai
pranešta,
liauja Europon.
GRAIKUA PRIPAŽINO
Nori paskolos.
Nu
pobytu". Yra tai vilko bilie- kiama jis į Storastybe.
atvyko ir gubernatorius ir ki
kad
eksplozija
175-iems
dar
Arkivyskupas
pareiškime
BOLŠEVIKUS.
Kiek sužinota, bolševikai ias, su kuriuo niekur negali važiavo 60 kilometrų arkliais,'
ti valstybės valdininkai.
bininkams
atkirto
išėjimą.
*
pažymi, kad kardinalatas ykonferencijoje reikalaus Ang ma eiti nei važiuoti iš storas- eina į Storastą, šisai siunčia
Pasirodė, kad jiems ne iš
BERLYNAS,
kovo
11.
—
ra aukščiausias Bažnyčios tar
Kaip tas įvyko.
\ raštinę akto pasirašytų, bet
lijos duoti paskolos arba kre tybės ribų.
ėjimą atkirto, bet juos tie
Graipjos
valdžia
pripažino
nants-dvasiškiams titulas, kuKkspliozija kasykloje įvyko
•vai vienas kui.igas nenore kaip nemalonu buvo nebejau
dito 645 milionų dolerių.
siog ekspliozjja pagavo ir jie
bolševikų
valdžią.
Maskvoje.
riuonii pagerbiami ne vien jia
tuo jaus ]x> 8:00 rytą šeštadie
Anglijos valdžia neturi pi- jo imti tos rūšies dokumento, nam klebonui, kai raštininkė
baisiai apdegė žuvo.
Tuo
tikslu
čia
padaryta
ir
sižymėję Bažnyčios dirvoje
Kėli pairelbos vburiai treėia ni.
hitfų paskoloms. Ir reikia a- tai Storasta girdžiant 7 ak pasakė, kad jis esąs neberei
pasirašyta
taikos
sutartis.
darbuotojai bet per juos po
Kaip paprastai tokiuose at
diena dirba. Kelios dešimtys
bejoti, ar ji tokią -didelę su menims ((() kunigams ir vie kalingas, nes aktas atsiradęs.
draug ir visa dnot,ų tei'itoriSpiaudėsi
grįždamas na
nam pasauliniui,) užtikrino,
suspirgėjusią darbininku la sitikimuose, sakoma ekspliozimą
galėtų
surinkti
kadir
po
DENBY PASITRAUKĖ
ju kunigija, ir visi tikintieji.
kad keblumų del išvažiavimo mon, o sugryžes iš kelionės
nebežinoma,
vonu jau išimta.
Išprad/.Lu jos priežastis
£ ar 9 n uos.
Arkivyskupas
Mumlelein
IŠ VIETOS.
iš storastvlK's ribų nedarv- suvargintas šalčio serga, ko
turėta vilties rasti kiek-nors nors aišku, kad kasykla pirm
ne tiek d&augsmo reiškia, kad
Kas kita pirklyba.
sti ir vėl spiaudos. Turbūt
gyvu.
Bet apsivilta.
Iki darbo neapžiurėta, darbinin
siąs,
nes
galėsią
gauti
leidi
AVA-SHINOTOV, kovo 11.!
•jis nuskirtas išauti raudonąją
Tečiaus galimas
daiktas, mą kiekviename atsilikime iš Breslavės Storastybe užkeik
šiandie vakaro ko panašaus kai neapdrausti, suleisti tie— Karo laivyno sekretorius
skrybėlę, kiek tuomi, kad jo
ta, kad jai p. vyriausybės De
kad valdžia pasidarbuos pa I V-jono Virsi n i .ko
nesusekta, jei kuriu eksplo jsiog knipir j kokio siaubūno
Bet i;e
Denby
vakar
pasitraukė
iš
už
valdoma arkivyskupija Šven zija ir nepalietė, tai tie tu nasrus praryti.
traukti anglų bankas,
idant storasros žadėjimai, visai pu- legatas |Vilniuje neberanda ge
imamos
vietos..
Dar
nežinia,
tojo Tėvo išaukštinama.
Toks buvo
Išviso buvusios trys eksjos f'iiiam-uojų abiejų šalių ve našojs i 1W£ m. rusų " 4 svo- resnio žmogaus.
rėjo užtrokšti nuo kilusiu iš
kas
bus
paskirtas
j<#
vieton.
Sakosi Chicagoje su gyven- ekspliozijos nuodingųjų duju, pliozijos — kita paskui kitą.
damą pirklymą, kuri ir be to hody zą kapeiki," jam pačiam Mistatas, toks ir Januškevi
tojas aštuonerius metus ben kurios tirštai įsisunkė i .visus Vienos inėjimo geležinės 800
jau tarpsta.
iš galvos išgaravo,
o noras čius, abu manė, kad iš Bres
ROMA,
kovo
11.
—
Bosto
drui darbavosi Bažnyčios ir po žeme inėjimus ir plyšius. svaru durys išplėštos ir nu
Perniai Anglijoje parduota kunigus persekioti ir su jais lavės lietuvių ir gudų suda- •
no
Kardinolas
O'Connell
iš
apšvietos gerovei.
Ir tiki<i,
trenktos per pusmylį.
apie 11 milionų dolerių ver kovoti pasiliko nedorai įsmi rys nežiniax kokio kailio tau
Neapolio
garlaiviu
Franconia
kad jį su chieagiečiais per Grabininkai darbe.
tą, kaip i r p a t y s nežino kas
tės Įvairios rųš'ies medžio iš gęs jo mintyse.
vvksta Amerikon.
skirs tiktai mirtis.
Daugelio išimtu lavoną neRusijos.
Dūkšto klebonas gavęs iš esa.
Didžiausi žmonių ir orga galima identifikuoti.
[Liet. Rytai]
Tarpe
Be to, -parduota
nemažai Vilniaus iš dailininko DaugeSTOCKHOLMAS, kovo 11.
nizacini atstovu
būriai abu identifikuotu
randasi
kcl".
f A n gi i jos lavičiaus pakvietimą , priimti
i—Planuojama ligi galimo mi b ra n giai kailių.*
Arkivyskupu išlydėjo vietos kaipir lietuviškomis pavardėnimumo sumažinti
Švedijos uostus vis dažniams atplaukia padirbtas bažnyčiai stovylas, GAL ŠVEDIJA PRIPAŽINS
prieplaukoje. Tarpe lydinčiu n.is, kai|> t a i : Kurgastis, Bu
BOLŠEVIKUS.
XK\V YORK, kovo 11. — armiją.
j garlaiviai su Rusijos javais. be to turėdamas ir kitoniškų
buvo ir lietuviškos parapijos zas, K o pakis ir kitk
(ialė- \ e \ v Yorko valstybė turi įsta
svarbių reikalų, eina į Re jono
V i « f f
IVillianisburge '
delegacija. jo but nelaimingieji graikais, tymą, kurs reguliuoja moterių
STOCKHOLMAS, kova 11.
Viršininką gauti leidimo vaNes kuomet ta parapija buvo galėjo but: ir lietuviais.
Nes darbo valandas.
Jžiuoti Vilniun vienai dienai. —Spėjama, jog artimiausiuo
i kur f a, šiendieninis Arkivvs- kurgi ėia lietuviu nerastum
Rejono viršininkas telefonuo- ju laiku Švedija pripažins de
Daugeliui fabrikante tas no
kupas Mumlelein kokį laiką atliekant sunkiuosius darbus,
Rusijos ^bolševikų valdja į Storastą, ar galima duoti jure
• v
patiko.
Jie atsiklausė Auk
v«
ten klebonavo.
Tai Aniolu 'kokiu ėiagimiai šalinasi.
—
pasižada
po
valandos
duoti
zią.
ščiausiojo Teismo AVashingtoKaralienės parapija.
atsakymą.
Po valandos lau
Vietos ir aplinknių miestų ne, ar tas įstatymas
nėra
kimo atsako, jog reikią kreip
ambulansai prisiųsti paimti priešingas konstitucijai.
O R A S .
•v
tis į Storastą su prašymu, ap
lavonus.
Keliolika grabininAukščiausias
Teismas iš
CHICAGO. — Oro biuras
mokėtų žyminiais mokesčiais.
ku darbuojasi.
Kadangi ami
bulansinią vežimu
perniar.a, sprendė, kad nėra priešingas
BERLYNAS, kovo 11. — pagiežą franeuzams ir Fran Tr tada, žinoma, gausi pa nusako, kad šiandie po visų
kvietimą asmeniniai atvykti. sniegų bus giedri diena; ma
tai pristatyta daugybė papra konstitucijai.
Penki metai praėjo kaip bai ci jai už savo vargus.
TOKSAI ŠVENTOJO TĖVO stu troku, kuriais lavonai bus
ža temperatūroje atmaina.
gėsi didysis Kuropos karas.
Vokietijos
utilitaristai ir Breslavėn 70 kilometrų ark
"GARBINA"
CH1CAG0S
NORAS.
r
" i
• t
vežami i nurodytas vietas.
Tai visai trumpas laikas. Ku šiaip visi patriotai tautos va- liais.

NĖRA VILTIES IŠ JŲ NORS VIENĄ RASTI GYVĄ
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MOTERĮ) DARBO ĮSTA
TYMAS PATVIRTINTAS

Naujas Karas Europoje

KARDINALU BUVEINĖ
BUS CHICAGOJE

PRANEŠA, ANGLIŠKI! LAIKRAŠČIŲ KORESPOND.

MIESTĄ.

1

Chicago skaitosi svarbus

katalikų centras.
KOMA, kovo 10. — Paskly
do iinįų, buk kuomet Chica
gos Arkivyskupas Mumlelein
bus paankstintas Kardinolu,
bus perkeltas kitur.
Iš Vatikano tad paskelbta,
kad tos žinios yra prasimam*mas.
šventojo jTėvo noras
kardinolą palikti
Chicagoje.
Nes tas miestas ir pati Chica
gos arkivyskupija ir/ima strateginiai-geografinę vietą atsi
žvelgiant į katalikų skaičių.
Bostono Kard. O'Connell
kovo 7 d. turėjo ]>as Šventąjį
Tėvą audienciją.
Tai buvo
atsisveikinimo audiencija. Ar
timiausiomis dienomis Kardi
nolas keliauja namo, Ameri
kon.
Šventasis Tėvas daug inte
resavosi amerikoniško Kardi-

Pagelba išvystyta.
Išpradžįų neturėta po ran
ka pagalbinių burių.
Kele
tas buri v; negalėjo ilgas va
landas dirbti po žeme tirštose
nuodingose dujose.
Bet vakar susilaukta (lan
giaus pagelbos iš kitur ir dar
bas
išvystytas.
Pasirodė,
kad nelaimingiems darbinin
kams pagelba jau nebereika
linga.
Nes jų nei vieno nė-

B P F F A L O , N. Y., kovo 11.
— Šio miesto major. Schwab
gi-yžo aplankęs Chicago. J i s
praneša, kad >0bicago šiandie
skaitosi "slapiausias''' mies
tas visoj prohibfcinej šaly.
Anot jo, Chicagoje svaigie
ji gerymai
liejasi latakais.
Majoras Dever, tiesa, deda
visas pastangas Vykinti prol^biciją. Tečiaus jis
pats
tvirtina, kad vykinimui neturimą jėRij.

nolo pranešimais apie sąlygas
Naujoje Anglijoje, ypač apie
Katalikų Įstaigų progresavi
mą pačiame Bostone.
Pins
Nl-asis labai patenkintas padidėjusiu skaičiumi kandi datu kunigystėn.
l
r>.'
Pasibaigus audiencijai Šv.
Tėvas pabučiavo veidan Kar
dinolą O'Connell
ir siunčia
p?r jį savo laiminimą visiems
Amerikos gyventojams.

NETEISINGOS ŽINIOS.
itfiOMA, kovo 11. — Paskelbta, kad paduotos žinios, buk
Vatikanas norįs
pripažinti
Rusijos volševistinę valdžią,
yra pramanytos.
TOKYO, kovo 11. — Japo
nijos regularė armija šiandie
skaito 250,000 vyrų.

ropos valstybės po tos nelai
mės dar neatsigavusios ir nepas*i tvarkiusios.
Nežiūrint
to, jau ruošiamasi
naujan
karam Naujas karas bus pa
giežos karas. Jis seks nepra
ėjus nei penkeriems metams.
Naujan karan
jau visos
valstybės ruošiasi
Tuo pri
siruošimu užimti talentingiau
si
žmonės.
Mobilizuojami
parinktiniai tautų smagenys.
Išgalvojami nauji pabūklai,
su k u r i a i s ' b u s galima pilnai
išnaikinti Europos civiKzaciFrancuzai šiandie neapken
čia vokiečių ir vimasi visų ga
limų
priemonių
vokiečius
spausti, pačiai Vokietijai ne
leisti atsigaivinti.
IŠ kitos pU6ės — kiekvienas
vokfietys visa savo siela neapkenčia franeuzįų ir Franci jos.
Vokietis šiandie apie kitką ne
mintija, kaip; tik; ap?e* vieną

dai su atsidėjimu darbuojasi
paruošti ?0 milionų
tautą
naujan karan.
Žinovai tvirtina,
kad už
penkių metų Vokietija išnaujo
bus pasirengus kitan karan i r
pakils prieš savo skriaudėjus
ir spaudėjus franeuzus.

KURSAS.
Dabar samdant arklį reikia P I N I G U
mokėti šimtą milionų markių
Lietuvos 10 litų
$1.00
už nuvežimą. Skaitytojai jau
Anglijos sterl. svarui
4.29
supras, kaip supranta lenkų
Francijos 100 frankų
3.50
valdininkai laisvę ir nevaržyItalijos 100 lirų
4.22
mą lietuvių.
Šveicarijos 100 f r.
17.24
* — ^ w
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Litai ir Doleriai

Vokietijos armija pirm vie
nerių metu" skaitė 200,000 vvNorėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, liųskite
rų. Šiandie jau skaito 400,000.
Už metų bus 600,000. per dienraštį ''DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja.
I r taip kas metai.
" D r a u g a s " siunčia*į Lietuvą pinigus nevięn Litais, bet
Ta auganti kaip ant mieir Doleriais.
li,ų armija gerai'apginkluota.
Jei norite patys pasiųsti, tai " D r a u g a s ' ' iSraSo cekį-drafTrūksta jai tik didžiulių artą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie
motų
ir aoroplaim.
Bet
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be
kuomet bus pakeltą*
karas
atitraukimo.
vokiečiai turės užtektinai tų
Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "Draugas"
ir kitu.
^
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias diena*
Ginkluojasi Vokietija, gink išmoka.
•
į
H
luojasi visos Europos valsty
Taipgi " Draugas siunčia pinigus ir perlaidomis. }?Q
bės.
rėdami platesnių informacijų kreipkitės:
Baisu ir pagalvoti, kas gali
'DRAUGO' 1 PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
įvykti artimoj ateity.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Olinoi*

Antradienis, kovo 11, 1924

D R A U G Ą *
•!

čius automobilius, teeiaus eimusų "tikėjimo priešai savoldolerių.
ma algą iš Valdžios. Nes lai mybę sukąūfeme. Todėl mes
imKjį
Turime pasakyti, kad miąė- n a skersai gatvės tikėdamies,
MAS
I
ko j j Balutis, o Balutis valdo {privalome nepaprastai akyliai
spaudoje vartoja tokius neš
užsienio ministerija. Kad Lie (sekti, k a d musų valstybe ei
»»
varius lodžius prieš musų ti tą žinią parašęs asmuo žymiai k a d važiuoją jų prasilenks,
tuva turėtų žmonių mokytų tų į savo graži % ateitį ir pri
Darbo valandos.
kėjimą ir dvasiškiją,
kokių prasilenkia su tiesa. Šiuo ka- Kiti skubinasi perbėgti skerneišdrįsta vartoti viešai net legoringai pareiškiame, k a d sai, matant arti važiuojančią
kasdieną iaakyroa nedėldienim daugiau negu reikia, i r Balu valome, kas tik kuo ir kaip
Pasauliniu! karui Europoje
Maumą
96.00 tis butų senai pakeistas, ir išsigali padėti, k a d ištikrųjų pasibaigus, jo pasekmės vis gatvės valkatos. Biauru daro iki šiol nei jokio advokato nei mašiną. Dėlto ir pasitaiko gaPasai Metų
13.00 Vinikas eitų darbo dirbti. Lie musų valstybė į tą ateitį ženg- tebejaučiamos. Daug nukentė- si, paėmus bedievių laikraštį 1 eismo įstaigos mes nesame lybė nelaimių dėlei to praeiprašę nei įgalioję musų vardu vių neatsargumo,
į švarias rankas.
01 preaumei atą mokoal is*ainu. Lai* tuva neturi nei dešimtos dalies tų.
^
^
^
jo
i
r
neutralės
šalys.
Tokia
kai •kaitoai UBO užrašymo dieno*, to kas reikia. I r kol neturės,
Daugiaus atsargumo!
Katalikystės priešai ypač priversti p . Šaliuną kokius
Jeigu mes pažvelgsime kiek! yra Šveicarija. Šveicarija kaaa ano flaojų Metu. Norint permai aebus tvarkos, kuria mes gapuolą tuos musų vadus kuni- ] nors pinigus sumokėti. Jeigu
nyti adresą visada reikia prisiąsgyveniman ir^ tenai pamatę re nedalyvavo, bet šiandie
kurie sakykloje, svetai-j kas nors tą padarė tai vien! K A T A U K t J PASAULY.
<i u ttOAM adresas. Pinigai geriau lėtume džiaugtis ir didžiuotis. daug visa ko padaryta, pa ekonominiame gyvenime jau gus,
iai ».^u t&yerkant tratoje >r ex- Remkime tad Kultūros Va
čiama daug negerumo. Stoja nėse i r spaudoje stoja švento Uavo vieno vardu ir atsako
norėsime
suprasti
kaip
visa
preso Money Ordar" arba įdedant jų, nes kiti, svetimi, jeigu at
Francijos ambasadorius prie
tikėjimo gintų. Bedieviai tų | mybe.
kas gyvenime pasidarė, tai }-fabrikai, kyla prekių, kainą vi
9iaianj Į registruota iaiafca,
šventojo Sosto.
Mes k a i p prieteliškai susi-į
eis musų tvarkyti, tai jie t va r
kunigųv
nepakenčia,
kokiu
tai
duje,
.
Respublikso-gi
impor
si tikrinsime, kad visa pasida
D R A U G A S PUo. CO.
ėjome su p. Šaliunu, panašiai,
kys pirmiausia j savo kišenę.
Naujai paskirtasis į rotaci
rė daugiausiai sąžiningoms tas viršija eksportą. Visą tai velnišku įtūžimų juos puola, įir
persiskyrėm.
Jokių
piktij
vairiai pravardžiuodami.
2334 South Oafciey AvtDue
jos ambasadorius prie Švento
geroms mokytoms
rankoms skaudžiai atsiliepė į darbi/odžių,
arba
grasinimų
p.
6ar
Prieštikybinio fanatizmo pa
Chicago, Iiiinois.
Nors auksais ir deimantais vadovaujant, tvarkant.
jo Sosto, Jean Doulcet, yra
6tai uinkus) nes sumažėjo fabri
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iš
musų
lupų
negirdė
gauti,
tuos
kurie
gina
tikėji
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nio mušu. tarpe, nors nebgrę- ir mes visi gerai žinome, kad tai aukso frankas. Mat, Švei 7
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j kilojantis katalikas.
J o gimti
TRUPINIUKAI.
stų mums jokis pavojus iš sve visa šita suplenavo ir visą* carija iki šiol turi augščiau- žmogelis, ar aukštus mokslus patvirtins^
nės laikraščiai paduoda įdo
baigęs,
a
r
pasaulietis,
ar
dva
Su pagarba,
timųjų užgrobikų; jeigu gera milžinišką darbą tvarkė, gc sią beveik Europoje valiutą
mia žinučių apie jo asmenį. J i siškis,
—
jeigu
tik
ne
jų
tai
K. Marčiulionis,
£ai yra gimęs Ložėre, VersaiAustralijoje, jurose, atrasta širdis išnyktų po sotumo tau ri išmintingi inžinieriai. M pinigus. Nei Vokietija, nei
P r e t a n j bu,1;
V. Banaitis,
į
'
lles vyskupijoje. Savo kariesala — kalnas, visas iš gele- kais i r savymeilės lašiniais, gu jie blogai ką padarytų, tai FrencTja, nei kitos "£&* m-\** ' f f f e
J\ed. prierašas: Prašome mu rą padarė diplomatijoje. Kū
aies. Begalinis tai turtas, ku tapsime panašus į nupenėtus tas didelis darbas, kurį gal gali šveicarų prekių įpirkti nu pilni, bedieviai savo spauvisuomet jį laiką buvo aukštuoju* ko
vertės doje Kristaus mokslą, Tikėji sų korespondentų
r s sustiprins ir Australiją ir gyvulėlius.
dirbo tūkstančiai darbininkų su savo nustojusiais
paduoti tikras žinias.
Žmogiškai garbei išlaikyti niekais nueitų. Jeigu dabar pinigais. Iš čia kilo ginčai dė mą prietarais vadina.
misaru Budapešte, dabar pas
Angliją. Lietuvoje tokių kal
Ko
mes
katalikai
tylim,
ko
kirtas į Rymą prie Vatikano.
nų sakoma nesą. O kas žino! reikia lietuviams geras širdis pažvelgsime į valstybių gyve lei darbo dienos ilgumo. Nors
neatsiliepiame!
Gana
jiems
DAUGIAUS ATSARGUMO.
Kas metai %jisai grįždavęs
J u k i r Australijoje, kol to turėti, reikia būti šviesios nimą, tai pamatysime, kad jau Šveicarų tautą atmetė dar
burnoti
niekus!
Šluokime
tuos
atostogų į gimtinį miesteli ir
kalno buvo neradę, buvo ma kultūringos dvasios. Lietuviai tą valstybė sukūrusi gražų bo dienos prailginimo projek
prieštikybinius
ir
priešdoriSiįv. Valstybių g e l e ž i n k e l i ų ' ^ per šventes reguliariai danyta, k a d jo nėra. Tą kalną visuomet buvo geros širdies; gyvenimą, kurioje be jos getą, visgi įdomu žinoti tuos
nius
šlamštus
laukiš
musų
bendrovių sąjunga rūpinasi Į lyvaudavo bažnytinėse pamalsurado žmonės. Duokite Lie- jeigu dar mokslo įsigytumė- rų paprastų piliečių, yra ge argumentus, kuriuos statė anamų.
Kartais
tenka
matyti
sumailnti ligi mažiausio k i p - | d o s e . Naujai statomai koplytuvai žmonių, mokančių žemė me, taptume gražiausia pa ri m misteriai ir visi kiti val bi pusės. Taip Juros laikraš
tuose
šlamštuose
garsinanties
snio nelaiminguosius atsitiki-|,.į a į j į s a į padovanojo visu*
je ieškoti, o surasime ir auk- saulyje tauta.
stybės valdininkai, kurie turi tis " P a y s " remia savo išva
Geraširdžiai lietuviai pa gerų inžinierių, daktarų, ju džiojimus buk reikią savai musų katalikus profesionalus mus ant geležinkelių, ypač ant 'reikalingus šventus indus. Lai
&Q kalnus.
bei
Pramoninkus. Katalikui kryžkelių. Nes metai i metusĮkraštfc gale linki naujam amRūpindamies
moksleiviais rems Kultūros Vajų, nes aša ristų, rašytojų etc. Gali būti lės darbo valandas pailginti !
ne vieta dėtis su tais, kurių Amerikoje dešimtys tukstaii-ji ) a j ! a doriui visiško pasisekimo
gausime mokytų žmonių. Rem- romis verkia moksleivių var valstybėje ir labai geri josios iki 48 dėlto, k a d Šveicarų pre
tikslas griauti Kristaus moks cių žmonių žųva }>o traukiniu j 0 darbe. *
tas.
gyventojai, bet jeigu ta vals kės y r a užsieniams perbrankįte Kultūros Vajų.
lą. Duodamas katalikas jiems 'ratais.
tybė turės blogus ministerius, gios. Kuomet busią daugiau
Veikėjau! Lietuvy! Rytą valdininkus i r kitus savo gy dirbama, bus daugiau padą pagarsinimą, savo vardu ir pi v Kad tai gerinus pavyktų Katalikų ir žydų santykiai
" Transvalyje, Afrikoje, su
nigu prisideda prie jų purvino
ir duotų geresnių
rezultatu,
Anglijoje.
rasta platinos, brangiausiojo keldamas, vakare guldamas, venimo vadus, tai viskas nu ryta, tuomet, sako " P " , ir
darbo.
Dori
katalikai
vengs
1
sąjunga paskelbė kontesiv^ —
Laike metinio susirinkimo
pasaulyje metalo, gausingiau- paklausk savęs, a r nepamir eis, kaip lietuvių sakoma* ant eksportas bus didesnis, dartų^ kurie dvokiančiuose bedie
paduoti sumanymų, koki butų I draugijos 4< Guild of Israel^
giausios kasyklos. Ne su pirš šai Kultūros Vajaus? Nesa šuns uodegos. J u k galime j bininkams bus daugiau darbo
vių laikraščiuose garsinasi,
geriausi obalsiai ir panašai, | " ] z r a e i i a u s v a d a s " , kuriom
t u žemę pabadžius surastas kyk, k a d kiti padarys. Daug prisiminti Rusijos karą su J a - j ir pelno, Reikia, sako, eiti
nes
su
kuo
sutapsi,
tokiu
pats
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.r,
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. v _ . .
tapo tas neapsakomas turtas, yra, kurie kitiems naštą ver- ponija i r dabar jos dalyvavi- prie musų kaimynų kainų per
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bet mokytų geologų, kurie ži 'ia; visai maža tėra, kurie ją mą Didžiajam Kare. Mums ži darbo valandų padidinimo, nigiSkai nornuno prieštikvbi- f , e Z , " k 0 ! l l J **+*&
f ( Hk.Vst ę , ^us.nnk.n.o pBK.S
,llan
kitaip
nepagalėsime
savo
ša
nojo, kur ieškoti, kad surasti. uosti pagelbėtų.
aę .spamia, ar tai pirk.la.ni ' " ° f
> " ' ^ W f ? P « ^ e . - d < ? n t a s J . E.n. karchno'a, Bo
noma, kad rusų buvo gan ge
Kad
musų
Tauta
butų
tur
.
.
,
įbtos
dovanos.
urne pažymėjo skirtumą tarp
j Lietuvos žemės vidus bado
ra kariuomenė, bet jos kari lies ekonominio krizio page tokį laiki*astį arba garsinda
Pirmoji dovana pripažinta iydų sulyg savo tikėjimo ir
mas pirštu, kasamas ūkininko tinga, kad vargas joj išnyktų, ninkų oficierių didelis nuo rinti^
miesi
tokiame
laikrašty,
netu
už parašą: 4 < Wait! Yo'u may Y v dų tautininkų. Jisai primilopeta. Duokite Lietuvai mo kad musų svetimi nenuveik- šimtis buvo netikusių, ir ma Teisingai j a m atsako tarp
rime teisės vadintis katali
loose!" (Palūkėk, nes ^ali p r a ' n o s a v o klausytojams kardinokyti) geologų, o surasime jo tų, kad ir Šviesa ir Tiesa įr.us tome, kad ir su Japonais ir tautinis krikščioniškųjų sin
kais,
nes
einan
kartų
"su^kata
rft
{
sti!).
\iX Mannicpfi:, kuris nuolatos
je tokių turtų, kurie mums $ngsnius lydėtų
dabar rusai vis pralaimėję. dikatų laikrašti?, nurodydu likystės griovėjais'.''
Remkime Kultūros Vajų!
šiandieną nei nesisapnuoja.
Kaip m a t o m e / p a r a š a s a , * . į f c j ž y ( k l s . nos jisai l.uvo
Dabar d a r pažiūrėkime -į J a - mas, kad visas Yargas ne kai
Kitą
kartą
parašysiu
kurie
Remkime Kultūros Vajų.
, įsitikrinęs, kad kaikuriose saponijos gyvenimą. Nelabai' n i * aukštume, bet kad nėra lietuvių laikraščiai yra prieš- tinkamas.
Juozas švaistra. senai apie Japoniją n t j i l a i I ! * * * » J ^ ' u iY 1)U* W W » "
Zmonėms begalo reiki'a dau-jįyse žydai neteisingai yra ]*>rtikybiniai.
Atvažiavo Amerikon "Galy KELIAS LIETUVAI Į GRA kas kalbėjo, nes ji veik nieko tas darbas, — dėlei to ekspor
;;iaus atsargumo. Nes be to; sukiojami. Taip p a t pastebėjo
A. Abračinskas.
<
,
bės' ' atstovai; tos ' Galybės ^
daugelis be laiko keliauja į' kad žydai mokyklos klausyneturėjo, buvo it puslaukinė tas nepadidės. Į>48 darbo va
ŽIĄ ATEITĮ.
kurios tikslas suelektrikinti
kapus.
savaitėje šeimynoms y
rrfe reikalauja kaip ir katali
tauta. Prabėgo nedaugiau ri a landos
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Lietuvą vandenius užtvenkus.
Pmeinant arba pravažiuo kai, k a d jų vaikučiai pradžios
laiko, i r nm matmn"Ta~d u N
sunkenybė. T a r p LAIŠKAS REDAKCIJAI.
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Kiekvienas tikras, kurios puslaukinė japonų tauta kuri J
Vanduo Lietuvoje neperkamas
jant skersai g?ležinkelį rei mokykloje butų auklėjami ti
'
šveicarų
darbinmku
kalingas didis atsargu ma*.
ir iki šiol bėgo jis musų up nors valstybės, tautos šunie, salose vos šiaip ne įaįp žu- 36,000 ištekėjusių moterų, o. Gerb. Redakcija!
kybinėje dvasioje kas ypač pa
Teisybės v a r d a n
prašome I Šiandie toks pat atfžtcfflunac žymėtina 1906 metų nuotikiai,
ėmis be naudos. O Šveicari visa savo siera trokšta gra vimis pramisdavo, dabar p a - ' i o s t u r i s a v o šeimynėlės reineatsisakyti padėti Tainistų reikalingas ir
didesniuose kuomet Angliją valdė libera
j a savo vandenius pakinkė i r žios savo tautos ateities. I r liko viena galingiausių ir f*ir kalus subatomis aprūpinti.
Visą ginčą laimėjo pasta- gerb. laikrašty šį atitaisymą miestuose', kur siuva — laksto lai — laisvamaniai. Kaip ka
tapo viena turtingiausių pa toks žmogus, pastebėjęs, ku tingiausių valstybių, su kuria
saulyje šalių. Šveicarija t a i riais keliais jojo tauta gali visos kitos valstybės ne tik roji krikščioniškųjų syndika- " D r a u g o " iš š. m. vasario m. j daugybė automobilių. Auto- talikai taip J r ž}*dai kovojo
patalpinta
i š , VVaterburio,: mobiliai ir-gi daug žmonių au j už tikybos dėstymą pradžios
padarė, nes turi 40 kartų dau pasiekti tos gražios ateities, rimtai skaitosi, bet neku* ios ų konfederacijos nuomonė.
Conn^, korespondencija, apra-jkų rįja miestų gatvėse.
j mokyklose,
giau mokytų žmonių, negu deda visas pajėgas, kad tiknet jai lenkiasi. Kodėl taip ygalėtų jojo tauta tais keliais
šanti I»ietuvos Nepriklausomy i Daug. kalti automobilistai
Dėlei šios kardinolo kalbos
mes.
ra? Kaip ji galėjo taip greit
eiti
ir
tos
ateities
jusiekti.
l>ės šventės ąpvaikščiojimg. už v neatsargų ir greitą važi-1 vyriausiasis
rabinas D-ras
Remkime Kultūros Vaju,
ir
taip
augštai
iškilti!
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Korespondencijoje mums už nėjimą
kad susilygintume su Šveica Mums lietuviams tai ..
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• I Gerb. Dr.'! Redakcija, — j metama,
mesper advo- per gatvių susikryžiavimus; kardinolą Bourne, išreikšda
rija ir joms panašiais.
metama, buk
buk mes
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griebėsi
mokslo.
Bet
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mes tiek daug vargon, kmte• °. v . . . .
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Malonėkit*
v.
siziurekime, kaip uiponai t o !
. ,.ite patalpinti šiuos katą ir teismu grasindami ver- bet už daugelį įvykstančių ne mas noro sekti tą pačią apsi
Tauragėje mūsiškiai užtven jom, tiek daug gražiausių
rmano
kelis žodžius katali-. čiame p. Šaliuną, neofic. rengi laimių y r a kalti ir patys pra gynimo liniją, k a d sudarius
gražiausiu gyerv-lj mokslo
. . siekė.
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x- * x*
rmnnn ICPIIR
vybių
padėjome,
kol
sau
lai
mo komiteto narį, sumokėti eiviai.
kė upę amerikiečių pimgai<
bendrą veikimą šiuo klausy
kams.
svę
išsikovojome,
nepriklauso
(Užbaiga
bus)
ir norėjo gauti elektros. Du
Daugelis mato važiuojan- mu.
Šiais piaskutiniais laikais mums už prakalbas $100
_
k a r t u vanduo išnešė užtvan
Abiejų Kongreso rūmų išsprendimus pa
balsuok, nes vienoda iš to balsavimo nauda, naudos.
ką, nes mūsiškiai gerai pa
galiaus gali atmesti prezidentas, ty. padė vienodas žmogui laimėjimas. Laimėjimais
Anais metais Illinois valstvbėie šutaidaryti norėjo, bet nuntokėjo.
ti "veto*. Bet Kongreso rūmai gnIi savo džiaugiasi tik los ar kitos partijos vadai, ku syta nauja konstitucija ir pavesta piliečiams
Mes visi norime, bet mažai
Kuomet Suv. Valstybių konstitucijos ga išsprendimus pravesti ir per "veto*'. Tam rie gauna didžiumą balsų. Bet šaliai nėra balsuoti. Didžiuma balsų atmesta, nes neleis
mes teturime mokančių.
mintojai susirinko stipriau suorganizuoti nau, tikslui reikalinga du trečdaliai tų ar kitų svarbos, ar viršų ima republikonai ir demo ta piliečiams jos atskiriu dalių ir posnui
Duokite lietuviams iš savo ją respubliką, tuojaus sutiko kliūčių. I r jie rūmų atstovų balsų.
kratai.
perdiskusuoti. Tokiame 'atsitikime didžiuma
norinčių žmonių padaryti mo ms pasirodė, k a d tos kliūtys neįveikiamos.
Kongreso pravestą ir preaidento patvir
Šios partijos yra senos ir sien s laikams balsuotojų nei nebežino už ką jie balsuoja.
kančius ir galinčius, o mums Dėlto taikintasi vartojant kompromisą. J i e , tintą įstatymą tečiaus gali sugriauti Aukš įau ncatatinkamos. DeU") 1912 metais žino Dažnai balsuoja pačių politikierių nurody
tarnaus ne tik vanduo, bet matyt, bijojo nusižengti liaudžiai ir tuome čiausias Teismas. Nėra aišku, iš kur ir kaip mas miręs garsus patriotas Theotdore Roo- mais.
saulė, mėnuo ir žvaigždės. tinei biurokratijai. Dėlto liaudžiai leista rink tas Teismas y r a gavęs tą autoritetą.
sevelt mėgino įkurti miają, trečią politinę
ti
atstovus
į
žemesniuosius
Kongreso
rumųs,
Eemkime Kultūros Vajų.
partiją ir nustelbti šiedvi. Tečiaus nevyko. Dar vienas blogumas.
gi valstybių legislaturoms palikta teisė rin Atmainos.
Pasirodė žmonėse permaža susipratimo, pa
S. Valstybių politinė sistema be kitko
kti
senatorius
į
aukštesnius
"Kongreso
rū
žangos
ir
patriotizmo.
.Vargsta pasaulyje darbiniu
turi d a r vieiįą blogumą, kuris yrą didelės
Ačįų atliktoms kaikurioms konstituei:
mus.
kai; kantrybės nebetekę, mai
reikšmes, bet į kurį neatkreipiama domė.
joje atmainoms, šiandie liaudis j a u skait- Nėra atsakomybės.
Prezidentas išrenkamas lapkrity, gi sa
štus kelia; maištų vadai su
į žemesniuosius Kongreso rūmus atsto lingiaus gali dalyvauti rinkimuose, negu sekilusius darbininkus ir nemo vus arba kongresmonus piliečiai renka tie niaus.
Tie visi, kurie laimi rinkimus, savo rin vo ofisą jis. užima praėjus keliems mėne
siams, kovo 4.
k y t u s išnaudoja;
nelaimėje sioginiai dviejų metų terminui. Dėlto, kas
, Šiandie liaudis {piliečiai) jau renka se- kėjams nėra atsakomingi. Iš balsuotojų jie
juos pameta; pasisekus suki antri metai Kongresan ineina dalis vis naujų natorius, taipat balsuoja už prezidentą ir nieko nedaro., Išrinkti legislaturon ar Kon . , Tas blogumas y r a tame, kad perilgai olimui, užsisėda jiems ant spra atstovų. Senatoriai renkami šešerių metų ter vicG-prezidentą, nors formaliai tie balsai skai gresan atstovai jie gali veikti ten tai, kas fise paliekamas senasis prezidentas, kurs
I jiems tinkama, nežiūrint to, kad tie ją dar kartais gali tHa laikotarpiu atlikti bent ko
ndo;
darbininkai, sąžiningi] minui, po du iš kiekvienos valstybės. Be to, losi už elektorius paduoti balsai.
Nežiūrint to, piliečių prisidėjimas prie bai butų ir priešingi rinkėjų norams. Rin kių šaliai nesmagumų. Kas tai jam užgimtų f
vadų neturėdami ir laimėto trečioji dalis senatorių atmainoma kas antri j
metai rinkimuose. Tokiu būdu senatas laikais šalies valdžios visgi d a r Žymiai apribuotas.
kėjai netirlkamo sau atstovo negali nei at Suprantama, prezidentai nieko bloga negali
mis kovomis sau tik naują
be jokios pertraukos gyvuoja.
£av., pilietis neturi balso nominuoti šaukti, nei kitu atstovu pamainyti. Negali atlikti, bet a r ne geriaus butų išvengti įta
vergiją sukala.
Kiti linkimai.
kandidatus. 2įnomi u iM-imary^ balsavimai patraukti jo atsakomybėn. Visa tokiam at* rimų pakeičius tą neparankią sistemą!
Lietuvių tautai reikia kul
Tas pat y r a ir su Kongreso atstovais.
Prezidentas renkamas taip vadinamos e- įvesti su tikslu leisti pilečiui prisidėti prie stovui bausmė, t a i sekantį kartą jo nebe
tūros, mokslo, kuo daugiauNaujan Kongresan išrinkti 'atstovai turi lau
kandidato įfominavimo. TeČiaus apsukrus po rinkti, jei butų kandidatu.
*ia, kuo plačiausia. Remkime iektoralės kolegijos, kuriai savo balsus pa
litikieriai moka tuos nominavimus išvesti
Kongresas visuomet veikia
liaudies kti 13 mėnesių, kol gauna progos eiti savo
Kultūros Vajų, kad darbo žino duoda gyventojai piliečiai. Renkamas ketve savo naudom
-*?
vardu, nors tas veikimas ir nesutiktų su liau pareigas, jei prezidentas nešaukia kongroso
riems metams.
r»ės Lietuvoje nebūtų išnaudo
dies — piliečių norais. I r visus jo atliktus specialėn sesijon.
Aukščiausiojo Teismo narius ligi gyvo^
Čia
senai
gyvuoja
d
v
i
didelės
politinės
jami, kad jų kovų laimėjimais
galvos" skiria prezidentas, sutinkant senatui. partijos. T a i demokratų i r republlkdnų. A- darbus liaudis privalo su pasitenkinimu pri
8tai, perniai naujas Kongresas nešauk
nepasinaudotų išnaudotojai.
Abiejų Kongreso rūmų išsprendimus kon biejų' partijų pagrindiniai principai vienodi. imti.
tas specialėn sesijon. Kongresan
išrinkti
troliuoja tie patys rūmai. Žemc'sniųjų Kon Abi partįjos veržiasi*vąUįžion. JDdto, atėjus
Federaliui referendumui įstatymo nėra. atstovai lapkričio pradžioje, 1922, savo pa
Sėdi VYasliingtone Vinikas, greso rūmų išsprendimus gali atmehti aukš rinkimams, piliečiams pastatomi TIK tų dvie Bet kaikurios atskirios valstybės turi rereigas pradėjo eiti gruodžio pradžioje, 19215,
;
pieko nedirba Valstybei ir i- tesnieji rūmai i r atvirkščiai
jų partijų kandidatai. Už kur( nori, už tą | i'erendumus. Tečiaus piliečiai iš to turi mažai kuomet atidaryta regularė kongreso sesija.
LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENBAŽTJ8

I DRAUGAS

SKAITYTOJŲ BALSAI.

ŽMONIŲ VALDŽIA S. VALSTYBĖSE.
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Tel. Boulevard 2 1 6 0

LIETUVIAI AMERIKOJE
IIHIOS Iš CLEYELANDO. r , n a 8
f

baigta

*utlBi,r ^
.

PRANEŠIMAS

• 'V

iiTr

Tarpelius
Išvaro

95

Žemiausiomis Rainomis
Pinigus Lietuvon *

čiu*, J. Barakauskas, K. KaeNirsiuNerAME
ka, K. Ci&anas, J. lCniguris,
Telegramų,
Perlaidomis,
St. Mažeikis.
JJe>*JriS £ •
ir čekiais,
Linksmas vakaras.
Smulkių aukų $16.60.
Koiektavimfts po Įrlfiitan
Nauja parapija.
Per mūsų tieeioginį susisie
Ačlu už aukas ir lai DievasParka.
Sgstabdyk tą. r\imatlšk» skaudėji
Vasario 20 d., Moterų Są
kimą su Lietuvos bankais.
m ą tuojaue! Lai T u r p o — T u r p e n t i n e
visiems
atlygina!
Nesenai
čion
tapo
įkurta
jungos 26 kp. surengė šeimyOintmemt įsisėda ir i š v a r o tą s k a u s 
^ądangi Nekalto Prasidės
mą! Turpo ir r u m a t i z m a s nesutin
Kun.
M.
Meškauskas
CENTRU MANUFACTURING
nišk* pasilinksminime su ska P u r i n ė j miesto daly -nauja Q p*,, ^ y ^
ka — k u o m e t Turpo ateina s k a u s 
prąsidėjo
m a s išeina.
<Įgaliotinis.
nia vakariene J » i p o nauju pąmpija, kunos jkureju k*r- S g
|r ^ ^
k ^ 9 iki '
OISTRICT BANK
Mokslas sako, kad n i e k a s taip grei
tai
nepraSalina
rumattzoio
kaip
t**narių i^g*rbimui. Žmonių at- *»olaa
paskyrė gerbiama _ .
, *
rinkimas
to1
pentiras. N a u j a s išradimas Turpo y U
m a
1118 W. 85 th 8t. 0 U a « o .
NOETH SIDE.
, ;i« i • - v v.
v. .
•
į
;.,,«
r
niik»iti
kuru
Vtiivn
nri#»
'
°
*
»
™"
*
"
W
*
lOJt
ra sutaisytas su visais .Tijrpentine
v
P
Kan
gydančiais vaistais, kurie tuojaus pa
silanke
j setuos išMintus.
repukam, už
Kurs
ouvo fiarprie Rietuvių kplonijpje pertraukT u r t u Tiri $7,000,000.00
lengvins pasitrynus s k a u d a m ą vietą.
kusieji bilietų
kalno Aepir-!
nepri- i k «n.* Kaulelio
vikare,
JAS iki Misijų j^baigai. Iš MTurpo labai greitai jsisčda į kUną
Kovo 2 d-. įvykd šv. Mykolo
tilpo, tuivjo gristi namon. Sa- '*»** tiesa, sunkus, bet, žttiokad nei kvapo nepajusi.
*o čia atikų surinkta $593.35. par. svet. Akademijos Rėmė
Turpo išvaro r u m a t i z m ą iš sysčejungietės tiesiog
stebėjosi. \ "ėms esant geros valios, seka
m
o
s tuojaus! Talppat greitai praša
Aukotoja s|rašo tąsa:
u n a šaltj, s k a u d ė j i m ą gerklėje
ir
jų 3 skyriaus vakaras. Žmo
Seimininkės turėjo prisiren- j si, nors iš prie&ninkų pusės
krupą.
Sustabdo
bronchiUs,
lumbago,
Tel» L a U y e t t e . 4223
Po *$į0: Jokantų Broliai ir nių skaitlingai atsilankė.
neuralgiją ir katarą. Ne^žtrUia pūs
gusios skanių vakarienę, ku- yito kurstytojų i r trukdytojų,
lių, n e d e g i n a Jr n e p a l i e k a plėtmų.
(3arbom Jonikafieiutė;
Nekalto prasidėjimo dr ja j
riai beveik viskas buvo su a u- Šiam didžiai kilniam darbe
K a m k e n t ė t i ? L»ai Turpo prašali
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
na
tą s k a u s m ą tuojaus. Nusipirk Tur
Po
$5:
J.
žylius,
J.
Pakal
labai puikiai savo veikalus at
•
kotą Snjungienų: Skanus vi gerb. kun. Čepakaičiui reifeįa
po šiandien nuo savo vaistininko. N e 
K
a
i
p
o
lietuvya,
Iternviapis
visa.
be Turpemtine Ointment n a m u o 
sokie pj-ragaičiai geriausios vien tik palinkėti. Geriausio nis, J. Kuinas, J. fetičeris, P. lošė. Vaidino vien* 'anglų ki Jo laikinasis ofisas randasi būk
d o s BAtantaoJy
feuoceiiaasla
se.
Turpo turi savyje Menthol Ir
Ktiętkus,
J.
Kibiartąs,
Motio
ta
lietuvių
kalbose
veikalus.
Cahiphor.
Turpo
—
35c.
Ir
70c.
už
dė
M.
YŪMKA
mėsos, vaisiai, daržovės ir k. pasisekimo!
po num. 3 3 0 3 S. Morgan St. Žutę.
S f t S West M - t h Street
Jus
Tam^utohis,
į.
Kiškunas,
Abudu
labai
buvo
juokingi.
• • • — mum m mm • • » » • • • » » » » » • , .
» D.
Visoms naujai
prisirašuE. Misevičienė, Ig. Gajauskas, Džiaugiasi visi pamatę tuos VALANDOS: 9 — 1 2 iš ryto
T —
sioms narėms ir toms, kurios
Nuo 1 vai. po piet iki 9 vak^
Įg. Paura^as, P. Žeko;
veikalus.
Dr. P. G. Luomons
daugiausiai prirašė
nauju,
Lietuvis Dantų Gydytojas
širdingai ačiū visoms lošiFp $3: A, Bartkus, K. Ma
Telefonas Canal 6395
buvo suteikta po rožę.
2201 W. 22-nd & So. LeaviK Sts.
tutis, A. Vitkauskienė, J. Bal kėms, darbininkams ir visiems malonių įspūdžių.
Tel. Oanal C222
Ohlcajro, I t .
Programa susidėjo iš kal
kurie dalyvavo tame vakare,
VAI*.. 9 iki 12 ryto ir 1 — S . l t
Sytis;
Prie surengimo šio vakarė
bų, dainų, žaidimų ir k. Kal
vakar*.
N e d . p a s a i sutartj.
Teatras ir Koncertas.
o ypač mūsų gerb. kleb. kun. lio daug pasidarbavo komisi
Generalis Kontralctorins,
Po
|
2
:
J.
Vitkus,
U
Balins
bėtojais buvo gerb. kun. Vilstatytojas ir senų namų
Vasario 24 d. vietinis para iąs, A> Bruias, P. Jurgilas, V. Baltučiui kad jisai apsirūpino jos nariai: P. Oritėnas, P. Ci
kutaitis ir svečias iš Detroito
taisytojas.
to vakaro vedimu ir jo suren žauskas ir J, Stasulanis ir
Kemkite tuos bisuierms, ku
gerb. kun. Cižauskas. JŲ kal- pijos choras, vedamas p. A. SamoS^, V. Levickas, V.
s
8319 West 24-th Street
Komisija.
šeimininkės panelės: A. Mi\>- rie dažniausiai garsinasi dien
bos buvo įdomios, publikai' Afcksio surengė vak. Progra- feunk0vjčius, J. ĮJruktenis, P. gimu.
Ohi^go, m
taitė, P. Jurevičiūtė, A. Ka'ė- rašty **Drauge".
patiko.
' m a susidėjo iš dviejų dalių— Eismontas, A. fcidukas, K.
Žebelis, \ . Sabaliauskas, A.
WEST PULLMAN.
tlaitė \ r poni P. Krutulienė.
2ET
Šiam vakare dar prisirašė vaidinimo "Nastutės" ir kon
tlęipiUfcsA.
Samoška,
P.
Vai
.Vakarėlis pasisekė visais
penkios naujos narės. Kaip certo. Vaidinime dalyvavo šie tu tis, L. Ašmontas, A. Darg
Sudėtos Vilniaus
Našlai žvilgsniais. Daugiaus tokių
matote mes dar tebeaugame. asmenys: Nastutės rolėj — J.
čiams 16-Tt-š. m. aukos.
vakarėlių.
| Telefonas Boulevard 1 t * t
Už prirenginuj, šios skanios Baranauskaitė, Petro, J. Dvi-|wiili», H. Nafickienė, V.
KriaukĮys,
V.
W
*
k
u
s
,
J.
Bal
Aukotojų sąrašas:
.
Korespondentas.
vakarienės priklauso padėkos 1 iškis, Onos, A. žiburytė, StrĮ>
lauakaj*,
A.
Šumlkis^J.
AtkoP. Bukauskas
$10.00
žodžiai vakaro šeimininkėms: pavfčios — J. Mažeika, Dr^ni2 =
GY*>TTOJAfl TR CHJHlJKGAtt
4<W6 8 0 . Ashland A v e n o a
čaitišj y> Noreika. J. PudŽivePo
$2:
Kun.
J.
Paškauskas,
bos
—
A.
Šabinskas,
Jono
—.
S. Mušinckienei, Z. BaitnikieOhloago.
111.
4442 So. Western Ave.
Žmogus norįs gyventi be Vai.: t ryto Iki 17 plet: 1 po
įs, -Ą ^ u l f l ž , O. Paugonie- J. Senkevičius;
vai.:
nei, M. Žinavieienei, A. Xa- V. Viturys. Vaidinimas pavy
Telet. Lafayette 41«€
dvasinės vadovystės panašus piet tkl S po piet: I I I rak. Iki
6, V. Vaitiekų?, J. Useila, Z.
Po
$1:
J.
Mikučionis,
K.
ko
išpildyti
gerai.
Po
vaidini
vak.
vickienei,0. Duraseviėienei,M.
j' laukuose stovintį visiems ! 9 : t t
įikaubkas,
P.
Akstinas,
B.
Raila, K. Šalkauskas, K. Pal'•• y — . i
i
Vaizbunienei, S. Beitienei, A. mo J. Marviukaitis išpildė-mp•
' « — « —
II
i.
.
vėjams išstatytų medį: kas ei
.—.^
įvąųtąuskiute,
|
f
Mikeliunas,
Oflao
Tel.
Boalevard
M
M
dauskas, A. Pielakis, J. Kava
Tel If'iifevard 0587
Jenkauckienei, M. Mikelionie- nologa 'Kaip a* apsived-žįait \
Reald. Tel. Van Bnren 0 » 4
na
pro
šalį,
—
skina
jo
vai
B. įulfts, J. I^ubka, O. Ša- liauskas, B. Giedrienė, J. Jo
Koncertine pr^ramoš dalį
nei ir Vi lemai tienei.
kunienė, J. Markas, P. Liau nikaitis, J. Kiaurakis, A. Nar sius, nors jie neišnoke. Siela,
išpildė
šiaip:
Choras
i
dainavo
Vakaro vedėja buvo C). Sta
butas, P. Kareckis, P. Miko- kuri pati viena norėtų eiti
R U S A S GYDYTOJAS IR
paties
vedėjo
p.
Aleksio
ku^
^
'
f
*
*
?
^
?
*
pulionienė.
dvasios
gyvenime
tai
užside
CHIRURGAS
PoJH.(H): St. Navickas, K. laitis, P. Meškauskas, K. Allinius:
*
*
Pasveikinimas'*.
Specialistas
Moterišku, Vyriškų
1707 W. 47-tb m.
Jš vakarienės išsinešta la
gusi pavieni anglis: vietoje
Seinorius, K. 'Šaulys;
Valkų
ir
visų
chroniSkų ligų.
binskas,
J.
Kapočius,
B.
Šim
TalandoR nuo 8 Iki 12 diena, auo C
*'Tupi
šarka
ant
tvoros"
bai gražus įspūdžiai.
degti šventųja ugnimi, ji nuo lkl 8 va), vak. Nedėliomis nuo 8
A. Miliekis $1.25;
kus, V. Markauskas.
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
"Verda
boba
kukulius",
"Pir
lkl 3 vai. po piety.
^ ,,t
latos.gusta.
P. GlUT-nė.
Po $1: K. Pelukas, V. PeSmulkių aukų $6.63.
Kampas 31st Str.
myn į kova/' ir "Bernužėli
Mintis šv. Jono de la Croix.
leckis, J. Balčiūnas, J. Mažu
Viso labo surinkta $38.6').
Vai.: 10—11 r y t o : S—S po plet.
nevesk pačios", solo, duetus ir
relef«iu»s Beeley 74S9
7—8
vak. N e d . 10—12 d.
raitis, J. TomsiS, J- Šidlaus
Atmetus išlaidos $4.00 liko
kvartetus išpildė šie: J. Bara
kas, h. Kliauba, St. Juraitis, $34.63.
BULGARIŠKA ARBATA
nauskaitė, O. šaliųnienė, J, J. IJačnlis, J. ftvarlis, P. Vai( P i r m i a u * v a d i n a m a lttootl T e a )
Gydo specialiai visokia* vyry Ir
šios kolonijos lietuviai l y J Mažeika ir A. gobinskas.
t aitĮs, J. Bacevičius, J. VarBRIDGEPORT.
G«rkite karšta prieš einant gulU.
moterų lytiškas ligas.
giai kaip ir kitose vasario 16 i Vaidinimas ir dainos publi- nagįs, P. Jeneius, *J. MuleviN O R I N T P A N A I K I N T I ŠALTI.
1401 Madison Street
Pidiuosuoti vidurius.
l » r n p U e s t ė m Ave. — Chicago
paminėjo iškilmingai. Tuo tik-! ^i patiko ir padare daug js- rja, J. Dargis, B» Sukuriėnė,
P e r k ė l ė s a v o ofisų p o puunerio
Bulgarian Herb Arbata yra sutai
I i jaunimo darbuotės.
Valanrioft: t — 4 po pi«tu T—8 vak.
Iš gryny žolelhj. Jis išvalo vi
slu buvo surengta vakarienė, pudzio.
p. Druktenis, J.Šimkevičia, K.
Kovo 3 d. Šv. Jurgio para syta
durius
ir sustiprina kraują ir palaiko
Aš vaikiukas. Petrulis, S. Kondratas, V.
•
•
• ••
Ii
kurioj buvo išpildyta jvairir Tel. U o u l o a r d 2160
pijos svet., L. Vyčių 16 kuopa sveikata.
SPKCIJALISTAS
P a r d u o d a m a V i s u o s e Vnlstvnyčiose.
programa. Buvo kalbų, dainų,
Redakcijos pastaba. Tams j)aumantas, J. Volkas, K. surengė šeimyniškų vakariene arba
Džiovų, Moterų ir V r n j Lųrą
pačtu, 1 didelė d^zė $1.23 arba
DR. A. J. KARALIUS
Vai.:
ryto nuo 1*—12 n n o !-*-•
piano skambinimo ir k. P r o - į t o s korespondenciją žymiai Straukaitė, Ą. Čfulinskis, U. su programų ir šokiais ir su 3 dėiU-s $3-. 15 arba 6 dėžės už $5.16.
Lietuvis
Gydytojas
po pietį): nuo
7—8.38
vakare
Adresuokite H. H. Von ^cj.lick, P r e patrumpinome, nes joje iSim- Zalatprius, V. Pranckevičia, lig centro ptaskefbimo pradeda sidentas Marvel P r o d u c U Oompany,
Nedėliomie: 10 iki 1.
3303 South Morgan Street
Telefonas tWeael M M
tinai buvo vien tik pašaipa L. Petrulis, P. Urbikas, J. naujų narių organizavimo va- 39 Marvel Building. p i i ' s b u r g n ,
Chicago,
111.
Penna.
(Avgr.)
taikinta visiems Amerikos }- Jvlimašąuskas, JC. Kiuduris, A.
žymesniems menininkams — Juįfcevieia, J. fleeius, K. Su
Jaunimo susirinko skaitlin
_'r
PIRKTI, PARDUOTI AR M AITelefonas Canal 7238
dainininkams. Tokios taktikos dil|i€, A. ftukys, J. Jucikas, gas būrys. Buvo net ir iš ki
NYTI VISADOS KREIPKITfiS
PETRAS CIBULSKIS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
asmenys
katalikai
neprivalo
A.
Įforeikienė,
J.
ĮJartkeviėia,
tų
kolonijų
vyčių,
kaip
tai
Maliavojlrao
BZon trak t o l i u s
ANT NAUDOS.
Gydytojas ir Chirurgas
laikytis.
J, Mečas, A. Kasįlįauskas, K. Town of Lake ir 18-tos kolo
B-AZU
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
Paulius, J. Kazakaufckieflė, J. nijos ir nemaža iš šios koloni
CBICĄGO I L I i l N O l S
Tei. Yards 0994
IR
6usa, K. Preidis, O. Zdanienė, jos svečių.
44
Telefooaa Yards SOSa
Katalike, pažvelki tvirtai
K. Geštautas, O. ViktoreviVyčiams besilinksminant aValandcn
•
v a l a n d o s — 8 iki 11 i i ryta pa
P'OPIEROS
ir bepartyviai *į savo privati
pietų 6 iki 8 vak. Nedėliouais ott>>
Nuo K iki 12 piet.
čienė, K. Uitinas, B. ICviet- pie 9:30 vai. benas užgrojo
sas uždarytas.
gyvenimų, padaryk iš jo ąj>y
44
Nuo 2 iki 3 po piet
Grand March" ir kuopos pir
ku»
(vaidas),
C.
Kvietkiutė
KRAUTUVE Nuo
skaitų, ar ne perliuo^ai ir ,|l
7 iki 9 vakare.
-*—• —
N
e
p
a
p
r
a
s
t
a
s
mininkas
P.
Gritėnas
pakvietė
(mergaite),
A.\
Puteikis,
St.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
809 iV. 351h S t Chicago taigingai gyveni, iešltodama^
" ' ! !
-m
mūsų
biznio
Tei. Boulevard Q6V ir 0774
iį^pertvįčia,
P
Į
Gubista,
O.
visus
prie
vakarienės.
Vaka
įvairių smagumų. Priemonė
PADAROM PIRKIMO *1R PAR
a u g i m a s reiš
18
DAVIMO RAŠTUS.
tani atitaisyti, — grįžki prie Gųfcts, A. Koncevičius, J. Bla rienei pasibaigus prasidėjo
Lietuvis
kia
sąžiniška
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
7
zyą J. Krukas, J. Baltrūnas, programas. Programas susi
GYDYTOJAS ir C H l R U R O A b
Evangelijos
dvasios
K
9 Parduodam Laivakortes.
4601 So. A s h l a u a Avetfoe
K ostu m e r i a m s
p. Ašmonts, J. Baranauskas. dėjo iš: deklamacijų, dainų ir
G-ydytojas, Chirurgas, ObsTel. BOUICT ard 7820
——
patarnavimą.
=
V. Gudavičia, F. tkleika, V. kalbų. Panelė Z. Jurgaitė pa
tetrikas ir Specijalistas
Vai.: 9 iki 4 ir 6 iki 9
Ned. 10 lkl 13
Elektroterapas.
2338 So. Leavitt,Street
BUnstrubis, J. Blinstrubis, O. deklamavo 44 Žalgiris'' ir solo
M 4 1 So. Albany A v e n u e
IŠIMA TONSILOT —
•
Tel. P r o s p e c t l f M
Petkienę, P. Mipokag, V. Mon padainavo keletu lietuviškų
1)—B« marini m;
Vai. pagal sutart)
t)—Be peilio Ir be skaosoie,
tvilas, M. Vaičekenas, K. But- ir angliškų dainelių, akompa
S)—Be kraujo,
• 1 . 1 Ii
4)—Be jelde pavojaas sveikatai,
Have Cleany Healthy Ęyts^
ku^^ J. Jankauskas, A. Juk nuojant pianu p. J-. KatausB)— PecUvntul nereikia •Urtl, raUKTITVIAI CRABOEIAI
U tuoj v^lgrti, b t«U SM
1 darbą.
•
II they Tire, Itcb
na^ B:. Putrimas, P. Stogis, kaitei. J. Ramanauskas padai
tel. C4Uial 0J67 Vak. CaAal i l l S
Pagydė 'Gall-stoaes' (akmenis tuliyl*)
Smart, Burn «r Di»Ir akmenis Šlapumo pūslėje be oA. Oiicius ? J. Krąsnickas, J. navo taipgi keletu dainelių.
peracljos, su tam tikromis mokacharge ii Sore, Irrillikomlf priemonėmis bei vslstaia
Vienas
iš
įdomiausių
prograMikalajūnas,
fi.
Rakauskienė,
tated, Inflamed or
Apkiurtoeleme sugTąiina girdėjimą
..
Gydė- visokias ligas pasekmingai, Ir jei
A. Mailis, P. Karoblis, A. Ber me buvo "trio*' p. Z. JurgaiMurinę often. Reficshes,
Lietuvis Graborius
yra reikalas daro operacijas.
Lietuvis Gydytojas Ir
Iniant or Adult. At all Druggiats.
PrefesijeaaU
patarnavimą telkia savo
M 1 4 W . 23rd PI.
J. Katauskaitės
ne€|it% J, P^ividią F. t a l k u s ; tės daina,
ofise:
aria* Bv» R»m»dy Co.. 9 Mmmt Ohio
Chirurgas
Cicago, 111.
J. Šaulys, J. Ružis, J, Samos- pianas ir vieno vaikino smui
1411 So. 50 Ave. Cicero. XII.
1831 So. Halsted Etreet
P a t a r n a u j a laido
Ofisas
atidarytas:
kasdien
bus
1
vai.
Valandos: 10 Iki 13 ryte: 1 lkl 6
ką, J. Vikiras, P. Žylienė, K. ką. Šitas publiką labai suža
po piet lkl t vai. vakare.
tuvėse kuoplgiausla.
Nedaliomis
ir
seredomli
ofisas
atda
po piety; 6 lkl 9 vakare
Reikale meldžiu a t 
, t .>.•
to.
Žyliutė, S. Blay^^iupas, E. vėjo, už tat jie gavo nemažą
rytas.
• • * "^»"
sišaukti,
o
mano
/
« —
Naugžemienė, 0» Marcinkienė, aplodismentų.
AM&
darbu busite užga
5
nėdinti.
J. Butkiene J. lUlečius, J.
Iš kalbėtojų buvo dvasios
Tel. Oaoal 1871
UftTASl
Riekus, K. P. Katlo, P. Neva- vadas kun. J. Skripkus, kun.
•v
tlM
Q I S mažas vailcas išdykavo, todėl Jo
raųskas, P. Horlratas, V. Ges- J. Statkus, V. Rukštalis, M.
*^ motina pareiškė, kad jis negaus ne
tautas, J. gaulys,<J. Masieht- Zujus ir M. Bagdonas. Kalbė • • » • - • • » • • • . . • • • • • . „
trupučio.
. . H
Turėdami Lietuvos 2E11LAPĮ matysite Lietuvą kail)
tė, B. MMitaitė, t . Seleckis, tojai, išreiškė daug gražių Telefonas Bonlevard d i n
ant delno. Iš Žemlapio pamatysit kiek Lietuva turi dabftr
J. taskočinias, M. Uoksig, P. minčių nors ir nedaug laiko
treg. 8. y. r*± Biure.
i
Matai ką jis d a r o ! *
A. Masalskis
geležinkelių, plentų, Apskrities mietų, kiek lenkai 'pra
Diils, J. Barkauskas, A. Dix- turėjo kalbėti.
Palaulf, kuomet jį s u g a u s m o t i n a !
Motinos,
tiebauąkitc savo vaiku neturėji
Or&borins
šu pane" turi okupavę Lietuvos plotų. Žodžiu sakant —»
is, J. Siau>notiis, A. Jusčius.
Užsibaigus pro£ramui nors
mu Bamblno po ranka, kuovnet jie to rei
Patarnauju lai
kalingi. Jei jie isycmia dalį f a v o maisto,
J..'^ngčius.^ A. Eudckkas, J. laikas buvo vėlokas, bet rnur
pamatysite vigą Lietuvą, taip aiškiai, kad patys būtu
dotuvėse
ves
turi vidurių 4*c#!mą, iiputirna, viduria
BruJas, Z. Gųnibinas, JL Ku- sų gabus žaislų vedėjas A.
mėte pervažiavę skersai ir išilgai.
tuvėse,
krtkityvimą—duokite jiems B a m b i n o be j o k i o
nėe
Ir
kituose {
atidėliojimo. Tie nemalonu^ simptomai pranyks
Bmdris
sušaukė
visus
į
ratą
rau«a$j
S.
Sfeiraeckis,
,.H.
AKama
3
S
c.
Kaina tik 45c.
reikaluose.
Kai- »
taip greitai, kaip grejtal jy sistemą perims šitas nc•ptiekoce
puti#>
25.
lTrbTMiavįcic»ė,
J.
žaisti
įvairius
žaislus
ir
'atė^
^
-jf
««•
prietaa*»oa.
pavojingas,
pasckluinpasavidurių paliuoįvdaoiojas.
DRAUGAS PUB. CO.
M f t O S T A JI1
JIS tį^T f . ^ 4 Q
PAUOfAUSI
Oi^liraitis,
J.
Juška,
K.
6ajus
12
vai.
pti^ik'a
išsiskirsto
^
^
Į^nrri
Ave
Chicago.
2334 South Oakley Ave.
Chicago, UI.
U 4 So. 4tk S8H BROOKLYN, N. Y
F. AD. RICJiTEą & CO„ 104-J
<klis, A. Šventickas, A. BącS- ptenkinta ir išsinešė daug f M
..,M^?,
„„.j
«M«pąM
•
•
• " — — — — W t
IDAMŲ U J t m G O S
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DR, JONAS P. POŠKA

P L U MBI N G

WATERBURY, COHN.

JOHN G. MEZLAISKIS

D A K T

A R A I

Dr.SABrenza Dr. A. K. Rutkauskas
•

Dr Marya
Dowiat-Sass

PHiUDELPHIA, PA.

I I

I I « ^

Dr. A. A. ROTH

Dr, I. M, Feinberg

•

Or, CHARLES S E G U

4729 S. Ashland Are

NORĖDAMI

D r : Maurice Kahn Dr. M . Stupnicki

3107 S. Morgan St

S. L, FABIONAS CO,

Dr, A, Račkus

Dr.

Nlghtand

DR. P. Z. ZALATORIS

S. D. LAGHAVV1GZ
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NUSIPIRKITE LIETUVOS
ŽEMLAPĮ
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—
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Antradieni*, kovo 11, 1924

D R A U G A S
1 1 1

n » i

±

vaidinimo "Klaipėdos J u l ė s "
choras turėjo pasisekimo. Va
lio! tat " K a n k l i ų " chorui su
jo gerb. vadu p. J . Sauriu
priešaky.
Raporteris.

mutinės "įpunės-f*
Ant tos komisijos buvo iš
PAIEŠKO SŪNAUS
rinktas, vienas nuo 16 kp.
A D V O K A T A S 8. W. B A N E 8
Tėvas
paieško
sūnaus
Juo
Veda bylas visuose Teismuose.
vienas nuo 8 kp. ir vienas nud, zapo Ruzgos paeinančio iš Examinuoja Abstraktus. Padaro
ADVOKATAS
pirkimo ir pardavimo Dokumentus
79
W.
Monroe Street
5 kp. Jie trys apsvarstė visą Pumpėnų
parap. Amerikoj * 155 North Clark Street
Room 994 — Telef. Randolph 9909
tą skundą, kuri 4 kp. ir 36 gyvena apie 14 metų. Jis pats
Room 1518 Vshland Rlock
Vai: Nuo 9 ryto lkl 5 po plotu
Telefonas Dearborn 47*8
arba
kas
apie
ji
.žinote
pra
Vakarai*.
8208 So. Halsted Str.
Vakarai
kp. įiems davė, ir po to jie
PRANEŠIMAS.
Vakarais: 2341 W. 23-rd Place
VIENA NUŽUDĖ, KITĄ
Telef. Tardą 1018
neškite šiuo adresu:
Telefonas ( a n a i 3589
IŠVAŽIUOS.
nutarė kad 36 kp. yra kalta, JUOZAPAS ZUBAVI6IUS
Cblcafo.
PALOVI.
M»» » • »
sulaužime Lygos konstitucijos.
534 S. Lawndaie Ave. '
Federacijos Chicagos Aps
Kovo 15 d. p. M. Zujus,
Tos komisijos nusprendimo
Anna ePčiulis,
gyr^nanti kričio svarbus susirinkimas į[ties Barbor p:at., ieškojo aną vyks setredoj, kovo 12 d. 7.30 " V y č i o " redaktorius, išva 36 kp. neklausė ir padarė
BIZNIERIAI GARSINKITE?
žiuoja
Vyėhj
organizacijos
"
a
p
p
e
a
l
"
prie
L.
V.
Cbi.
Aps.
vai.
vakaro.
Aušros
Vartų
PLAYER PIANO BARGFNAS.
dien pabėgusio
savo vyro.
ADVOKATAS
fmim byhto vlaame Teismuose. B r u u n l
reikalais
su
maršrutu
po
ivai
"
D
R
A
U
G
E
"
j
a
r
a
p
.
svetainėje
(West
SiPlayer
Pianas
su
suolelhj,
100
Toji
valdžia
išrinko
vėl
ko
au«ja Abstraktus. Padaro pirkimo Ir
Kažkoks ptMlTiorins jai ]>rauemuzikos rolių, plano lampa ir mu
pardavimo
Dokumentus Ir Iraiiojima*
rias lietuvių kolonijas. Kelio misiją iš trijų Lietuvos Vyčių zikos rolėms kabinetas. Falikta stode).
K*\ kad jos vyras atsiradęs/
7 South Dearborn Street
turi būti parduotas už $14r,.00
nėje žad'a užtrukti kokia pus organizacijos, kad jie vėl at rage
Visi
atstovai
prašomi
susi
Atsisaukt©:
ROOM 1538 TRIBŪNE BlIlKJ.
Bet kur jis yra, galinti patirti
Telefonas Randolph 32411
antro
mėnesio.
P-as
Zujus
ma
1389 Miliraukee Avcnue
rastų ar tikrai 36 kp. buvo
rinkti laiku.
nuo kaimvnu.
1 -mos lubos.
Vakarais: 2151 West 22 St
no aplankyti ir tolimiausias kalta ar ne. Ta antroji komi
Valdyba.
Mylėjome jį gyvą, neuž
Telefonas Canal 16<I7
Į
I Anna Pečiulis pasiėmė re
mirškime j} nei mirusį.
Ryt i IT 1 \\
valstijų
kolonijas sija suvadino 86 kp. ir 4 kp.
S. R.
volveri ir išėjo vvro ieškot:.
kaip tai Boston, New York ir manadžerius ir jie buvo" pa
BRIDGEPORT.
Pradėjo teiriautis pas kaimin
k.
Metinės Sukaktuvės.
prašyti pristatyti pilnus fak
ANT PARDAVIMO 4 kam
kas ir su kai-kuri*mis sukėlė
Laimingos kelionės, geriau tus arsliogeris lošė poBuivido barių rakandai
A JD V O K A T A S
Šiandien kovo 11 d. š. m.
(furnitures)
Metropolitan
State Banko Name
Rap.
barnius.
pavarde, ir ar p. Buividas ir viskas geram stovy; galima
V/% vai. vak. šv. Jurgio pa sio pasisekimo!
2201 W. i I2nd •!,
Tel. Canal 6699
Šliogeris yra tas r pats asmuo. paranduoti taipgi ir kamba^
• Barufiai pasibaigė tuo, kad rapijos svetainėje įvyks gerb.
rius pagyvenimui. Priežastis
Ta komisija po apsvarsti- pardavimo savininkas važiuo
LIETUVOS VYČIAMS.
]Mrs. Pečiulis nu/u<l<' Agnės kun. Dr. K. Rėklaičio paskai
I
mo
visų
gautų
faktų
ir
po
tos
t
a
:
"
Senovės
Roma
ir
kataja
Lietuvon.
Atsišaukite:
Kozlowiez ir sužeidė C. WaJeronimas Poška mirė
1701 S. Ruble Street
komisijos ieškojiiho nuo kitų
T,.
Vjrehj
Chieagos
,
Apskri
kumbos",
gražiais
šviesos
pa
kovo 12 d. 1923 m. 12 vai.
lenską.
2-ros lubos i* priešakio.
asmenų,
atrado
kad
tai
Šlio
vidurnakty
pačioje jau
ti**
susirinkimas
ivvks
nedėA D V O K A T A S
Areštuota polieijai išpažino veikslais vaizduojama ir įdo
nystėje
eidamas
vos
26
miais "moving pictures" į- Uoj, kovo 16 d. MeKinley par geris ir Buividas yra tai du
apie savo atliktus darbu>.
metus. Paėjo iš Kauno
Ofisas Didmlestyj:
ko svetainėje, prie; 39-tos ir asmeniu ir kad Šliogeris lošė
vairinama.
Red. Kelainių Aps. Pašu
po Buivido pavarde, ir kad
I
29 Bouth La Salle Street
švio Vai. Legcčiu Kaimo.
CTDCiirnu [ifč
Visus Bridgeportiečius nuo- \Vestern Ave. (Brighton Park.
u » m V T A
Išgyveno Amerikoj 10
Kambarls 530
Prasidės lygiai 2:30 vai. po 36 kp. yra kalta sulaužyme
NUŽUDYTA STREIKININKE. ^ irdžiai ^ ^
KAZ. VINCKAITIS
Telefonas
Central 6390
metų.
konstitucijos.
piet.
mirė kovo 8 d. 1924, 11
Nežinia koks piktadaris
rniRengimo Komisija,
Paliko didelėme nuliū
Vakarais 3223 S. Halsted St.
Du kartu nukaitinus 36 kp.. vai. A. M. 42 metų am
Kuopos malonėkit prisiųsti
dime
moterį Marijona, du
šovė Mrs. (Mara Garbu/., 27
Telefonas: Yards 4681
žiaus. Paėjo iš Tauragės
Lygos pirmininkui
"Klaipėdos Julė"' vaidinta delegatus, nes yra daug svar nebuvo
sunu
ir
dukterį,
broli
Jo•H
metu, rubsimv streikininko,
parap. Kaziškių Kaimo,
ną, (Daktarę,) ir seserį
ui u reikalų svarstymui. De daugiau ką daryti kaip tik
puikiai.
Amerikoj išgyveno 23 me
gyvenusią po numeriu 1230
Pranciška
(Veikutienę)
legatai prašomi pribūti lai rungtynių laimėjimą duoti 4
tus.
Amerikoj; Lietuvoje pali
Kovo i) d. šv. Jurgio ] va rap. ku, nes susirinkimą pradėsi kp.
North AIaple\voo<l a v c
Paliko dideliame nuliū
ko seną, 'motiną,, Patėvį,
Kiek žinoma, jhiai persis svetainėje " K a n k l i ų " choras me punktualiai.
Valdyba.
dime Moterį Vl&dislava
Po to, 4 kp. lošė su 47 kp.
J
ADVOKATAS
brolį Petra> seserį Varop.
J.
vSaurio
vedamas
statė
po
tėvais
Balctaitė
ir
5
niką (Gulbinenę) ir dau
del šampionato Vyėių Cbiea
Ofisas Vidunniestyje
kyrusi su savo vyru.
Polici
vaikus Ona 9 metų, Kazi
seenon operetę
"Klaipėdos
CHIOAGO
TEMPLE BUILDING
giau artimų giminių.
gos Apskriėio. Tas rungtynos
ja veda tardymus.
miera
7
m.,
Vladislovas
5
77
West
Washln«rton Street
A. a. Jeronimas gyven
TIESOS 2 0 D I S .
J u l ė " antru kartu.
Room
1726
Tel. Dearborn 9057
laimėjo 4 kp.
m., Bonifacas 2 metų, Cedamas
buvo
doras
pavyz
Namu
Tel.
Hyde Park 3895
Publikos atsilankė skaitliu
zeras
9
mėnesų,
brolį
An
Turint šią visą informaciją
dingas katalikas ir gilus
Iš 5 TRYS SUIMTI.
Ne Lietuvon Vyrių 36 kp.,
uai, nežiūrint kad oras tą die
taną Amerikoje įr dutbropatriotas. Priklausė prie
prieš akis del labo teisybės,
lų 4 seseris Lietuvoje.
Tel. Central 6800
bet
4
kp.
Baseball
Komanda
ną
buvo
pablogėjęs,
be
to
ga
L. Vyčiu, Tautos Fondo,
Iš J oi et kalėjimo pasprūdo
lai 36 kuopos " Ą į e r a s " ir jo
Kūnas
pašarvotas
po
Dr-stės Šv. Stanislavo ir
vėnios laikas, daugelis tikin- suvarė ožio ragan 36 kuopą
') pavojingi kaliniai,
kuriu
num. 4622 So. Western
pasekėjai daugiaus kitų nekal
kitų. Per pastaruosius 3
•riuju nuo vakarų susilaiko.
ir šampionata laimėjo 4 kp.
Ave.
metus jis buvo N. P. P. Š.
l'S
tina ir bereikalingai ramybių
t r y s jau suimtą_ ir pristatyta
44
Ajeras M vėl kelia ergeli
Dainose choras ir solistaiLaidotuvės
įvyks
Sereparapijos komitetu ir ne
nedrumsčia.
ADVO&ATAS
atgal valstyltinian kalėjiman
doje
kovo
12
d.
1924
iš
na
paisydamas
jokiu klinčių
* savo užduotis išpildė gerai. " D r a u g o " 20 nurn. Jis sa
Vidurmtestij Ofisaa
N,. f\ J. M.
mu į Nekalto Pras. P. š v .
uoliai dirbo parapijos
Room 1703 Cliicago Temple Bldg.
•
Apie vaidinimą reikia pasa- ko:
bažnyčia 8:30 vai. ryte.
darbą. Jis visu buvo my
SENIAUSIA "B00T7 7 W . Washington St.
"Basebolo komanda
(su Nuo Redakcijos, (finčas kaip
Įkyti tą pat. I'/.tat antru kar
limas,
visų
gerbiamas;
Po
pamaldų
bus
nulydė
CICERO Ofisas: Panedėlio rak
(Tir
LEGERĖ."
jis negyveno sau, bet jis
tas į Šv. Ksz, kapines.
tu "Klaipėdos J u l ė " išėjo prask Vyčių 36 kuopos; Au
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036
matome
jau
sena
f
yra
išsprę
gyveno
Tautai
ir
Bažny
Nuoširdžiai kviečiame vi
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak.
Prohi'oicijos agentai Chiea- dar tobulesnė, dar gražesnio torius) praeitą vasarą visas
čiai taip kaip doras krik
sus
gimines, draugus ir pa
stas
teisingai
du
kart:
Lygos
3230 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737
goje areštavo už 'moonsiiine' įspūdžio atsilankusiems pali Cbieagos Apskriėio Lygos ko ir Apskričio, todėl šį dalyką
ščionis turi gyventi. Po
žįstamus dalyvauti laido
mandas suvarė ožio ragan ir
šiai dienai dar teverkia
tuvėse.
pardavinėjimą Mrs. F. AVitt; ko.
skaitome
baigtu
ir
jokių
raš-1
To netik artimi giminės,
Nuliūdę:
Žymesnėse rolėse vaidinto laimėjo šampionata, del kurio
71 metu. 1702 Vi ne St.
J. P. V V A I T C H E S
oet ir visi tie. kurie fcik
Visa štfimyna Vinckaičiu.
jams, kai}) tai p. Z. Saurienei- dvi komandi (4 kp. ir 5 kp.) tų šiuo klausimu daugiau laik
irčiau pažino jį.
L a w y e r
Julės rolėj, reikia ])ripa- pakėlė didžiausi trukšma ir raštin nedėsime.
Metinės
pamaldos
už
a.
U E T U M S ADVOKATAS
Ties Ked/.ie ave. ant kana
Dien.:
D. 514—516—127 N. Dear
a.
Jeronimo
sH&
bus
at
žinti gabumo ir dainavime ir šampionata iš 36 kp. koman
I.+**J
tf^'j
born
M.
Tel. Itundolpb 558-1—5585
L
t
>
4
j
*
f
e
f
O
r
lo kranto pol*eija rado mote
IT"
laikytos kovo 12 d. 8 vai.
vaidinime; p-lė A. švarliutė— dos atėmA, o atidavė 4 k]), ko
Vakarais
10717 Indiana Ave.
iš ryto N. P. P. £. Dažnyrišką skrvl)ėle ir žiupona. Vilties, visu simpatijos susi
Roseland
Tel. PuUman 6377 j
a.i • • • » » » - « » » » , » » . . . .. . . . . . į
mandai".
.
čioie
Brighton
Park
ir
Spėjama, bus atlikta kokia laukė: p. J. Radzevičius :—
Aušros Vartų bainyčioie
Vyeh]
36
kuopos
ko
piktadarybė.
West Side. Visi giminės,
Baltraus Kuklio, maloniu te manda įvykusiose rungtynėse
draugai bei pažįstami esa
noro balsu ir p. A'. Dambraus <lel šampionato sulaužė Lygos
NAPRAPATB
te kviečiami dalyvauti pa
Kilbuni gatvė jo, arti Roo- kas — šmulio rolėj, basas, bu Įstatus, likosi apkaltinta ir už
maldose ir pasimelsti už
Telef. Boo^cvard 0313
•
a. a. Jeronimo sielą.
sevelt road, po tuščiu stovin o nepavaduojamu. Miaulio ty j tai nubausta, atimant neteisė
Dr. Natalii Žukauskas
Didžiai nuliūdę skaus
čiu automobiliu pamesta boni- t ą p. Dambrauskas parodo vi tai laimėtą'šampionata. Visas
mo širdies ir gailesčio per
NAPRAPATB
ba.
Mažina sudraskyta. Po- sur: dainose, kalboje ir vai dalykas štai kame:
imti
moteiris
Marijona,
su
3249
S.
Morgan
St.
CJOcago.
Išmokame kiekviename Pašte Amerikos Dolieriais
Valandos Paned. Sered. ir Sudinimo;
p.
S.
Žilius
nai, duktė, sesuo Pran
M kp. įdėjo į rungtynos su
licija veda tardymus.
ar Lietuvos Litais.
batoirt
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
ciška (Veikutienė) ir bro
Kazio rolėj ši kart lai 4 kp. vieną profesionalą loši
4652
Soutb Asbland Atcnue
TELEGAFU
lis Jonas.
4
Vai.
Utax,
Ketvr. ir Petn. nuo
Sveikumo komisionie r i u s vi)
tiosiog
* \vond(»rfur\ ką, kuris atvažiavo iš kito
2
iki
8
vai.
vakare.
Siunėiant telegrafu atpiginta kaina. Siuntusiems
Dr. Bundeson darbuojasi su taipat p. St. Jablonskis — miesto po prasidėjimo Lygos
pirmiau per mūsų įstaiga yra 50% pigiau. Klauskite
mažinti visokį bildesį ir triuk- CJenio — "Ispanų d a i n o j " pa- rungtynių, nebūdamas regis
informacijų laišku ar ypatiskai.
4t
šmą Chicasoje. J i s sako, kadj^aiv good liit"; p. Iz. Ja- truotas Lietuvos Vyeių Base
AFFIDAVITUS ir Įeitus legališkus dokumentu?
jei tikslas butų atsiektas, tai nušauskas, — Kuprio rolėj, ir ball Lygoje, jis lošė po Pran
4201 South Rovkwcll Street
padarome atsakančiai.
c
Telefonas l.afayette 8026
gyventojams gyvenimas butų pagalinus p l ė s : M. L. Gurins- ciškaus Buivido pravarde. Tai
Priėmimo
valandos:
Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare
LAIVOKARTĖS ant visu linijų.
kaitė
Gražutės,
M.
rvemo, Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad as gydau
buvo
Mykolas
Šliogeris
iš
prailgintas.
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja ser
Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių.
taitė — Būtos ir Pr. Krušai Frankfort, 111. 36 kuopa ma
gančių gydymui būdą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus,
Plėšikai Chicagoje i^aJva- tė — Aklinės išpildė savo nė, kad 4 kp. miegos ir nie
jis
dar smagumą teikia.
REGISTRUOTAS NOTARAS
Jeigu jau aplanklal net keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbos ir gi
užduotis
kotinkamiausiai.
ką apie tai nežinos.
trukeiais darbuojasi.
Polici
nesustradat,
o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų neM
Vaidinimo
laike
pas
visua
girdėjimo, naktiniais susttlaplnimaia, ar kitokia sena Ilga, ateik, o aš noriai
Bet
4
kp.
nemiegojo
ir
ant
ja Bepajėgia su jais apsidirb
patarnausiu.
^
vaidylas ir chorą, pasireiškė- Lietuvos Vyeių Lygos susirinti.
daug gyvumo taip kad iš vi-1kimo, prirodė pirmininkui Ly«
PRANEŠIMAS SERGANTIEMS: Pasekmingai gydau Napranatijo?
būdu stalgias ir chroniškas ligas be vaistų Ir operacijų. Jeigu Tams
sa to įgautieji Įspūdžiai da- gos ir.tada buvo išrinkta kota pats ar kas iš prietelių serga širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi,
inkstų,
ausų, naktiniais susišlapinimais ar kitokia sena liga, ateikite,
rosi gyvesni, širdžiai artimos misija iš trijų
manadžerių,
aš noriai patarnausiu.
ni. Žodžiu, viskas išėjo pui kad atrasti* ar 36 kp. sulaužė
DR. J. J A K U B A U S K A S '
kiai.
Lygos konstituciją, kurioj sa
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną ir nuo 8 iki 9 vakare; Ned. 9 lkl 12.
Telefonas Boulevard 4774
Chicago,
Illinois.
Už visa tai priklauso daug koma kad, nevalia ne vienam
\
4647 SO. HALSTED ST.,
K A M P A S 47th ST
Telefonas Yards 4669
garbės elioro vedėjui p. J. asmeniui lošti rungtynėse Vy
VALANDOS: nuo 2 iki 7 vakare.
Telefonas PuUman 5147*
Mirė Kovo 9 dieną
rfttft
Sauriui, kurio pastangomis ėių Lygoje po prasidėjimo piri
11132 8 0 . MICHIGAN AVE.
ROSELAND, ILL.
1924 m. 5 valandą iš ry
to, 50 metų amž. 'Kilo iš
Kauno Rėd.. Raseinių ap
skr., Kraiių Paran., Jautakiškių Kaimo. Išgyveno
Amerikoj 22 metu.
Paliko dideliame nuliū
&
dime 3 brolius Amerikoj.
2 broliu ir seserį Lietu
v o i Kūnas pašarvotas
4626 Winchester ave. Lai
dptuves i vyks seredoj, ko
vo 12 d. iš namų 9 vai.
bus nulydėta Į šv. Krv
žiaus bažn., kurio i e Įvyks
gedulingos pamaldos u i
jo siela. Po pamaldų bus
nulydėta i Šv. Kazimiero
kapines. Nuoširdžiai kvie
čiaine gimines, draugus
ir pažystamus dalyvauti
laidotuvėse. Laidotuvėms
patarnaus grab. I. J. Zolp
Nuliūdę visa šeimyna
Jasulaičių.
»

IEŠKO

ADVOKATAI

JOSEPH C. SOBOL

JOHN I. BAGDZIUNAS

PARDAVIMUI

R AK A N D A I

G. V, C H E S N U L

JERONIMAS POŠKA

V. W. RUTKAUSKAS

A. f

A.

A. A. S l a k i s

STASULANI
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AMERIKOS DOLERIAIS
LITAIS.

DAKTARAI

'

• •

Dr. M.

.

Stapulionis

I

TEIPGIIŠPILDOME "INCOME TAX BLANKAS

Paul P. Baltutis & Co.

A. + A.
JURGIS JASULAITIS

901 West 33rd Street

THE GEEVUM GIRLS

•

