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Franko Kilimas, Tai Tik
Politinis Laimėjimas
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BOLŠEVIKU ARMIJA NERIMSTA.
LQNDONTAS, kovo 23. —
IŠ Siberijos gauta žinią, kad
bolševikų armija tenai nerim
sta. Gali ji pereiti Kinijos sie
ną ir praduti plėšimus, kuo
met Kinijoj valdžia atsisakė
taikinti* su Maskva.
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Žinios iš Lietuvos

KATALIKŲ MOKSLINES
PAJIEGOS AUGA.
Vasario m. 29 d. Freiburge
įVokietijoją) išlaikė kvotimus
ir gavo filosofijos daktaro
laipsnį gerb. kun. Juozapas
Čepėnas.
Gerb. kun. D-ras Čepėnas
parašė labai gražu? diserta
ciją — mokslo veikalą iš Do
stojevskio veikalų psichologi
nės analizės srity.
Gerb. kun. iD-ras vyksta sa
vaitei — kitai į Šveicariją,
paskui keliaus į Romią, o iš
tan Lietuvon.
Naujam mokslo vyrui, kun.
D-rui Juozapui Čepėnui linki
me didžiausio pasisekimo.
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BYLA DEL KARVES LENKU v o s pasekmės, teismas pritaiVALDININKU KLUBE. kė amnestiją. Tuojaus po
kad anoji karvė
veikiai po
lenkų valdininkų vaišių išny
kusį, del ko jos savininkas bu
vęs labai nepatenkintas.
[Del antro kaltinimo gynėjui
pavyko įrodyti, jog ten nėra
valdininko, kaipo tokio, įžeidi
mo, o tik privatinio asmens
apkalbėjimas, o byla šiais at
vejais tik esant teisme nuken
tėjusiojo asmens skundui tepradedama. ./Tokio skundo p.
Nekrašas neįteikęs, per tai ir
byla buvo panaikinta. .

VILNIUS. — Šio mėn. 20
dieną Vilniaus Apygardos tei
smaš nagrinėjo charakteringą
mūsų santykiams bylą: lenkų
Viešoji Konsistorija bus
ISPANUAI NEVYKSTA
TEČIAUS PREMIERAS Iš TO NIEKO NEDARO
uždaryto i 'Rytų Lietuvos' \
kovo 27.
KARIAUTI.
laikraščio redakt. T. Juodval
PARYŽIUS, kovo 23. —
Biržos laikraščiai nusako
ROMA, kovo 23. — Rytoj
kis buvo patrauktas atsakoMADRIDAS,
kovo
23.
—
įvyksta privatinė
(slapta) Premieras Poineare visiems didelį Franci jai ekonominį kri
mybėn už tai, jog savo vienoj
Šventojo Tėvo Konsistorija. tvirtina, kad jo vedamoji po zį. Jie pažyma, kad franko ki Ilgiaus vienerių metų Ispa
korespondencijoj aprašė labai
nija
veda
karą
Morokoj
be
litika
laimėjo.
Jis
pats
kadan
limui
yra
ribos.
Gi
kuomet
Du Amerikos prelatu — Arjuokingą ir taipat nekultūrin
jokių
pasekmių.
Artimiausio
gi
išgelbėjo
franko
puolimą.
jis
sustos
kilti,
kuomet
milio
k i vy skupu bus pa a ukšt i n t a
gą lenkų valdininką
elgesį
/Tuo būdu išgelbėjęs ir pačią nai investoriii nebeteks savo mis dienomis direktorijatas
Kardinolais.
Švenčionyse, kai
įkaušusių
Franciją.
turtuv tuomet skaudžiai tai vi išspręs, ar kariauti ilgiaus, ar
Toms iškilmėms jau pilnai
vietos valdininkų kompanija{Pečiaus biržoje eina {legali sa atsilieps į Franci jos pra-' pertraukti karą.
prisiruošta.
ligi tol priėjo, jog paliepė klu
monę.
Paskirtu
laiku
Konsis nė pasiauba. Spekuliantai pa
Laikraščiai sako, kad Poin S. V. PASIUNTINYS GRAI uiitiiiiiiimmiiuiiiiiiiiiiiiHifiiiiimimu bo tarnui įvesti į salę vieno VILNIAUS UNIVERSITETO
torijos salėn susirinks visi neša neapsakomus nuostolius.
\ girtuoklių karvę,
stovėjusią
KIJAI.
Romoj gyvenantieji Kardino Tie nuostoliai paliečia ir ge care politiniu žvilgsniu daug
KLAUSYTOJU STADEL
RUSIJOS
RIVALIruosius
žmones.
Gi
šių
yra
gatvėje,
kas
ir
buvo
padary
lai. Šventasis 'Tėvas susirin
laimėjo. Bet ekonominiu val
ZU0JAMA.
TISTIKA.
'milionai.
AVASHINGTON,
kovo
23.
ta.
Iš
korespondencijos
da
kusiems perskaitys oficiali ra
stybė turės daug nukentėti.'
Jie savo sutaupytus pinigus
— Prezidentas Coolidge pa Antverpenas ir Rotterdamas rėsi įspūdžio, jog ir Švenčioštą, kuriuomi nominuojamu
Šių metų ,Vilniaus universiTuo
tarpu
užsieniuose
ko
siuntiniu
Graikijon
paskyrė
|
sudėjo
gauti
sau
nandos.
Tuo
nori pirmenybės.
du nauju prelatu Kardino
nių apskrities Storasta lyg i?u< tetą lanką 2,209 klausytojai,
va frankui vedama. Tikimasi Irvvin B. LaughJin iŠ Pittstarpu
šiandie
įvairiu
popierių
lais.
PARYŽIUS, kovo 22.
~ tų dalyvavęs šioje orgijoje. Iš I kurių 1,703 tikrieji studentai
vertė
smunka,
kuomet
franjį
vėl
nupnldyti.
Bet
vargiai
burgho.
Susirinkę Kardinolai bus
ir 506 laisvieji klausytojai.
Tarpe Olandijos uosto Rotter to ir kilo byla.
fvvks tas atsiekti. '
klausiami, ar jie patvirtina tą ko kaina kįla.
BUS PROKLAMUOTA RES damo ir Belgijos uosto Ant Be to toje pat koresponden Vyrų esą 1,460 ir moterų 740.
nominaciją. Kuomet bus gau
verpeno pakilo rivalizacijos cijoje buvo pranešta, jog Sto Imant atskirus fakultetus me
PUBLIKA.
tas patenkinantis atsakymas, FRANCUZU TAKSOS PRA- sia apsunkinti taksomis, tu
kova su tikslu laimėti Rusi rasta prisisavinęs vieno pri dicinos fokultetą lanką - 541
ri tų taksų tik 18 nups. iš vi
tuomet išrinktiem naujiom
MATOMOS LABAI
klausytojas,
farmaceutų —
ATENAĮ, kovo 23. — Pra jos palankumo pirklybą vesti. vatinio asmens baldus.
Kardinolam per emisarus bus
sų nacionalįų įplaukųSuv.
AUKŠTOS.
Į teismą tarp kitų atvyko 134, teisės ir visuomenės mok
pasiusta "biglietto" arba kar
Valstybių gyventojai turi vos nešta, kad tomis dienomis Kiekvienas uostas nori, kad
Graikijos valstybė bus prok Rusijos bolševike valdžia at ir pats Storasta p. Nekrašas. slų — 625, humanistinį —450,
Apskaitoma, kad aukštesniu 10 nuošimčių.
dinoliniai diplomai.
lamuota respublika..
nebus kur kitur.
naujintų per juos savo pirkly Kadangi daugelio salėj esan gamtos ir matematikos —383,
Chieagos Arkivyskupas MnI^okalės taksos, kurios rep
čių korespondencijos turinys dailės — ,20 ir teologijos —
bą.
ndelein tą diplomą gaus Pro
PARYŽIFS, kovo 22.
— rezentuoja apie 3 nuoš., visų Už SKOLŲ PANAIKINIMĄ.
pagandos kolegijos rūmuose,
Olandija oficialiai veda de- buvo laikomas prasimanymu, 56. Kalbos atžvilgiu — lenkų
nacionalių taksų, Francijoje
Kuomet
premiero
Poinearės
gi New Yorko Arkivyskupas
rvba:; su bolševikais Berlyne. tai jų nustebimas buvo be ga- ^alba kalbančių esą 1,834 stupakils
aukščiaus
23
nnoš.
SFRINGISELIV BĮ., kovo
Hayes — Amerikos kolegi- finansinių reformų projektas,
kai Storasta p. Ne-f3ental, ž]šydų — 309, gudų —
įdel
Tenai unvykus olandų delega lo didelis,
Kuomet
tai
įvyks,
tai
anot
23. — W. J. Bryan čia saky
kurį pripažino parlamentas,
.;
Qa
joj.
cija. Derybos eina bolševikų krašas visai ramiai teismui 36, rusų — 22, lietuvių — 12,
anglų
ekspertų,
bus
sugriau
damas prakalbą pažymėjo,
Gavę diplomus nauju Kar bus padarytas įstatymu ir bus
pareiškė, jog karvė ištikrųjų totorių — 5, vokiečių — 3, uk- *
ambasadoj.
tas
senas
padavimas,
kad
kad
kuomet
Europos
valsty
dinolu per tuos pačius emi už kokio mėnesio vykdomas,
Tuotarpu Antverpeno mu buvo įvesta. Tik jis pats čia rainų — 1 ir franeuzų — 1. . J
sarus pasius Šventajam Tė- tuomet Francijos gyventojai Franciją savo gyventojų ne bės nusiginkluos, tuomet AJei prisiminsime
perniai
(miesto korpo nedalyvavęs, nes buvęs greti
merika galės panaikinti karo nicipalitetas
mui trumpus atsakymas.
turės vilkti aukščiausias tak apsunkina taksomis.
racija) darbuojasi bolševikus mame kambary kaipo privati metų statistiką, tai sulyginus
skolas.
i.
•
sas pasauly, anot Londono Rinkimai.
asmuo. Ir tik išgirdęs pamatysime, jog lietuvių šie
atkalbinti nuo Rotterdamo ir nis
4
\Veeklv Economist' kurs nė
trukšmą, išėjęs į salę, kur tuo met 4 sumažėjo. Šiuo žvilgs- ;
Kįlant taksomis, eina branWASHINGTON, kovo 23. P a t r a u k t į s a v o P ns ™ra draugingas Francijos vy
jaus įsakęs jau kaipo anų val niu lietuvių kaltinti negalima,
gyn žmonių gyvenimas.
At Praneša,
Prezidentas
Co-j
Antverpeno
municipalitetas
riausybei.
dininkų' vyresnysis, atsitrau nes jiems daroma didžiausių
eis rinkimai
parlamentan,
V0lkm bo h o 1
vald ios
au
olidge
visgi
priešingas
karo
I
,
^
*
Anot eksportįU, yra vienati
kti nuo karvės ir ją tuojau kliūčių stojant.
Be to, per
toriz
žmonės turės progos pasiskai veteranų bonusams.
,
avimo.
OBREGONAS NORI PRIPA nis būdas susekti, kaip aukš tyti su tais, kurie premiero
Tokiu būdu bolševikai gali išvesti laukan. Ką tie valdi nykščių Vilniaus lietuvių gim
tos šalyse mokamos gyvento
LONDONAS, kovo 23. — laimėti geras sąlygas ar vie ninkai darė su karve, kad nazijos abiturientai norėjusie
ŽINTI MASKVOS VALDŽIA
taksų projektą pripažino, kai
jų taksos. Tas būdas, tai pa
juos
vyti ji stoti universitetan sėdi ligi
po atatinkamiausią priemonę .Streikuoja čia gatvekarių tar nur ar kitur, kuomet du uostu "nuo jos reikėjo
lyginimas sukolektuotų takso
Bolševikai pradeda'
šalin, p. storasta nepaaiškino. šiol kalėjime.
"L. R."
sulaikyti franką nuo puolimo. nautojai ir omnibusų šoferiai, ieško jų palankume.
mis sumų su visomis nacionaisdidziauti.
Taip ir liko nežinoma, ar jie
Daugeliui gyventojų nėra
lėmis įplaukomis.
Nužudytas
Ph. Mazzullo,
anoj
kad ekspertų komisija projek ją likeriu girdė, kaip
paslaptis, delko franko kaina,
ROMA, kovo 21. — Čionai
1913 metais Francijos tak
tuoja banką, kurios direkto korespondescijoj buvo apra 56 m., 7 vaikų tėvas, 641 So.
pradėjo pulti ir kieno lėšomis
Rusijos bolševikų sferose te
sos reprezentavo 14 nuošim
Aberdeen st. Tai juodrankių
riais turėtų bu t svetimšaliai. šyta, ar ką kita.
frankas išgelbėtas nuo pra
ko patirti, jog artimiausiomis
čių visų nacionalių įplaukų.
Toksai projektas, aiškus daik •Teismas atrado redaktorių darbas, sako policija.
gaišties.
dienomis Meksimos Obregono
g
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i
,
m
Gi Šiandie reprezentuoja 16
Franko puolimo priežastis VOKIETIJA TURI PRIEŠIN tas, vokiečių tautą žeminan esant kaltą valdininko įžeidi
valdžia bolševikams pėduo
nuošimčių visų įplaukų, kurių
KURSAS.
tis.
Vokiečiai negali leisti, mu ir nubaudė jį 7 paromis P I N I G U
TIS FRANCUOS REPĄyra premiero Poineare politi
sianti sugestijų, ar nebūtų ga
per metus turima 140 biliokad svetimšaliai turėtų teisių kalėjimo. Bet gynėjui aplin
RACIJOMS.
niame nusistatyme.
lima abiem šalim pradėti de
nų frankai.
Lietuvos 10 litų
$1.00
rybas su tikslu užmegsti dip
Begalo brangiai Francijai Taip tvirtina vokietis redak vokiškiems geležinkeliams nu kiniais klausimais išgavus iš
Anglijos sterl. svarui 4.29
statyti tarifas arba reguliuoti p. Nekrašo pareiškimą, jog ko
lomatinius ir komercinius sa Aukičiaus už anglu.
atsiėjo Ruhro teritorijos okutorius monarchistas.
Francijos 100 frankų 5.29
skaičių
geležinkelių
darbininrespondencija
buvus
tautiniai
ntykius.
Kuomet naujos taksos bus puotė. Ta okupuotė prisidė
Italijos 100 lirų
4.22
BEBLYNAS, kovo 19. — kų ir skirti jiems algas. Tai politinės lietuvių ir lenkų koKuomet bolševikų valdžią įvestos, tuomet Poinearės val jo prie vokiečių markės nu
Šveicarijos 100 fr.
17.29
teismo
nutarimo
paaiškėjo,
Kad
ekspertų
sutaisyti
planai
butų
blogiaus
fcaip
su
Turkipilnai pripažino Anglija ir džia nuo žmonių ims virš 20 puolimo.
Markė puldama
Italija, tai šias ir kitos Eu nuošimčių. Tuotarpu Angli pradėjo paskui save
§
tempti gali but kenksmingi vokiečių ja.
tautos garbei ir nacionalei eropos valstybės pradeda sek ja, kurios gyventojai labiau- ir franką.
Lygiai ekspertų planai apie
konomijai ir todėl didžiumos 2 bilionų auksinių markiij kas
ti.
.-*•**"
Pagelba.
vokiečių gyventojų nepriimti metinę
Kas pripažino.
kontribuciją negali
Isdidziauja.
ni;
kad
Marxo-Stresemanno
Tečiaus premiero Poinea
but priimtini. Nes negali but
Remiantis tąja
bolševiku
Seniaus Rusijos bolševikų
kabinetas
neturi
dorinės
tei
kalbos, kad /Vokietija galėtų
•
valdžia nebegalėjo susilaukti vartojama formula, Maskvos rės valdžia susilaukė pagelsės
versti
Vokietiją
pripažin
bos
nuo
Amerikos
ir
Anglijos
kas metai tokią sumą atmokėpripažino
sau nors iš vienos šalies pri valdžią de jure
ti tuos pažeminančius planus ti be pasižeidimo.
pažinimo.
.To pripažinimo Švedija, Graikija ir Norvegi finansininkų. Už tą pagelba,
ir turi apie tai pirmiausia ra
Su Olandija ir Austrija žinoma, Francijos gyventojai
taip pageidavo, kaip išdžiuvu ja.
portuoti naujai išrinktam pa Turi stiprėti.
turės
atlyginti.
P E R
eina
derybos.
Baltijos
vals
si nuo kaitros žemė lietaus.
Grafas yra nuomonės, kad
Bet ar ta pagelba bus ilgai rlamentui;* kad Vokietija at
Bet šiandie bolševikai jau tybės ir Lenkija senai bolše
JJ
metusi
tuos
planus
išnaujo
pa
Franciją
gražiuoju
neapleis
patvari, tai reikia abejoti. Jei
pradeda išdidžfauti. Jei ku vikus pripažino.
sipriešintų Francijai imdama okupuotų
Vokietijos plo.tų,
Su Čekoslovakija buvo ve Poineare ir toliaus laikysis
ri valstybė nori su bolševikais
ant savęs iš to iškilusius re nežiūrint atmokėjimo kontri
.padaryti komercinę sutartį, damos derybos, bet pertrauk šiandieninio nusistatymo, tai
bucijos. Gi jei taip, tai Vo
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
pakils išlaidos
okupuotuose zultatus.
tai jie nesutinka. Sako, pir- tos.
Tokios tai svarbiausios - iŠ kietija privalo ne silpnėti, bet
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
ir visos
Su Jugoslavija irgi nesusi Vokietijos plotuose
miaus tegul bolševikų valdžią
grafo Kūno TVestarp, monar- eiti stipryn.
militaristinės
mašinos
išlaiky
GAS*' siunčia per didžiausią Lietuvos
taikoma.
Serbijoje
turi
prie
ilnai pripažįsta ir tik pas
chisto lyderio ir laikraščio
Jis taipat stovi už monar
banką — ŪKIO BANKĄ.
kui veda derybas
pirkly bos glaudą gen. "VVrangelio štabas. mui.
Berlių Kreuzzeitung redakto chijos grąžinimą. Ir jei par
Ten randasi nemažai- ir rusų
Francijos gyventojai ilgai
klausimu.
Kitaip ne.
"DRAUGAS** siunčia pinigus litais
riaus, pareiškimo ištraukos.
lamentan paklius didžiuma na
Šios formulos jie pradėjo kareivių. Dėlto tad gyvi ne neatkels tos sunkios naštos ir
1 ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draicionalistų,
tai
susikirtimas
su
Nepriimtini
planai.
frankas
susilauks
naujo
pavo
stipriai laikytis, kuomet Ang- sutikimai. Su Rumunija ne| tais ir telegrama.
Grafas Westarp pažymi, Franciją neišvengtinas.
lijos pripažinimą laimėjo.
susitaikoma del Besarabijos. jaus.

BET FRANCUOS PRAMONĖ DAUG NUKENTĖS
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ŠIANDIE ĮVYKSTA PRI
VATINĖ PAPOS KON
SISTORIJA.
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MEKSIKA IR HUSUOS
BOLŠEVIKAI

EKSPERTŲ KOMISIJOS
PLANAI EIS NIEKAIS
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Siųskite Savo
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Giminėms
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PINIGUS
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DRAUGĄ

DRAUGAS

Pirmadienis, kovo 24, 1824
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HB VISI
BĄbYVAtHA
RINKIMUOSE.
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OANTIS BHMrlTftNT.

į Seminariją de Malinesse. Pra
estate. I r nedėlto jis tapo
sidėjęs p a i i ^ rinkimas. Susiturtingas, kad kunigauja, bet
i
Pas fotogratv^fė I^tJieijoj ' pagalbiais
dėlto, kad greta kunigavimo
t*
Šiam reikalui komitetas, pirS. T. Adams nuomonė.
CliiCagos kikcaŠčio Daily pėdos spėkomis. Tečiaus jis
jis pašvenčia laiko privačiam
_
,ri
„ .. . (T Iminiitkaujant jame kafaliaas
—
Sėdėk
ftina kasdieną išskyrų nedeidienJn* biznui. Taip ir rašytumėte. Ners korespondentas Scott su tuo fasktu prasilenkia, no
rto
gegerei
Ffallcllza;
Mowrer paduoda žinių iš Pa rėdamas pasitarnauti ' lenka Repubhkonų Tautines TaTamsta
ra
Matanti
|6.00
Pnaei Motų,
18.00
ryžiaus apie Klaipėdos klau- ms. ^Klaipėdoje sukilo klai- rybos prezidentas Jonas ^ „ ^ r e m į a i š atžvilgio į
miai. &urė*
Adams daro pastaba jogei :
.
^
naujai paskir
Oi fNomnfniH notaUtokaino.Lai Kadangi
k a r d . Mer
įsimą. Reikia spėti, kad kokią p e a sjt a g y v e n t o j
čia. Bradedu:
pa
u a i i u \ i n > pobtuiių
[HUUUM I
IMO^UHIM
,.
te skaikMi noo oarašymo dianot, tiems kardinolams reikia nau-1
daugybes
blogumu
b
^
cier f ggo Francjoj.
•• noo Nauji} Metų. Norius pensai- ;jų rūbų, tai apie juos sukinė gražią diena fleflkų respubli- kakvo, kad Klaipėdos kraš- p r i j £ a t i s ^
ka d l a
viens, du.. —
ajti adreaą Tiaada reikia priaiuakos prezidentas tą poną ko- tas butų prijungtas Lietuvon.
T- E, e! palauk! Veizėk, ar
bai daug gerų piliečių nesi-,
Komunistų
U ftr tenai adnaaa. Pinigai gerua- jasi kriaučiai.
Tik
to
krašto
gyventojų
tro
naudoja savo teisėms - ne- Maldininkai } Šventąją Spmf teitai bliegėn; fcita — maž
4*1 aiųati išperkaat 1kraaoje ar ex- -Laisvė- savo komunizmo respondentą apdovanos auksParyžius. 52 tautino fran
ireao "lloney Ordai' arba idedanl naudai rašo ,kad kardinolo j t u s i u o j u Varsavos valdžios škimus pildydama Lietuva pa balsuoja rinkimuose. Tik pa
možis. —
.1 padarymui reikia ne tik po- atzymėjimu, koksai teikia- siuntė savanorių kariuomenę, viršutinis pažvelgimas į no euzų maldininkų kelionė į
i
*
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turėti galvoje daugiau negu Varsavos valdžia remiantis Lietuvai. Bet tuojaus po tos
tvirtesnis už garvežį. —
*' Nauj ienos'' an'adieną pa - turi komunistiniai redakto- tuo pagrindu, kad Klaipėdos sutarties pasirašymo apgau gresą da mažiau piliečių da- eą, Galilėją, kaikurias Egipto
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rasė, kad Klaipėdos klausi-*] j . ^ — kriaučiai visi kartu uostu ir Nemunu lenkai nega lingu būdu lenkų kariuomenė lyvavo.
| J r Syrijos vietas, bus Rhodomas jau išrištas. Ir po Bi susidėję.
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Jei
Lietuva
to
išsprendimo
Gr ž
er R o m
ir Ital
mis kojomis užkliuvo už
klą. Pasakyk man iš kur vė
niai plotai.
didžiumą.
*
P
^
WBolševikų
laikraštis
spėja,
nepripažintų,
tuomet
T.
Są
" Draugo", kad mes buk tai
jas imasit —
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kį. Mes gi rašėme, kad tas
— Žemė. —
mus dvarininkus, jie nesukilo Ji gauna autoritą ir galę iš gen. Ludendorfo neteisingunori
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ėmė Vilnių. Visos valstybės,
Trys draugai.
mesti, butų per daug nepro- išėmus vieną Lenkiją, Klai Lenkai tad peržengė Su- rinkimų ir tęstis iki galutino tojo Tėvo balso Vokietija ne
paklausė.
išrinkimo.
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Jonas: — Aš linkiu judviem
valkų
sutartį
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pasirodė,
pėdą pripažino Lietuvai. TaiTai kiekvieno Amerikos pi
praneša, kad tas klausimas
— but laimingiems ir labai,
pat visos valstybės išėmus kaip daug jie yra nesąžinin
dar neišrištas.
Komunistų "Laisvė'' atsi
privilegija ir prieder- Vokie&ų katalikų auvaži&vi- labai turtingiems. —
vieną Lietuvą, Vilnių pripa gi ir kaip daug jais negalima liečio
e
raugėjo "Draugu" ir parašė, žino Lenkijai. Lenkai pripa pasitikėti.
Petras (advokatas): — Amas.
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Jie nepražiopsojo, bet kaip kad mes atidavėme lenkams žintų Klaipėdos išsprendimą,
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būti sveikam ir nesikreipti į
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ko dasiprotėti. ' šiandieną Jį mat galėjo iš vienų atim- Lietuva atsisako pripažinti klaidina skaitančią laikraš
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visuomenę.
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prqlenkiško
korespondento ti visą teritoriją su sostine lenkams Vilnių, tai lenkai ne
kard. Reig. paskelbė, kad šių y.0 KoelrM? ' , b e t . t c n d a b a r * v e prantama, busi turtingas, ifonai, jeigu tau nereikės advo
nuomonę jie atkartojo, kad,'** atiduoti kitai šaliai! Jei nori pripažinti
Korespondentas turėtų ži metų birželio mėnesio pirmo- t l l m v^Patauja.
Klaipėdos
kato. —
girdi, klausimas dėlto esąs ne taip, mes gausime pasiųsti iš klausimo išsprendimo.
noti, kad Vilnius yra Lietu se dienose įvyks trečias haišrištas ,kad lenkai protestuo- j redakcijos mūsų džianitorių
vos sostinė is senų — seno talikiškos Ispanijoje spaudo*
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komunistai taip pat išmintingali savintis. Jei jie elgiasi mieste.
— Prašau už dešimtuką renymas skirti 50 milijonų do
Svarbių politinių klausim* ^ , g a l v l } t r u k s t a . k a i p j , M l ' l l I \ I " " Į l l U M - — — ! - ' ' ., kitaip, tai jie nenori Euro
Pasinaudodami J. Em kar lerių, kurie turėjo būti su munėlių. —
juiaimat; nepnklauso ne. nuo S J ^ i , r e ( j a k c i j a .
pos rytuose turėti taikos. Jie
— Gerai. Prašau. —
mokslą užmokėti pusę milijo
prolenkiškų
korespondentų.
nenori suprasti, kad jie ne dinolo Mercier kunigysU's ju- vartoti pagelbai kviečių au
— Kiek kainuoja! —
no visgi perbrangu.
flašymo, nei nuo lenkų pro
gali ilgam laikui laikyti už- b i l ė i u i n i > B e l ^Jos katalikai gintojams įvesti pas save neDejuoja komunistai, kad Bet kodėl komunistams de grobtų svetimų plotų.
testų, nei nuo "N-nų" prie
l n o r ė j c ^organizuoti didehau- kurias atmainas ukėje.
laisvamanių vedama Atstaty juoti, mes visai nesupranta
kabių.
Sumanymas nepraėjo, nors Tarp vaikų.
sią manifestaciją, bet J. Em.
mo B-vė tapo nuvesta į bala me. Juk komunistai mokina,
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Klaipėda, kardinolas Mercier pasiprie- jį Tr pats prezidentas Coolid— Kam tau akutės, JonyBet lenkai protestuoja. Iš ir nujota žmonių pinigų į pu-1 kad viskas turi būti bendra, Prie to krašto ir to uosto šino, sakydamas, kad dabar- ge rėmė. Tai įvyko del politi ti.! —
i
to protesto pavojaus nėsa Lie sę milijono. Dejuojame ir Tad ar ne visvien, ar pas lenkai negali kabintis. Klai;tinėse Belgijos sąlygose ka kos.
Jei sumanymas butų
— Žiūrėt. —
tuvai, nes patys lenkų laik mes. Bet mes manome, kad žmones pinigai, ar pas Karu- pėda tai Lietuva. Gi jei jiejtalikams nedera pašvęsti tam praėjęs, tai republikonai po
— O ausytėe! —
raščiai rašo, kad protestuoti iš tos nelaimės bus ir laimės. žą su Sirvydu, ar pas kitus ieško priekabių, tai nori nau- reikalui dideliausias išlaidas. litiniu zvilgsmu butų daug
— Klausyt. —
reikia, o sutikti priseis. Bet Da r sykį žmonės pasimokino, jiems panašius! Jei būti ko-'j u auuručių, nori karo. Ir jei Tuomet jubilėjui paminėti ko- pemę. Užtat jų priešininkai
— O nosytė! —
lenkų laikraščiai praneša, kad kad "bendro darbo" su be- munistų, tai reikia būti iki nori "karo, ateis laikas, kuo- mitetas nutarė BelgiiosPrimo
balsavo prieš sumanymą ir — Kad butų kas krapš
IglJOi
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į Klaipėdos Valdymo komi
Iš Lietuvių spaudos kas mėnesį išverčia Pagalba duodama veltui.
siją
neįleidžiamas
lenkas.
| kur gauti legališkus dokumentus.
ma
apie
5,000
žodžiai.
Pavyzdin:
Bęt šiaip jau visas sprendi
Natūralizacija.
mas esąs neblogas.
"Interpreter".
jeigu taksų reikalais.
Ateiviams prirodyta kaip išgauti atva
Teikiamos informacijos kiek reikia jtaksų
^ Taigi ,taigr; štai delko mes
Foreign Language Information Service
žiavimo certifikatus, kur kreiptis del natū
ir manėme, kad p. Galvanaus
išleidžia kas mėnesį žurnalą "The Interpre nuo įeigų mokėti; taksai suskaičiuoti; duoda ralizacijos, koki yra natūralizacijos reikala
("Draugo" specialio korespondento).
kas dar gali gauti užleisti sa
ter", kuris gvildena įvairius raštus apie ma patarimai ir pagalba kaip atgauti per vimai, ir t. t.
mokėtus pinigus, ir t. t.
vo vietą kitam. Atkartojame,
ateivius, jų gyvenimą, ir t. t.
Be to teikiama pagalba visokiais kitais
(Pabaiga.)
kad lauksime tikresnių žinių.
Tas žurnalas siunčiamas į 299 kolegijas, Imigracija.
atsitikimais.
Amerikoniškos Spaudos Sekcija.
166 valdžios deptartamentus, 1626 agenturas
Informuojama apie atvažiavimą Ameri Užbaigos vieton.
American
Press
Section
yra
vienas
svar
ir
asmenis,
899
(anglų)
laikraščius,
jį
gauna
Prisiminėme apie "N-nų"
kon; kas gali atvažiuoti ir kada; kaip gali
biųjų
šios
organizacijos
skyrių.
Duoda
tokių
apie 13,000 mokslininkų, darbininkų gynėjų, ma parsitraukti giminės Amerikon; visoki
biskofizmą, nes apie tai šian
Baigiant šį įdomų pranešimą apie F. L.
informacija čion gimusiems, kokiu, duoda bianierių, ir t. t.
afideivitai pagaminti (tie afideivitai užgirti I. S. "Draugo" skaitytojams, teleista man
dieną plačiai kalbama. Anglų
svetimų kalbų biurai ateiviams. Tais budais
American Press Bureau vedėjas turi se Suvienytų Valstijų Passport Biuro vVash- bus prisiminti apie Lietuviu. Sekcijos- dar*
spauda praneša, kad kun. Foreign Language Information Servioe stenkti visus laikraščius ir žurnalus Amerikoje ingtone); sužinoma, sulyg reikalavimu, kada bininkus.
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^ f ? ! : S** atsiekti tikslo - paaiškinti ateivį Ameri ir apginti ateivius nuo neteisingų priekaiš asmenys atvažiuoja Amerikon, ir tuoj su jais
Man vartant išeivijos lietuviškus laik
^cs $2o,000. 4N -nos
labai k a i i r Ameriką ateiviui. '
tų. Tą daro, rašydamas specialius straipsnius susinešama, ir kuomet reikalinga, pagalba raščius ir nuolat užtinkant lietuvių kalba
tuom pasipiktino. Nelabai ir
.
.
į žurnalus, laikraščius, ir t. t. Kas mėnesį suteikta; Biuro atstovas aplanko ateivius; a- pranešimus iš F. L. I. S. smakmnas kute
moc ^^lantrio^^ \z *^ f0i-*rt.
^>ls skyrius kas savaite išleidžia Edito- pagamina svarbius straipsnius Amerikos
pie juos siunčia žinias giminėms Amerikoje; no kas yra ta kruopšti bitelė, kuri kiekvie
mes aziaugiames is to lakto; . , _.. / . .
J . 72
. . spaudai.
A§
jeigu sulaikyti ant Ellis Island patariama ną savaitę mūsų laikraščiams prisiunčia į.,
,.
- v.,__ nal Digest, tai yra vertimai is svetimų kai&io skyriaus vedėjas yra Paul B. Ilanna, pažįstamiems ar giminėms ką reikia daryti vairiausių informacijų. Pakliuvęs F. L. 1.
mes norėtume paklausti "N- b ų i a i k r a š č i B e d i t o r ialu apie bėgančius daly. atsižymėjęs Amerikoje publicistas.
įgaunant įleidimą. Atstovas asmeniškai Wa- S. ofisan tiesiai žengiau prie Lietuviško
m
kodėl jie nerašo viso* k u s Kiekvienas biuro vedėjas turi pagelbėti
Biuras skaito už pareigą kototi priyš shingtone prižiūri atsitikimus per paskutinį Biuro, Priėjęs prie man nurodytos vietos
tiesos. O visa tiesa yra tokia: pagaminti tą Editorial Digest. Tas Edi toriai ateivius pasirodžiusią neapykantą ir su tei išklausymą, i r praneša žmonėms pasekmės, nukaitau: prieš mane dvi įaunos panelės
į*r- • ^ .
,.. .
f . 1'Digest parodo Amerikiečiams, jog ir ateiviai
singais faktais privesti prie teisybės.
Vieni patys dėjo ir pradai° . \ . . . . . . ...
{JT* •
i •
ir t. t.
sėdi prie rašomųjų stalų. Norėjau toliaus
•rilT
i • • gyvai atsiliepia
klausimus, kaip
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A mi ekasdienius
rikos
žengti, manydamas pataikiau ne ien kur
Amerikos presos darbas plačiai veda
"oTr kitus S m ^ o rikaT ^ ^ ^
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Editorial Digest siunčiamas i 229 koiegi- mas. Tą galima geriau suprasti iš to, jog A- V/oitanen's Compensation (Darbininkų
reikia, bet valdydamas savo sumišimą pa
b^nedami, Bishofm agentau- ^
Atlyginimas).
m
v a l d % s devaTiamentll^
age nturas
klausiau :
g
darni. Ir agentų Bishofis gau i r asmenis, 899 laikraščius (anglų), ir kole- merikoje nėra svarbaus žurnalo, laikraščio,
Visos reikalingos informacijos gautos
įstaigos, kuri nors kartą į savaitę negautų
— Kame Lietuvių Biuras?
davo daugiausia iš "X-nų" g i j n profesorius.
nuo Compensation Biurų ir kur galima, ypa
pranešimų apie kokius nors ateivių klausi
Stabo. Raginame "X-nas" atingai New Yorke, atstovas aplanko atsilie sas. — Čia, suskambėjo -liesos mėlynakės bal
T a i p a t g a m i n a m a s p c o i a i i a į leidiniai apie tai parašytu.
, p ^ imigraciją, ateivių registraciją^ kongrese mus.
pusius.
J
Kasdien laiškų garinama nuo universi
Nuo šio taško ir prasidėjo mūsų pasi
' naujas bylas, ir t. t., kurie parodo ateivių
Emigracija.
tetų, kolegijų, Įvairių organizacijų, ir rašy
kalbėjimas, tos skaitlingos žinios kuiįų ga
Kun. Briška savo pinigus atsiliepimą į klausimus kurie juos liečia ir
Informacijos duotos išvažiavimo klausi vau nuo Lietuvių Bfoiro Vectefjos — p-iės, M.
tojų, kuriuose rašytojai giria darbą ir pra
įdėjo ir pralaimėjo. "N-nos" visuomet pranešama jų noEai.
šo daugiaus informacijų kad ir jie galėtų mu, ko Amerikos valdžia reikalauja, ir ko Kižiutės irios asistentės— p4ės K. Kiautės.
pažymi, kad turbūt "tarnąviKartais tie editorialų rinkiniai perspauzkitos valdžios reikalauja.
kitus pamokinti. .
Kas ypač įuan puolė akysna, tai jų ku
mas Ponui Dievui yra pelnin- dinami anglų laikraščiuose. Ne vienas imiklumas kalbant apie sava didįjį darbą, sa
Pasai,
gas , , , kad kun. Briška gale- gracijos editoriafias buvo vartotas Senatorių Asmenims patarnavimas.
Kaip gauti pasus nuo Amerikos valdžios vo uždavinio kompetencija, nuoširdumas ir
jo tiek turėti. Ir Čia netiesa. *t Kongresmonų Washingtone prarodant jSpaudai pagaminti straipsniai ir įvairus ir nuo kitų valdžių Europoje..
entuziazmas difoaraai idėjai, meilus pktar
Ne iš kunigo algos, kuri yra vairių bylų gerumus ar blogumus,
navimas 'bevurginant jas įvairiais klausimais
straipsniai Amerikos spaudai, editorialai, ir
Giminių
suieškojimas.
keturis kartus mažesnė už
y^ " s t o r i a i digest" siunčiamas ir A- kiti raštai, yra tik dalis Foreign Language
apie porą valandų,.
Pastangos dedamos surasti žinių apie gi
Grigaičio algą, kun. Briška merikos Prezidentui, kad ir jis galėtų sekti Information Service darbo.
Taigi |>asitarniiudamas " J a n g u i " , tuDaugelis žmonių, asmeniškai, laiškais įr mines.
turi pinigų, bet iš to, kad jis ateivių mintis ir atsinešimą į Amerikos kas-,
xiu tarti nuoširdų ačiū Biuro Vedėjai ir jos
Duodama
informacijos
kaip
išpildyti
ir
telegramais,
kreipiasi
ieškodami
pagalbos.
gavo privatų bianį varo, real dienius klausimus.
Asistentei už malonų mfan patarnavimą.
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VVILUAM K. PFLAUM
Ū709

W.

22-mlv St.

i

V

mmmmtmm•ĮĮĮlJ

Ui-I

nn ri n Į I I r--amu

CI G E R O J E

• '•

WATERBURY, UONN.

JTTSTAS BAISIS

t

{

MARIJONU
MtSUy TVARKA.
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Hartford, Conn. — 31 — b
balandžio.
Brooklyn, » . Y. — 7 — ib
balandžio.
Cambridge, Mass. — 14 —
20 balandžio.
Lawrence, Mass."— 21 •— '•
27 balandžio.
Ansonia, Conn. — 28 — 4
gegužės.
Westfield, Mass. — 5 — 11
Nashua, N. H. 5 — 11 Ge
gužio.
Tolimesnė Mirijų eiga bus
paskelbta vėliaus.

^Moterų S^-gos 2 kuopa ren Misingio (Brass) Darbininkai
gia "Bunco party". Įvyks
Organiauokimės į Uniją.
balandžio 10 d. šv. Antano
parap. svetainėje. Pelnas eina Po pralaimėjimui streiko
naujos bažnyčios fondan. Ge 1924 metais ir po tam visoki
paskalai leidžiami iš kompa
riausio pasisekimo f
nijų — fabrikantų pusės. N.
Kovo 21 d., Lietuvių svetai
G. W. Ass. (Uniją) pusėtinai
nėję įvyko Ciceros demefkra apgriovė. Unija Waterburio
tų prakalbos. Atsilankė pilna fabrikantams buvo peilis po
svetainė žmonių. 'Buvo pasa kaklu; jie žinojo tatai gerai,
kyta karštų už demokratus kad jeigu Waterburyje Dar
prakalbų i r nurodyta, jog de bininkų 'Unija įsigalės, tada
mokratiška valdžia
prives ponams išnaudotojams bus
miestą prie geresnio gerbu- sunkiau darbininkus skriaus
BALTIMORIEčIAI!
vio.
ti. Jie dėjo visas pastangas,
Taip vadinamas "Demokra dėjo krūvas pinigų kad tik
PAS A. RAMOŠKĄ, 514 W.
tų kvartetas" sudainavo gra darbininkų Uniją sugriovus.
žiai keletą dainų.
f
Tas jiems dalinai pavyko ir SARATOGA ST. galima užsi
Iš visa ko matyt, demokra už išleistas krūvas pinigų Li sakyti geriausių lietuviškų lai
•
tai turi daug pasekėjų, o tas nijos griovimui, darbdaviai kraičių. Tokia, pat- kaina kaip
daug reikš netolimuose rin jau iščiulpė iš vargšif darbi ir radakcijoso.
kimuose.
ninkų keleriopai. Bet darbi
Ateikite
ir
skaitykite
Koresp.
ninkai ir vėla pradeda supra '' DRAUGĄ ", •' D ARBININ
Vaidins "Genio" rolę L. Vyčių Chicagos Ap
i
sti kad jiems Unija yra būti KĄ", 'S-AIVĄ".
skričio Choro statomoįj Operetėj "Klaipėdos Ju
nai reikalinga, ir vėla jie sto
"DRAUGAS" ateis pas
lė" Kovo 30 d.
ja į Uniją (taip ir reikia
iAut.). Mes darbininkai prade Tamstą kasdieną,
Būdavo " D r a u g e " daugiau dam protauti ir suprasti, kad metus ir užsisakyti?
Padorus namai be padoraus
šiai tilpdavo žinių iš Cl"ve tik susiorganizavę drūčiai į
•
i
lando, bet dabar sumažėjo Unijas galėsime iškovoti žmo laikraščio pasidaro nepado-'
Todėl gavęs progos bandysiu niškesnį gyvenimą ir žmoniš rus.
ir aš šiek tiek parašyti.
"DARBININKAS"
ateis
kesnės teises. Taigi broliai ir
— — — » — — —
m i
• SIIIIIM i •
^ |
sesutės darbininkai ir darbi trys kartus į savaitę.
F r e l e f o n a s Boitlerard ItftV
L. Vyčių vaju?
"LAIVAS" sykį į savaitę.
Su kovo 1 d. prasidėjo L ninkės organizuokimės.
Gydytojas, Chirurgas, ObšVyėių vajus ir laikytam vie
tetrikas ir Specijalistas
New England Workar3 Ass.
WAUKEGAN'0
LIETUVIŲ
tinės kuopos susirinkime sto Unija (Lietuvių skyrius) ren
Elektroterapas.
Chlcago. 111.
TAI.: t tyto iki IT plet. 1 po
I
IŠIMA
TGV&JLVS ~
jo i darbą beveik visi Or gia dideles prakalbas temoje.
ATYDAI.
pi«t iki f po pim: f r t » vmk. Ik'
D—Bs martalma,
9 >• rak.
t)—&4 Mlfte ii b« skaasma,
ganizatorių išrinkta net 15, ji» " Kokią Rolę lošė Unijos Dar
* ) - B s kntaja.
«)—B« iaUa pavejaas sveikatai,
tarpe randami vieni is veik bininkų Kovose #su išnaudotor U - P ^ U ^ t n l nereikia sirgti, ga
Ponas Nikodemas Kulys
li tuo vaisyti, Ir gali e * į
liausių nariy, kaip tai. Juo jais .
(802 — 8-th Street) yra įga rTel. IV»olev»rd V?UI7
Pagydė 'Gall-etones* (akmenis tuliyje) .
ir akmenis šlapumo paelėje be ozas Sadauskas Prana^ liort
Tema yra įdomi ir rodos liotas' atstovauti Lietuvių dien
peracijos, so tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais.
nikas,
Jurgis Bleizgis
ir pirmų kartu toje temoje bus
_^_—.__.~ji sugralina girdėjime. . .
raštį "Drangą" WaukegBiTe
(iyde visokias Ilgas pasekmingai, ir jei
pirm. Jurgis Kuzas. Minėtos prakalbos Waterbury, Conn.
yra reikalas darą operacija*
ir
apielmkėje.
Turint
į
"Drau
patarnavimą telkia savo
y pa tos pasižadėjo prirašyti
ofise:
1707 W. 47>tfef Bt
Taigi broliai d a r b i n i n k a i - k ė s l ^ reikalų, galite prie jo
Į daugiausiai narių ir užiikii laikraščio "Draugo" skaity- į^^*;,
1411 So. 50 Ave. Cicero, DL
Vatendoa nuo 8 iki 12 dlcn?, DOO i
tty- kreiptis.
ftslsss atidarytas: kasdien aus 1 vai.
lkl
t
•&].
v&k.
Nsdėltotnia
a
n
o
t
I n a . kad L. Vyėių 25 lq\ laipo piet iki t vai. vakare.
v
lkl 2 r&l. po pietų.
Nedėliomis Ir seredomis ofisas atda
tojai atsilankyki! į šias Uni
rytas.
iniės pirmą dovaną. Tą galiom jos prakalbas. Prakalbos į•'
" "•
'
>1
I tikėtis, nes kur tas "Big vyks 30 d. kovo — Mareli, Pirmas kišeninis Liet.—Ang
'
^
Telefonas tteeley 74S0
F o u r " stoja tai ir nuveikia. 1924, 7:30 vai. vakare svetai liškas ir Anglc^—Lietuviškas
Pereitų metų nudirbti darbai nėje, 103 Gtreėri St., Waterbut
GYi>rrojAs m CHIRCRGAS
tą liudija.
ŽODYNĖLIS
iy, Conn.
Oydo specialiai visokias vyru ir
4442 So. Western Ave.
O kas butų, jeigu mes visi Unija susirinkimus laiko 2
moterų lytiškas lia*aa.
Tele«. Lafayetee 4 1 M
3401 MadLson Srrėei
Vyčiai stosime ir jiems paTalpina
savyje
18,000
žodžių
utarninką kiekvieno mėnesio,
k a m p. Westeru Ave. — Ctifcago
i'gelbėsime?
7:30 vai. vakare, 775 Bank Knygelės didumas: 5colių ii Valandos: I — 4 po platu 7 — t vak.
Ollso Tel. Bonlerard M 9 S
Tada nebūtų abejonės kad St. Waterbufy, Conn.
Rezid. Tel. Van B o r e n 6 t t 4
gumo, ir 3 colių platumo, taip
laimėsime pirmą dovaną. Mū
Unijos korespondentas. gi turi gražius apdarus, aiškią r Tel. Boulevard 2160
sų kuopoj randasi virš 150
spaudą, ant plonos popieroh
DR. A. J. KARALIUS
R U S A S GYDYTOJAS t B
narių. Jeigu stotu visas 150
CHERURGAS
spausdvta. Ant galo knygų
Lietuvis Gydytojas
narių į darbą ir prirašytų
Specialistas Moterišku. Vyriški}
tės randasi paaiškinimas, kaip 3303 South Morgan Street
Vaikų ir Tiso chroniškų Ilgo.
nors po vieną narį, tada pa
, Chicago, EU.
tapti .Amerikos piliečiu, taip ^Ai
matytume mes patys, / kokia
-/
gi
yra
surašytos
visų
valstijų
Kas girdėti?
butų didelė nauda, o darbas
Kampas 31st Str.
fm
—n
f
sostinės*
Vai.:
10—11 ryto: t — S po pit*.
mažas. Čia žemė yra gera tik
1) Kovo 17 d. prasidėjo
7—S rak. Ned. 1 0 — i t d.
reikia ją išdirbti. Dabar ne Midland
skerdykla dirbti. Atydžiai skaitant ir moki
' 'rii •
mm
bus sunku naują narį prikal Kas diena priima daugiau nanties, kožnas lietuvis gali
Gydytojas ir Chirurgas
binti, nes Vyčių organizacija darbininkų.
lengvai išmokti kaip tašyk 4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e .
tapo pašalpinė ir tikiu, kad
Tel Yards 0994
2) Privažavo daug žmonių. liškai ištarti angliškai. Taigi
P e r k ė l ė s a v o ofisą p o n u m e r i o
kiekvienas pakalbintas jau- Lietuvių da nedaug pasididi
patartina kožnam tą žodynėlį Valandanuolis-ė su mielu noru sutiks no skaitlius.
4729 S. Ashland Ave.
įsigyti, ir nešiotis su savim ki Nuo 10 iki 12 piet.
prisirašyti prie šios vieninte 3) ^Vietiniame "Tribūne"
Nno 2 iki 3 po piet
SPECIJALISIAS
šeniųje, nes jis nestoras ir la
lės jaunimo
organizacijos. laikraštyje buvo patalpinta
Nuo 7 iki 9 vakare.
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
bai
nežymus
kuomet
jį
nešioji
Nedėl.
nuo
10
iki
12
piet.
Vai.:
ryto n u o 10—12 n u o J — f
Vyčiai į darbą! *
mūsų šv. Cecilijos choro ir kišeniuje.
po p i e t y : nuo
1—8.10
vvvkare
•
N
e
d
ė
l
i
o
m
i
s
:
10
iki
1.
bažnyčias fotografijos. Taip
Vyčių darbuotė.'
Telefonas Drexel 3889
Čionai, matot, vis šis tas gi buvo rašoma apie mūsų Jo kaina labai pigi tik vie Tel. Boulevard 2160
veikiama
įatalikų
tarpe. čionai darbavimasi ir apie nas doleris. ($1.00).
"DRAUGAS/' PUB. CO.
PRANEŠIMAS
Prie to veikimo daug prisi mūsų tautą ir Tėvynę.
2334 S. Oakley Ave.,
deda Vyčiai ir dirba kaip 4) Gavėnios laiku šv. Ka
Tautos taip i r Bažnyčios la zimiero bažnyčioje pamaldos
bui.
esti: Seredomis 7:30 "Gran
CHICAGO ILLLHOI8
Clevelando laisvamaniai.
dus Verksmai" ir Palaim. S.
Telefonas Yards 50S3
Yra žiupsnis laisvamanė- B.; Pėtnyeiomis 7:30 stacijaValandos — 8 iki 11 l l ryto po
pietų 5 Iki i vak. N e d ė l i o m i s ofi
LIETUVON
PER
10
DIENU;
!lių, kurie iš pavydo, kad Vy si Palaim. §8.; Nedėliomis
sas uždarytas.
V i e n i n t e l i s -vandeniu kelias I/ietu-<
liams sekasi, bando šiokiais' mišios 8:30 ir .10:30 po piet „įvem
p e r S o a t b a m p t o n ant M i l i i n ^
m • • • " • » • • •
• • • ui • • i » » > f c < mm » S J
tokiais budais pakenkti. Lais 3-čia vai. Rožančius, litanija |AQUITANIA
MAURETANIA!
vamanių laikraštis arba šlam- ir Palaim. ŠŠ,
BEREHSARIA
:
I štas vadinamas " D i r v a " turi 5) Šiomis dienomis Šv, Apleidžia NeMr Yorką k a s Subatoi
•
mis. Greitas
persėdimas
South-<
Lietnrls
užsiauginus tokia nusususi Cecilijos choras ir Marijos a m p t o n e . Lietuviai ypatiškal ly-;
GYDYTOJAS ir C H I R U R G Ą *
" K a r p a " ir ta < r Karpa" ban Draugija ,— Mažųjų choras, dimi.
4801 So. Ashland A v e n o s
Reguliariai i š p l a u k i a tiesiai i
T e l . Boulevard 7820
do savo ta apidemiją užkrė davė nusifotografuoti kurių
Hamhurgą
Vai.: 2 iki 4 ir € iki f
Plltovą
f 106.50) Kartu Tnksal
sti jaunimo tarpę. Bet Vyčių fotografijas matysime laik -itXiK'il, <I HambUrgn
N e d . 10 lkl 12
103.50)
$5.00
Kamai:
8641
So. Albany
KELEIVIAI U LIETUVOS
jaunimas yra tvirto kraujo ir raščiuose.
Tel. Prospect 1880
•Ada latvan PiliavoJ , važiuojant i BoVai., pagal sut&rtj
moka gana puiki.ni su ta 6) Sioux Citieeiai platinkite uthamptona Ir ten peraada ant 1111žiuų laivų. Plaukia kaa savaite.
Greičiausi laivai pasaulyje.
" K a r p a ' ' apsidirbti. Trumpo "Draugą".
Iftel. Ganai 0257 Vak. Oanal 2 1 1 8 |
Informacijų del kainu ir reikalingų'
je ateity ta " K a r p a " visai
dokumentų atvažii'ojanttomji keleJvia-j
Boosteris.
:
mi galite gauti nuo btle 'agento. Rel-( GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
kalaukit. Jų yra jūsų miestą arba anudžius, nes su savo šlamštu
plellnaėj^
\
pradėjo šokinėti iš vienos c
Citoard Line,
Į\
Jo laikinasis ofisas randasi
Lietuvis Gydytojas Ir
vietos j kitą, — vargšui Jei nori, kad katalikai lai 140 H. Dearborn
po num. 3303 S. Morgan St.
Chirurgas
81.
Gblcago
" K a r p a i " pradėjo karšta da
1*31 Cb. Halsted Eis***
VALANDOS: 9—12 is ryto Valandos:
mėtų, remk kaip tik išgali, p!a
10 iki 1 1 ryte; 1 iki 8
rytis, besėdint ant vietos.

'JNIOS Iš CIEVELANDO.

FOR COLLECTOR

DAVID T. 6RENNAN
1230 So. 5 0 - l h

i

AMERIKOJE

CICERO J
a

* i itTTiūi

Ave.

D A

I
K T A R Ą
Dr, A. Račkus
Dr.SA Brenza
m

«t

V

FOR SUPERVISOR

ANTON MAGIEJEVVSKI
5028

W. 3 1 - s t

Plavc

Dr Marya
Dowiat-Sass

•

•

FOR ASSESSOR

I

FRANKJ, NOVAK
2 2 1 2 S». 5 « - t h Ave.

— — ^ -

• i

m

i

I I

II

Dr !. M. Feinberg

FOR TRUSTEE

g

Jb+S

STANLEY DUTKIEVVICZ
5021

W.

29-th

Iš SI0UX CITY.

FOR DIRECTOR PUBLIC
LIBRARY BOARD
( T w o to b e 7 e l e c t c d . )

EMMABREJCHA
S. 5 3 - i d

Ofisas 3103 S, Halsted S-

Xk. Maurice Kahn

' 'rv

3843

Dr. A. K. Rutkauskas

Dr. A. A ROTfl

Place

•

g

/

Or. CHARLES S E G AL

:

Avc.

• ' " " i"

JAMES KUCHARCZYK
1521

So, 61-st

Avc.

š i a n d i e n i n ė Valdžia k a i p jau žinome žiauriai apseina su vietos
gyventojai*. pana-Šiai k a i p Hcrrine. III., šiandieninės \ aidžios :igtsitni p r i m u š ė l i e t i n į P. ė i k a n u u - k a . V. B r o u n ir d a u g kitų.
K a d isvrniius t o k i u s n e s m a g u m u s balsuok už D e m o k r a t u s
Ba
l a n d ž i o 1-ma dieną.

m

Galit dčvėfci naujai suprašytą tintą • Stikliniai žibančius čcverykua;
Juiy piritų nagai raii būti puikiai m.patiruoti. ir lyjriai. švariai nu3i;ust.iiS velia,
B«t — jei jusy galva uilmt pl-l»»a"ų— ui Us sugadina viaką.
Ką tokiam itatikime psinan) ; apie ji s josy mylinioji pin^K*? Vi*» jtisij pas
tangos, patlaryti gerą impresiją, nueis nieksiu, jei jus pradū>ile kabyti savo galvą
ir barstyti nesvarias pkblutBuu po vta* kambarį. Naudokit

K-——-I

Ruffles

65c

vi bonką Į

fitiakanŲ mirtinąjį v"eia ! t'siaikyklt save k>tij pagarboje. Tik sii trupučiu ištrin
kit gslvua odu kiekvieoą vakarą p» r kukta dešimt ii 3r ir daugiau u rrikčs jmns
gidintis nuaiimti ssvo skrybėle bile kur. PI«i»k;moą *i*3 v^Jtkai į trumpą laiką
'L ir po to. \\±** ką reiki* daryti, tsi retkarčiais patrinti gaTvo* o tų su RaffU*.
ir Baugiau niekuomet pleiskanos jus uekankiiu. kloki tkktuuua tuomet bui!
F . AX>. R I C H T E R A C O , 1 0 4 - 1 1 4 S o . * t h St.. B r o o k l y n . N . Y .

Į

•

i

i > i'niiia

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan St

eUNARD

D A I N A V I M O D I E N A B A L A N D Ž I O — AP111L 1 D . 1924 M.
l t a l - a \ i m o %ietos atdaro^ n u o 6 A. M. — 4 P . M.

'

IDr, M, Strikoi'is

LE JONAS t POŠKA

DR. P. Z. ZALATORIS

•

šermukšnis.

tink katalikų spaudą.

po pietų: € Iki t

|

<

ssoe<r^s^$<t$o$FS($ Ss^Qs?$o $£i«

Nuo 1 Ved. po piet iki 9 vak. ;| i . . » Į » > » s s t i

vakar*

»ws<w*>s>s»»»

Pirmadienis, kovo 24,- 1924
ii

.•**«

•!••••! • '

• r,ii y.

• f f sekė, kad tiek aukų surinkta
— tai pirmoje eilėje padėkoti
gerb. kun. klebonui M. f.\n\žui ir Akad. Rėm. 2 skyriui,
kuris išsijuosęs dirbo ir vis
ką rūpestingai rengė.
'— m » « « « « » » 1
Buvęs.
BRIDGEPORT.

! • • * • • ! • »•>•

CHICA GOJĘ
• • •• i

» » » » • » • •

MESTO TARYBA PATVIRTINO BIUDŽETĄ.

Šį vakarą, kovo 24 d. 7:30
vai. dar kartą bus rodoma
Padidintos algos teisėjams,
"Draugo" No. 64 tilpo pa- krutamuose
paveiksluose
garsinamas,
kad
kovo
16
die
gaiiriinknams ir kitiems.
"Fabipla". Nepamirškite at
ną s. m. Sv. Jurgio parapijos silankyti, nes ištikrųjų yra
.Chieagos miesto aldermanu svetainėje 5v. Kazimiero A- naudinga tokis veikalas pataryba patvirtino 1924 me-,kademijos Kėmėjų 2 skyriausi^^t"ytiT
'Puikus Vakatams miesto biudžetą — $46, rengiamas
609,700. Taigi, suvirs 2 milio- ras".
WEST SIDE.
Kam teko dalyvauti šiame
nu dol. daugiaus, negu praei
vakare, tas pilnai įsitikino, I
Daug pasidarbavo.
tais metais.
kad pagarsinimas nemelavo,
Algos padidintos munieipa
Šv. Kazimiero Akademijos
kad iš tikro buvo puikus va
įlams teisėjams, gaisrinin karas, tiesiog puikiausias' va 10 skyr. buvo surengęs kovo
9 d, puikią *'Skilandžio" va
kams, policmonams ir kler- karas.
koms. Nėra jokio padidinimo
Jsivaiztįinkite tik sau, kas karienę Sv. Kazimiero Sese
rų naujai statomos koplytik
paprastiems
darbinin man teko pamatyti.
Didžiulė\šv. Jurgio parapi- t'10* n<H«*ai. Vakarienė pasi
kams.
*'
sekė puikiai. Mat, šiai va
Kas tiesa, mietai i metus jos svetainė pilnutėle zmoniy.
karienei daug labai pasidardidinasi visoki miesto reika Sėdyniii neužteko. Daugeliui b a v 0 F k r
teko stovėti: Susirinko d a u - \
? - pirmininkė p. D.
lai. Bet antfcart su vieneriais giau 1,000 žmonių. Jau šitas.Giispartfenė, prigelbstant kimetais teisėjams padidint, a i - m i | ž i n i 5 k a s ž m o n i u s u p l a u k i 'toms narėms: p. Stakėnienei,
gas per metus daugiaus net ] n a s ( { . m , ]ūhū[ ^ ^
^ j Šiaulienei, Butkienei ir kiketuriais tūkstančiais dol, i ^
k ( , l ė g e r o u p o p u b l i į o j e < toms. Reikia
pastebėti, kad
tai perdaug. Jei taip, tai delB e t (]ar n w l o n i a u
v e 1 | ^ j p. Gasparkienė savo namuose
kogi nepakelti tų algii l.gi j s n s i r i n k u s i u s graži vakaro visa vakarienę ištaisė. Tai
dvidešimts ar dvidešimts pen p r o g r a m a . Gerb. kun. klebo- kelių dienų dalbas. Turiu -pa
kin tnkstančjii per metus.
n a s M Kručas trumpa, bet tu stebėti, kad kur p. Gaspar
•Darbo žmonės velka nepa- r i n L n „ a k a l b a į^dėstė vaka- kienė pirmininkauja, ten vi
prastas taksu naštas,, laukia, r o t i k s 1 a i r o i g a
Smarkiu suomet draugystė auga, bu
kuomet jos bus palengvintos rankų plojimu
publika • v joja ir daug veikia.
Puikus vakaras.

B e t pasirodo, kad šiandieninė reiškė savo patenkinimo.

is-

gentkartė vargiai sulauks tos
Parapijos mokyklos vaiku*•
?iai puikiai atliko kelias dai
nas su gražiomis pantominoAGENTU "REIDAS" ANT mis
Daug sukėlė triukšmo pub
SALIUNŲ.
likoje ma-zo vaikučių &imkaus
L Prohibiciniai agentai ir
paikus monologas "Ponas
federalis teismas Chieagoje j
Targis". Rankų plojimui
veda kampanija prieš "boo-i nebuvo galo
Svarbiausia vakaro dali sutkjgęrhis." Teismas uždarinė
ja bravarus ir sali ūpus. A- darė drama "ftv. Kazimie
gentai puola įtariamas vietas. ras ". Ja lošė mokyklos vaijTomis dienomis agentai at kni. Ji ]MiIiko kiekvienam gi
liko "rekty" saliune, 1800 No. laus įspūdžio.
Dar kalbėjo sveeias kun.
Halsted st., kur vieno kliulx;
nariai rūsy įtaisytuose kamba| D r - K - Rėklaitis, kuris trumriuose linksminosi ir t i k r u o - P a i HW«e Seserų koplyčios
ju alum vaišinosi. Suimta a_ reikalingumą.
pie 100 asmenų.
Vienu žodžiu, programa bu
vo
Agentai susekė, kad ta kliu
P uiki > ° .1°* išpildymas
bo susirinkimą saugoja vals-j**111" puikesnis.
lybės konstalmlariai. Rado jų| I^lto publika buvo pilnai
jienkioHką kitame kambary, j patenkinta ir savo patenkiniAtimta nuo jų ginklai.
j m a Reiškė ne tik gausiu
Areštuotas ir patsai saliu- r a n k l l plojimu, bet dar daugiau savo aukomis. Per šį va
no savininkas.
karų buvo surinkta aukų per
SUIMTI PINIGŲ DIRBĖJAI. 700 dolierių.
Pridėjus prie šios sumos
<lar k a s b n v o
. Chieagoje suimta septvni|
««ri a kta bažnrpinigų dirbėjai. Spėjama, kad i * i o j e i r ^ a u t a t i k i p ^ s — •*•
tai busianti paskutinė klasti-' *u}ūr* *unm *2<0H <]o1- 27cValio!
Bridgeportieėiai!
mnkų gauja, kuri po įvairius
miestus paskleidė virš vieno Rėmėjų skyrius dėjo pastan
nriliono dol. savo pagamintų gų, kad sudarius 2,000 ir sa
vo tikslo pilnai atsiekė!
dešimtdolerinių banknoeių.
Kad vakaras puikiai pasi^Tos netikros dešimtdolerinės yra vienos rųšies, su Jaeksono vaizdu, serija D333.
*Gi serijų numeriai šie: G56G37,746A, G56,637,7f>4A arba
G56,637,774A.

A. į " A,
ELEN. GALINSKIENĖ

V NEGRŲ AREŠTUOTA.
Chieagos policija areštavo
13 negrų vyrų ir 4 negres mo
teris. Ta gauja per praėju
sias tris savaites išmainė apie 700 klastuotų oekių.
s Chieagos publiškonis mokyk
loms grasia nemažas neprite
klius. Projektuojama didinti
Daksaa.
Sears-Roebuck Agrieultural
Foundation praneša, kad pra
eitais metais Suv. Valstybėse
vienas milionas asmenų iš farm^l persikėlė į miestus gy
venti.
,q
Sprogo bomba ties
valgo
mųjų daiktų krautuve, 1440
f. Grand ave.
Krautuvės
apgriautas.

po tėvais Sakalauskaitė
mirė kovo 21 d.. 1924 m.
5:50 vai. ryte, 62 metų
amžiaus.
Kilo iš Kauno Rėd.,
Tauragės Apskr. Kvadar
nos miestelio
Prigulėjo prįe šių drau
'ijų: š v . Onos. Gyvojo
ožančiaus ir Apaštalys
tės Maldos.
Paliko dideliame nuliu
dime dukterį Marijoną,
žentą Silvestrą ir 2 anū
ku Antaną ir Algirdą
Zolpius.
Kūnas pašarvotas 927
W. 34 Plaoe.
Laidotuvės ivyks utarninke. kavo 25 d. 8 vai.
ryte į šv. Jurgio bažny
čią kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos ui velio
nės sielą. Po pamaldų
bute nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus giminės, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse.
^^Vjsa^jeomyną^almų.

f

Narė.

IŠ VYČIŲ APSKRIČIO
CHORO.
Nejaugi?
Prie "Klaipėdos Julės'' atvaidinimo rengiamasi ne juo
kais. Dirba solistai bei cho
ristai, dirba ehoro vedėjas
bei režisierius . Neabejojam,
visi savo uždavinį atliks tin
kamiausiai. Belieka tik neuž
miršti medžiaginės operetės
;
!
L-

947—Jenci u i Vincui
950—Jokeibauskai Mr.
952—Kereckienei Uršuliai
953^-Kavaliauskas F.
963—Kramjaliui Matiejoi
967—Lukšas Jonas
973—Miniauskas Kaz. J
976—Morsejuks Nikita
977—Mukas J.
987—Paluies Aolomas
988—Petrauskas S.
994—Rakni Teklei
907—Rėkus Ignotas
998—Ruskui Justinui
1003—Samsis Mikas
1009—Sereikig Julės
1013—Silbilrienė R.
.
1021—Slepikas Zigmuntas
102a—Suntas Petras
1034—Žiedas Jonas

pusės. Jau čia turi chorui i
pagelbą stoti visi vyčiai bei
vyčių prietelįai.
Vyčiai! neįaugi leisite, kad
šio mėnesio 30 d. 8 vai. va
kare didžiulis Aryan Grotto
teatras butu apytvtltjs?
Gamatem.
•' mm>

PRANEšIMAS
Lietuvių Amerikos Politi
kos Kliubo ant Nortli West
Side extra ir mėnesinis susi
rinkimas' įvyks kovo 24 d.
7:30 vai. vakare, šv. Mykolo
parapijos svct., 1644. Wabansia Ave.
Artinantės rinkimams, yra
reikalingą mums ypatingai su
krusti darban, kad tinkamus
kandidatus pasirinktume bal
savimui. Tuo reikalu susirin
kime galėsime pasitarti; už
tat visi narini prašomi su
sirinkti. A. Lungevicz, sekr.
CHICAGIECIAI, ATSIIMKI
TE LAIŠKUS.
Chieagos pašte (yidamlesty)
prie Adams ir Dearbom gatvių
randasi atėję ii Lietuvos laiškai
Žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresato persikėlimo
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (ii Adams gatvės
[ėjus po dešinėj pusėj), prie
pirmo langelio, ant kurio

viršaus

parašyta ADVERT1SED.
( Prašydami laiško paduokite laiš
ke num., nes su įūo greičiau
Vaišką suras negu su pavarde.
901—Adumaitytė Kast.
906—Azdziianskas M. F.
912—Bartkui Pranas
922— Darguzas K.
926—Dubakai Mikodimui
932—Gaglinska** Piatras
934—O alins kn AVeronika
93R-rrJenauskui Alek.
944-^Janus S.

REIKALINGA mergina prie
namų darbo. Į Riverside. Ne
toli Cicero. Vieta pastovi
Prašome atsišaukti:
JUSTIN MOCKIEVICH,
2342 So. Leavitt Str.
=

ANT

LIETUVIAI GRABORIA1

Lietuvis

Didžiausios rištinės pir
mu kart Chieagos istorijoj
K. Sarpalis gražiai nuaugęs
milžinas apie 200 svarų.
Chieagos imiversiteto me
dicinos studentai turi Ame
rikos visu kolegijų univer
sitetu ehampijonata per 3
metus 42 rištinės išlošė o
jo niekas neparUo Ameri
kos universitetu štabo pro
fesoriai apdovanojo l*mo
laipsnio aukso
medaleis
kaipo visos Amerikos cham
pina ir davė jam vardą
King of Wrestlers with 1,000 olds and new triks.
Naujausia metodą vartoja
rištinėse ir ris kelis ristikus gerus champ, Viso apie
8 poros, bus nstiku lietu
vių ir įvairiu tautų. Gar
siausi ehampinai dalyvaus
Lietuvei ir svetimtaučiai.
Pagarsėjęs J. rtoudis rodis
stebuklus tesiog ant jo
krutinės bus uždėtas dide
lis akmuo 100 svarų ir ke
li vyrai su dideliais kūjais
suskaldis ta akmeni. Europos ehampijonas ir įgaliotas
Kaudis pasku risis su Katausku Champinu 155 svarų.
Dudinskas atlaikys pijana ant krutinės, pasku risis su
Tralu ehampijonu. P. Norkus galijotas risis ir Spėka ro
dis Oėstautas ehampinai Fennathy pasaulinis galijotas B.
Augimas, J. Seimas iš Miehigan Valst. ir daug bus dau
giau visokių stebuklų.

}

Telefonas

BoaleraM

••i||«i>y

PARDAVIMUI

330'

Atsibus Švento Jurgjlo parapijos svetainėj 32-nd u-laee ir Auburn A m Kovo 28 7:30 pradžia duris daros 5:30
tikietu kainos labai prieinamos. Ti kietus gaJinia gauti
šiose vietos: DRAUGO Bedakci.ia, pas Meldaži, J. KŪLIS
Aptiekoj 3259 So. Halsted St., BENOŠIAUS aptiekoj ant
Town of Lake. pas S, POŠKEVIČE 1719 W. 47 St. Vil
nies Redakcija 2513 So. Halsted St. (Varpo) Redakcija
3251 So. Halsted St. Brighton Parke pas J. Jnškevičia
4034 Archer Ave. Real Estate, K. Leviskis South Parko
^champijonai ir gal bus J. Simkik kuris su cirkais važi
nėja po Ameriką žadėjo atvykti į Chicagą del šių rištinių.
Visi kviečiame atsilankyti į šias svarbiausias istoriš
kas rištinės.

TURIU PARDUOTI GREI
TAI PLAYER PIANAS, su
suoleliu, kabinetu ir 40 muzi
kos rolių. Kaina $140.00.
1389 Milvv^uJcee Ave.
1 mos lubos

**> >'- s>! i^r=?^ fSŽŠ-M?
7 South Dearbom Street
ROOM 15«8 T R I B Ū N E BLDG.
Telefonas Randolph SMl

Vakarais: 2151 Weet 22 St,
Telefonas

Mallavojtmo

y. W. RUTKAUSKAS
ADV

OKATAŠ

Ofisas

Didmiesty]:

29 South La Šalie Street
Kambarls 5S0
Telefonas Central 6SP9

Vakarais 3223 S. Halsted St.

A. Masalskis

A. A. Slakis

Graboriua

ADVOKATAS

rataraaojo. lai
dotuvėse
•«•• Į
tavėse,
arlksty-»
nee
Iv kituose į
reikaluose.
Kai*

Ofisas Vldarmtestyje
CHICAGO TEMPLE BUILDING
77 West Washingtou St««et
Room 1726 TeL Dearborn #057
Nanm TeL ^ y d e Park SStK
| » » l »

į

>

"

" "

JOSEPH G. SOBOL

i i

A D V O K A T A S
"Veda bylas visuose Teismuose:
Exa minuoja Abstraktus.
Padaro
pirkimo ir pardavimo Dokumentus

155 North Clark Street

Room 1518 Aabland B k x *
Telefonas Dearborn 4705
Vakarais: 2841 W. 23-rd Place
Telefonas Canal S58t

Kootralctorliu

IR

POPIEROS
KRAUTUVE

Central

augimas
kia

reiš

sąžlniftka

KostumeiiamR
patarnavimą.

2338 So. Leavitt Street
••

ADVOKATAS
VidemniestiJ Ofisas
Room 1709 Cbieago Temple Bldg.

7 7 VV. VV^shington St.
CICERO Ofisas: Panedėlio
1814 S. Cicero A v. TeL Cicero
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais
8234 S. Halsted St. TeL Boul.

f

•

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
AKT NAUDOS.

6800

STASULANI

Nepaprastas
mosu
Mznlo

Tak.
6084
vak.
4787

L P. W A I T C H E |
L aw y er
}

L I K T t m S ADVOKATAB •
Dien.: D. 514—«1«—12t H. Oeatboro 8t. TeL Randolph 6384—5383
Vakarais
10717 Indiana Ave
Roaeland
TeL Pullman 887T
——

S. L. FABIONAS 00,
/-

809 H. m Si. Ciiicago
TeL Boulevard 061?. ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
« Parduodam Laivakortes.
)

I

' TeL
TeL Lafayette
Ls

4223

P LU MB f N G

TIK PATRINKU JU0MI

Kuomet JHS kankina skaudus atakas
« reumatiikų «kauro»i, ar utpuoU neu
ralgija, strtndleglis, akaudami s»na- .
* riai ir muskulai—kokis neapsakomas
• palengvinMnaf patiriama tvirtai patrį•• nant su
^^3fc*>s.

PaC Biure. •

. Ireg. S. • .

• fr tnojsai pajaueiama maloaUi deffinaati Šiluma bcsi&kleidiiant po skiudamti dėtą. kuri suteikia saalonų smaKiim»i! VisiSkai n*r* reikalo kankintu
tuTint po ranka tokia tikrą pagalbą.
Paia.CspaBsris tikrai pagelbM ir
* lums, kaip jisai pagel^jo nesuskaito;
miem tūkstančiam imonių. pe r daugeų
metų. Visuomet laikykite jo book%
parankioje vietoje.
35c. ir 70c. ui banką aptiekosa

.
.
į
i

F. AD. RICHTER

Kaipo lietuvys, lletuviafns visa
dos patarnauju kuogeriansm
M. VT7MKA
8188 Wost 88-tta Street

DAKTARAI

Dr. dan d. Smetana

N4FRAPATB

Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS |

DR. 0. YAITUSH, 0. D.

1546 W. 47 St. ir Aabland • • .

1«S7

A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko Name
2201 W. 22nd St. Tel. Canal «6V9

0 A 2 (J

AkU \ prltaisymo m e n e

fonsciAiinrrAM

Canal

C. V. C H E S N U L

° M T R A S CIBULSKIS

0T*

Palantrrlna
ria^
akli)
tempims
kaa yra prisias
timl
ikaodėjlmc
vaivos svaigulio, aptemimo, nervotumą. skaudančius
ir užsldefrusius
karščiu akly kreivos akys katarak
ta, nemleglo: netikras akis Indadam
Daroma egaamlnas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo regAjlmo ir valkus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo l t ,11d 8 vakaro
Nadellomls nuo l t iki 18.

Sdami

te

Grmbortiu

Telefonas Canal 72SS

8u *1100 nupirksi 2 ria^yveniinu po 4 ir 4 kambarius mu
ro uaiuj], prie lietuvių bažny
čios, mokyklų ir kitų parankumų. Namn atiduosiu tiktai
už $4000. Keikia inesti $1100.
o likusia sumi> duosiu labai
lengvomis sąlygomis. Kas pi
rks, tikrai nesigailės. Kreip
kitės pas savininkę, nuo 7 vai.
lijęi
9:30 ryto ir nuo 5 ligi
l
0 vai. vakare.
S. STRAZDAS, .
2200 W. 23 st.
3 lubos.

AKIŲ

' ' '

41St

NAMAS

liUrruvfii

•

n i i • 11 P "

ADVOKATAS

Auburn Ave. Ohicago.j
• • •

AKINIU SPECIALISTĄ*
1801 So. Ashland Avs.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto viri Platto aptiekos, kambariai 14. 16, 1C Ir 17.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

• >ą •
i

Telefonas: Vardą 4481

Adresas: 708—17 PI.
Pirmos lubos iš priešakio.

•DO-rOllAl
PAlMAbKIA
Akių LigM
Ar jums skauda galvą T .
ar jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos?
Degina ar nietUT
Ar skaitant akya greit parars
staT
Ar kratsU galraT
Ar matote kaip Ir plukanClns
taškus T
Ar atmintis po truput} mažėja'
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky
M?
Ar yra balta dėmė ant voku T
Ar turit kataraktą T
ar turi žvairas akisT

I

• m m m**<

Clcago. HL
Patarnauja laidotuTėse kuopigiausia.
aeikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busit* užga
nėdinti.
1171
TeL
lltt

norotų t a i lai atsišaukia nuo
6 Tai. vak'aro iki 7 vakare.

20 metu prityrimo

II • • ' • • •

V«M brlaa rimam* Triamu—a

2Si4 w. as»a FL

Turiu ger^ šviesu kambarį
del gero žmogaus, kati kas

* — • • — — ^ — — ^ ^ — ^ ^ —

" " *

JOHN I. BAGDZIUNAS

S. D. LACHAWICZ

RANGOS

ANT RENDOS 4 dideli
šviesus kambariai, 2 bedrumai double. Ant augšto beis
mento, randa $16.00 į mėn.
Klausk ant 2-rų lubų nuo
užpakalio.
820 W. 35th Kace.

\m •

3106 So. Halsted Str.

ANT PARDAVIMO narnos
2 pagyvenimu, apačioj * krau
tuvė grosernė ir bucernė ir 4
kambariai ant viršaus 2 rau
dos 4 kambarius.
Atsišaukite;
5115 So. Robey Str.

'

ADVOKATAI
? t W. Mo««o» BtoMf
Boom 904 - Tetof. Itoodolph 1900
Vai: Muo t ryto iki B po plotų
VakMtttoi SSOJ B©. H * l * e * Str.
I^taf. YBFČM 1011
Chlca«o.

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokinama; Anglų ir Lietuvių kai
bu: Aritmetikos,
Knygvedystės,
Stenografijos, Typewrit6n*, £irklybos Teisių, I^aišku Rašymo, Su
vienytu Valstybių Istorijos, Abeinos Istorijos, Geografijos,
Poli
tines Ekonomijos .Pilietybės, DaiIrusystės, Gramatikos,
Literatū
ros, Retorikos Etima'ogijos Ora
torystės.
MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iŠ ryto iki 4 po pietų.
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

I

g. W. B A N X 8

^m+m—*

TIKRAS BARGENAS

•

Į J •

=?

1~

K. S A R P A L I S
EXTRA

ADVOKATAI

REIKALINGA.

Generalifi Kontraktoritia,
statytojas - ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th Street
Chicago, m.

i—< <

<>»»mm<

Telef. Boojrrvard 0318

Dr. Natalil Žukauskas
MAPRAPATB
8848 8. Morgan St.
OUoafto.
Valandoa Paned. Sered. ir Subatom nuo 2 iki 9 vai. vakare.
4888 South Aahland A^enne
Vai. Utar, Kotvr. ir Petn. nuo
a iki 8 vai. vakare.

Dr. M. S t a p u l i o n i s
4201 South RockweU Street
Telefonas Lafayette 8088
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare
Pranešimas sergantiem* Turiu garbes pranešt Tamstai, kad a i ardau
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeisgydornomia Vartoju nauja aergančių gydymui buda : nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS bndu. Gydymas iluo būdu yra sargus,
jis dar smagumą teikia.
Jeigu jau aplankiai net keistą gydytojų, pas kurtuos pagelbos ir gi
nesustradat, o sergi širdies, nervų, ramaty, paralyHunU. inkstu, ausų ne~
girdėjimo, naktiniais suslllapinimais, ar kitokia sena liga, ateik, o a i norisi
petarnansln.

y

