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Vilnius Turi But Grąžintas Lietuva
•—

ROMA, kovo \T>. - Gavė
nios pradžioje* pas Šventąjį
Tęvą specialėjo
audiencijoje
buvo vietos kunigai, kurie pa
skirti įvairiose Komos bažny
čiose Gavėnios . laiku sakyti
pamokslus.
,
,
šventasis* Tėvas
trumpoje
kalboje nurodė apie kunigy
stės pašaukimą ir ragino ku
nigus per savo pamokslus ne
vien iškelti tikėjimą, bet po
draug atremti ir nekataliku
GENEVON SIUNČIA KITĄ SPECIALI DELEGATĄ
propagandą, atkreiptą prieš
Bažnyčia.
Ta i pat nurodė, kad nekataiikai šiandie visur varo savo
OENHVA, kovo 16. — Klail SIUNČIA KITA DELE
'propagandą.
Nuo to tad rei
»
GATĄ.
kia apdrausti Italijos gyven pėdos klausimo išsprendimas
tojus.
Nes ta propaganda iškėlė ir vėl Vilniaus Klausi
GENEVA, kovo lfi. — Adaug pavojinga.
ma.
not žiniti iš (Veržavog, lonPamokslus sakyti paskirti
Tautu Sąjungos Tarvba at
daugiausia iškalbingi kunigai sisakė pripažinti lenku reika kams. nesinori pasiduoti del
vienuoliai, kaip tat Benedik lavimą, kad tarpe Lietuvos ir Klaipėdos klausimo išsprendi
ino.
tinai, Kapucinai ir kiti. Tai Lenkijos del .Vilniaus neturė
Lenku valdžia atrado, kad
aukštos doros ir- aukšto moks tų bu t karo padėties.
delauratas T. Sąjungos Ta
lo vyrai.
Tarvba atsisakius tai pn-ijos delagatas
Vatikane, kaip kad ir kas pažinti, ji tuo patini nurodė ryboje Skirmunt silpnai gina
metai, Gavėnios
pamokslai lenkams, kad Vilniaus klausi lenku reikalus Klaipėdos klau
*,
n*as nebaigtas, kad Vilniaus simu.
sakomi kas penktadienis.
Todėl siunčiamas kitas de
Pirmasis pamokslas buvo užgrobimo ji nelegalizuoja ir
pirmąjį Gavėnios penktadienį kad del Vilniaus lenkai ar legatas — l)mo\vski. Matyt,
dviem daugiaus pnsitisosto s a l ' j .
Pamokslą sakė vienaip ar kitaip turi tartis lenkai
IvJ.su Lietuva.
Tėvas Vittorio de Kestrioponente, Kapucinas.
Klausėsi
GKNKYA, kovo 15. — Tau LENKU SEIMO PROTESPapą, kuom- visi Romos Kar
tų Sąjungos Tarvba vakar pa
1 Ai.*.
dinolai ir Vatikano rūmu virgabaus pripažino ir patvirti
šįninkai.
VARŠAYA, kovo 15. no Klaipėdos administracijos
Lenki) seimas pravedė protePaskelbta, kad Papos viešo klausime padaryta santarvės s t o
rezoliuciją del Klaipėdos.
ji konsistorija, kurioje du nau valstvbiu su Lietuva konvenPrieš rezoliuciją balsavo Uk
j u Amerikos Kardinolu bus
Tokiu būdu amerikonas Da- rainai ir gudai.
apdovanotu raudonomis skry

Lenkai Nepatenkinti Klai
pėdos Išsprendimu
VARŠAVOS SEIMAS PRAVEDA PROTESTO
REZOLIUCIJĄ
•

•

i

BET DAVISO KOMITETO PROJEKTAI PRIPAŽINTI

•

bėlėmis, įvyks' Šv. Petro bazi vis, kuris pirmininkavo T. R.
Tarybos paskirtai tarptauti
likoj.
Tai išimtina pagarba ame nei komisijai, pilnai atsiekė
rikonams. Nes viešosios kon savo tikslą.
Associated Press paduo
sistorijos visuomet laikomos
ta telegrama apie Klaipė
Sala Kegia, Vatikane.
dos klausimo išsprendimą
neaiški. Bet jei sakoma, kad
ISPANIJOS KARALIUS
Daviso komisija laimėjo,
VYKS PIET. AMERIKON.
kad komisijos projektus Ta
rybn pripažino, tai Lietuva
MADRIDAS, kovo V>. —Is
turi išeiti p?rgaiėtoja.
paniją valdo militarinis direktorijatas.
Šiandie tad nėra
ėia jokiu ministerįų kabinetų
krizių, nevedamos jokios po
litinės kampanijos.
Karalius
daugiaus neturi sau pavojin
gu nesmagumų.
Kad taip, tai karalius da
bar jau gali rengtis kelionėn
i pietine. Ameriką, kur senai
žadėjo vykti.
Yra žinių, kad ta karaliaus
kelionė pagaliaus bus įvykin
ta. Tai bus politinė kelionė.
Tuo būdu Ispanija užmegs
stipresniu ryšiu su naujuoju
pasauliu, kuris iki šiol išlaiko
ispanų papročius, kalbą. Tie
ryšiai ne vien bus komerci
niai, bet ir politiniai.
Karaliaus kelionei kelias
jau padarytas atviras.
Perniai piet. Ameriką lankė vie
nas
Ispanijos
Kardinolų,
kurs
kai-kurioms respubli
koms nuvežė karaliaus sveiki
nimus. P>e bažnvtiniu reikalų Kardinolas atliko ir kaiknriuos valstybinius reikalus.
Tuo būdu paruoštas karaliaus
vizitai kelias.

Daviso komisija pripaži
no lenkams
naudojimąsi
Klaipėdos uostu, pripažino
Nemunu tranzitą, bet atsi
sakė versti Lietuvą atsiža
dėti Vilniaus ir tuo patim
panaikinti karo padėti Lie
tuvos su Lenkija.

,

Rezoliucijoje lenkų seimas
pažymi, kad amerikono Davi
so komisijos planai esą prie
šingi Ambasadorių Tarybos
pažadėjimams. Nes ta <Taryba žadėjusi lenkams turėti sa
vo atstovą Klaipėdos admini
stracijoje ir tranzitą Nemunu.
I r nors komitetas tą tranzi
tą pripažįsta, bet lenkai juo
negali naudotis.

ITALAI KONTROLIUOS LEN
KŲ TABOKOS M0N0P0LJ.
Padaryta įdomi sutartis.
ROMA, kovo 16. — Italija
lenkams paskolino 20 milionų
dolerių.
Tą paskolą lenkai
garantuoja savo tabokos mo
nopoliu.
Tai yra, iš to mo
nopolio pelnas
garantuoja
paskolą.
Padarytoj sutarty pažymė
ta, kad jei Lenkiją koks prie
šas puHų, arba Lenkija vestų
su kuo karą, tuomet ant ta
bokos monopolių turi but iš
skleista Italijos vėliava.
Tuo būdu norima apsaugoti paskolą.
Kai-kas tvirtina, kad tokia
apsauga lenkams
tinkama,
Bet Italijai — visai negudri.
Dar kai r kas
pažymi, kad
tuo būdu Italija turėsianti po
litinės įtakos
centralinėj ir
rytinėj Europoj.

Gi ta karo padėtis nelei
džia lenkams naudotis nei
Nemunu nei Klaipėda. I r
negalės jie* naudotis, kaip
ilgai 'ie negražins Lietuvai Vilniaus ir visu Lietuvos užgrobtų plotų. Tik vįsa tai grąžinus gali but pana-Ki .ta karo padėtis.
Kitas didelis
lenkams
smūgis, tai Klaipėdos mies
to ir uosto administracija.
Komisija išsprendė, kad ad
ministraeijon ineitų vienas
lietuvis, vienas klaipėdiškis
ir vienas svetimšalis. Bet
šis pastarasis neturi
but
lenkas, rusas arba vokietis.
Pastarąjį skiria T. S. Ta
ryba.
* Cbicagoj mirė Suv. Valsty
Toks tai Klaipėdos išs : bių circuit teismo teisėjas Ba
ker.
prendimas.

BIJO NUOSAVŲ REAK
CIONIERIŲ.
Šaukiama, nepasiduoti
BERLYNAS, kovo 14. . —
Vokietijos valdžia yra nuomo
nės, kad ateinančiuose parla
mentąjį rinkimuose reakcio
nieriai
(nacionalistai-monarehistai) žymiai
iškels savo
galvas.
Pelto, šiandieniniės valdžios
nariai įspėja Vokietijos gyve
ntojus, idant atėjus balsavi
me laikui jie daugiaus vaduo
tasi protu, bet ne jausmais.

SOCIALISTAS PAGYVENS ,

PARYŽIUS, kovo l& —
LONDONAS, kovo i.6,
Škotijos protestantu bažny Francijos senatas pagaliaus
čios genernliam • susirinkime premieruh Poi nearė reif-kė pa
Anglijos karaliaus komisionie . sitikėjimo. Už pasitikėjime
rium darbo partijos valdžia balsavo 154 senatoriai, gi
paskyrė anglekasi socialistą'prieš — 341.
.lames Brown iš Škotijos.
Tokiu būdu premieras lai

tteniaus šin of'isan
buvo
skiriami tik vieni aukštos kil
mės tituluoėiai.
Brown per metus gaus 8,G00 doleriu algos, gyvens se
novės karališkuose rūmuose ir
bus vadinamas "ITis ( i r a c e "
Užsieniu/ reikalu ministeris (jo malonvbė).
Brown, kaip ir didžiuma
Stresemann Ravo organe Zeit
šaukia, idant per busimuosius Škotijos socialiste, yra tikin
rinkimus gyventojai nepasi- tis protestantas.
duotu jausmams.
NETURI KUR JO DĖTI.
J i s pažymi, kad jei Vokie
tijoj
reakcionieriai
iškils,
COPKNIIAGUN,
Danija,
tuomet tas įvykis santarvės
Francijos
valstybes ir vėl stipriai su kovo 1(J. — Lž
koronos
vienys. Nno tos jų vienybės, franko ir Danijos
žinoma, daugiausia turės nu smukimą t a r p . kitų kaltina
kentėti ne kas kitas, kaip tik mas ir cia gyvenąs buvęs mipatys Vokietijos gyventojai. lionierius Theojnro Klialscliko.
Jis, sakoma, paeinąs iš
Vilniaus. Čionai išgyveno 22
ISPANIJA PALIEČIA
metu ir nepasirūpino palikti
KRIZIS.
piliečiu. m .„„.
.... . ,
-
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•
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PARYŽI CS, kovo 14.—Ap
turima žinių, kad Ispanijos
sostinėje Madride kilę dideli
nepasitenkinimai
šiandienine
diktatūrine valdžia.

PREMIERAS POINGARE LAIMĖJO SENATE

RŪMUOSE.

įvairiomis
spekuliaoj jomis
jis pelnė miliomis, bet paskiaus kuone visko neteko pa
skutiniais laikais nevykus jo
finansinėms mauipulncijomis.

mėjo su savo finansiniu projektu. Ir tas laimėjimas buvo

pramatytas.
Premieras Įspėjo senatą,
kad jei jo projektas nebus
priimtas, tai gali griūti vai{ mv • a.
I r tai ne viskas. Rojalistai
arba radikalai gali pagrobti
valdžią ir tuomet
Francija
turėtu 'atsisveikinti su žvdinčia šiandie republikonine val
džios forma.
Anot premiero, rojalistai ir
radikalai tik ir laukia pakiJanėių šiandieninėje valdžioje
nesutikima ir finansinio krizio. Jie taip stipriai susior

ganizavę ir nerimsta, kad toj
mis dienomis Paryžiaus aps
krity norėta paskelbti karo|
padėtis.
Į tai visa atsižvelgiant, ait
riausi Poincarės valdžios prn
ša i senatoriai palinko prie va
ldžios rėmimo.
Kita premiero laimėjime
priežastis, tai baimė, kad frai
kas nepradėtų pulti kaip vo
kiškoji markė.
Dėlto premieras nurodė se-j
natui, kad projektas remia-l
mas net pačių amerikonų iri
anglų, kurie atėjo pagelbon]
frankui. I r jei senatas atmesi
projektą, tuomet amerikonai
s a anglais neteks pasitikėji
mo Francija ir frankas turės |
žlugti.
Kad taip, tai dabar busi
laukiama franko sustiprėjimo]
savo kainoje. Nors tas Fran
cijos gyventojams begalo bra
ngiai atsieis.
T

BONUSŲ BILIUS RAPOR DAILININKO ŽEMAIČIO PA I
TUOTAS KONGRESUI.
VEIKSLŲ PARODA GREIT
ĮVYKS.
AVASIIINGTON, kovo i V t
Kongreso žemesniųjų
rūmų
komitetas karo veteranų bomisu bilių grąžino rūmams.
Nusakoma, kad artimiausio
mis dienomis įvyks balsavi
mas.

.-

Kiek patirta iš parodos ren
gimo komiteto, dailininko A.
Žemaiėio (Žmuidzinavičiaus)
paveikslų paroda ketina būti
surengta Chicagoje greitu lai
ku.
Tai bus pirmutinė tokios di
Karo veteranams atlygini
mą komitetas nustatė: ^gyvy- dėlės svarbos lietuvių dailės
bės ajMlrauda ir trupučiu gy paroda Chicagoje.
vais pinigais. ' Pinigais netu
Svarbumas dail. Žemaičio
ri but išmokėta
daugiaus, paveiksįų dailės ir istoriniu
kaip po 50 dolerįų kiekvie žvilgsniu yra didelis, ir nėra
nam.
abejonės, kad jo paveikslų pa

Kiną kalbos, kad karalius
Danijos valdžia pagaliaus
turėsiąs abdikuoti," kad šian išsprendė jį deportuoti. - Sa
dieninė valdžia bus nuversta. koma, lenkai jo nebepriima
Tad nebežinia, ką
Valdžia paduoda optimisti Vilniun.
nių žinių apie armijos žygius su Juo padarys.
Morokkoj. Bet, kiek žinoma,
ROMA, kovo 16". — Atvy
ispanų kariuomenei ten labai
blogai einasi.
Keletą mušiu ko čionai du amerikonišku
rodą atkreips į save visos
pralaimėjusi. Maurai pažan Arkivyskupu — Mundelein ir MANAGUA, Nicaragua, ko Chieagos domesį. Lietuviams
llaynes'.
giuoju.
vo 16. — Žemės drebėjimas tai bus didelė pramoga ir su
sugriovė tris Oosta Rien mie judimo priežastis.
Princesė apsigyvenusi stelius.
VOKIETIJOS PREZIDEN ty.
Lcignitz
Villoj, gi princas
TAS ŽADA ATSI
PIENAS NEBUS PIGESNIS.
PLATINK
"DRAUGĄ"
Kaiserdame.
STATYDINTI.
Princui gryžus Potsdaman
Pieno išvežidjimo bendro
Po busimų rinkimų jis tai tuo jaus sukeltos kalbos, kad P I N I G U
K U R S A S . vėms farmerių organizacija
jis turįs konferencijų su mopadarysiąs.
papigino pieną per ateinan
narebistais, nors, gal, jam ir
Lietuvos 10 litų
$1.00 čius 6 mėnesius.
netenka susieiti su savo ša
BERLYNAS, kovo 15.
Anglijos sterl. svarui 4.29
Bet pranešta, kad pieno var
Gegužės mėnesiu Vokietijoj t lininkais.
Francijos 100 frankų
4.45
įvyks atstovų
parlamentan
Princas labai atsargus. Gi
Italijos 100 lirų
4.22 totojams pienas.nebus pigesrinkimai.
rdėdamas visokių kalbų, jis
Šveicarijos 100 fr.
17.24 nis.
Šiandieninė socialistų vald reikalauja valdžios duoti jam
žia labai susirūpinusi tais bu pasą. Nori keliauti kur į ry
simais rinkimais.
J i nujau tus, Azijon, kad nebūti Vo
Nes
čia, kad socialistai pralaimės kietijoje rinkimų laike.
rinkimus ir rezultate bus pa kitaip, bus sukelta naujų pra
simanymų ir nusiskundimų.
šalinti iš valdžios.
Prezidentas Ebertas, pats
Nauja partija.
socialistas, su partijos lydėLiaudies darbo politinė pa
riais dažnai turi konferenci
jas. Tariasi, kas reiks toliaus rtija išsprendė, idant Hugo
P E R
Stinnes nebūtu kandidatu pa
veikti socialistams.
»
Vienoje tįų konferencijų E- rlamenau iš šios partijos.
Dvylikai partijos vadu tas
bertas savo draugams pranešė, kad kaip tik socialistai išsprendimas nepatiko. , Jie
•
rinkimuose pralaimės, jis tuo- paskelbė išstosią iš partijos ir
NES, "DRAUGAS** pigiausiai siun
jaus pasitrauks iš užimamos kursią naują nacionalę libera
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
įTuomet Stinnes
vietos, kurioje yra nuo 1918 lų partiją.
GAS*' siunčia per didžiausią Lietuvos
bus jųjų vyriausiuoju kandi
metų.'
datu.
banką — ŪKIO BANKĄ.
Princas Berlyne.
Bet vyresnioji liaudies par
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
Buvęs sosto įpėdinis prin tijos vadai nenori to "parti
| ir doleriais: perlaidomis, čtkiais-drafcas Frederik Wilhelm su žmo jos krikdymo ir mėgina su ne
| tais ir telegrama.
na gyvena i Berlyno priemies pasitenkinusiais susitaikinti:

r

Siųskite Savo

Giminėms

LIETUVĄ

PINIGUS
ii

k.

sc

DRAUGĄ

D R A Ū O A g
ase
K A T A U K Ų PA1
grąžinti, arba sutinkant na- mažiau žinoma moksleivijai^
Ii UDBTTTvTŲ KATALIKŲ
riams, i kitą naudingą biznį jie daugiausiai geriau jnoka|
DIENRAŠTIS
Katalikai stiprėja.
Įvesti. Bet tai turibut koe- vokiškai.
peracija, kur galima valdybą
I r tie gyvenantieji ir -besiino- •LONDONAS. Anglijos ka
pakeisti, kur galima visiems'kinantieji užrube&yje lietu- talikai kas kartą eina stipryn.
oa kMdieuf išskyrai nedeldiealu*
nariams turėti sprendžiamo viai negyvena perpnikiai. Jei J ų skaičius smaskiai auga.
M«tai
|6.00 balso, o ne vien tik pinigin- šiandien kas iš ją porą dole
Daug yra atsivertimų perėji
Pw«i Metų
13.00
įrių, kišenėje turi, tai nežinia, mų iš anglikonų ©ažnycios į
m%aumexaią BIO*AS1 isjtaino. Lai- giems keliems asmenims.
j kas ryt bus. J i e daigiausiai Katalikų Bažnyčią. T. Wood• aratton nuo airašymo dienos,
Čia tik minties trupiniukai, j-tikisi amerikiečiu lietuvių pa- lock nurodo, kad -per paskuti
noo Nanjų Motij. Norint permai' ti tfirtii fu&da reikia onsioa- Plaeiau svarstyti tą reikalą šalpa. Jieign ji neateis, tai dau nius dvidešimt trejus metus
k aanae adretae. Pinigai geriau- — " D r a u g e " atviros duris.'gelis bus priversti pertraukti vienų anglikonų dvasiškių pri
ii siųsti isperkant kraeoje ar exwo "Money Oider" arte įdedant Kas nori ir gali, tepasisako. mokslus ir važiuoti Lietuvon. ėmė ikatalikystę per 240 asme
Vadovaujanti mintis visų tu Tai girdėjau nuo lietuvių stu nų, o nuo 1841 m. skaitant ,bus
•tgne ) regiftnteta lau***.
ri būti, kad įdėti pinigai tar dentų Šveicarijoje ir Austri per 800. Kartais šių atsiver
DRAUGAS PUh. CO.
tusių prie tikrojo tikėjimo as
nautų vykinin/ui, ne sumany joje.
2334 Soutii Oafcley A venų© mams; kad Lietuvai butų nau
Brangus broliai ir seserys menų medeginė padėtis pasi
Chicago, Illinois.
dos; kad žmonės patys valdy*- lietuviai — amerikiečiai! J ų s daro baisi nustoja viso, ką
Xal Roosevelt 7793 tų savo pinigus ir patys už visuomet duosniai aukavote tik turėjo prieš tai. Pagelbai
Tėvynės reikalams. J u s duos- teikti atsivertusiems angliko
juos neštų atsakomybe.
aiai šelpėte ir Lietuvos moks nams dvasiškiams — pričeTRUPINIUKAI.
leiviją! Jums amžinai bus dė riams sudaryta tam tikra div>u
Dr. St. Usaris.
dinga tauta, o Lietuvos isto gija; tik su jos pagelba pasi
Bašo socialdemokratai, kad
seka pagelbėti sunkiame me
44
(aalybe" dėti pinigus, tai LIETUVOS MOKSLEIVIJA. cija tai užrašys aukso raidė
mis. Ypač gi bus jums dėkin džiaginiame padėjime atsidū
usvien, ką mesti juos į vanga moksleivija — busimoji rusius naujus Baraiyčios na
enį. Taip, " G a l y b ė s " visas
«-(Užbaiga)
Lietuvos inteligentija.
Jūsų rius.
kslas yra — mesti pinigus į
-luosnumu gėrisi net svetiniGarsus Franci joj kisvamaandenj, kad tas vanduo ir eGyvenimas svetimoj šaly.
Laučiai. Vienas mokytas IIJ nys G. Herve laikrašty " L a
fcktra apšviestą Lietuva, ir &u
Dabar pažiūrėsime, kuo gy andas, žinąs Amerikos gyve
Victoire" skelbia, kad vienuo
tų Lietuvos fabrikų ratus, ir
vena niusų moksleivija užru- nimą, man pasigerėdamas -ap
linių kongregacijų sugrįžimas
amintų Lietuvos dirvoms nebežyje. Keletas jų gauna Už •akynėjo, kad lietuviai A n r : Visame pasaulyje yra žinomas miestelis Holywood, nes tenai gaminami krutaini pa
Francijon geriausia patarnauandeningą, bet reale naudą.
sienio Reikalų
Ministerijos koje neištautėja, myli savo
tų tikybiniame šalies nurami- veikslai.
Socialai savo rašte sutinka,
stipendijas. Tie yra laimin Tėvynę Lietuvą ir rūpinasi jos
Dievo Apveizdos parapijoj "Catliedral Film Co." nu ėmė knitamus ^paveikslus i r
me bei jos doros pakėlime. ,
ad įsisteigus ' ' G a l y b e i " bus
giausieji, nes jų stipendijos reikalais, ypač moksleivija.
jau rodo juos tenai parapijos svetainėje. Nuimta paveiksluo se visa parapijos istdrlja j r
detuvai naudos, kad bus pelRomos
laikraščiai
"Coviciv
Bet jų yra tik ke : 'Mano tautiečiai, holandai, ei
dabartinis jos stovis vienkart sudaryta labai įdomi komedija.
ii o jdėjusiems pinigų. Bet jie užtektinos.
letas. Kiti gi gauna valdžios na kitais keliais: iie meta sa d* I t a l i a " ir " l'Osservatore
įdomiausia tas, kad visi aktoriai yra lietuviai ir iš D. Ąpv. parapijos. Žmdnlenis t i ė
riešinasi, nes... jie socialisstipendijas arba iš Lietuvos vo kalbą ir užmiršta savo tau Romano" atremia Ludendorlo paveikslai begalo patiko.
li.
bankų. Bet ir tai nevisi. Ne tiečius Holandijoje", užbaigė melagingą užsipuolimą
_
ant
Šiandieną ir ryt juos dar galima pamatyti.
*;
mažai turi gyventi amerikie jis karčiai savo pasakojimą. Vatikano. Laikraščiai rodyti
Beabėjo, tai pirmas lietuvių istorijoje toks atsitikimas.
" j >
Mums, kaip ir visiems, ku čių lietuvių pašalpa ir pasi
l
ė
l
|
|
įrodo, kaip karo metu Vatika " . . . - •
>.
.'
'f
,
11
' "' , ," "• > , -.Pi"-'m)y i >jiaiLi.uii'.u.^JUlift
to Lietuvai gero velija, rupi, skolindami.
Tečiau dar daug reikia Lie
nas pilnai išlaikė neutralumą.
ad " G a l y b ė " savo uždavituvos apšvietai. Supratote iš
delegacijai; kiekvienas dėle- turi būti paremtos vienu ir kinti.Jfeigu'kum valstybė; or1
Kas gauna
ius įkūnytų. Norėtume, kao
«ganizaoiįos -na*ys, 4ieu#Hji*in'
stipen- *ito straipsnio, kiek vargo tu DARBININKŲ REIKALAI. gatas tuo būdu turi teisę bal- Į tuo pačiu principu.
os atstovai apgalėtų visas Jijas ar iš bankų, tai Vokie- ri Lietuvos moksleivija. Jeisuoti nepriklausomai kitų sa-j Tečiau sutarčių projektai I U įvykiniį »u1a»ti l ^ k n w 3»
:liutys, ir tas, kurias nepama-1 tijoje gali dar iš bėdos pia- / u jūsų kišenėje pasimaišo at
vo krašto atstovų visais klau ir nutarimai turi privalomai. ratifikuotų, tai galėtų -'*8M
(Tąsa).
uotai stato socialistai, ir tas, gyventi. Teėiau gyventi Vo- •iekamas centas, tai nepasi
nuo
valstybių, procedūra, s u ^ t M ^ ^ t ^
simais liečiančiais konferenci priklausyti
Kaip veikia Tarptautinė
;urips pamatuotai yra žmonių kietijoje dabartiniu laiku mu- gailėkite ir toliau aukoti Lie
organizacijos narių, tautinio apries ją įr gali'b'nt pritaikinja.
Darbo Organizacija?
trintyse,
sų studentams gyvas vargas. tuvos kultūros reikalams. To
Šiuo laiku organizacijos na
His "socialinis Parlamen autoriteto šioj srity k o m p e - j ^ s ekononnnžs sankcijom."
$
Pamatuotos
kliūtis visos Mat vokiečiai pastaruoju lal- i ai padėkite, koliai Lietuva
riais yra 57 valstybės. Tarp tas" — kaip tai jis vadina tentingo, būtent daugumoj at- j .TaSptaiitinep \faaAo #Ę&#L~
iueina į vieną: a r " G a l y b ė s " k u pradėjo baisiausiai neap- visai neatsistos ant kojų. Juk tautinio darbo .biuro adminis
aaiajos uiduotic.
mas — neturi j statymų leidi sitikimų, parlamento. P a r k - j
Itstovai sukels tiek kapitalo, kęsti visų svetimtaučių ir juos bus laikas, kad pas mus kul tracijos tarybai šaukiant, at
mų galios. Jis galėtų ją turė mentai gali nepriimti šių su- J^^nferenoija t u r ė j o Jau;>poa
siek reikia.
visaip persekioja ir išnaudo tūra ir gerovė tokį stovį pa stovai nariai susirenka ma
ti, jeigu valstybės, .organiza tarmių projektų ir sprendimų,
j a Pasilieka dar kulturinges- $ieks, kad nebereikalaus bran žiausia kartą į metus visuoti
ei jos nariai,' s u t i r ^ - ^ a l i n a f j bet jeigu viena valstybė, ne
J ų darbui jie turi jau sukėk nės šalys, kaip Šveicarija, Au- i»ių tautiečių Amerikoje pa- noje konferencijoje. Visos val
atsisakyti nuo savo suverenu-1***> aplenktų tai ir nesvarsity-'' k # S svarstė d a p ^ u s i a £f>drš $100,000. Reikia dar bent a t r i j a , Prancūzija ir Anglija, gelbos.
stybės,
didžiosios
irmažosios,
Sutarties tų kompetentingam a u t o r i t e t e ' mnnes darbo problemas; 4^t"
mo
E i n a n t Tttikos
1
S300.000 pradžiai. Tai labai kame nėra tos svetimtaučio
būdamos organizacijos nariais l e k s t u ,
tarptautinei
darbo tai jau butų pritaikoma Ver-' *ojt J s o c i a l i a i pasverta jurų
(Bus daugiau)
neapykantos.
Ypač
Šveicarija
aug. Amerikoje iš viso tesuturi lygias teises i r privalo k o n f e r e n c i j a i p a v e d a m a b a ] _ saillos sutarties 416 str., ku- 'klausimams
įvyko Genujoj
cetta iki šiol apie $25,000. Tai yra lietuviams prielanki. Bet
kiekviena paskirti 4 atstovus, suoti ir priimti sutarčių pro ris leidžia šiam atvejai kitai ^ 0 * 1 . ~ 1tffWo mėn,.; treKad spauda yra viena iš di kurių du atstovauja vyriau
3er du metu. Reiškia trūksta Šveicarijoje yra brangus pragurios nietu na|riilėta
ar bent $275,000. Taip daly j gyvenimas. Panašiai ir su A n džiausių galybių, tai šiandien sybę, vienas valdininkus ir jektus, kurie turi tikslą užde valstybei, tarptautinės darbo ^Jh
t i pareigas valstybėms, ku organizacijos nariui, pranežti 0Į»Unį^li #ewe8 ^ukkrteaūsicams einant, kaip ikj šiai die- gi i ja. Austrijoje yra kiek pivienas darbininkus. Ne vy
ai, " G a l y b ė " sukels savo dar giau, bet visgi girdėjau, vai- visiems aišku. Todėl Lietuve* riausybės delegatai turi but rios juos ratifikavo, prisilai apie tai tarptautiniam teisin- **&> » v o Ženevbj 1 ^ 1 m.
*******•«ų pradžiai reikalingo kapita- stybės stipendijos esą pragy- katalikų visuomenė tepasi rū paskirti sutinkant valdininkų kyti kai kurių htisyklių ir gnmo Tribunolui. Tuo būdu * * * * ^ ^
k(
konferencijos nutarimai, b ū d a ! ^ ^
* ° ^ ^ 6 ' ^ j * * o... už 22 metų.
I venimui mažoka. Pasilieka vanurodymų,
kurie
yra
direktyarba darbininkų daugiausia
pina
tą
galybę
suorganizuot
glainentarines reformas ^ene
įžiuoti į Prancūziją. Ten ir
atstovaujamoms
profesinėms Į vai s priimant įstatymų leidi- mi priklausomi nuo parlamen
»ypj 19g) m f palių mėn^ ir
Aišku, kad pasisekimui rei-i pradeda daugiau vykti lictu- padėdama savai spaudai išbu organizacijoms k a l b a m a i k r a ' ^ o arba
administrativinės tų, faktinai atsižiėrimi yra
penfcto^jSenayoi 19^3 m . s p a kia ieškoti kitų keliu.
vių studentu. Bet kolkas ten
šte jeigu tos organizacijos ten' priemonės galinčias keistis su v i e s 0 S 1 0 s opinijos.
Ar nebūtų toks kelias geras? negali daug nuvažiuoti, nes joti kiek ir kuo kas tik išgali veikia. Balsuojama k4ekvie-|3ig kiekvieno krašto ypatin-j Pagaliau, ratifikuoti vergia lių .mėm paiyasta dafbp \fopekcijos klausimui/
Reikia panaikinti žmonių ne- Lietuvoje prancūzų kalba yra
Pr. Dovydaitis.
nam asmeniui, bet ne visai! gaiš reikalavimais, bet kurios pareiga nutaripiams prisitai(Bus daugiau)
įpasitikėjimę. Tas nepasitikėji
—
*53E
mas yra. Jis yra pamatuotas
— Nuostabiai paprasta! — pastebėjau aš. nus privatinį turtą, skaldai nustojo sayc
Džeromas K. Džeromas.
— O del ko jųs išsirinkot juodą spalvą?
ne dėlto, kad dabartiniai "Ga
— Reiškia jųs tiktai iš tų numerių ir ats- buvusios reikšmei, išskyrus, gai ant tik *pr«— pasiklausiau aš!
l y b ė s " atstovai butų nepatiki
— Nežinau — atsakė senis. — Man pa kiriate vyriškį nuo moteriškės?
kybos sritį. Taip kad dabar -numeris,. 1*X)
—
Žinoma,
-^trumpai
atsakė
.mano
pa
mi, bet dėlto, kad daug jar<
kanka žinoti, kad šitą spalvą nustatė vi
jau .neskaito sa^ė ^ a i ^ u i a u numelio - ^ «.,lydovas, kuriam, matyt, ,mano įdomavimasis 000,000.
siems amžiams...
tb-vių mūsų žmonėms nunešė
•
T
pradėjo
įgrįsti.
Kurį
laiką
mes
vėl
ėjome
t3
— Kas? — susiįdominau aš.
pinigų. Neskaitant laisvama Iš rlisų kalbos vertė Matilda Žilinskaitė.
ivadangi mažėjuje, Jkur aš pabudau, no
— Žinoma, Dauguma, —nepaprastai iš lėdami, paskui aš paklausiau:
nių suktybių, didžiausia prie
vo jokiu
nusinrAiiKti toJ
_kfi rir
ibuvo
jokių prietaisu
prietaisų .nusiprausti,
tai••&%
(Tąsa).
"—
O
del
ko
kiekvienas
jus
turit
turėt
kilmingai
atdakė
mano
palydovas,
maldin
žastis buvo ta, kad pinigu
nesiprausiau. Dabar, pajutęs bųtiuo ifeikalo
numeri?.Senis
šyptelėjo,-pasigailėdamas,
dirs
gai
pakeldamas
savo
šlykščią
skrybėlę
ir
—
Argi
visi
šitie
žmonės
—
dvynai?
—
nebuvo sukelta tiek, kiek rei
prausiihu atsigaivinti, pasiteiravau '<& «jivo
telėjo
į
mane
ir
ištarė:
paklausiau.
'
nužemintai
nuleisdamas
žemyn
aki*,
kaip
palytiovo, kame man butų s a l i m a / p a d a r y t i
kėjo.
—
Kokius
vis
.keistus.klausimus
tamsia
darydavo
buvusieji
puritanai
maldos
metu.
— Dvynai? r— žymiai nustebės pakar
šita operacija.
Amerikiečiai dėtų i "Galy
Užsimąstęs, aš machinaliai sekiau pas duodi!... Nors... Aš jų tikėjaus. Numeriai y~
tojo senis — Iškur tamstai atėjo į galvą to
b ę " savo pinigų jeigu žinotu, kia nesąmoninga mintis?
-— Pas mus neleidžiama j * t i e m s ^ r a u s kui senį. Paskum, pastebėjęs, kad mes su ra tam, kad mes galėtume vienas kitą ats
t is — pareiškė palydovas. — k i a u l e i i g į ^ e n kad bus sukelta tiek, kiek rei
kirti.
— Kodėl gi nesąmoninga? — truputį pa tinkame tik vyriškius pasiklausiau:
knj, ta^ia, nries g e l i a n t <**4*M«, -4amsiftt »U
kia. Kitaip " G a l y b ė s " suma sileidęs atsakiau aš. — Kuo gi kitu aiškinti
— A^gi jųs vardų neturite? .
— Argi šitam mieste nėra moteriškių ?
praus..
nymai gali mirti piniginės as- stebėtiną visų, kur susitinkam, panašumą
— Žinoma, ne.
— Kaip nėra moteriukių!? — suriko se
— Kaip nupraus!? — sušukau aš. —
menijos liga.
— Del ko?
tarp savęs ir tarp tamstos? Visų vienodi vei nis, i—
— Kiek tik norit. Mes jau labai daug
dai, visų vienodos, juodos spalvos plaukai...
— Na, stačiai del to, kad del -vardų Juk ąš ne Rąžytis, j a l i ų ir pats...
Tad reikėtų: suorganizuoti
— Tamsta 'busi •valdfnrrTkų -nupraustas
— Kai del šito dalyko, tai mūsų taip jų sutikom.
buvo daug nelygybės pas senovės žmones.
Amerikoje legale, ne korpora nuspręsta, tai neatšaukiamas įsakymas turėti
— Tečiau aš jų nematau, —tęsiau — Ar Vieni iš jų save vadino Monmoransi ir iš- — ^ertra'nkė mane «eni5.
ciją, bet kooperaciją iš tų vi juodus plaukus — paaiškino mano palydo gi jųs manote, kad aš nemokėčiau išsyk at aukšto žiurėjo į tuos, kurie vadinosi Sm ; -,
— Bet del * o -prireikė veldfcfei ^auklės
sų, kurie dės Lietuvos elek vas — O Eieno jie iš prigimties kitokios skirti moteriškę nuo vyriškio? ;
tais, o Smitai nusigręždavo nuo Džonsų... Ir į priedermių im«igį -^- .stebė-jati^ «iš.
trizacijai pinigus. Sudėtus pi Spalvos, tas privalo juos juodai nudažyti.
— Štai, tamsta, eina dvi moteriškės, — taip toliau ligi begalybės. Kiekvienas di
Senis >paai%ino, %ad negalima , < * ^ p a
— Tai del ko gi tat visa? — pasitei pasakė mano vadovas, rodydamas į porą pra džiavosi savo vardu i r su panieka žiurėjo į; laikyti žmonėse lygybės, jeigu jiems b a s ^ n f
nigus pavesti globoti ne toli
ravau
aš.
einančių pro mus žmonįų, apsirėdžiusių to kitokių vardų nešiotojus. Taigi, del to, kad, ta laisvė kaip j r ka<fe uisimai^%s j a u s t i s .
mai Lietuvoje " G a l y b e i " bet
— Kaip del ko!! — užsipuolė mane se kiomis pat pilkomis bliuromis ir kelnėmis.
pačiose šaknyse paktrst šitą negeistina ir pa
čionykščių patikimų žmonių,
Buvo žmonių, kmrio .įprato -tris ar ketltfįs
ms
—
Argi
tamsta
to
nesupranti?
Ąš
juk
vojingą
apsireiškimą,
buvo
nutarta
vardus
—
Bet
iš
ko
galima
pažinti,
kad
tai
mo
pačių užLiteresuotų narių rink
lairtus į dieną praustis, t»6 jtarnų Ocįti kūni
tamsiai
sakiau,
kad
pas
mus
klesčia
visiška
visai
panaikinti,
o
-pakeisti
juos
-numeriais
teriškės
—
stebėjausi
aš.
tai Valdybai. Ir sukeltą kapi
ne į metus, jautė reikalo mtfciVaiyti tnfrviis.
lygybė. O kokia gi tai butų lygybė, jei vie
—
1Ą
metalinių
numerių,
guriuos
ines^
—
Ir
Monmoransiai
prieš
tai
nopixHestat a l e siųsti Lietuvon tik tada,
Šios priežasties d4imi -sit*iittiė ėvi ^ f e į e :
niems iš mus-ų, ar tai vyriškiui ar moteriškai, visi nešiojame prie krutinės, — atsakė se \ip? ^-stebėjausi.aš.
kai bus jo užtektinai.
butų lesta darkytis šviesiai geltonais, «v«ba, nis.
— Kaip neprotestavo! Protestavo ir net svarių ir -nešvarių.,Jie * t a į & ^ ^ d n o l f ^ H
Mūsų žmonių pinigai b u t ų j ^ į ~ a ™
\ n \ k ^ ^ v a ū ^ ^ i ^ r
— Aob, šit kaip!... O aš maniau, kad ši Ji'uaį smarkiai, b?t bu vo Smitų i r Džonsų kitą r dėlto, net b u t o jan H>e^dMfe # jų pačių . valdonu, jų p a - j n u i i ^ 'plaukais kito galva, degtų, kaip vgnv tais numeriais jųs pažymit tiktai policininkus nuslopinti, kurie kaip-tik ir sudarė Daugumą -gimti buvusieji pcHtatUi. 6vi«^ijyį'/ . į i e k ^ o
eiti saugojčuni. Pasitikėjimas n l l 0 mi\o želmens, trečio juoduotų kaip ang- ir stebėjausi tiel ko jų tiek daug, tuo tarpu — iškilmingai ir maldingai, kaip pirma at- nešvariaisiais, o mės^ąrieji neaj^^rtė $vaiajĮfoutų.
lis, o dar kitų baltuotų, kaip sniegas? Ne, kaip paprastų gyventojų visiškai nematyti— bake vadovas.
jų. Ir del-te valdžia buvo -priversta -in^Ms^. — r . . ,.
. ' m ū s ų laimingais laikais žmonės lygus ne tik pasakiau aš.
— Bet, argį pirmieji i r antrieįi numeriai inartis (piliečių prausimu. Dabar, yra paajrirJeigu ir tokiu kebu nepasi- l u o m ų a t ž v i l p r i U ) b c t i r i š v i r g i n e į a v o i ž v a b : .
— Hu, kiekvienas gyventojas turi savo i nežiūrėjo iš a u H t ) į trečiuosius -ir ketvir
sektų sukelti kapitalo tiek, (la> j v e ( 1 ( , v ^ e m g vyriškiams privalomą barz- numerį: vyriškius pažįstame iš lykos nume tuosius numerius ir 1,'iip to'iau paeiliui! - •ti tam tikri v a l d i n i n ^ i , kuąie ^ v k a ^ i ^ i e ną ir vykina visų ,pįtfeeių ^ r a u $ i n ^ . P ^ į t j u s
kiek reikia, tuomet kooperaci- a o s į r u s ų gktrtima, ir abiems lytims vLmx>- rių, o moteriškes — iš sėtps, O policininkų klausinėjau.
įą galima arba likviduoti be dą plaukų spalva ir jų vienokį 'ilguma, mes pas mus nėra: mes įų nereikalingi, — pa
; — Taip, iš ],ri»zių pūtėsi ir d d lokio rrusiprausimai g p o a t a i / d r a ų ^ i a m i .
« skirtumo — tvinijio senis* — Bet, panaHdnuostolio ir žmonėms pinigus takiu būdu pataisome gamtos nukrypimus. mokė mane senis.
t Bus daugiau)
.-g . .
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LIETUVIAI GRABORIAI

» .< 81 n ą
Į
==g
j JCovo 7 d. įvyko Zimano
ROSELAND.
Daukanto Teatr. jaun. kliubo
Puikpe sgin»ttynw.
susirinkimas parapijos kamLietuvis Graborlna
Rengia
vakarienę.
bariuąse.
Atsilankė
nemažas
J8.1^ W. 88rd FL
Pirm. E. Šlapelis įnešė su
Olcago, Dl.
skaitlius narių.
manymą
surengti
spaudos
su
Visų
Šventų
parapijos
šį
nai atkartojamos. Čion V. Ja
Patarnauja laido
Vienas
komisijos
narys
iš
tuvėse
kuoplgiausia.
.^aHe,
kad
tarp
-vietos
lietu
metiniai komitetai rengia ne
linską* tenoras, sudainavo dvi
^••»w^^w
"VW "^^ajp^F^iapSlir^^VaV^^t
aelkale
meldžiu at
«lavė vakaro raportą iš įvy
kų
.daugiaus
g«erų
katalikišku
paprastą
vakarienę
—
bankiesišaukti,
o Bfano
daini. P. Muliolis skambino
busio
10-JI-š.
m.
Kliubui
nuo
darbu
busite
užga
Kove 5 dieno-^v. įJurgio pa piįaninų, gi p. N. Neverdaus
nėdinti.
L. Vyoių 58 kuopa laikė mė Pfcnygu. įr laikraščių praplati-, tą nedėlioj, kovo 30 d. para jo liko pelno $78.24 p / B u 
rapijos eilėje įvyko gražus kas išpildė solo smuiką. Pi- nesinį sus-oua :kovo 4 4 . $»-įdus. Ir iš padaryto pelno per pijos svetainėje, kuri dabar
$eA. Oanal 1871
kauskienei
už
jos
pasidarbavi
.
8188
koncertas, duotas Vyčių ir &v. janinę. taipgi skambino p. Bal dupdant raportą oiuo "iBunoo spaudos savaite, įsisteigti cho remontuojama.
mą kliubo labui vienbalsiai
Jurgio parapijos chorų, vado trušaitis. Po to p-lė Sereniutė, P a r t y " p a a r d ė , fcad iįeigų* >f!iu mažą knygynėlj. Šį me
Praeitų metų parap. komite pripažinta 10 aukso dolerių
£
vaujant jmiz. J. Oižauskui. soprano, jausmingai sudaina buvo apie $50 ir iš *o .-atliks; timą visi parėmė ir vienbal tai labai puikiai pasidarbavo.
dovaną.
• •i a>*^ ^ w p , w > w .
f
Programoj daly.vayo roišras vo dvi dainas. Po šio gardaus nemažai »pelno. Tas parodo, siai nutarė rengti spaudos Parapija jų rūpesčiu turėjo
Išrinkta komisija teatrui Telefonas BoaleTard 41S8
choras i£ 80 asmenų, vyrų cho kąsnelio pijaninę, skambino kad yyeifti veikia ir tam juj Savaitę. Į spaudos savaitės Į pajamų virš $19,000.00. Prie, ;engti iš šių asmenų: Žu
ras* merginų choras, solistai p-lė Gardinskiatė talentuota veikimui visuomenė pritaria. komisiją jėjo sekantieji: gerb.' darbščių i r sąžiningų komite-' kauskienė, T. Mačis, T. RukA. Kasalskis
i r deklamatoriai.
pįįanistė, j . M. Ardzis dainavo *Tš senų reikalų buvo aptar klebonas, varg. E. Šlapelis ir fų pavyzdingo sutarimo tarp štallė. Prie kliubo prisirašė
Oraboriua
t liUK
MLsras choras sudainavo še solo vieną kurinį, gi p-lė Da-ta kad Vyčiai nupirktų gra< moksi. J. Zabulionis, spaudau savęs ir gerb. klebono kun. P . ] '.. *"* .
Patarnauju lainaUJ1
m
įtotuvėee
rmt™
šias daigus, vyrjj, \r\§, o mer midavičiutė labai jausmingai žių scenarijų,del mūsų naujai ?ayaitė bus paskelbta vėliaus, j Lapelio daug prisidėjo ir paCnvčee,
krtkAtyKUubc Koresp.
kaip bus viskas jau prireng- rapijonai sukėlimui virš mi
s ė e Ir kJtnoae
ginę dyi. Visos (Jai&os susi deklamavo. 7Dialogą "Žaligo- ištaisytos svetainės, kad pas
reikalaoee. KaJ^^
vskio Mirtis' lošė J. >Sadaus- kui butų galima lošti didės tą. Valio! .p. Šlapeliui už to-jnėtos sąmos .parapijos reikanoa
prleinamoa.
rinkusiai publikai, kurios bukius gerus sitmanymus ir i-lams.
kas ir J . Ruseckas.
YO pilna svetainė labai patiko, lP-nia M. Čižauskienė .solo nius teatrališkus veikalus.
^ešinlus. Choras-pasirinko sau I g į ^ t i a i d komitetai, sek- SkaitykHe, Platikinte, Remki-4 S307 Auburn A ve. Chicago. j
Buvo įnešimas duotas kad TA organą^ jaunimo^ laikraštį
tat kaikurios buvo priversti dainavo pirmoj daly sekančias
d a m i pemykščių komitetų pa
te "Draugą/', vieaiintėli kata
icm
mūsų Vykiai, mėgstą mužiką, *VytįM. # Korespondentu visi
rsssc
vyzdį, bando net pralenkti
dainas: "Kaip miela išgirs stengtųsi suorganizuoti Vyuų
M 11 m M
» r * » » mc*Jt
t i " , " Ispaniškai", "Ne del orkestrą. Paaiškėjo, kad dar vienbalsiai išrinko moksleivį j pernykščius. Jie sumanė su- likiška dienšraštį Amerikoje.
tavęs aš mergelė*', "Dnndu- bas yra pradėtas ir jau šie J. Zabulioni. Valio šv. C i c i - j r e l l g t i didžiausi bankietą paliukas"; antroj daly: "Nu- asmenys veikia gerai ir lanko iijos chonii ir jo vadui p. gla- rapijos naudai, kokio Rosc-i
PIRKTI, PARDUOTI AR MAl• » » • • • • • • • ——
f1
.5'
..
NYTI
VISADOS
KREIPKITfiS
pėliui!
AkU
v
pritaikymo
mene
8 W. £ A N I 8
(>į
Greičiau"
ir
landė dar nėra buvę.
•plasnok
PAS MUS. TAS JUMS BUS
#
praktikas:
Koresp.
ADTO*ATAi
20
metT4
prityrimo
ANT NAUDOS.
"Stasys". Publika dainavimu
Šis bankietas bus nepapras
f* W. Monro* Otregt
P.
A.
Ivanauskas
,—
Sinuilabai gėrėjosi, visiems p-ni
tas ir tuomi,.kad jame be pui I
Rr»m t*4 - Telcf. Rjuidolph StOfl
korius,
O.
Mileriutė,
pianistė,
Vąl: K*© • ryto i k i I po ptetu
Čižauskieiio
patiko, kaikukios programos, bus proga
*a*arala. t i o a 8a. Halste* 8tr.
P.
Kvedas
—
Saxophone,
-P.
rias dainas buvo priversta
1*11
gauti ir brangjų dovanii.
Ivanauskas
—•
Clerineta,
P.
pakartoti.
1 dovana — auksinis laikro
y
Lapkus — Bnujo.
Chorai, solistai ir kiti pro
dėlis su retežėlių, $35 vertės;
Pageidaujama
iš
šios
kolo
gramos dalyviai savo užduotis
2 — Elektrikinis pečiukas,
809 W. 35fli Si. Chicago
išpildė labai pagirtinai. Už nijos jaunimo, kad jeigu kas
$15 vertės;
a O f f T O M A I PAHKUK1A
i
moka
bent
kokiu
instrumentu
Tel. Boulevard «61>. it/07W
tat ir koncertas teikė daug
Aklu I^lgM
Waterbury, Conn. — 17 — 3-čia — auksinis žiedas, ver
ADVOKATAS
PADAROM
PtBKIMO IR P A R - i
groti kad atsilankytų ir priAr jnms skauda galvą?
kurta* rUo—
Teis
I- gražaus,
neužmirštamo
įspū
DAVIMO RAŠTUS.
30 kovo.
ptrkitno Ir
Ar įnaų akys a&aroja?
tas $10.
sirašyhi
prie
kuopos,
nes
tas
Pasekmingai siunčiam pinigus ir |
džio.
Ar yrt> užd^tgtoą?
% Parduodam Laivakortes.
Hartford, Conn. •— 31 — b Jei kas negaus dovanu, tai
? South Dearborn Street
daug jiem gero atneš.
Degina ar niežti?
ROOM *at8 TRIBŪNE ItlJDG.
Nauji kuriniai.
Ar skaiiant tek y s greit pavarg
laimės sknnig vakarienę ir ma
Taipgi buvo nutarta kad ic- balandžio.
Telefonai Randolph 8281
sta?
lonius
lx»i
draugiškus
pažnekė
Ar
kvaišta galva?
atras
butų
įvykdintas
pirmą
Brookly;i,
K.
Y.
*
7
—
13
V«tar>is: 21
2151 West 22 St. Kampozitorius J. Cižauskas
Telefonas Canal 72SS
Ar matote kaip ir plukaaelos (
sius ir pasinaudos puikia pro
Cajoą) I M T
balandžio.
parašė naujus muzikos kuri dieną Velykų, vakare.
taškus ?
PETRAS CIBULSKIS
Ar
atmintis po truput! niaiėja?
grama.
O
jau
apie
skanum.j
Susk-mg. uždarius su malda,
Maliavojimo
K.ootraktoHus
nius 1) Kantata — ''Vilniaus
Ar akys opios šviesai?
Cambridge, Mass. — 14 — vakarienės Roselandieėių mo
Ar jaučiat s kaip Ir smiltis airy
seneli, kada atsibusi'\ Daly turėta užkandžių ir prie Vy 20 balandžio.
DAŽU
*e?
terį}
ir
merginų
gamintos,
tai
čių
orkestros
gražiai
pasi
vauja mišras choras, vyru
Ar yra balta dėmė-ant «o)ru?
ADVOKATAS
IR
Lawrence,
Mass.
—
21
nėra
nei
kalbos.
Nes
niekas
Ar
turit kataraktai
MMtopoMoMi 4s4ate Banko Name
choras, tenoras ir bassas pri linksminta.
A r turi tvaira« akle*
f
skanesnių valgių nepaganiina.
POPIEROS
Korespondentas. 27 balandžio.
I N I W. U n d f t .
Tel. Ganai 8888
tariant pijaninui ir orkestrai.
Tai
Ansonia, Conn. — 28 — 4 i
liudija buvusios vakarie
2;), "Vai eičiau, eičiau'' 4 mi
A F l N t U SPECIALtbTAsi
nes.
gegužės.
j
šriems balsams, 3) "Sodiečiu
1801 8o. Ashland Ava
Nepaprastai
Šoeas", 4) "Vai kėliau", 5)
AVestfield, Mass. — 5 — 11 Kad ne praleisti šios pro
Kampss 18 patvės
mūsų
biznio
gos,
reikia
visiems
įsigyti
tiAnt trečio .augšto virš P!fftto ap"Šauliu maršas", u) "Vil
Tolimesnė Mirijų eigo bus
augimas relžtiekos, kambariai 14, 18, 1« Ir 17. \
ADVOKATAS
kietus iš kalno.
Musų gerb. AYaterburio ko
niau" 7) "Mylėjau" — bari
Valandos
nuo
•
ryto
iki
9
vakare,
j
J paskelbta vėliaus.
kla
sąžinifika
• ——mmmmm—į
i|'|n • i m u •
.^—^^^
tonui arba mezzo — sopranui. respondentas atsiuntė mum
j.
s.
M
.
Didmiesty!:
Kostu meriams
Tie nauji kuriniai kampoz. J. pastaba dėlei tilpusios .Drau
9 South La Salle Street Čižausko bus dainuoti pirma. ^ e " korespondencijos iš Wapatarnavimą.
ILanibarto 6 1 0
2338 So. Leavitt Street
kartt}, koncerte po Velykų an terbury apie įvykusį 24 vasa
Telefonas Central 8880
UOKTrVM AKIC STKOIAfilBTA*)
trą, nedėidienį. F-as Cižaus rio dienjį teatrą su koncertu.
Palengvins vls\
KURIUOS m ū N T A PER DRAUGĄ'» 6IE ASMENJS:
Vakarais 3223 IT. Halsted S t.
aklų
tempimą
kas
ir
jo
chorai
duos
koncer
Teatras
su
koncertu
pavykęs
Tel«f<*a«: Yards 4881
kas
yra
prtežas
Tel. Lafayette 4223
\
Žirvičienė Ona •
tus anglams vidurmiesty. Mu gerai. Žmonėms labai patikusi
tirai skaodėjlmt
galvos, svaigulio, aptemimo, nervoC
Zapustis J.
ms lietuviams svarbu nes to- "Kastutė". Bet koresponden
tume, *-kaudan«u« Ir u I š d e g u si u»
karacln
akių kreivos akys katerak
Mateeiunas
Justas
(Muskegon,
Mieli.)
kis žingsnis, kelia mūsų cijos gale tilpo redakcijos
Kaipo Uetuvys, lietavlarns visa*
to, nemiegio; netikras akis indedam
Krieena J. (Sheboygun, Wis.)
<k>s patarnauju kuogeriau&ia
paroma egzaminas elektra parodan
tautą, prieš svetimtaučius. Rei pastaba, kad korespondencija
M. YU6KA
tis
mažiausias
klaidas.
Akiniai
pri
Murauskaitė Pr. (Chicago Heiglits, 111.
kia tik palinkėti geriausio pa sutrumpinta ir kad korespon
taikomi teisingai, toli \f eiti mata^pADVOKATAS
3228 West 38-tb Street
Uems pagelbsta. Sergėkime ,aavo re
Petrulis K.
sisekimo.
Ofisas VldnnnlestTje
dentas pašiepęs menininkus.
gėjimo ir va»;us einančius mokyk
AGO TEMPLE B17ILDIHG
Vinauskas J .
lon. Valandos: puo l t iki 8 vakaro
Šio koncerto surengime ir Labai atsiprašome, kad toji
1T West Washington Street
Nedaliomis nuo 10 iki 12.
Bartkus Juoz. (telegrama Detroit, Jklicli.)
A o o o i U t 8 Tel. Dearborn 8057
JQ pasisekimu daug garbės pastaba per neapsižiurėjinm
1645 W. 47 St. ir Aahl&nd Av Telefonas Canal 5395
Zamoskis J .
j U n o Tel. HyOe Park S888
priklauso muz. J. Bizauskui, pateko po Waterburio žinute.
Į«>f*»<i<w>'«>««"»« • • • • » • • • • ! [
Oaralevich J . (Michigan City, Ind.)
nors
ką
tik
po
ligos,
bet
labai
Jos vieta buvo visai kitur.
Sen^a D. (Cicero, 111.)
>
t<$^$0©^©0®s&&S©$^S«^SS««
Generalis Kbntraktorius,
gerai į kelias savaite iškivi- Prie progos red. primena saPociūnas Ant.
statytojas ir senų namų
no chorą.
*ro dažnus maldavimus siųsti
Saluba
Martynas
taisytojas.
Ą P V P K A T A S
Laz iynelis. jai daug trumpų žinučių. Nes
Laugandienė Sofija
Veda bylas visuose Teismuose.
2319 West 2£-th Street
LIETUVON PER 10 DIEN
K^a-min uo ja A bstraktus. Padaro
Alekna
Jonas
del
vietos
stokos
ilgas
kores
Chicago, BĮ.
pirkimo ir pardavimo Dokumentus
Vien kitelis vandeniu keUas I#ie«u
S
Žibienė Franciška
155 Narth Clark Street
von per Soutluvnpton imi JllJliiną]
pondencijas turime trumpinti,
Room 1518 Ashland Rlo<*
Šventoje Komunijoje mes su
>' - f.
laivų
Kasper Jonas (Taylorville, 111.)
rperrašinėti, iš to pasidaro
Teiefostah Dearborn 4788
AQUITAHiA
KiUfl
sivienijame su mūsų Išgany kartais klaidų.
Kakarais: 2341 W. 23-nl Place
Milaknis Jurg. (telegrama)
Telefonas Canal 3588
6€REN6ARIA
toju — Meilės Versme: Jo mel
Šeštokas Jonas
ii •
• w—~mmmm—mmmwm
Apleidžia N e w Yorką kas SubatoDavidonienė Ona
lės uždegti, persiimame Dievo
mis. Greitas persėdimas Southamptone.
Lietuviai yp<»tlikal ly
\
Paulauskis Joe (Cranit City, III.)
ir artymo šventa meile.
dimi.
Deksnis Ant.
Reguliariai Išplaukia tlealal J
Hamburgą
Lingis Alf. (Cicero, 111.)
(I PIHavs gltfiO) Kares laksal
PLAČIAI PAGARSĖJĘS
Vasario 7, d. 8:00 vai. vak.
3-KI.U Bamburra lOAJUi) $6.00
• Rekašis Ant.
Skaitykite, Platikinte. Remia
LIX1MENTAS
K E L E I V I A I 18 L I E T U V O S
Tuojaus
po
pamaldų
įvyko
ADVOKATAS
Tamošiūnas
Jon^s
(du
siunt.)
Naudojamas
nuo diegiančiij sąBaruj
te "Draugą", vi.anintėlį kata
sėda lalvan PlllavoJ važiuojant 1 Soir
muskulų.
N
VldarmiesUJ Ofisas
kUthampton* Ir tęn peisida ant stilšv.
Cicilijos
choro
paprastas
Kelpšas
'Fr.
(Ckero,
111.)
Nuo skausmu krutinėję :r pečfuoer.
likišką,
dienšraštį
Amerikoje.
įiinų
laivų.
Plaukia
k
a
s
savaite.
|Boom 1708 Chloago Temple Bldg.
Kuomet reumatizmas jūsų muiriiulus
Greičiausi laivai pasaulyj*.
mėnesinis susirinkimas, ku
gilaitė
V.
sutraukia į mazgi}.
Informacijų del kalnų Ir reikalingu.
39!
7 W . W»shkigton St. mm a s 3fc=
y
Nuraminimui drebančių, durančių.
>
dokumente
.atva£hų>jantl»ms
^alelvlaKlimaitis J. (Carbondale, l a.)
riame buvo svarstyta ir nu
x>euralsrijos gnaibymų.
ICpCERO Ofisas: Panedėlio vak
>ms galite gauti nuo bile agento. RelNuo i8^iarinimų ir nurrmSiraų.
•kalaukit.
Jų
yra
jusvj
mieste
arba
Vi tartas M. (-Braddock, Pa.)'
11814 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036
tarta daug naudingų ir svar
Kuo dlegliii ir skausmų.
• pieliakej.
Patrinkit jnorai—Pravys aVausmą
)GEPORT Ofisas: Kitais vak.
Lebežinskas
donas
Cunard Line,
bių dalykų padaryti ateityje.
šalin.
8. Halsted St. Tel. BouL 8737
Visuomet laikykite bonka i«o ranka—
k v
Sudentas
J.
(Cicero,
111.)
140 N. Dearborn
niekuoroet negalit tinoti, kada jis
Susirinkimą atidarė choro ve
N4PRAPATH
juros bus reikalingas.
Rev.
Br.
Keklaitis
m. Gbdcago
35c. Ir TOc ut bonką aptiekose.
E. Šlapelis;
'•••»* P ^ i . ^ — m m t<,mmm.m mm mm»\ dėjas ir pirm.
Maksvytis Ant.
r F.HD. RKJHTERACO.
Ti-lef. BoaJevard 0818
malda
atkalbėjo
dv.
vadovas)
Smilingis V.
104-114 So. 4th S t.. Brooklyn, N. Y.
J. P. W A I T C H E S
, AVMfr.tAAi- -* •••• ^"JkJbJmZ
gerb.
kleb.
k
u
n
.
J.
CesnaJ
Dr, Natalii Žukauskas
Kuibis P .
•
• L a vv y e r
Protokolą perskaitė iš praeito
NAPRAPATH
L I E T r V l g ADVOKATAS
Jiusa Jonas
x D . 514—518— i-'7 N. DearS248 8. Morgan 8t.
C»k>ago.
susirinkimo p-lė V. BirzetaiKrutulis K.
St.'Tel. Randolph 5584—5585
Valandos Paned. Sered. -ir Su-.
ąfcrT1*>a
10717 Indiana A ve.
batom nuo 2 iki 9 vai. vakare.
tė, protakolas buvo priimtas
Lauraitis P.
d
T a t PuUmao 8S77
4852 6ooth A^nland Ateone
^ ^ ^ ^
be pataisimų. Po to sekė visų
y a > — • ••••••!•!» » • • * • » •
Kesmiaaitė K. (Cicero, 111;)
Vai. Utar. Ketvr. Ir Petn. nuo
2 iki S vai. vakare.
Mestiaik Qna
narių raprrtai iš buvusio va
MOTERIMS tR MERGINOMS!
Cibulskis
Petras
Gal jųs turit Geltonus plaukus! Onai jųs plankni rra jusdi!
karo 2 d. kovo. Laimėjo $10
Ar K.iHtaninltti Uudi, ar Auksine panos; Rausvi plaokai ar \'Hi«•**
Miskevičienė U.
t..JI Ka'idonl 1 \ ierK)k nežiūrint kokios siiahxis jie nebūtu, neleisk
auksinių tikietų išpardavusi
pleiskanoms sunaikinti jų graSumo:
Beneškinas P .
p-lė Zof. Biržetaitė. Buvusia
RuffUs atliks tai. jei jųs tik la Vs nuo laiko juos naudosite.
Nežiūrint ar jųs savo plaukus dar t«lHxlt"vi.t snpintus į ka.su, ar su
4201 South Tlockwcll Street
Gužas
J.
;
;
1
į
suktus i niauru, «r gal jau esat trumjKit nusikirte, vienok jus negantie vakare padaryta parapijai
Telefoną* JLafayette 8028
lUe tfaleisti, kad nesvarios, i*krik p!eisUmos,wigad.^ų ji«rų Ū5T*i/.Vitartas
Simonas
.,
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare • • • • •
dų! Jums u<reik6s fconteti nosmasnuno dėlei nicK'jnnb ir besilupimo
pelno
per
$150.00.
Už
tokį
pa
galvos oios, jei naudosis RuffU*.
Braeeaimaa •erganttoaae. Turiu <«ar^a pranadt Tamstai, kad a£ pydą
Masis Povilas
N*tikčkit mnfeij iodiiui. Nnsripirkit RSo. iy>nkj$ ir paeina persidarbavimą klebonas ir pa
# ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują aar
'tikrinkite, Ic*ad Rafflmi yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra
t% gydymui būdą: neailpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar«[
puikia»«iiu plakų
>lak tonikų, kokį tik katu esate iuudoję: Galima
* DRAUGO PfN&C SITJNTIH0 SK:«RITO
ia. o g>dau —- NAPRAPATUOS būdu. Gydymas šiuo budo yra sargu a Į vapi jonai yra labai dėkingi
gauti
ti aptieko6c.
antiekos
dar smagumą telkia,
F. AD..RICHTER* CO.
Jallfu J»« aplankiąt net keletą gydytojų, paa kuriuos pagelbos Ir gi p. E. Šlapeliui ir choristą rus
2334 6o. -Oakley Aire.
^el. UtooseveH 77B?
10,4,114
S©,
dth
Street
Brooklyn, N. Y.
111 s8i Mile i o sergi širdies, nervy. ramatij, paralyžiumi, Inkstų, ausy ne* ėms.
Toliau svarstyta apie
cjlėjiajo, naktiniais suai^laplnimaia, ar kitokia sena liga, ateik, o aš noriai
aperetę tcCcrasilium Facuita-'
4W#«^ te^snjfe į*^yru5 ^^44i*ups ^*Į § ?• v-
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Po pamaldų
gerb; kleb.
lain. A. Skrypko svečius
ėmė pas save "klebonijom
To\vn of lakiniai skaitc sau
už didelę garbę turėti pas sa
ve garbingus svečius.

Omega.

BRIDGEPORT.

DA&INKO ŽEMAIČIO PAVEIKSLŲ PARODOS
KOMITETAS.
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Dr.SABrenza Dr. A. K. Rutkauskas

IŠRINKTAS
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GYDYTOJAS m

4SOS S a Ashland A v m c
Chlcftfo. Dl.
• a i : t ryto lkl lt plet: l po
plet lkl S po plot: I I I rak. ik!
{ » : ! • rak.

CHTKURGAfi

4442 So. Western A ve
Telef. Lafayetto 414S

O >J
* a
Kovo 11 d. š. m. gerb. kun.
NORTH SIDE.
Koroneris Wolff turi būti ir
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Tel. Tan Boren 0294
vėl išrinktu užimti šią vie
.
mus paskaita apie senovės Ro
Iš Labdarių darbuotės.
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6k*, kovo 18, Meldažio salėje. u m šviesos paveikslais. Gyužsitarnauja.
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kalbėtojo
pasakojimas
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gą susirinkimą parap. svetai
•peclalistAB
Moteriškų, Vyriškų
1707 W. 47-th St.
Vienas iš svarbiausių vie
tojų susirinkimas, kurį buvo ir gražus Romos paveikslai da
Valkų
Ir
visų
chroniškų ligų.
nėje. Jame dalyvavo atstovai tų, kurios turės būti išpildy
'
• a l a n d o i nuo 8 lkl 12 dieną, nao <
sukvietęs dailiu i ūkas A. Že rė gilaus įspudžios klausyto •rao šią draugijų: Sv. Myko
Iki t Tai. Tak. Nedėllomls nao 8
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iki f Tai. po plotų.
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Kampas 31st Str.
sumanymą rengti
Chieagoje lęs į žilą senovę ir matai savo Cecilijos ,— J, šv. Kazimiero Koronerio vieta, renkant žmo
Vai.: 1©—11 ryto: l—l po' piot.
akimis stabmeldiškosios Ko
Telefonas Seeley 74St
7—8 vak. Ned. 10—12 d.
dailininko A. Žemaičio paveik mos pradžią, jos didingą au — 1, Aušros Vartų — 1.
gų Šiai vietai balsuotojai tu
siu parodą. Susirinkime buvo dimą ir stiprėjimą, jos galybę
Raportas iš Centro išduota rėtų būti labai atsargus, kad
nominuotas ir išrinktas komi ir nuožmumą ir galop jos di ir priimta. Susirinkimas reiš išrinkus atsakantį ir sąžinin GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo specialiai rtsokiaa vyrų ir
gų
Žmogų.
OSOAR
W
O
L
F
F
,
motorų
lytiikas ligaa.
tetas parodai rengti, į kuri dybei žlugimą. Senovės Ro kė pageidavimo kad Labdary
2401 Madlson Street
dabartinis Koroneris pilnai a- Jo laikinasis ofisas randasi {
tai komitetą pirmon vieton mos griuvėsiai lyg kapinės bės namas butų pradėtas sta
Z u n p . Weatern Ave. — Chicago
Perkėlė savo ofisą po numeriu
psiima šį darbų ir ant toliaus po num. 3303 S. Morgan St. V a l a n d o s : S — 4 p o p i e t ų 7 — • r a k .
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^PrimaDžiovų, Motery Ir V J T Ų Ligų
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3303 South Morgan Street
• nes lindynes. Čia matei prieš ti 1 tūkstanti doleriu.
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Aišku,
6
skyrius
ras
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save požeminius tamsius ur
C
• Žimontas, J . J . Klias, K. (1 il vus, kur krikščionys laidojo I a suma sudaryti kad labda- savo priedermes atliko taij), rie dažniausiai garsinasi dien
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••Drauge".
gis, A. Bacevičius, Dr. TCač- savo numirėlius, kur jie, slap rybės darbe pasirodyti gar žmonėms Chieagoje gyvenan rašty
kus ir keletas kit,ų.
stydamiesi nuo nuožmių romė bingai. J a a ir dabar planuo tiems.
- Komiteto valdyba praneša, nų persekiojimų, atlikdavo ti jama rengti vakarienė, kokis
Gydytojas i r Chirurgas
Ponas "VVOLFF y r a gimęs
j š g padarius: reikalingi) žiii£ kybines apeigas.
Paskaitos nors vakaras, išvažiavimas į Chieagoje 1875 metuose, jis
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
CHICAGO ILLINOIS
snią parodos surengimui, ir pertraukose buvo rodomi kin \larquetto Park. Ten darban J gyvena po num. 10011 Avenue
Tel. Yarda 0994
Telcfouas Vardą 5033
utarninke, kovo 18 d. kviečia tamieji paveikslai. Publika bu <tojo A. Rugienis, A. danu-j H, »So. Chieagoj, šioj apielinPLAYER PIANO BARGKNAS.
Valandom •
Valandos — S iki l l iš ryto po
I'layer Pianas su suolelių. 100
pietų S iki 8 vak. Nedeiiouv.s ofi
viso komiteto susirinkimą Me- vo pilnai patenkinta paskai šauskas, S. Bitautas, A. An kėj jis gyvena visų laikų. J i s muzikos
Nuo 10 iki 12 piet.
rolių,
piano
lampa
ir
mu
sas uždarytas.
darbų turi real pstate bizni, zikos rolėms kabinetas. Palikta stoIdažio mažojoj salėj, 8 vai. ta, kuri suteikė daug naujų driuškevičių, J . Berkelis.
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turi būti parduotas už $145.00.
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,
mmisionieriuiu
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£.0Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
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didinti narių skaičių, prira
Gydytojas, Chirurgas, Obs-J
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M
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Chieago*.
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Elektroterapas.
visi. Susirinkimai būva pirmą
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ir
krikščioniškąją Komą ir jos
Namai; 6641 So. Albany Avenue j
ktu vietoj Peter M. Iloffman
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južl>aigti jo terminų praeitų j^rrocorm*'; vi(»ta geia, krautuve
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4)— B * MIri* p*T«J»ua srelkmtei,
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Chieagos kriminaliam teis
R>—P»rŲ«rtūl orreikU* ilrttl, gmsiu
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623 Wsst 69 th St.
Jurgio parapijos
svetainėje.
|r akmenis šlapumo pūslėje be oierių.
Daugintis
tokių
gailes
j apkaltino buvusį Chicagos po
peraeljos, sn tam tikromis moks
T
Kiekvienas buvęs pirmoj'.*
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O
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A. Nausėda, pirm.
yra reikalas daro operacijas.
I kabaretinės dainininkės P l a r r
siduoda pigiai didelis b a n a  rroteaiJeeuUI
Lietuvis Gydytojas Ir
patarnavimą telkia savo
tą paskaita, kuri kalbėtojo žo
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ofise:
nužudymą. Tai įvyko kaba
Chirurgas
džiais bus dar įdomesnė, nes CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI
sišaukite
1411 So. 50 Ave. Cicero. 111.
1821 So. nalsted Etreet
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i Valandos: 10 ik| 12 rj'te; 1 iki « J
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EXTRA BARGENAS.
randasi atėję iš Lietuvos laiškai
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Parėmė.
Meat j\Iarkėt ir groseris viso .REMKITE
žemiau įvardytiems asmenims, ku
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KURIE
GARSINASI
tvtas saugoti ir vvkinti ista
Saldžiausios Viešpaties J ė  rių dėlei adresatų persikėlimo
kiu tautij apgyventa, nėra
tymus, bet patsai juos per zaus širdies Dr-ja, matyda
knygelių niznis ea«h paniaviDIENARAfiTY
"DRAUGE."
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i
mo
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.
dengia, negali but vertas, ka<l ma tikrų reikalą paremti au čių išnešiotojai negalėjo surasti.
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jis gautu Įstatymu apsauga." komis statomų Švento Kazi Laiškus galima atsiimti prie Ge
€759 So. Ashland Ave.
miero
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Delivery
(iš
Adams
gatves
Teisn.o ištarmė dar nepas
Tel. Prospect 1266
kelbta. Jį laukia nuo viene vo 2 kovo d. susirinkimą pa įėjus po dešinėj pusėj), prie
"N
pirmo langelio, ant kurio viršaus
rinko
aukų.
Suprantama,
se
rių metu ligi gyvos galvos ka
0SCAR'W0LFF
serys Kazimierietės savo jau parašyta ADVERTISED.
Įėjimas.
Prašydami laiško paduokite laiš
iivsta. gimines, turtus paau
ko num., nes su juo greičiau
Nuo to laiko kaip Ponas
Turėdami Lietuvos ŽEMLAPĮ matysite Lietuva, kaip
kavę del mūsų vak i učių, pilna
ANT
PARDAVIMO
2
flatų
AVOLFP n7/ėmė Koronerio mūriniai namai, 5 ir 5, ir 6 ir
PAVOGĖ DAUG BRANGE- tiesų turi prie mūsų paramos. laišką suras negu su pavarde,
ant delno. Iš Žemlapio pamatysit kiek Lietuva turi dabar
nf
vieta
jis
p'l
u
užsitarnavo
2—Baieaitis Jobn
6 kambariai, šildymo vandens
geležinkelių, plentų, Apskrities mietų, kiek Jenkai " p r a 
NYBIU.
Jos mokina vaikučius vos busau
kreditą
už
savo
darb^.
plantos vidus ąžuolu trimuo9—Blazeviėe Selva
šu p a n e " turi okupavę Lietuvos plotų. Žodžiu sakant —
.Vors muši} Pavietas didėja tas — lotas platus 10 minutų
16—-Bružai Dominiku
P e r .dešimts metų klerkas timun išlaikymui g a u d a m o s at
peksViani i Western Elektrik
pamatysite visą Lietuvą, taip aiškiai, kad patys būtu
žmonėmig, teisėjai Circuit Tei Plant.
Giicagos pastoje John Pize- lyginimų, jos eina į svetimų 17-—Brūkliui Jonui
Kaina
$14,500
ir
$15,jų tarpų, šviečia, auklėja se
mėte pervažiavę skersai i r išilgai.
smo nutarė sumažinti slcaieių 800. Atsišaukite:
18—Butkus Jonas
kwas alias Johnny Powers nosios kailos artyina para
jos darbininfyj, bet tas neken
Kaina tik 45c.
19—Capas Mikolas
areštuotas už vagystę. I š vie ma; jos visų savo jaunystę
'
Pinkert
State
Bank
kė jam, nes Ponas F O L F F iš
DRAUGAS P(JB. CO.
2&—Disis P .
no pastos siuntinio jis pavo •mums darydamos gera pralei
Real
Estate
Dept.
J
savo
kišenės
mokėjo
KETU27—Dirvelis F r a n k
2334 South Oakley Ave.
Chicago, Dl.
gė 20,000 dol. vertės deinian- džia. Kaip mūsų draugijai,
'RIEMS
darbininkams,
kad
už
4810 W. 22-nd St.
Cioero.
29—Dudėnui J .
|
laikius
viską
tvarkoje.
tų, kuriuos norėjo parduoti. tai ir seserims kazimierietėms
P>8—Gogis Joseph
šv.
Jėzaus
širdis
yra
brangi,
Palaikymas šių darbininkų
Areštuotas prisipažino va
46—Jonikas A.
— remkime jų reikalų, padė
i buvo būtinai reikalingas, kad
47— Juknaus oe
gystėje.
kime pastatyti Seserims erd
apsaugojus interesus našlių i f
48—Juseniciui J .
našlaičių, kuriuos agentai' i r
Chieagoj suimtas pinigų dir vę koplyčių, o šv. Jėzaus Šir
49—Jurewcius M.
korporacijos mėgina nuskriau
50—Itackienei A.
bėjas, kažkoksai Ramon Cruz. džiai tinkamų buvainę.
sti.
(iaila tik, kad mūsų draugi-] 57—Klimaitis Jurgis
Vienas iš faktų, kuris yra
jon įsimaišę nedidelės galvos
o9—Krikščiūnas Stapanas
žinomas dabar, tai Chieaga,
A
žmonelių. Bet kų darysi, —
67—Kudelas J .
Parašė
f kuri yra viena iš didžiausių
juos, visi žino ir pažįsta, o kar
68—Kulius Jozapas
' Dr. Jonas Totoraitis, Marijampolės Valstybinės Rygiškių Jono Gimnazijos Is
miestų, kame automobilių ne
tais ir patys per susirinki
72—Liutkus Vincent
laimių žymiai sumažėjo. Pertorijos Mokytojas.
mus trukšmų kelia. Reikia ti
73—Lukas Bernard
niai pasidarbavimu Koronerio
Istorija padalyta i tris dalis;
mirė sausio 16, 1924 m.
kėtis, kad Velykinę atlikę pa
77—Malonybei J .
'"VVOLFF
uždėta
sunkios
baus
Lietuvoje 67 amžiaus.
sitaisys.
Bitelė.
82—Mažetis A.
mės girtiems dTeiveriame i r
Paėjo iš Kauno red.
83—Meskans
S.
S.
Tauragės apskr., Stulgių
tokiu būdu Cook Paviete su
TOWN OF LAKE.
93—Paragis
Pranciškus
Atradimų ir reformacijos laikas.
parap., Bardžių kaimo.
mažinta 22% mirčįų nuo'1010
95—Petricevic Milda
Paliko dideliame nuliu
(Nuo Amerikos atradimo 1492 m. iki 1648)
[metų.
Kovo 9 d. šv. Kryžiaus baž
dime duktere Marijonų
nyėioj buvo iškilmingos pa 103—Prunskunas J .
Kadangi Ponas \VOLFF nė
Jokubauskienę. sunu Bo
1.07—Batauski
Anton
maldos, į kurias atsilankė gar
I r a turtingas žmogus, jis So.
lieslovą. Lietuvoje dukte128—Seulis
Ona
Neaprėžtos valdovų valdžios arba absoliutizmo laikas.
Chieagoj y r a savo aukų gaubingų >veėių, būtent gerb. Lie
res Stanislavų Mielinienė
131—Sklioris Stanley
'sumu atsižymėjęs, jis pagel
(Nuo Vestfalijos taikos iki prancūzų veroliucijai 1648 — 1789)
tuvos Atstovas p. Bizauskas,
Kazimierų Leškienę i r su
132—Skeidįs Vladislovas
bėjo sugryžtantiems karei
nii Joną Amerikoje.
inž. Pauliukonis, i r jei neapsi
viams *kol jiems pasisekė gau
133—Simkevic Jonas
Mišios už tėvelio dusių
rinku, p-ni Bizauskienė ir pKonstutinių kovų ir ekonoji nio progreso laikas.
f ti darbas. Kuomet jvyrko Sho
jvyks utarninke 18d. 8: v.
137—Stumbris Chas.
ni Žadeikienė.
f
ryte š v . Jurgio bažnyčioj.
pmėn's streikas jis savo kaš
Ši istorija begalo interesinga. Kiekvienam reikėtų įsigyti.
139—Svagzdis Anton
Pamaldų
laike
eboras
varg.
Nuoširdžiai kviečiame
tu
pristatė
valgį
gtreikeriams.
150—Vaitkui Juozapui
Kaina tik $1.50
(Nuo 1789 — 1914 m.) »
Daukšos vedamas gražiai gie
visus gimines, draugus i r
Tavo
priedermė
kaipo
pilie
l^>^VariHnskis Stanley
D R A U G A I PUB. 0 0 .
2334 South Oakley Avenue
dojo. Girdėjau, iš giedojimo
pažystamus dalyvauti pa
čio
yra
pa^eibgti
Ponui
WO154—Wayt}zius George
maldose
gražių įspūdžiu išsinešė sve
Chicago, Ulinoia.
L F F tapti išrinktu ateinan
162—Zoris Juozapas
Stanislovas ir Kazimieras
čiai.
čiuose balsavimuose.
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