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Kelia Protestus
BOLŠEVIKAI KLAIPĖDOS IŠIMTA 127 LAVONAI
i
\
KLAUSIMU
CASTLE GATK, kovo 12.
— Šiandie ligi pusiaudienio
iš Utah Fuel Co. kasyklos iš'imta 127 darbininku lavonai.
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Žinios iš Lietuvos

prie Vilniaus klausimo iš
sprendimo, Lietuva turėtų ai
Gaunamos žinios iš Lietu škiai suprasti teisingą santy
KALBAMA APIE SAN
FRANCISCO ARKI
Be jų negali but nustatoma DIDELE VĖTRA RYTINĖSE vos tiksliau nušviečia Klaipė kį tarp savo padėties ir pajė
dos klausimą, kaip iš atžvil gų palyginus
su didžiomis
VYSKUPĄ.
Lietuvos-Lenkijos siena.
VALSTYBĖSE.
Ar
gio į Lietuvos Valdžios nusi valstybėmis, kad tokia polftistatymą, šalies upą, taip ir T. ka, tęsiama ad infinitum, at
Amerikonai klausia, kuomet
MASKVA, kovo 13. — Ru
Franeša, 9 žmones žuvę.
S. Klaipėdos Komisijos nusi- vestų Lietuvai pragaištingu.
bus išrinktas Papą
sijos bolševikų valdžia forma
SAKO, NESAMA JOKIOS KARO PADĖTIES TARP
r merikonas ?
Paduodame že-i vaisių.
liai painformavo T. Sąjungos
NENV YORK, kovo 13. — statymus.
LENKIJOS IR LIETUVOS.
Tokia nuomone yra pareiš
Tarybos narius Gencvoje, kad Atlantiko paknoščia'is, pradė miau " L i e t u v o s " straipsnel
ROMA, kovo 12.
Vietos
Taryba be Maskvos valdžios jus Florida, ir baigus Maine, tuo klausimu.
kusi T. S . Klaipėdos Komisiskaitlinga amerikonu kataliku
GEXEVA, Šveicarija, kovo padėtis, ir kuomet £os nebus, atsiklausimn negali rišti Klai
Susipažinus su svarbiau- i ja, pravažiuodama
Kaune.
siautė baisi
vėtra ir audra,
T .
kolonija rengiasi kuoiškilmin- 13
Tarptautinė komisija, junks bus progos naudotis pėdos uosto klausimo ir jos
kokių nebūta per praėjusius šiais Ambasadorių Konferen- Palyginus ją su Lietuvos nugiausiai sutikti atvykstančiu kurios priešaky stovi ameri Nemuno vandenimis.
išsprendimo Maskva nepripa- 20 metu. Vėjas, sniegas, lie eijos ir Lietuvos pažiūrų pun- sistatymu matom, kad pir
čionai iš Amerikos du Kardi- konas Nornian R. Davis, ir
Tečiaus Varšava atsisako zins.
tus, pagaliaus pakilęs šalfs ktais, svarbu yra patirt;, kiek mais trimis punktais, būtent
os
nolu-nominatu, Chieagos
ir kuri pagamino planus Klaipė grąžinti Vilnių ir nori, kad
Pžsienių reikalų komisaras visur atliko didelius nuosto tai dabar yra galima, ir /T. " * o valdymo, autonomijos
X»-\v
Yorko
Arkivyskupu dos uosto ginču klausime, T. nebotą karo padėties. Lietu Tchltcberin lygiai Tarybą įs
S. Klaipėdos Komisijos nus- ir reparacijų klausimais Lielius.
Mundelein ir Ha vos.
Sąjungos Tarvbai įdavė tuos va griežtdt nesutinka.
pėjo, kad ji be Maskvos val
Devyni asmenys
žuvo: 5 tatymu del svarbesniųjų nesu tuvos Vyriausybės ir Komisi
Arkivyskupas I lavos būda savo planus.
Patsai komisi- .
džios kaipo "trečiosios part.i- New Yorko, 2 Pbiladelphijoj, tikimo punktų. ftios Komi jos pažiūros beveik sutampa;
mas Romoj apsigyvens, ma jos pirmininkas D a v i s perso Lenkų pastangos.
joa " negali diskusuoti nei a- 1 Baltimore ir 1 Providenee. sijos, kuri vieto.)
tyrinė<ja ir didelių kliūčių jais susitar
Varšava Labai gerai žino,
tyt, amerikoniškoj
kolegijoj. naliai remia savo komisijos
pie Lietuvos-Lenkijos sienos Kai-kurie iš jų vėtros pagau klausimą, pažiūros turi klau- ti nebūtų, jei į reparacijų
kad Lietuva be Vilniaus grąNes jis yra šios kolegijos iž paduodamus išsprendimus.
korektyvą,
nustatymą.
ti ir trenkti tiesiog po prava simo sprendimui didelės reik- klausima įnešus
dininku.
Bet Arkivyskupas
Varšavos vabbTa seniaus į žinimo negali panaikinti karo
To motyvai ž*nomi. Bolše žiuojančiais automobiliais, ki šmės, nes jomis vaduodamasi kad busimųjų reparacijų moMundelein turės apsigyventi paskelbė, kad ji su komisijos F l e i t a i su Lenkija, bet la
vikų valdžia sutartimi su Lie ti — kitur.
Vėsulai niekas T. S. t a r y b a tars šiokią a r t e s n i ų suma turi būti tiksliai
n
o
,
<
:
viename vienučiu.
p i n a i s sutinka, kuomet komi- M
naudotis Nemunu,
tokią deciziją.
'i nustatyta ir kad Lietuva, motuva nustatė Lietuvai sienas. negali atlaikyti.
Arkivyskupas
Mundelein sija į savo planus padėjo, kad
Beito prašo Tautų >Są.jun- /Tečiaus lenkai tai visa suSvarbiausiais
Klaipėdos l o d a m a tas reparacijas, nauKai-kurie miestai keletą vagerai pažįsta Romą.
Gerai lenkai Nemunu
turi turėti j gos .Tarybos leisti bausti Lie- griovė.
Komisijos
punktais
laiko : d o t u s i v i s a i s t a i s palengv^nilandų buvo atkirsti nuo susi
kallsa 'Itališkai.
liuosą savo prekėms tranzitą' tuvą, jei ji priešintųsi lenkų
|
r—• *r
šiuos: 1) uosto valdvmas, 2) ^ ' ^ kmhl
Sans ir kitos val'
ir turi pilnai naudot's Klai- tranzitui Nemunu gyvuojant DARBO PARTIJOS MINIS- siekimų su kitais miestais, autonomijos, 3) reparacijų i r i ^ ^ ^ k u r i o m s t e k o ^okmtiVakaru Arkivyskupas.
kuomet ciklonas sutraukė tekaro padėčiai.
Tas "baudi
podos uostu.
jos teritorijos dalys, kaip an
4) tranzito klaus'inas.
TERIAI PUOŠIASI. •
legrafu
ir
telefonu
vielas
iš
Suv. Valstvbiu vakaru Armas." suprantama, butu len
tai Lenkija ir Čekoslovakija.
Kns del uosto valdymo, ta?
Protestuoja.
I:: vyskupu
yra
vadinamas
vartė
stulpus.
kų puolimas ant Lietuvos. .
Šios korektyvos reikalingos
LO.\rX)NAS, kovo 13. —
4
iš
Komisijos
narių
padarytų
»San Francisco Arkivyskupas
Begalo
bais
;
audra
siautė
ir
Bet ta pati Varšavos valdrv.
tam, kad tie reparacijų mokė
Pas lenkų prašymas nepri- St. paines rūmuose Anglijos
Ne\v
Vorko
prieplaukoj.
Daug
pa
reiškimų
spaudai
aiškėja,
liauna, šis taipat labai daug zia nepasitenkina,
kuomet j pažintas, visgi pilnai ir neat karalius surengė oficialę r e - '
j
^
nukentėjo. kad Komisija yra nuomonės. jimai nebūtų išnaudojami kai
1m?osnill
v ra pasidarbavęs
Bažnyčios Davis'o komisija ir pati T . j m ( , s t a s
Bet, kiek teko pastopo politinė presija į Lietuvą.
ce|x':,ją kabineto nariams. Di- Didžiulių garlaivių išplauki-j kad uostą privalo valdyti tik
gerovei.
Sąjungos Taryba
atsisako l ^ t i , j e n k a j I l P j n j m ,-. s t o > fc0 jį 0 Į f | v
iuma darbo partijos minis- i n a s Europon buvo sulaikytas, viena valstybė, Lietuva, tik Be to, nustatant tuos mokėji
Dėlto, vienas aukštasis Kil pripažinti, kad tarp" Lietumus, svarbu priimti domėn^
terių nuvyko į rūmus kuonori.
kad tas valdymas eitu dau kad Lietuva nemažiau negu
iuos prelatas «'itVili;>pė, ka<l jei vos ir Lenkijos neturi egzis
puošniausiai ir žvilgančiai ap
Lenkai
laimės
tranv£tą
Ne
SAViNASI VISUS
giau iš vietos. Krašto vald
Suv. Valstybės turės susdan- tuoti karo padėtis.
kitos valstybės nukentėjo nuo
s
i
t
a
r
ę
,
kaip
to
reikalauja,
ka
munu, bet negalės Nemunu
RANKRAŠČIUS.
žios,
negu
iš
centro,
nes
dau
kti (langiaus. Kardinolų, tai
Varšava reikalauja,
idant
karo ir taipat turi tiesos gau
Tr
naudotis del karo padėties. raliaus rūmų taisyklės.
giausia
uosto
gerovė
yra
supirmoj vietoj stovės Arkivy T. Sąjungos Taryba sutarime
ti reparacijų.
VVASHINGTON, kovo 1 3 , GI karo padėtis nebus panai patsai premieras MacDonald
interesuota
uosto
artimiausia
skupas Hanna.
padėtų pastabą Lietuvą ar šio
Svarbiausių skirtumų , čia
\Voodrow AVilsonui, jo
kinta, kaip ilgai lenkai ne atroefeė Jyg koksai meksikoniš- Mirus
apylinkė.
r
San Franeiseo arkivvsknpi- kiu ar kitokiu būdu baust', jei
tenka konstantuoti del tranzi
grąžins Lietuvai Vilniaus ir kas filldmaršalas. O juk tos ka -kurie privatiniai laiškai ir
Komisijai
taipat
atrodo,
ja skaitosi irgi did/iai svar ji priešintųsi lenkų tranzitui
Susisiekimas reikalauja
blizgančios un i formos
yra kitofc raštai imta skelbti per kad Kraštui turėtų būti su to.
kitų Lietuvos plotų.
bi Kataliką Bažnyčios pozici Nemunu, kurs Įbėga Klaipė
laikraščius.
Mylėtojai kaitiksi?os sienos, tam tikrų for
brangios.
teikta
vietinė
autonomija,
kad
Kas
valdys.
ja vakaruose.
T-?nai taipat dos uostan.
kuriuos rankraščius pradėjo
malybių atlikimo, kaip antai
Lietuvos
valstybės
sienose
jis
Patirta, kad Klaipėdos mie
.didis skaičius via kataliku.
pasų kontrolė ir tt. Visų tų
NAUJA PASTOS RATA supirkinėt*;.
Lietuva nepatenkinta.
sudarytų
atskirą
vienetą.
stui ir-uostui valdyti norima
h*, kiek žinoma, trumpoj atei
Dabar našlė "VViksonicnė visąlygg nėra, imant Lietuvos
FRANKUI.
Lietuvos
atstovas
Galvanau
Kas del reparacijų krintan ir Lenkijos dabartinę padėtį.
ty Papą norės pagerbti va
skirti kom.'siją iš trijų. Vie
r.iems išmėtytiems paliktiems
skas formaliai pranešė Tautu ną turėtų skirti Lietuva. Ki
čios dalies, tai Komisija ma Žodžiu sakant, prieš tranzitą
karu katalikus.
AVASHINGTON, kovo 13.— rankraščiams išgavo "copySąjungos Tarybai, kad Lietu tą — patsai Klaipėdos mies
n g h t " ir paskelbė, kad visi no, kad Lietuva privalės jas per neutralinę zoną yra ne
Paštų
sekretorius;
New
pas
Kada bus amerikonas?
va priešinga Davis'o komisi tas. Trec v ą gi narį — Tau
mokėti, krti tik bus tiksliai tik svarbių politinių motyvų,
kelbė naują
frankui
ratą AVilsono raštai priklauso iš
Praeitą sekmadienį ameri- jos planams. Lietuva negali tų Sąjungos Taryba. Bet šis
nustatyta jų suma.
bet ir visa eilė techninių klįutarptautiniams "money orde imtinai jai. Ką ji su tais ra
koR&kon Šv. Suzanos bažnv- leisti lenkams naudotis Nemu trečias neturėtų but nei lie
Galop kas liečia tranzitą, Čių. Atsižvelgiant į tas sun
dar nežinia
r i a m s " (perlaidoms).
Iki- štais padarys,
•
nu.
Gi kitokio prie Klaipė tuvis, nei lenkas, nei vokietis,
šiol vienam frankui ratą buvo Tik žinoma, kad už tai gaus ] Komisija norėtų rasti šiokį ar kenybes praktiškai susisieki
čion susirinko galvb"» žmonių
dos priėjimo lenkai nebeturi nei rusas.
tokį modus vivendi, kad Lie mą įvykinti, vargu a r Komi
5c. Dabar tik 4c.
paklausyti Bostono Kai lin >lo
nemažus pinigus.
Jei tik vienu oru galėtų su
tuva, nekeisdama savo dabar sijai pavyks čia rasti reikia
OVonnelI atsisveikinimo su
sisiekti su tuo uostu.
tinio .principinio nusistatymo mus modus vivendi.
PERTRUMPAS LAIKAS.
ITALIJOS ELGIMASIS LA- ™ s pavedė bolševikams.
saviškiais pirm gryžtant naT usu
li.O
Kadang% tuo -klausimu [T.
BAI NUSTEBINO RUSUS
*
t u v i a i nusiskundžia, del Lenkijos Vilniaus klausi
Bet kokią tuomet išeitis i5
k
a
Amerikonu tarpe kilęs di Sąjungos Taryba yra pasvi\\\YSHINGd'wM, kovo 13.IŠEIVIUS.
d italų valdžia v*;sgi negalė mu, vis del to leistti tranzitą susidariusios padėties?
Ką
dis pradžiugimns. kad Papą rusi lenku' pusėn ir lenkams t Prezidentas Ooolidge ragino
jo taip nedraugingai elgtis su Nemunu ir geležinkeliais. Bū T . ' S . Tarybai pasiūlys Klai
du Amerikos prelatu paaukš- gali but pripažintas tranzitas Kcngresą,
kad jis suskubtų Rusų ambasadą ir archivą ambasados valdininkais, su dama tos nuomonės, Komisi pėdos Komisija?
tina Kardinolais. Juk nepa- j Nemunu, tai lietuviai tvirtina, pravesti taksų sumažinimą už
tas dideles
kuriais 'italai
visas
laikas ja pati numato
M. Bagdonas.
pavedė bolševikams.
prasta amerikonams garbė. \^ūi\ lenkai tuo pripažinimu 1923 metus, idant tuo būdu
kliūtis, kurios stovi ant ląelio,
draugingai sugyveno.
dar pirm kova 15 d. paleng
ATĖNAI, kovo 13. — An
PARYŽIUS, kovo 12.—Čia
Kai-kurie amerikonai pasi nieko negali pelnyti.
Kas blogiausia, tai archiv,w norint tranzitą^ įvykdint. Svar
kalbėjimuose kiti kitu klauišeiviai labai pavedimas bolševikams. Tuo biausiu tranzito
atidarymo glijos pasiuntinybės priešaky
Nes tarpe Lietuvos ir Len-' vivti taksaj mokėtojams. Bet gyveną rusai
Priešakinė
sia: "Kuomet gi mes paga kijos gyvuoja
karo padėtis Kongreso lyderiai tvirtina, nustebinti žiniomis iš Romos, se arcįiivuose bolšev^kai ras motyvu Komisija laiko faktą, pamesta bomba.
liaus susilauksime paties Pa- del Vilniaus užgrobimo. Karo kad jau pertrumpas laikas tai kad Italijos valdžia
tuojaus dokumentų apie buvusią su kad dabartinė padėtis liečia buto anga apgriauta. Bet iš
pos amerikono?"
po bolševike valdžios pripaži jais kovą. Rezultate jie su ne tiktai Lietuvą ir Lenkiją, žmonių niekas nesužeistas.
padėties lafiku lenkai negali * ™ r a .
naudotis Nemunu.
Dėlto, kas turi mokėti, te- nimo užėmė buvusią Rusijos seks, kad, rasi, daugelis jų bet kad ir apskritai del to
CHICAGO. — Šiandie ne
IMASI ĮVAIRIŲ PRIE
gul moka posęnovei.
Kuo imperijos ambasadą ir visą priešų šiandie.gyvena Rusijo- kenčia ir didžiųjų
valstybių
Grąžinkite Vilnių.
perdavė 'je. Remiantis /tais dokumen- interesai.
met sumažinimas bus autori butą su visakuom
Komjsija tvirtai pastovus o r a s ; gaR but snie
MONIŲ.
Lenkai tvirtina, kad tos ka zuotas, valdžia grąžina kiek bolševikams, kaipo teisotiems ta':s jie bus suimti ir sušaudy laikosi nuomonės, kad Lietu go; maža atmaina temperatū
PARYŽIUS, kovo 13.
— ro padėties nebėra ir nori, vienam permokėtus pinigus.
va neprivalo perkirsti susisie roje.
savininkams.
ti.
Francijos valdžia imasi visų kad lietuviai atsižadėtų pre
Sakoma, italų valdžia be jo
Kuomet tai įvyks, argį ne kimą šioj taip svarbioj Euro
KURSAS.
galimų ir prieinama priemo tenzijų prie Vilniaus ir karo WASHINGTON, kovo 13.— kio išanksto įspėjimo pasiun reiks kaltinti Italijos valdžios pos Vietoj ir kad tokia toli P I N I G Ų
nių sustiprinti franko kainą padėties,
Pinigyno sekretorius Mellon tė ton ambasadom policijos kuri pari kovoja prieš radika- mesnė Lietuvos taktika galin
$1.00
Lietuvos 10 litų
taip, kad nors kaip šiandie ji
Bet Lietuva atsako
len-'tvirtina, kad žemesniųjų Kon- viršaičius su dviem bolševikų liu;* gaivalus, ir podraug Ru- ti daug Lietuvai pakenkti pa
Anglijos sterl. svarui 4.29
yra, idant d a n g a u s nepultų. kanis: Grąžinkite Lietuvai už- greso rūmų pravestas taksų agentais. Pasalino iš ten bu- sijos valdžios uzurpatoriams saulio akyse, tuo labiau, kad
francijos 100 franką 3.50
4
A r tas vyks atsiekti, trum grobtą Vilnių ir kitus plotus, mažinimo bilius duos nemažą vushis ruąij imperijos valdi- išduoda tos rųšies kaip ji pati Komisijos nuomonė, okia ta4.22
Italijos 100 lirų
tuomet bus panaikinta karo deficitą.
ninkus ir butą ir visus archi- kovotojus.
poji ateitis parodys.
17.24
ktika nei kiek nepriartinanti
Šveicarijos 100 fr.

SAKO, JIE NEPRIPAŽINS
JOKIO IŠSPRENDIMO.

VARŠAVA REIKALAUJA GARANTIJOS SAVO
TRANZITUI NEMUNU
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OANTB fSMKTANT.

ki ų su f^nkija, iki įi neatitai Poincąre kabiąato griuvimo ,dų respuŲiką. J i api risiant'
Prof. M. B*inys.
LIETUVIŲ KATAL2Z?
^flKmvh«s M.
M Beręager'is
^ m i u r p r M s Se
Ro. Krinįą ir Ukrainos dalį. Nesys sulaužytos Suvalkų sutar ^ajįmybės.
DIENRAŠTIS
ties ir negrąžins Laet^vfti Vil nate aštriai atsUįepė apie val dyvaį, į^ni.ru^ Rusijos suna— Tetule, Jo
.
niaus. Spauda, pritaria šiam džios politiką* Visas nesutiki ins, Izraeliui tenko j "i vieta
•įgp mane mumas kiia delui franko suruki- užimti.
tvirtam
nusistatymui.
Mūsų
sioginį
pritarime
Vilniaus
pa
Lietuviai atgavome, iškovo
g ^ — verkia
tina kasdieną išskyroj nedeidienim
nio. Fra&ciįos iždas paleidęs
Turkijoje panaikintas kali
jome savo tautai ir valstybei grobimui ir, pagaliau, trukdy visų yra aiški pareiga ištesėti
Onutėj :
MdtaiUJ . • * > . . . . . . . • • • • • • JO.UU
ti nepriklausomos Lietuvos šiame pasiryžime ir &u4riai kiek tik teisėtai galėjo paleis fatas. Tai yra pasaulinis ivynepriklausomybę:
vieni
kovo
Pna* Matų
fS.00
— ICodel tu
žiūrėti, kad nebūtų jokio nu- ti popierinių pinigų. Ekonomi kys ir jisai turės ateity dide
01 prenumeratą moEa&i Jmcainu. Lai jo ginklu rankofe, kiti i— gyvavimą, kad ją privertus
ją muši, išdy
nis krįzis Franci ja i neišven lės reikšmės santykiuose su
kai akaitoai noo oaraayioo dieno*, plunksna, treti - tyliu darbu susidėti su Lenkija j kokią krypiuio, apsileidimo i* mūsų
giamas. •
kėli! —
Kuropa.
aa nuo Naujų Metų. B orint permai- šeimynoje, mokykloje, draugi norint unija. Be to, gerai žf- pusės.
__ Mudu linksminamės kaip
ftjtt adresą raada rais^ piiaiųa- j 0
visuomenėje, ketvirti — noma visiems lietuviams, jog Lietuvoje yra bolševikų ir
Anglija sudarė su Franci ja
Mesopotamijos,
Transjourtt ta tanas adreaas. ruu«ai genaa'
. V Z
, , •
nsj ainsti išnark&nt krasoje ar ai- aukonus rėme. Įvairus, labra Lietuyos nepriklausomybei ir lenkų agentų, kurie rūpinasi •nauja sumanyme, — Vokieti daml ir Hedjat mitsubiianai tėtė su mama. —
prato '"Money Ordai'' arba įdedant įvairus darbas, suburtas i vie laimei skersai kelią iki šiol skleisti mūsų tarpe nesantai ją kontroliuoti pavesti Sne ka aprinko nauju kalifu savo k a
KĮąųsia v a g w ^ 'ar jisai įl
na, remiamas gyviausiu ir daugiausiai stojo ne kas k i- ką, nepasitikėjimą, kad tuo rininkams, bet civiliams eks . nlių Hussein, iš Hedjat. Ti
tvirčiausio pasiryžimo lapti tas, tik Lenkija. Net ir San- būdu suardžius Lietuvą iš vi pertams. Kiek bus naudos iš kiši, kad jp valdžja. pripažins ašame pasaųlyįe vo^s. • - |>y
DRAUGAS PUi> 0 0 .
daus i r palengvinus ją pagrob to kitiems, .nežinia, bet šis \ isi likusieji m,usulmo.naj.
jau vogsi, atsakė t a s : —
***** auuta Oaiuey A vena* nepriklausomais, davė miii.is tarvės nedraugingi Lietuvai
y0
nepriklausomybę. O tajai m a-1 žygiai rėmėsi tik interesais ti kitiems. Svarbiose mūsų j M a k 4 < ^ a I ą 0 sumanymas
aną pasaulį ŽJOOJBUS nieJvo S ' !
Giucago, Uilnois.
sų . nepriklausomybei, laisvei! Lenkijos, kuri mokėjo įkvėpti valstybės gyvavhno valandose kietijai nėra blogas.
savim napasįima. —
TRUMPOS ŽINIOS.
lai.
Rooseveli 779J kliūtys buvo baisios: vokie- Prancūzijai, kad remtų joa mums reikįa daugiau susibur
Vokietija: Jš Drezdene pra
čiai, lenkai, bermontininkai, norus. Dėliai tokio elgesio su ti, laikytis vienybės, bendrai
Krautuvėje.
-— Bronzos fabriko Kislin'e
bolševikai i r pagaliau, deja, Lietuva, Lenkija nusipelnė dr- dirbti, kad apsaugojus Klai nešama, kad vokiečių cliemisTEUPINIUKAI.
— Prašau ,duoti 4ešros. - net pati Santarvė. Lietuviai j džiausio Lietuvos priešo var- pėdą nuo svetimos letenos ir tai išrado naujas nuodingas užsakyta per 1,000 Lenino t sto— Kokios f —
susitvarkė ir veržte išveržė iš dą. I r to vardo Lenkija nenu- atgavus Vilnių. Tad vyriausy bespalves ir be kvapsnies du vylėlių. Bolševikai katalikų
— Senos, kaip pereita kur
sikratvs, iki ji neatitaisys Lie bė ir Seimas, kariuomenė ir jas. Tai vis rengimasis prie didvyrius — kankinius išnie
Lietuvos Valstybės kontro Santarvės Lietuvos pripažini•
i
«
•
l
•
t
..vii h t i i
rin n h n A f A n n i
it»
^rlL'lIA^
šauliai,
darbuotojai
ir
visuo-1
busimo karo. Vokietijos Bei kino, jų relikvijas išmėtyda tą. —
mąmą
de
jure.
Dabar
Lietu
tuvai
padarytųjų
skriaudų.
lierius Zubrickas
prašalin
— Kam tau senos, aš galiu
vos lito vertė ir pastovumas,
Lenkų veržimasis } Klaipė menė, visi kaip vienas! Iš tos'clistagas neužilgo bus paleis mi, bet savo ''Kruvinąjį Tė
tas, geimas jam pareiškė ne
duoti šviežios? ,—
iš tikrųjų, stebina Europą.
dą neturi nei mažiausio pa vienybes ištrykš milžiniška tas, nes jau nebelikę jokios vą" gerbia.
pasitikėjimą. Daug tani buvo
— Matai, kaip aš r ^ ' t ą
Didvyriški lietuvių laimėji grindo. Klaipėdos krašte n>r jėga, kurį apgins mūsų teises. galimybės bendrai duvbvotis
priežasčių.
" T r i m i t a s " . Valstybės naudai visoms par
Belgijos karalius su karą kartą parnešiau senos dešros
mai,
valstybės sukūrimas, ne lenkų gyventojų. Lenkijos s;cValstybės turtas -buvo ne
tijoms.
liene apsiėmė būti augštais tai man moceka ir sako: jei
privalo mus užmigdyti, nura na neliečia Klaipėdos krašto,
saugojamas. Valdininkų, ypač
Vokiečių nacionalistai eina senovės dailės globėjais Liežo dar karta tokią parneši —
minti: Lietuvos sostinę Vilnių geležinkeliais daug patogiau
POLITIKOS
BRUOŽAI.
parubežininkų,
kontrabanda,
pats suėsi. —v
prie naujų rinkimų su obal- Į arodoje.
j
laiko pagrobus Lenkija, Klai Lenkams išeiti į jurą per JĮJy%
kyšiai, netvarka p. Zubrickio
.
šiais: priverstinas visuotinas
v.
pėda, nors i r Liecuvių va klo gą, Liepojų ir Karaliaučių,
nebuvo matoma. Valdininkų
Lietuva. Op.aus.us « u d u kariaiviavi.nas ir MonareKijos Ekvatoriaus Bepublikos biau
— Kiek, Tamsta, Dievo įsa
.ma, dar turi daug kliūčių iš negu per Klaipėdą; Nedurnas,
vagystės, sauvaliavimai, gir
„x^ti»w.
Tas
svečiuose
Santarvės pusės, kuri, mato 'daugiau ar mažiau tinka pian Lietuva. Klaipėdos kiaušy-1 V o k i e t i j a i
rėje prasidėjęs revoliucinis j u kymų, — klausia
tybė visai Lietuvai buvo ži
mas.
Tam
klausymui
išrišti
tu-1
^
,
„
5
^
,
^
,
kajp maža
vaikinas mergaitės.
inai, yra pasiryžius įpiršti ir krojimui tik nepriklausomos
dėjimas.
nomi, tik p. Zubrickas jų ne
rėjo paduoti savo pasiūlymus lai pasimokino.
renkus į Klaipėdą. Klaipėda— Lietuvos ribose. Pagaliau, do— 11. —
matė. Nors jis pastatytas
Tautų Sąjungos
Klaipėdos
tai Lietuvos vartai. Įsileisti į j kunientas, kuriuo Lietuva re— Na, na. O koks vienuo
Po 10 ištrėmimo metų r;au
Italija. Mussolini norėjo
buvo tik tam, kad saugoti ir
komisija kovo 10 dieną Tautų
Klaipėdą Lenkiją — reiškia' mia savo teises į Klaipėdą,
Sąjungos Tarybos posėdyje. sudaryti Italijos, Ispanijos i r ' M &JP&4 karalius, Aziz iia,;- liktas! —
Valstybės turtą, ir teisėtumą
leisti lenkams mus kontroliuo- būtent Versates sutarties by— Nesijuok iš savo artyP. Davies, tos komisijos pir Francijos laivynų entautę — san, kviečiamas grįžti Kairan.
ir tvarka.
1110.
i—
ti, mums kenkti,
k\, kalba tik apie Lietuvos tei mininkas, privačiuose pašne sąjungą
Viduržemių uiroje,
Visiems lietuviams v ra a iš ses, nėp ten minima jokių l»-nMirė garsus belgų dailini'.i
Įdomus faktai tapo iškelti ku, jog L,enkijai negalime duo kų. I r galų gale, KlaiptVlos kesiuose Amerikoj prieš išva •įct iš to nie.ko tikro neišėjo,—
— Juozuk, atsiprašyk bro
f
kas Alfred Verhaeren.
£iu©siant
ir
Europoje
pavartoį
kitaip
butų
galėję
kilti
nesuSeime. 15 reprezentacijai ski ti jokių privilegijų KTaipėdo-, sukilėlių žygis praeitais įaeliuko, tu jį kvailiu išvadinai.
jo
Lietuvai
mažai
palankius
sipratimų
tarp
Francijos
ir
riamų pinige, užsienio sve je, negalime jokio Lenkijos I tais užantspaudavo, uždokuŠvedijos karalius m kara Pasakyk, kad gailiesi. —
Anglijos.
išsireiškimus.
Delęi
tų
p.
Da
čiams priimti, daromi girii atstovo įsileisti i Klaipėdą, mentavo lietuvių teises. Tuip
— Gailiuosi, JoneH, kad t n
liene išvažiavo Italijon.
.baliai; viename pokily 35 žmo rki Lenkija neatitaisys skriau- esant mes nei kiek neprivalo vies išs-i reiškimų amerikiečių
Ispanija siunčia kariuomenę
kvailas. —
tarpe
kilo
pamatuoto
j
tarimo,
nės prageria valstybės pini mos, kurią jį padarė Lietuvai,'me ir negalime nusileisti nuo
Marokon nubausti arabų, ku-j " T i m e s ' ' praųeša iš Rygos,
!
ar
p.
Davies
nenuves
mus
į
gų 1050 litų. Abeliuose pa- pagrobdama Vilnių. Lenkija mūsų aiškių teisių į Klaipėdą,
rie sudegino Meili Ui stotj ii* |. a( i antisovietiniai apsispren- Pas fotografe.
rubežio valdininkai nuo mer veržiasi i Klaipėdą visomis j Svarstant Klaipėdos klausi- didesnę klampynę. Uetuvos išniušė daug ispanų. Bet ara-'aimai padaryti Kaukaze, Bai— Padaryk, balandėli, ma
gaitės muitų mokesčio vietoje I jėgomis, kadangi tuo būdu j i , nią Tautų Sąjungos ypatingo- opozicinė tautininkų spauda bai gerai apsiginklavo, tJah
tgudijoje,
Turkestane,
Siberino sūnelio atvaizdą. —
atima jos garbę. Pačioje \X j mano užmegsti santykius su jt' Komisijoje, Lietuvos vyriau tuos abejojimus palaiko, bet pakilti toj šalyje rir.i-as ka
joje
ir
Ukrainoje.
— Gerai, gerai, o kur tavo
Kontrolėje valdininkai, dau-| L i e t u v a , išgauti nors ir netie-)sybė, Seimas, spauda, darbuo- kiti Lietuvos laikraščiai rim ras.
čiau ir ramiau i tai žiuri. Ko
sūnelis? —
giausia rusiško raugo p n s v
l o j a i i r Y i s l l 0 nienė labai gyvai
Pernai
iš
Čekoslovakijos
iš
kias p. Davies ]Hitieks Lietu
Bulgarija. Kas joje ckuia^i,
— Matai, nabagėlis turi sun
gėrę, ima kyšius, ir per pirsujudo. Vas. 13 ir 15 d. Lie
važiavo
32.145
asmenys.
5,vai rekomendacijas, palaukę sunku susekti, l t uutlas debe
kų dąritelį, negalėjo ateiti, bet
stus žiuri į kitų daromas ne- m į prieš, pasekmes, prašalinti Į tuvos vyriausybė Seime pasJ.
91išvyko
Francijon.
sužinosime.
sys dengia Balkanus ir karštai jo pašportas, ar neužteksi
teisybes.
|priežastis? Ar dasiprotės ko- sakė, kaip ji rūpinasi ginti
G7-me Seimo posėdyje Vals- tais girdis karo griaustiniai,
Ą*$ turiu ir klebono liudiji
O vienok reikia pasakyti, vodami prieš ištižimą, prašą-j Klaipėdos reikalą. Seimo ,žy
Rusijos
atstovas
Pekine
p. Zubrickas buvo^įnti principų neturinčius ne- minusios partijos irgi pasisa- tybės kontrolieriui p. Zubric- tai vėl viskas nusiramina, Nė- Karakanas už pripažinimą So mą. —
žmogus geros valios ir teisiu partyvius, arba nedorų p r i u - k ė , kaip jos žiuri į Klaipė- kiui pareikštas nepasitikėji ra norimos ramybės.
vietų de jure pasižadėjo evuTą vietą jisai laikė nuo
Teisme.
gas, tiktai geraširdis liurbis. cipų partijos žmones? Kuomet dos klausimą. Iš vyriausybės mas.
Rusįja su Kumunjja ? t ko- j kuoti Mangoliją.
gi Lietuvoje pasibaigs Tėvv- ir Seimo pasisakvmų mat.vti, 1919 m. J o vietą užimsiąs v o Vi<moje turės savo konfe— Tai kaip f Ar esi kaltas?
nės
mylėtojų
sąjunga
su
pik-'jog
visi
dabar
nusistatę
gintiji
J
f
į
^
f
^
W
Mmastens
p.
Kaip visi geraširdžiai liur
ronciją. Tarsis
Besarabijos
Iš Maskvos pranešama, kad — klausia teisėjas.
r
,
V
.
Karoblis.
biai, jis buvo nepartinis, ^i tąja dvasia?
I vienų lietuvių teises į Klailikimu. Daug abejoja ar bus Tegerane, Persijoj, susitvėrus
— Maniau, kad kaltas, bet
šiems pasitikėjo, su visais noKuo greičiau tai įvyks, tuo pėdą, griežtai atmeta reikalaAustriją galų gale susipra-' iš to geni pasekmių.
respublika, bet galutinai tu oono gynėjo prakalba mane įreįo dirbti "bendrą darbą". Lietuvai ir katalikybei svei-jvimą duoti Lenkijai privjl^gi- to pripažinti Lietuvą de jure. i Rusijos žydai sumanė pa>i- rėsiąs tai spręsti persų par likino, kad nesu kaltas, — at
Visi "valstybiniai n u s i s t a t ę " kiau.
; jų, nenori turėti jokių santyFrancija. Numatoma yra daryti sau atskirą Rusijoj žy- lamentas.
sakė teisiamasis.
žmonės buvo jam geri. Ir ru
T —
rr ? < n t
Juozas švaistra.
mi, pirmą viešą, labai skaitlingą ir svarbią liaudyje kel|i Lietuvos Nepriklausomybės i- ateitininkai
sai, ir bedieviai, ir geltonsna
kovojo
ir
prieš
lenkus,
savo konferenciją. Per visą šitą laiką išblok dėjos realizaviuio reikalą, š t a i įvyksta ir Vo~ kurie
taipat
veržėki
paglemžti
piai vaikezukai, na, kartais pa
štieji Rosijon ateitininkai ne tik patys save kietijoj reyojiueija. Vokiečių okupacines val mūsų
Nepriklausomybe; ir s u
bermo
sitaikydavo ir šioks toks
,
lavinasi, ruošiasi į darbą ateičiai, bet labai džios gale sutrupa, Lietuva pasijunta laisva, ntininkų bandomis, kurie norėjo mus parblok
"klerikalukąs \
/~
daug dirba ištremtųjų karo audros į Rosiją susidaro pirmasis Lietuvos Valstybės Minis- šti, ir su visais vidaus Lietuvos Nepriklauso
Iš tokio šiupinio žmonių
lietuvių varguolių kaimiečių tarpe. Ateiti terių Kabinetas.
(Užbaiga).
mybės priešais.
išėjo šiupinys darbe. I r teko
ninkai juos lanko ir gųod/ia, ateitininkai
v
Sociaįis Ateitininkų Veikimas.
jąin pačiam svetimą " nepar Ateitininkai karo audros nublokšti į
juos organizuoja, ateitininkai palaiko juose Nepriklausomybę atgavus.
tinį' ' šiupinį išvalgyti. Pasi
lietuvybę ir katalikybę, ateitininkai aiškina
Rosijos gilumas.
Tuomet ateitininkai dar smagiau meta
Visą laiką ateitininkai uoliai įdirba Lie
rodė tas šiupinys netik esąs
jiems pavojų besivystančio Rosijoje socializ si į darbą. Dirba kur tik, ir ką tik pajėg tuvoje ir visuomenini .darbą. Nėra nei'vienos
Išblokšta iš Lietuvos, karo audros, besi mo,
surūgęs, bet ir gerokai jau
bedievybės. Ir jeigu lietuviai gryžo Lš dami Lietuvos Nepriklausomybės labui. I r krikščioniškais katalikiškais pagrindais su
mokinančioji
lietuvių
jaunuomenė
išsisklaidė
pasmirdęs.
Rosijos nesugadinti ten siautusio bolševikiško Lietuvos gyvenimas, palyginamai gan trumpu
sitvėrusios lietuvių organizacijos, kurioje at
po visą plačiąją Rosiją. Daugiausiai apsistojo pragaro tai už tai daugiausiai turime padė
laiku gerokai apsitvarko. Bet šiuo metu pra eitininkų nebūtų. Daugumai šių organizacijų,
"""
|Voroneže. Kiti apsistojo Petrapily, Tambove, koti ateitininkams.
dėjo kilti an,t Lietuvos padangės baisus de- jie net vadovauja. Sunku rasti Lietuvoje ir
\ a l s t . Kontrolieriaus nepar-1 Maskvoj, Jekaterinoslave, Šiaurės Kaukaze;
beSai, užtemd^damį visą giedrąjį Nepriklaui Valstybinio darbo srytis, kur ateitininkas ne
tinio ištižimo skaudaus l a k - ' Jaroslavlyje,
Kazanėj
ir
kitur.
Iš- Bolsevifeai persekioja ateitininku*.
soniybės dangų. Tai slinko Lietuvos paglem dirbtų. Bet kartu ateitininkai neužmiršta ir
tus iškėlė katalikai Seimo, karto manė, kad tuoj galės vykti atgal tė1917 rudenyje Rosijoje 'įvyksta bolševistinė žti, žiaurios rusų bolševikų gaujos, nešda grynai savo idėjos rejkalų, savo organizaci
F a k t a i buvo tokie aiškus, kad vyškėn ir dėlto mažai rūpinosi atatinkamai
revoliucija i r pagrobia valdžią į savo rankas. mos mūsų kraštui vien kerštą, kraują, badą
jos. 1918 metais gruodžio pabaigoj Yilniuje
netik liaudininkai, bet ir so- naujoms apystovoms organizuotis. Bet pamaNuo to laiko, prasideda baisiausi ateitininkų ir vergiją. Ateitininkai, daugumoje peigyve
ir 1919 m. gruodžio m. 29 — U d. Kaune šau
eialdemokratai sutiko. Bet nei tę, laid ugninė karo siena vis dar galingai
persiakiojimai iš bolševikų pusės. Ateitinin nę bolševistines baisybes Rosijoje, numatė
liaudininkai, nei socialistai Į i ' ^ n o j a , suprato, kad toliau negalima del kai grūdama į kalėjimus, daužoma, nežmo tikrąjį Lietuvai pavojų ir visomis savo jau- kiama Lietuvos ateitininkų
konferencija,
li I r
tų faktų patvs nepastebėjo, * ateitininkai pirmutiniai griebiasi or- niškai kankinama, kiek tik galėjo pasiekti ųomis paiėgomis šoko iš to pavojaus Lietu 1920 m. Rugpjiučio 1 — 8 d. Kaune įvyksta
inv/ in
nes vargu jįems yra patogu ^ ^ ^
darbo. Tuojaus, kur tik apsisto- juos bolševikų ranką. Bet ateitininkai nenu vą gelbėti. Ugningomis savo kalbomis sukėlė labai skaitlingas ir gražus Ateitininkų Koniiustoti ^ n e p a r t i p i o " liurbio į? ^ s l e i v i a i susikūrė ateitininkų kuopelės, simena. Jie tik dar tampriau gusirįša. savo lietuvių kaimo jaunuomenę ir pasigriebę gin gresas kaipo 10-ties metu. ateitininkų gyvavi •
atsakomingiausioje
vietoj,. K a \ k u r . ^ . ^
gaiia skaitlingos ir ture- kilnios idėjos ryšiais, dar stipriau susior klus su ta mūsų Vaimo jaunuomene išėjo pa ino paminėjimas. 1921, į922, 1923 metai Kau
. T r JT jo daugiau^ kaip po 400 narių. Visu smar- ganizuoja, dar smarkiau metasi į darbą. At stoti bolševikams kelią. Ateitininkai pasiry ne įvyksta didelės studentų iKnuiksleivių at
T .
Jeigu taptų pastatvtas i \ aist. i „ n ,
,•
•
i
••
-j..
, . eitininkai nesudreba prieš žiaurią, kraujuotą, žo arba žūti, arba laimėti. Ir, galima sakyti, eitininkų konferencijos. I r vis metai iš metų
Tpf.y*
'
'
.
kurnu, svetimoje padangėje, prasidėjo atev- bedievišką bolševikų ranką! Visa šita liud ;
nebuvo Lietuvoje tos vietos, kur ateitininkas ateitininkų organizacija auga, plėtojas, stip
kontrohenus vyras energin- t i n i n k l j 0 r g a n i z a c i J 0 H d a r b a s > J a u 1 9 1 6 l n e t u
ja, kad Rosįjpn išblokštieji ateitininkai, su npsak^ sukeliančio mūsų liaudį, jos jaunuo rėja, šiandie jie turi savo tarpe jaų taiks
gas ir drąsių įsitikinimų, la- Velykų atostogų laiku i Voronežą slaptai su- darė tiesiog nesulaužomą organizaciją. 1918 menę prieš boĮševikus ugningo žodžio, nebuvo tančius moksleivių, šimtus studentų, kuries
l>ai siaurai butų visiems " v a i - važiuofja visu įsistei.-usių Kosi joj ateitinin- m. įvyksta bolševistįnės Rosijos valdžios su tų musių, kuriuose nepoškėtų ir jaunose at
vieni semia mokslo žinias Lietuvos universi-.
stybdnuu nusistačiusiems' ? be- kų kuopų atstovai ir padaro savo konferen- Vokietija taika ir visį išblokštieji Rosijon a- eitininkų rankose laikomi šautuvai.
tete, kiti išsisklaidę po visas vakarų Euro
dievukams.
ci,įą. Tuojaus po šitos konferencijos pasirodo teitininkai sprunka Lietuvon iš socialistinto
pos kultūringąsias Valstybes jų universite
Galima lažybų eiti, kad A- Rusijon išblokštųjų ateitininkų
organas: pragaro.
Už Lietuvos l^epaikląusomybę.
tuose. Ateitininkai turi jau nemažą būreli ir
belių valdininkai, išgėdinusi. Ateities Spinduliai", leidžiamas Petrapily;
I r daug daug ateitininkų padėjo galvas baigusių aukštuosius mokslų ateitininkų, ku
j i mergaitę, buvo ne ^kjeri- į-ikuria Ateitininkų Susišelpimo Fondas, ku- Sugryžus Lietuvon.
už Lietuvos Nepriklausomybę. Daug Lietuvos rie šiandie yra mūsų valstybinio gyvenimo
k a l a i " bet'socialistinės "lai- r i * l m r ' i u ateitininkų energija ir darbštumu,
Sugryžę ateitininkai is Rosijos, Lietuvo kalnelių pasipuošė ateitininkų karžygįu ka
svosioJ meilės" šalininkai.
l^t>čgus ^ k }*&* »«o įsikūrimo dienos, jau je randą dar Vokiečių okupacinę valdžią. pais, daug kraujo iš savo įąųnų gyvybių jie viršūnėse.Visi siti ateitininkai, tai lietuvių ka
talikų, varguolių — artojėlių vaikai.
*9 pasal!**
SU Ivikv reikalaujantien's ateitininkams
išliejo
už
lygiuosius
Lietiryos
laukus.
Žodžiu
Paplinta
po
visą
|jietuvą,
susijungia
su
Ljen
pos
"laisvosios
ialinin- A
n t i n i n k ų konCerenciia Verone^.
tuvoje buvusiais ateitininkais ir, užgrūdinti sakant, už Lietuvos Nepriklausomybę atei
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Štai kas yra Lietuvos ateitininkas.
l^ais ]>adaras, p. 2^iU4ioka3,
3917 metais Rosijoje ivyksta revoliuci- bolševisįinių persiakiojimų, neatsižvelgdami į tininkai paaukojo visa, kas tik yra žmogaus
Verti jie visuomenės paramos ir pašalpos.
tapo prašalintas. A r dasipro- ja. I r šiais pat metas Birželio 2—13 dieną Vo- Vokiečių okupacinės valdžios žiaurų šalies su- galėję. Tr nors kova buvo labai, labai sunkį,
tės Lietuvos katalikai kovoda- roneže, ateitininkai padaro jau nesislapstyda- , spaudimą, pradeda vįsu smarkumu lietuviu bet vis tik ji laimėta. Šitokiu pasišventimu
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Kovo 9 d. Draugystė &v.
Kažin kodėl iš mūsų koloVnado turėjo savo sus-ina, 9 nijos, mažai matyti žinelių,
d. bažnytinėje svetainėje. I
"Drauge". Ar mūsų kores
susirinki 111*3. daug nariu, atsi pondentai miega ar gal tingi,
lankė. U era i buvo ir *ttiH0QQ K0V0 2 d., statė veikalėlį *0er
vesti, daug buvo užmanymų. luanija". Visi gražiai atliko.
L-n&as užmanymas buvo suren
Kun. P. Daniunas pasakė
gti perstatyme bet pasirodė gražią, prakalbę, kuri žmonė
kad buvo pervėlai, JMS pers ms labai patiko.
tatymas baitų užsitraukęs iki
Žmonių buvo pUna salė. Da
birželio mėnesio. Tai likti bar, rodos, vaikučiai mokina
atidėtas ant rudens, ir komi si, t k Akloji Mergelė." Veika
sija žadėjo paskirti gražų vei lėlis labai gražus.
kalų. Kitas užmanymas —
Kovo 2 d., vakare buvo
nutarta surengti prakalbas, choro pasilinksminimas pa ra
ir pakviesti kalbėtojus iš Cen ju jos salėje; jaunimo b^vo
tro, jeigu bus galima gauti daug ir visi gražiai žaidė lie
vyskupų arba prelatą, nes jie tuviškus žaislus. Net ir sve
dvasios vadai yra ir labai \- timtaučių buvo atėję ir karatu
domauja šv. Vardo drau- ž<aidė su mūsų jaunimu. Cho
arystėa reikalais. Nes šv Vai- rus, sako, rengsis prie Koncer
do draugystė turi 137 'brau- to. J i s bus po Velykų. Ifoterų
ehes" arba kuopas. Vyskupas S%jung& rengiasi prie ko tai
Hoban pageidauja, kad visose didelio... Miestas čia švarus ir
Lietuvių parapijose butų su gana gražus. Žmonių didžiu
tverta šv. Vardo draugyste ma susipratę; bolševikų nėra
Kes mums iš mūsų kuopos ten vos keli v r a " k u m u n a i " bet
ka nuvažiuoti į Centro >-is nusmukę. Rengė nesenai pra
mus, bet lietuvių iš kitų j)a- kalbas, Leninui pagerbti; kal
rapijų neatvažiuoja tikt r i iš bėjo Pruseikas; bet, nenusise
4v. Antano pampu
kė buvę tik du žmonės su pu
Tos draugvstės tikslas vra sę. Taip jiems reikia, but ge
gelbėti jaunime, jeigu į kokią ra, k a d ir tie susiprastų ir pa
nelaimę pakliūna; pavyzdi©, mestu, niekus.
kaip pas mūsų, vienas vaiki
Kažin k u r mūsų Vyčiai su
nas labai gerų tėvų pakliuvo " K u p r o t u oželiu"? Rodos tu
i nelaime, bet kaip stojo ant rėjo statyti scenoje jį. Nejau
teismo, pasitaikė kad teisėjas gi pirmininkas išjojo, raitas į
prigidėjo į šv. Vardo draugy miškus su savo alpieriu. Mat
stę. Teisėjui paklausus ar pri klaidas daro vyčiai, "Ožiugulįs į šv. Vardo draugystę, k a s " pabėgo nuo vyčių, kuo
vaikinas atsakė kad jo tėvas met jie laike pamaldų savo
prigulįs, ir vaikinai liko pa susirinkimus laikė. O, Ožiukas
kas, N. LVuneckaij, J . Šimo-. šventorius neaptvertas, jį gyleistas.
yra d a r prisilaikantis "Obal- uis, J . Panavas, J.-Radziuka..jvuoliaį rausia. Pasitikėdamas
Nutarta Velykų nakty pri? sio 4 "Tautai ir Bažnyčiai, Vy
Ii. Panavas, B . Kolelis, B . fltį- Į Amerikiečių gerai valiai ir to
Kristau^ grabo turėti sargy čiai turėtų visus ožiukus ir omonis, B . Kolelis, B. Salickus, j liaii, prašau ii* įgalioju viršba.
£ius išvaryti iš savo tarpo o A. Kardelis, A. Siksnenas, T . ' m i n ė t u s
M.
M.
Taukš
Buvo laiškas iš Centro at tada bus vyčiai. Parapija la
l i u s ir toliau rinkti ausiųstas, kad nariai atsilankytų bai gražiai sugyvena su savo, K rauktis, Ą. Kacką, T. Krau
klis, U. Baguševieuis, M. T a - ; k a s bažnyčios apitvaru ir varj eentralinį sus-mų, kuris i- klebonu kun. P . Daniunu. Vra
iiia^auskas^ K. Seįfcauskas, 3.1. Igonų pataishnui.
vyks kovo 16 d., 2:30 vai. po jęraži bažnyčia ir žadama sia
Mateika, P . Karlavieius, A- Amžinai dėkingas
pietų.
tyti mokyklų. Vaikučių bua Meškienė, M. Vanagas, Ci. HeKun. Via. E. Paukštė
Beveik visi nariai nutarė apie penki šimtai. Labai gerai
Rimšės klebonas.
važiuoti į "in eorpore". Visi tik nesnauskite. Darbai eina ksnis;
Po $1: L. Petrauskas, M. AI G-I-1924 m. Rimšė.
nutarė susirinkti į šv. Anta gerai. Sako žmogus uždirba
K i i n a v i e i l l s , J. Kaeka, N. At-.-( ^ H H
no, parap. svetainę 1-mą va po 8 dol., J dieną.
loška, B. Dubaka, J. Paukš ;s*>&»»**»9»»»»»» *6>*9* * * * »
landa, po pietų. Taigi nepa
Laputė.
tė, J. Skrabutis, A. Gečiau>mirškit kuo skaitlingiausia i
Red. Butų gera, kad Lapu kas, A. Sabaliauskas, \\. M'nateiti.
tė ir toliaus nepamirštų Apsi ca, M. Panavas, E. Savičius,
Kaslink mūsų prakalbų, iš- lankyti " D r a u g e " su žinelėM. Taranda, M. Šimonis, h.
rinkta komisija kad pas'iiH m į*/Aoiu tariame iš kalno.
&iksnienė, J. Beliauskas, Y.
Ant Bridgeporto
pintų svetainę. Svetainė paim
Salickas, A. Meškenas, A.
Puikiausios nuskintos kvietkos,
ta ant 19 dienos šio mėnesio,
(vestuvėms
bankletams, pagrat>ams*
Kiimis, K. Čekanauskas, M.
Įvatnikai
fcr
kitoms pramogoms.
X
seredos vakare po pamatų.
Čekanauskas, K. Gramuntas,
Taipgi užlaikome po\vder'i. por-g
Klebonas sakė, kad pamaldos
J. Petrauskas, J. Šimonis, M. į f urna, plaukams tiJikleliu^ (balr,
RIMŠĖS AMERIKAI
bus trumpos ir turėsime už
>feškenas, S. Paukštė, J. Gri- lets).
Patarnavimas
mandagiausias,
PADĖKA.
tektinai laiko del prakalbi;.
skenas, A. Vanagas, B. Cicė [kainos žemiausios.
Taigi kviečiame visus iiei *:
10 birželio 1923 m. \l Ame nas, J. Abravičius, G. Klimą
URBA FLOWER 8HOP
vius vyrus ir vaikinus i tas rikos Rimšės bažnyčios reika-Jšauskas, K. Laurinenas, A. G u
3324 Auburii Avecue
prakalbas. Nes labai bus įžy lains per rankas B. Radzevi denas. Viso labo surinkta 33S
mus išaiškinimai: Įženga vi čiaus gavau trys šimtus tris dol. A n t išlaidų paleista 8
Telefonas Blvd. 2035
šiems veltui ir kolektos ne dešimt dolerių, surinktų My dol. Prisiųsta 330 dol.
bus. Šv. Vardo draugysi : s kolų Paukščių iš Gedvelių ir
21 gruodžio pereitų "melų
susimai įvyksta kas antra ne- M i kolų Paukščių iš Mažėnų. už tuos dolerius nupirkta Rim
Telefonas Canal 7238
dėlę mėnesio 1-ma vai. po į>: *
Paaukavo juos sekančiai:
lės bažnyčiai 3 gražus didini
P E T R A S CIBULSKIS
tų.
Malia\ oJUnu
Kon traktorius
AL Panavas
$20.00 varpai. Liiucsm^bė ir džįaug
Kas nori prisirašyti galės. Po $10: M. Paukštė, A. inąs parapijoj neapsakomi.
B A Ž U'
Delegatai tapo iširnkti i Cen Skritė, P. Paukštė, M. Pauk Pirmosios iškilmingos kalėdi
tro su-raus J. Keikauskas ir štė, V. ^Bagdonavičius^ L. šar- nės mišios, karštai visiems įnel
POPIEBOS
A. Valančius. Bet galima va delis, R. Karia;
džiantis, buvo atlaikytos už
žiuoti kas tik nori, net ir vi
Po $o: L. Paukštė, K. Kole- Geradarius Amerikiečius. AuKRAUTUVE
«as "breneius". Qv. Vaido
lis, J . Paukštė, X. Paukštė, J . j k o t o j ų vardai ir.pa3 ? ai'dės pa
Nepaprastas
ur. priguli j Federacija, incka T^ 1 A. • 4 T~\ 1 * K T > 1
Paukštė, A. Paukštė, A. Pa-. skelbti iš s*\kyklos,
mūsų
bLznio
\ Centrą nuo nario po 6 een
navas, V. Savičius, A. AškeAmerikiečiai! vardu parapi
tus ir j 12 skyrių vieną dol.
audimas reiš
lenas, X. Vaieys, A. Panavas, jom ir savo, siųsdamas Jums
Nariu turi 75. Pinigų kasoj
kia
sąžiniška
B. Šimonis, L. Šimonis, B. padėka Jtttįp didėlę, kaip mūsų
apie $38,00. Mėnesinė mokes
Kostu mariams
Keperša, A. Labšinskas, A. džiaugsmas (iidėlis, drjsta pri
tis 10 centų. Įstojimo nei jo
patarnarima.
Tarabinas, X. Tumelis, J. Kar minti da, kad: 1) rnusiį vargo
kio. Bet jeigu kas suprasiu
2338 So. Leavitt Street
delis, P. Kaleišis, K. Krauklis, nai suardyti, reik teisyti, 2)
jos tiksle ir veikimą, tai nei
M. Krauklis, S. Cicėnas, A.
. ".
vieno lietuvio neliktu, kurneprigųlėtaj į šita^ draugyste. Bielskas, A. Mačiulis, G. šimanskas, J. Martinkėnas;
A. Valančius.
USE
V a k a r * ir R y t e
J. Pakalka $4;
Tiu-ėk svarias, sveikas aki«
Po $3: A. Jakimauskas, M.
Šį vakar 8 vai. šv. Antano
^-flNtev
Joigu akys apvar
Matkevičius^
B.
Šimanis,
B.
par. svet. yra Bunco paviy.
gę, iešti, dega ar
Labšinskas, A. Beliauskas, J.
skauda
tuojaus
V
kviečiami visi.
Of!11 "5tt$« k*\ vartok Murinę.
Meškenas, L. Pakalka;
Atgaivina, Palengvina. Saugu mažiems
Po $2: A. Kolelis, K. Kūpė
Vakar rytų kilęs gai.ir suaugusiems. Visose vaistinyčiose.
Hkalauk knyz.
krautuvėj ant 50 Ct. ir 14 fcį. ti s, A. P a n a v e Ą. Alkimavišiandien M u r i r e E „ Bam^tfy Ct>.. » Kast Ohio S*.. Chloašo
čius, P. Visakevičius, S. Pauk
padaiė daug nuostolių.
X. X. štė, G. Paukštė, J. Jakimaus-

l

CENTRAL MAKUFACTURIHG
OiSTRiCT BANK
m a w . 35-th st. CMC**-©.
Turtu viri 17,000,000.06
-m

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M Al-

XITH VISADOS

L FABIONAS GO,
809 W. 351h SI. Cbicaga
Tel. Soulevard 0 6 U ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR.
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir'
•
Parduodam Lairakertes.
•»•»»'••
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Kaipo lieturys, 1ieraTie*ns Tlsados patarnauju Iruogeriaosta
JJL YUfifeA
8228 West S8-Oi Street

"JEI KLAUSIATE MANĖS
TAI GERIAUSIAS
CIGARETAS IŠ BILE
PADARYTUM

Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Generalis Kontraktorius,
statytojas ir senų namrj
taisytojas.
2319 West 244h Street

Ohicago, JJX.

»•» — m m m*
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T e l . Boulevard 2 1 6 0

> Telefoną*
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Hoalerard
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Dr, S, A Brenza % L K. Rutkauskas
GY»YTOJA8 IR CHUtl RG1H
O h l o u o . 01.
{Tai.: t ryto IkT I I plot: 1
f piet lkl I po plot: f : ! • rak
iJ»-a« rak.
' — — —i i

4442 So. rVestern Ava.
felef.
1

m* i

*

liafayette

414«

' •

t i

—

Oflao Tel. Bouleyard M M
Rezld. TeL Tan Burcn M M

; 1>1. fVH»»rvar^ 05f7

Dr Marva
Dowiat-Sass

Dr. A. A, R 0 T H
RtlfiAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moteriška, Tyrištu|
Valką ir riša chronf^ką li^a-

1707 W. 47- th 81.
Galando* uuo 8 iki lt ALcaą. nuo f
ra), vak. Nedėilomla nuo 8
lkl 2 ral. po platų.

Ofisas 3 1 0 3 S. MM St

C

Gydo specialiai risoktas ryrų ir
moterų lytiškas ligas.
3401 Madison Street
SLamp. Western Are. — Oalcafro
Valaą4o»: S—4 po pietų T ~ f rak. ;
——«

1

i

.i

Keiukite tuos bajsuierius, kuv

n e -Jaž.nJHusiai .ga,rf»iuasi jdieiJ-

1

i •

Dr.
A.
Račkus
Gydytojas, Chirurgas, Ofcs-

#18t

3307 Aubnm Ave. Ohicago

^

e

Į

T^-

tetrikas ir Specijaiistas
Elektroterapas.
IŠIBIA TOITSILUS -

Graboriiu

rašty " P r a u g e " ,

•-pr

+m*m

' • . ? . " • • — T 3?

<Patarnanjq lai
dotuvėse
res
tuvėae,
krlk>«/ j
»ėe ir
kltnoMj
reikaluose,
ftai
no« prieivBmofl.

Džiova, Moterų ir Vyru Ligq
Vsl.: ryto nuo 10—18 nuo 1—5
po pietų: nuo
7—8.St
rrĮtars
Nedėltomis: 10 iki 1.
Telefonas Drezei 28*0

4 6 3 1 S. Ashland Ave.
Tel Yards 0994
VaisauNuo 10 iici 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piei
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedsl. uuo 10 iki 12 piet

) T

A. Masalskis

numerio

— —

dr. Maurice Kahn Dr. M. Stupnicki
Gydytojas ir Chirurgas

1271

mmt mm. < • » » • • • •

»J

po

i

TT

mm

tfmrn

.,

ofisą

SPBCUALISTAS

CbJcago, Ui.

•'

saro

4729 S. Ashland Are. I

——

DE. A. J. KAEALIU3
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

Lietuvis Gmborlus
2814 W. 23rd PI.
Cicaffo, IU.
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busit* užga
nėdinti.

•

—

Perkėlė

Tel. BouJevard 2160

S. 0. LACHAVVIGZ

Telefonas Boolerar4

J •*>•)' M "

Dr. CHARLES SEGAL

•••i

L I E T U V I A I GRABOEIAI

I » • • ? • • • • • • • • • • •

Vai.: l e — i i ryto: t—i po pi«t
7—8 rak. Ned. 10—12 d.

Dr, I. M, Feinbefg

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Jo laikinasis ofisas randasi
po num. 3303 S. Morgan St.
VALANDOS: 9—12 iš ryto
Nuo I vai. po piet iki 9 vak.

Tel. Canal

Kampas 31st Str.

Telefonas 8eeley 74S8

DR. JONAS P. POŠKA

M M

t r

422S

P LUM BI N G

A

ME

-w m mm^m m m • «» • < >

•* m m m m — •

KVIETKINYČIA

v

tRKi'Krrte

PAS MUS. TAS JiUMS BUS
AtfT NAUDOS,

NAUJA

Iš LIETUVOS.

Per mūsų tiesiogini susisie-;
kim4 su Lietu vos Bankais.

D—B« saartaim*.
M

tTttjant rrrlkatal.
ii Screlktai ilrg tt, KM

J

Ii tuoj rmliyU, Ir vmli eiti
I
(akmenis tulžyje)
Pasrds
rflpumo pualeje bt otr a
peractj gm, m' tam tlkromi« moks
liškomis
priemonėm!* bei vaistais.
ApkmrtMfevts eurr»tlna girdėjime. ..
U/«* rieekise U o s pasekmlotai. Ir Jei
yrą reikalas daro operacijas.
rrersoijspsU patarnavime telkia earo

3107 S. Morgan St
CHICAGO ILLINOIS
Telefonas Tardė 50S3
Valandos — 8 iki i i iš ryto po
pietų S iki 8 rak. Nedėiloiats ofi
sas uf darytas.

_ • - - - ' - - ' « ' •

• .n |

i

W

i

|

Lictaris
GTDVTOJAS ir CUIRCRGA8
460J So. 4stoland Areaae
Tel. B o u l o a r d T820
V«l.: t Iki 4 ir 6 Iki 8
Ned. 10 iki 12
Namai; 6641 So. Albany Arenas
Tel. PiDspect 1S30
Vai., pagal sutartj
g » «

t > >

> » ^

M

• • • • |»S

I

Tel. Canal 0257 Vak. CaiisJ 811A

DR. P. Z, ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

Hll^o. 86 Ave. Cicero. IU.
uida-

• > i i |

Dr, M. Strikol'is

18X1 go. KftJsUed Btraai

Oflsae stidsrjtss- kasdistf nm I raL
po piet iki • T»1. TaJtara
Nedėliotais ir eeredomls ofisas
rrtae.

• ' • • • •

Valandos: 10 iii 12 ryte; 1 iki f
po pietų; t iki 9 rakare
K -
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Ketvirtadienis, kovo 13. 192- t

D R A U G A S
sss

PRANEŠIMAI.
Renė ir O. Bukauskienė.
gramu davė ]><>lno $110.80,
10 skyr. West Side: A. Kai- prakalbos j vyko paprastą va
L. Vyčių Cliicagos apsk.
raitė. .
kąrą, surinkta $80\00; * Nek.
• » • m<
*
~
8. W. B A N E 8
I š ' t — 7 ir 8 skyrių nebu- Pcas. Dr-ją $100 aukavo .—• choro repeticijos įvyksta ket
ADVOKATAS
virtadieny
13
d.
š.
m.
Šv.
JurViena
šeimyną
$100
ir
vaikai
79 W. Bfooroe Street
vo.
Rooai
904 — Telef. Randolph 2000
Protokolas perskaitytas ir sumetė centais iki $25. Taip gio parap. svetainėje ir penk- Tai: Nuo
—i
• ryto Ik! B |>o platu
priimtas. v)erb. pirm. A. Nau kad padaryta arba surinkta tadieny, • kovo 14 d. Mark Vakarai*. S10S 8o. Hateted **r.
TRYS VAIKAI AREŠTUOTI ŠV. KAZIMIERO KOPLY
Telef. Tardą I M I
ČIOS VAJUS.
sėdienė širdingai dėkojo gerb. aukų yra $1,007.70. (Cicero White svetainėje. Visi nariai
Cnlcaco.
privalo
pribūti
ant
abiejų
re
sako:
ne
viskas,
mes
turime
•
»
•
•
•
•
•
•
»
» • mi* m m • • •
Seserims už didelį pasidarba
Joseph Durkt on, 16* metą,
Choro valdyba.
•Jau Cicero ir To\vn of Lavimą, surengime gardžios va į užimti pirmą vietą, suprantn,- peticijų.
932 ToAvnseiul st., sakosi ana
«
Labd. 7 kp. susirinkimas į- karienės, taipgi ir Rėmėjoms, ma, bus daugiau negu viršmidieną kur tai gatvėje radęs ke kolonijos savo dalį įnešė
L. Vyčių 16 kp. svarbus
koplyčios naudai — Cicero vyks 13 d. kovo Aušros Var kurios prigelbėjo, ir visoms nėta suma.) J u b . Vak. išpar
pundelį ir jame
aštuonias
susirinkimas įvyks kovo lu d.
ADVOKATAS
suvirs $1,000.00 ,— Town of tų par. svet. 7 vai. vakare*. Vi kurios atsilankė, Astros Ra- duota 18 bilietų.
V M I * bylia rlMi««« Teismu***. B n a n i l
8 vai. vak. Šv .Jurgio par. sv<j
naujas tfošimttlolci'liips bnukAbstraktu*.
Padaro pirkimo Ir
10 skyr. Vajaus vakaras \vtm» D«kumeotni Ir Iralktjl
(didž merg. ratelis)
Lake visai arti tukstanties — sus narius prašome susirinkti. Įteliui
lainėj. Visi nariai ir norir.tie-'
notes.
7 South Dearbom Street
kurios taip mandagiai pritar vyko kovo 9 d. I r Jub. Vak.
Valdyba.
o gal dar ir perviršis ta. su
ji
prisirašyti
prie
L.
V.
erga.ROOM 15S8 T R I B Ū N E BLDG.
Apie ta radini jis pranešė
navo laike vakarienės, didelis bilietų 10 parduota.
mą. Ciceroj šauniai darbuoja
Telefonas Randolph 3261
uizacijos malonėkite atsilankitiem dviem vaikam.
Paaiškėjo, kad prie vajaus
Vakarais: 2151 Weet 22 St
įspūdis buvo matant Akadesi gerb. klebonas Vaičiūnas,
ROSELANDE.
laik
P
Telefonas Canal 1667
r
e
^
g
^
'
K
^
^
^
s
t
S
l
I
I
^
P
^
^
u
«
<>
***:
.Vakar jie visi trys su tais Seserys, mokyklos vaikai ir
mikes savo uniformose.
' man, Cambridge, Mass. ir ki- linkimo p . M. Zujus skaitys
pinigais išvyko nfiestan para ypač Rėmėjų skyrius, vado
Kovo 4 d. Šv. Onos draugi
Skyrių raportai.
I tos rvtinės valstijos.
paskaita apie ] iteratura.
gauti genijų laiku.
Juk tai vaujant p-niai Cinai Reikaus- ja buvo surengus taip vadina
Valdyba.
Pirmas
skyrius
—
Jub.
Vak.'
Ateityje
bus
rengiamas
pakienei,
p-lei
E.
Orieaitei,
ptiek daug pinigu.
A D V O K A T A S
mą rožinį pasilinksminimo va
bilietų
pardavė
^28.
Iki
šios
gerbimo
vakaras
del
tii,
kurie
»Vienas iš jų Boston Store niai Petrošienei ir kitoms. karą. Žmonių atsilankė pilr.a
Teatrališkas Kliubas "Lie- Metropolitan State Banko Name
dienos vajaus reikale padarė 'gausiai aukavo,
tfratu^į^kut u v a " laikys savo mėnesinį 2201 W. 22nd St. Tel. Canal 6690
norėjo pirkti brandų šilkini Xa. Cicero — tai jau Cicero svetainė.
$1,030.50, bet tai ne viskas, ! r i o B a i l £ a v o ^ $10Q i r dau
—
ką
eia
ir
bekalbėti.
To\vn
susirinkimą ketvirtadieny, ko
kaklaraištį.
Krautuvės kaPelno nuo to vakaro liko nės aukos vis plaukia.
giau bus paskelbtos vvliau.
of Lake turi darbštų rėmėjų $125.
vo 13 d,, 8 vai. vak. Davis
sierius pastebėjo, kad desnitAntras
skyrius
—
Prie
va
į
Fed.
Apskr.
susirinkimu.*'
skyrių ta i pat.
Square Parko svetainėj.
Rengime šio vakaro daug jaus rengiasi, įvyks kovo ^
dolerinė netikra.
darinko
p-lę
GaJnaitę,
kuri
at
liet Bricigeportf Cia irgi ne pasidarbayo pinu. Peėihkaitie
M alonėk it v isi snsiri nk t i,
A DV OKA TA S
Visi trys areštuoti.
ii.
(Jeigu
Town
of
Lake
pa
stovaus
Rėmėjų
draugiją.
snaudžiamą. Vietinis Rėmėju
yra labai daug svarbių reika
Durkt o n pasakojo, kad jis 2-ras skyrius šauniai darinio- nė ir kitt>s gabios narės: Liut- darė suvirs tūkstančio dol. ir Visos delegatės atsistodamos
Ofisas Didmiesty):
lų apsvarstymui.
Valdyba.
Bet kas jasi. Seserys Kaziniieriotės, keviėienė, Nedvarienė, Klima- g;erb. Seserų
" p i n i g u s " radęs,
Kazimieriečių ir -delnų plojimu pareiškė
29 South La Salle Street
viėienė ir k.
neturėdami,
tai
Bridgeporto
Gerb.
Motinai
b
a
r
i
a
i
ir
T4^>
eia jam tikės.
•
kurios nuo rudens apėmė ves
Kambarls 530
Sesuo. \ negali užsileisti. Girdėtis kad
Telefonas
Central 6390
Suv. Valstybių komis'onie- ti mušą parapijos mokyklą,
ms Gerb. Sesutėms už vi*=a
_—
PliAYER PIANO BARGENAS.
• •• *
Vakarais 3223 S. Halsted St.
rius filass visus tris pavedė rengia vaikučius prie puikaus ŠV. KAZ. AKAD. RĖM. APS varosi prie 2,000 dol. Valio!
Player Pianas su suolelių,
100
triūsą,
pasišventimą
Jubilie
Pažiūrėjime ar ta galinga
Telefonas: Yards 4681
muzikos rolių, piano lampa ir mu
j graud jury ir kiekvienam perstatymo*'Šv. Kazimieras",
KRIČIO PROTOKOLAS. I kolonija tiek padarys). Jub. jinėj Vakarienėj.
zikos rolėms kabinetas. Palikta stoGerb. Motina Maria prane rage turi būti parduotas už 1145.00.
paskyrė po 1,500 doleriu pa kuri veikalą sulos seknmdieAtsi£aukte:
_
Vak.,
50
bilietus
pardavė.
nyje, kovo 1<i d. šv. Jurgio
šė, kad po Velykų šventins
rankos.
1389 MUvraukec Avenue
:
Trečio skyr. — Vajaus pa
Akademijos Rėmėjų susirinki
parap.
svet.
J
a
u
iškalno
par
1-mos
lubos,
akmeni.
Durkton turės pasakyti, kas
sidarbavime surinkta $190.00
mas kovo 9 d., 1924 m. š v .
duota suvirs pusė tukstanties
Susirinkimas užsibaigė mal
ADVOKATAS
jam davė tuos pinigus.
ir
24
bilietus
del
Jub.
Vak.
Kazimiero Vienuolyne.
Ii kietu — viena p. Agota. Ada.
Ofisas Vidurmlestjje
pardavė.
CHIOAGO TEMPLE BUILDIHG
domaitienė (2 sk. A. R. 1). na , Susirinkimą atidarė pirm.
Akademike.
77 W w t Wa<-hineton Street
AREŠTUOTA DIVORSĖ. rė) pardavė bilietų už $100.
4 skyr. išpardavė 38 Jub.
Room
1726 Tel. Dearbom 9057
ANT
PARDAVIMO
4
kam
A. Nausėdienė 2 vai. po pie
Namu Tel. Hyde Park 3885
Mokyklos vaikai kruta kaip tų. Raštininkavo Z. Jurgaitė. Vak. bilietų.
barių rakandai
(funiitures)
Policija areštavo Mrs. Bel- bitės — bažnyčioje (sulyg lei
viskas geram stovy; galima
•a
Maldą atkalbėjo gerb. Motina j 5 skyr. vajaus vakaras at
paranduoti taipgi ir kamba r
le Brown Overbeek Oaertner, dimo J. M. Ant vysk. Munde- i r •
sibuvo kovo 9 d. tai pasiseks
rius pagyvenimui. Priežastis
48()9 Forrestville ave., kurtas lein) įvyks kolekta kovo 1(> d. Maria.
— (Žiūrėk ką turi priešaky:
pardavimo savininkas važiuoA D V O K A T A S
Delegatės
užsiregistravo
Iš
ia Lietuvon. Atsišaukite:
automobili n j rastas nužudy — gerb. klebonas Krušas ypaGaJingus štabus gerb. kun. lg.
Voda hylas visuose Tt-ismuoso.
VINC. KARS0KAS
Exaininuoja Abstraktus. I'adaro
1701 S. Ruble Street
jm liko netikėta mlrtiN — au
tas W'aUer R. L/v\v, automo tiškai daug darbuojasi, kad sekančių skyrių: Town ot* La Albaviėių ir gerb. kun. Pr.
pirkinio ir pardavimo Dokumentus
2-ros lubos iš priešakio.
tomobiliais užmušta*, kovo 10
ke
1-mo
skyr.
M.
fcedienė,
V.
Vaitukaitį — lengvai su tūks
155 North Clark Street
bilių pardavėjas.
vajus pasisektų ir kad Brid., 1024, 5 vai. vak. 35 metu
Room 1518 Ashland Hlc»<-\
Ualnaitė, M. Laurinskaitė ir tantine pasirodys) Jnb. Vak.
amžiaus. Kilo iš Kauno K<1.
Telefonas Dearborn 4766
dgeportas
pasirodytų
bent
su
Mrs. Bell o Brown ete. yra
.Šiaulių anskr., <.ru/<liiij parap.
Vakarais:
2341 W. 23-rd Place
Z. Jurgaitė.'
bilietų 37 pardavė.
$2,000.00
koplyčios
fundacijai
šau^iiiŲ
kaimo.
TeU^fonas
(anai 3589
divorsė.
La\v su jąja visur
Paliko itkleliame nultudimr
2 skyr. Bridgeport: A. Nau
fiestas skyr. — Vajus atidė
Tai tokios žinelės apie ko
EXTRA BAR6ENAS.
tėvus ir broli Lietuvoj pnsesevalkiojosi.
sėdienė, O. Sekleckienė, T. tas JM) Velykų. (Turbūt Brig
res Ona. Ilaranatiskten? ir Bar
Ijabai pigiai
parsid.uoda Tel. Central 6800
plyčios vajų, bet dar ne vis
borą
Noreiklehe.
Petkienė, O. Burbienė, ir Ii. litonparkiečiai subytins, ilgo
Meat Markei ir groseris viso
kas
tėmykite 4 ' D r a u g e ' '
Kainas piAarvotas 4228 Ko.
kių taūti] apgyventa; nėn;
Minelkutė.
GAISRAS NORTH SIDĖJE.
i alUoniia Ave. Laidotu 11>*( fkas laikas prisirengti, pirmyvėlesniu žinių.
knygeliij niznis easb pardavi
vyks p«''tnyėloj, kovo 14 d. Iš
3 skyr. North Side: B. Naumo priežastį patirsyti ixit vie
namų 8 vai. IMI* aUjdeei* J .šv.
bės vietą užimti. Geriausios
Nina. .l<»kiene.
Vakar anksti rvta gaisras
Kryžiaus ha/.n.. kurioje |vyk*
tos.
ADVO«\TA8
kloties) Jub. Vak. 52 bilietus
tredulincos
pamaldos
už
jo
±'wVldurmiestij
Ofisas
5
skyr.
18
St.:
A.
Vetro6759 So. Ashland Ave.
kilo Wolf Furnitnre IJouse,
lą. P o pamaldų Ims nulydėtas
pardavė.
Koom
1703
Chirago
Temple Bldg.
Tel. Prospect 1266
| ū\. Kazimiero kapines.
niutė ir O. Papievutė.
VVEST SIDE.
3237 Lineoln ave.
Ošinant
7 7 W. Washington St.
Nuoširdžiai kviečiame visus
8 skyr. j?arduota 5 bilietai
6
skyr.
Brigbton
P
a
r
k
:
B.
CICERO Ofisas:, Panedėlio rak.
gimines, drau^iK ir ;>ažystamns
vandeniu smarkiai paliesta ir
ir Jub. Vak.
ĮSI 4 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036
ikilyvauti
laidotuvi^.
l>aidotuLindiienė,
V.
Dausonienė
Buvo minėta, kad ateinan*
didelė \Viel)oldt krautuvė.
vėmLs rūpinasi trrab. J. P. KuBRIDGEPORT Ofisą.-: Kitais Ta*.
Klimienė.
ėioj
nedėlioj,
kovo
(Mareli)
HJ
įleikis. YardK 1741.
Nuliūdę.
9
skyr.
—
Vaikučiams
kon
3236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737
Patirta, kad ugnis kilusi
Ona
Raranausklenė, llarljora
H
skyr.
Cicero:
O.
Beikaus
NA.PRAPATH
dieną yra rengiamos prakal
vertus išdalino ir iš ją surink
Noreikienė.
Wolf krautuvės basemente.
kienė,
E.
Gricaitė,
V.
Petro
bos su kintamais paveikslais.
ta $274.90, vakaras su pro
Telef. Bofurrard 0S13
' J. P. W A I T C H E S
Taigi, kas tik norite ši ta
DAUG ŽMONIŲ SUŽEISTA. naudingo išgirsti apie Susivie
L a w y er
LIETUVIS ADVOKATAS
NAPRAPATB
nijimą Lietuvių Uymo Katali
Dlcn.:
D. 514—516—127 N. Dear
6249
8.
Morgan
fet.
Chicago.
(Vakar ryta viršutinio #»'le- ku Amerikos, ateikite visi
honi St. Tel. Randolph 5584^—5585
Valandos Paoed. Sered. ir M Vakarais
10717 Indiana Are.
žinkelio traukinio vienas va kas gyvas į prakalbas, o
batora nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Roseland
Tel. Pullman 6S77
4652 bouth Asnland A»enue
gonas nušoko nuo bėgiu arti gerb.
kalbėtojai, kun. B.
Vai. Utax, KetTr. ir Petn. nuo
1
Iki 8 vai. vakare.
61 gat., KngU>\vood šakoje. Humšas ir kun. J)r. K. Matu
Nemažai žnionįų sužeista.
laitis, išaiškins kokią naudą
apturi žmogus prigulėdamas
prie tos taip didelės organi
GAISRAS CICEROJE.
4201 South RockueU .Street
PEARL QLTEEN KONCERTINA
Telefonas Lafayctte 8026
i
zacijos.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare
Atminkit, kad šiandien mes
Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydau
Vakar Ciceroj gaisras su
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują ser
gančių gydymui būda: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
naikino departmentinę krautu esame sveiki ir gyvi, bet su
Masu krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus,
Parduodame už žemiausią kaine, kur kitur taip
jis dar smagumą teikia.
vę, Grant AVorks Fair, 1403 rytojum nieko nežinom kaip
Jeigu jau aplankiai net keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbos Ir gi
gali su mumis atsitikti. Jau j
negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
neeustradai, o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi. Inkstų, ausų ne-1
So. 50 Ave. Nuostoliai sie
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
girdėjimo, naktiniais susiUaplnimais. ar kitokia sena liga, ateik, o aš noria*!
šiandien \Vest Sidėje randasi
kia 150,000 dolerių.
patarnausiu.
I
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramakeletas tokių šeimynų, kurias
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių ^eriaunelaimė prispaudė; pavyzdys:
sii), armonikų rusiški! ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
PRANEŠIMAS SERGANTIEMS: Pasekmingai gydau Naprapatijo?
Sunkaus automobiliaus su
būdu stalgias Ir chroniškas ligas be vaistų ir operacijų. Jeigu Tams
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
šeimynos galvai, vyrui pirštus
ta pats ar kas iš prietelių serga širdies, ner\ų, rama'tų, paralyžiumi
važinėtas Paul AVeiner, 4] me nukirto, o moteris su šešetą
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
inkstu, ausų, naktiniais suslšlapinimals ar kitokia sena ilga, ateikite
ir
muzikališkus
instrumentus
atsakančiai.
ai
noriai patarnausiu.
tų, 1746 Hasting st. Autois- vaikučių nežino nė ką daryti
Taipgi užlaikau pilna eilę optišku dalykų.
DR. J. J A K U B A U S K A S
tas su t roku pabėgo.
nė ko šaukties, iš kur pagelValandos: nuo 9 iki 12 dieną ir nuo 8 iki 9 vakare; Ned. 9 iki l t .
T
e l £ f ° n a 8 Boulevard 4774
IJOS gauti, gresia
didžiausiai
4647 SO. HALSTED ST.,
KAMPAS 47th. BT.
Alirė Ohicagos gaisrininkas pavojas. Tai matot, gerbiamie
4632 So. ASHLAND AVE.
CHIGAGO, ILL.
VALANDOS: nuo 3 Iki 7 vakare.
Telefonas Pullman M47'
Telefonas BOULEVAED 7309
veteranas George Lathrop. ji, norėdami išvengti nelaimių
11138 SO. MICHIGAN AVE.
ROSELAND, ILL.

ADVOKATAI

ir vargo "rašykitos į Susivieni
jimą L. R. K. Amerikos vie
tinę kuopą, kur busite ap
saugotas ir reikale bus teikia
ma pagelba. Tad neužmirški
te viršminėtos dienos ir ateikitę koskaitlingiansiai i Au«
Šros Vartų par. svet.
Pirmininkas.

CHICA GOJĘ

i

JOHN I. BAGDZfUNAS

1

C. V. G H E S N U L

' V, W. RUTKAUSKAS

PARDAVIMUI

v*

•

A. A. Slakis

RAKANDĄ

A. f

A.

JOSEPH C, SOBOL

BIZNIS

STASlJLANI

DAKTARAI

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

Dr. Natalii Žukauskas

Dr. M.

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

STEPONAS P. KAZLAVVSKI

J i s gaisrininkavo dar Chieagos didžiulio gaisro laikais.
Mrs. Emily Strutinsky, ku
ri pemiai Cliicagoje nužudė
nezaležn;} ukrainu
šventiko
Stetzuk, kriminaliam teisme
pripažinta beprote ir siun
čiama bepročių įstaigon.
Areštuotas Eugene Kukla,
12 m., kurs sugautas 25-oje
tagystėje. Vargiai iš jo bus
doras pilietis.
ArJENAI, kovo 13. —Grai
kijoje organizuojamas naujas
iriinisterių "kabinetas."

THE GEEVUM GIRLS

Stapulionis

