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KARDINOLAS SIUNČIA

BĖLES,

Priėmė Atsistatydinimą

ĮVYKS DfiDELĖ ŠV. PETRO
BAZILIKOJE IŠKILME. .

TAI ĮVYKO, KUOMET PARLAMENTAS NEPRIPAŽI
NO PENSIJŲ BILIAUS

Daugeliui žmonių gal neteks
to matyti.
ROMA, kovo 26. — Rytoj
viešoji PapOfl konsistorija ftv.
Petro Bazilikoje, kur šventa
sis Tėvas Pius XI įvesdina du
nauju Kardinolu, Mundelein
ir Haycs, kuomet įteiks jie
dviem raudonas skrybėle*.
Gal daugeliai nebeteka ma
tyti tu iškilmingu apeigų, nes
jau vakar tam tikslui paga
minti tikietai buvo išdalinti.
Ne visi ir amerikonai gavo
tikietus. Tečiaus, rasi, ir be
to jie bus įleisti
Bazilikon,
kad pamatyti Sv. Tėvo pro
cesiją iš Vatikano rūmu Ba* zilikon.

Apeigos.
Viešosios konsistorijos
mės ir apeigos prasidės
dalyvaujant tūkstančiams
šalinių žmonyi. Pradžia
00.

iškil
ryte
pa
10:-

PARYŽIUS, kovo 27.
—
Prezidento Millerand prašo
mas atsistatydinęs premieras
Poincare principe
sutiko ir
vėl pasilikti premieru.
Tcėiaus galutino atsakymo visgi
dar, nedavė.
Sakė pagalvo
siąs. Bet jei liksiąs, turėsiąs
perorganizuoti kabinetą.
PARYŽIUS, kovo 27.

Tečiaus Poincare nesutiko.

Kas bus premieras.
Po to nevykimo, preziden
tas Millerand pas save pak
vietė senato ir
parlamento
pirmininku — Daumergue ir
*

Peret.
Klausė jųdviejų pa
tarimo kas link naujo kabine
to.
Griuvus valdžiai parlamen
to opozicija dar labiau išvystė akciją, kad į premiero vie
tą nepatektų netinkamas jai
v v ras.
Komunistai ir socialistai,
kurie mažai
interesuojasi
naujo kabineto organizavimu,
reiškia daug džiaugsmo griu
vus Poincarės valdžiai.

Tie priešai senai mėgino nustumti jį šalin.

Priešai pasidaugino pravebns finansų reformų projek
tą, kuomet gyvenimas pradė
jo kaskartas eiti brangy n, kuo
met kilo suirutės gavus pas
kolos franko stiprinimui. Nuo
paskolos frankas pradėjo sti
»Tai taręs jis įlipo automo- prėti, bet šalies turtai pradė
Titularinės bažnyčios.
jo eiti mažyn.
Kuomet prelatai išaukština- biliun ir nuvažiavo namo.
Pranešta, kad
premjeras
Pagaliaus Poincare pasiju
nu Kardinolais, jiems paski
riamos titularės
bažnyčios Poincare su visais ministe- to, kad ateinančiais rinkimais
riais nuvykęs į prezidento ru- parlamentan vargiai gali lai
Romoje.
nms, kur tu,rėta posėdis. /Te mėti.
|
Kard. Mundelein titulare ba
nai prezidentas Millerand mėžnyčia paskirta Sta Maria del
Tai svarbiausieji jo atsista
*
Popolo. T a i labai sena baž pasiliktyi
ino Poincare
įtikinti, kad tas tydinimo motyvai
vietoje.
nyčia.
Pastatydinta Papos
Pascbaliaus I I laikais.
Bet
ANDERS0N KALĖJIME.
ANGLUOS MINISTERIU
paskiaus sudegusi ir atstaty
GRASINIMAI.
dinta.
OSSINNING, N. Y., kovo
Kardinolo TTayes
titulare 27. — Xew Yorko Auti SaloLONDONAS, kovo 27. —
bažnyčia yra Santa Maria on league organizacijos buvęs Anglijos kolonijų ministeris
Mira. Pastatydinta 1256 me viršininkas Tniliam IT. An- Thomas yra policijos globo
tais. Tečiaus už poros šimtų derson čionai uždarytas Sing je.
Jis gavo grasinančių
metų taipat atstatydinta.
Sing kalėjiman, kur jis turės laiškų, kurįų motyvai nebeži
t

PITjTSGURGU, Pa., kovo
27. — Gubernatorius Pinchot
iŠ savo ofiso ITarrisburgo pa
skelbė' tokį atsiliepimą:
"Aštuonioliktas* Konstituci
jos amendmentas šiandie vy
kinamas Pbiladelpbijoj. Bu
tų didis laikas, kad tai butų
įvykintas ir Pittsburgbe. To
įstatymo vykinime Pittsburghe apsileidimas gana pagar
sėjo.
Viena beteisė
žydi.
Tai patvirtina paskelbtas ra
portas, kurs nurodo būtinumą
tuojaus veikti.

illHlflllllIllllllHilll1lUlilliiiiii»;;;.fiiiiiit

CHICAGOJE.

Prieš Ateivystę

Gubernatoriaus Pinchot
atsiliepimas.

Chicagos : arkivyskupi j o s
kanclieris, vyskupas Hoban,
nuo Kardinolo Mundelein iš
Romos gavo kablegramą. Tai
pirmutinis Jo Eminencijos
tiesioginis vyskupui Hobanui
pranešimas.
K ablegrama tok i a :
"Mano pirmasis laimini
mas Chicagos arkivyskupijos
administratoriui,
kunigijai,
katalikams ir nekatalikams.
(Pasirašo)
Jurgis Kardinolas Munde
lein."

Francijos premieras Poinca
re pagaliaus atsistatydino. Su
KALTINAMŲJŲ SKAIČIUS
juo kartu atsistatydino ir miEMA MAŽYN.
______________
»
nisterių kabinetas.
Žinomo hischoffo agentų
Premjero F>oincarės valdžia
byloje Chicagos kriminaliam
vakar visai netikėtai griuvo
teisme tomis djenomis įvyko
ir vivs*us nustebino
kuomet
atmainos. 6* kaltinami agen
parlamentas didžiuma baląn
tai visai paliuosuoti pareika
atmetė valdžios įduotą pensi
lavus pačiam valstybės pro
jų įstatymui projektą.
kuroro asistentui.
Prieš valdžios projektą bal Aiškus motyvai.
Kiti kaikurie agentai įaugi
Premiero Poincarės valdžia
savo 271 atstovas, gi už —
no iasienktt remiantis
tno,
griuvo ne del pensijų projck2t>4.
kad skundo akte j^i pavardės
Po to balsavimo premieras to. Tas projektas yra tik pa
padėtos no taip, kaip turėtų
kokį laiką pasitarė su minisrte-1 prasta priežastis. Valdžia su
but. Tečiaus teisėjas nesuti
riais ir tnojaus nuvyko
pas griovė kiti motyvai.
ko.
prezidentą Millerand, kuriam
Nors Poinearei vyko prave
Paliuosuoti agentai yra:
įdavė atsistatydinimo raštą. sti finansinių reformai ir tak
Stephen
Bago\vitz, AValtcr
Prezidentas priėmė.
sų didinimo projektą, liet jis ttilver, James Jornak, Alex
pasijuto ne savo suole sėdįs Kissell, Anton \Valuka ir FcNeatšaukiamas išsprendimas.
pasigaminęs galybę
priešų. lix Jag\\ ill.
Kuomet premjeras išėjo iš

Bet raudonos skrybeJea nau
jiem Kardinolam bus įteiktos
vakaro iškilmėse. Tos iškil
mės Įvyks Sosto salėje, kur
bus nedaugiaus 200 asmenų.
Seniaus skrybėlės naujiems
Kardinolams buvo įduodamos
taipat vakare jiems paskirto
se Romoje bažnyčiose.
Tuo prezidento rūmų, jį apspito
tikslu buvo siunčiami Papos laikraštininkai. Pradėjo klau
sinėti, a r jo atsistatydinimas
atstovai.
Bet šiandie Amerikos Kar yra galutinas.
"Gerbiamieji,"
atsiliepė
dinolam daroma išimtis. Pat
"Mano išsprendi
sai Šventasis Tėvas išsprendė Poincare.
įteikti jiedviem biretas Sosto mas galutinas ir neatšaukiasalėje.
mas

SINIMO" KLAUSIMAS.

"Kaipo šios valstybės gu
bernatorius, atsiliepiu į visus
geruosius piliečius,
kad jie
gelbėtu, autoritetams vykinti
įstatymą, taip kad visų klasių
•prasižengėliai atsidurtų kalė
jiman, kur jiems tinkamiausia
vieta. >>

Gubernatoriaus agentai."

YAASIIINGTON, kovo 27.— mnkįų uniją
prisidėti prie
S. Valstybėse iškeliama di kampanijos, idant Kongresas
delė kampanija prieš atoivys- suvaržytų ateivystę dar latę.
Tą kampaniją surengė
dvi didžiuli organizaciji —Amerikos Darbo Federacija ir
Amerikos Legionas.
Kampanijas veda anųdviejų organizacijų viršininku —
S. Gompers ir Quinn. Gomperso ^argumentai prieš atei
vystę nus paskelbti Am. Dar
bo Federacijos organe.
Jiedu abu tvirtina, kad S.
Valstybės atsidurs
pavojun,
jei ateivystę nebus sulaikyta
keleriems metams.
Gompersas ypač atakuoda
mas ateivystę ir visus svetim
šalius, reiškia daug amerikoniško" patriotizmo."
Jis šaukia kiekvieną darbi-

DEKANŲ SUVAŽIAVIMAS. 42 ĮTARIAMU AREŠTUOTA
Vasario 28 d. įvyko Žemai
Del pastos apiplėšimo Harčių Vyskupijos dekanų suva vey, 111., Chicagoj ir apylin
žiavimas Kaune. Suvažiavi kėse areštuota "42 įtariamu.
mo posėdžius vedė J. R Vy- Ka.jp xžinoma, keturi plėšikai
skupas J. Skvireckas; s e k r e - Į ^ ^ k o ] e t j j ^ ^
maiŠQ
toriavo prof. Šaulys.
Buvoja m m
d o ] o r h i ir nudūmė

Gubernatorius Pincbot iš
tirti padėtį Pittsburgbe, pri
siuntė čia savo specialius agcntus.
Šie išty,rė, kaip čia
probibicįja vykdoma ir pildo
ma ir įdavė gubernatoriui ra svarstyta
visa eilė svarbių
portą.
klausimų, kaip tai, ritualo suTame raporte tarp kitko pa vienodinimas, pasenusįų, ser
žymima;
gančių
kunigų aprūpinimo
Suvažiavimo da
"Pittsburgbe šiandie kai klausimas.
kad seniaus yra
saliunai ir lyvių pageidaujama buvo įjuose atviriai ir begėdiškai kurti šiam tikslui koperatyDar buvo susirūpinta
niekinama Suv.
Valstybių vas.
Konstitucija peržengiant aš tinkama priežiūra jDv. Semi
KAIPGI, SVETIMŠALIAI. tuonioliktąjį jos amondmontą. narijos auklėtinių jų atosto
Pravesti tardymai, kurie ėmė gų metu. Reikšta noro, kad
Nagrinėdamas Mrs. Rose
Mastav bvlą teisėjas AValker keletą* savaičių, rodo, jog' vi- butų suvienodintas pamaldų
pažymėjo," kad cli.lžiuma " b o - , 8 " 0 * " saliunuo.so, visame mie atlikimo laikas. Suvažiavimo
otlegerių"

esą

biaus negu šiandie.
Sako, kiekviena unija pri
valo padaryti atatinkamą re
zoliuciją ir siųsti Kongreso
nariams.
Gompersui ypač rupi, kaip
jis nekartą jau sakęs, idant
keliaują čia svetimšaliai ne
papigintų darbininkams už
darbių, nesugriautų jo veda
mos organizacijos, kas blo
giausia, idant jo paties nepa
šalintų iš riebiai apmokamos
vietos.
Ar ta kampanija bus pasek
minga, nebežinja.' Bet kad ji
ąa^nga, tai negali but dvieję
nuomonių, ypač šiais prezi
dento rinkimų metais.

m į

T a r p

are^tuotu

daugiausia

įtariamas Fontaną, kuriam
priklausė automobilius, kuriuomi plėšikai Važiavo.
Fontaną teisinasi, kad ji
automobilius pavogtas.
Bet
klausimas delko jis nerapor
tavo policijai apie tą pavogi
mą.
Pastos insį^ektoriai ir agen
tai tikisi susekti piktadarius.

ir nutarimai eis
Illinois Vigilance Ass'n pre
liu alus ir kitoki svaigieji ge- vyskupo žinion, iš ten jau iš
zidentas Yarrow tvirtina, jog
rymai be jokių varžymų par eis galutinoje formoje.
prohibicijai nevyko sustabdy
duodam,! ir vartojami.
"LONDONAS, kovo 27. — ti paktuosius darbus.
'^Didžiumoj Baliniui degtinė Gegužės mėnesį
rengiama
(daugiausia
"moonshine") Tiauja ekspedicija į šiaurinį
PINIGU
KURSAS.
parduodama atviriai kiekvie žemgalį.
Vadovaus Algaranam be jokios baimės/'
son.
v
$1.00
Lietuvos 10 litų

svetimšaliai ' s * e

su

au

^ ^ ° nuošimčio alko- sumanymai

Girdi, amerikonai daugiaus įpratę gerbti ir pildyti įstaty
mus.
Mrs. Matsav suimta
už
"moonshine"- gaminimą ir
pardavinėjimą.
Chieagos miŲonieriai "bootlegeriai," kurie iš svaigių
Paduoda adresus.
WASHINGTON, kovo 27.—
jų geryimi pirkliavimo pra
turtėję, rodos, nėra svetimša Agentai raporte smu<kme- Kongreso juridinis komitetas
vaikų
ningai aprašo, kokias sąlygas palankiai raportavo
liai.
jie radę saliunuose, kaip visa darbo amendmentb projektą.

UŽ PERGREITĄ VAŽUVIMĄ.

atrodo, kiek ir kaip<?brangiai
parduodama degtinė. Paduo
da net saliuninkų adresus.

Buvusio federalio teisėjo
Landi s sunūs, Reed Landis,
žinomas karo laikų karžygis,
už pergreitą važiavimą auto
mobiliu teismo nubaustas 25
dol. pabaudos ir teismo lėšo
mis.
*

• Žymi dalis U] saliuninkų,
tiu\ lenkiškomis pavardėmis.
Lenkai tvirtina, jog tai gar
bingas daiktas užlaikyti saliunus, tokias vietas, kur žmo
nės gali gauti "<co dušą prag-

išbūti nuo 1 ligi 2 metų. ,
nomi. '
ANGLEKASIAI RATIFIKA Eidamas kalėjiman jis pa Spėjama, tai busiąs radika
VO SUTRTJ.
žymėjo, jog esąs karo auka. lą darbas, nes ministeris yra
Areštuota Mrs. Clara PerTą karą jam pakėljė jo "sla kitokių už juos pažiūrų.
kins. Jinai reikalaujama EsINDIANAPOLIS, Ind., ko pieji" priešai.
canaba, Mioh., policijos už va
vo 27. — Anglekasių organi
MIRĖ DARYDAMAS
gystę.
zacija patvirtino sutartį, pa
S. V. AMBASADORIUS
OPERACIJA.
daryta trims metams su ka
Poliemonas Elmer, negras,
MEKSIKOJE.
syklai operatoriais.
MILWAUKEE, Wis., kovo nušovė vieną iš trijų plėšikų,
(Tokiu būdu taika kasykloMEXICO CITY, kovo 27.— 27. — Čionai mirė įžymus gy taipat negrą.
se užtikrinta trims metams. Čionai atvyko eiti savo parei dytojas, Dr. William F. "Ma
Sutartis
padaryta
mieste gas Suv. Valstybių ambasa lone. Mirė jis staiga daryda^
CHICAGO. — Šiandie praJacksonville, Fla.,
praeitą dorius Charles B. kWarren i mas operaciją vienam, pacie matomas grižas oras; tempe
Detroito.
mėnesį.
ratūra fcįla.
ntui Hanover ligoninėje.
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LONDONAS, kovo 27. —
Pranešta, kad arti Dungeness
nuskendo japonų garlaivis su
23 vyrais įgulos. Susidaužė
su kita garlaiviu.
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Siųskite Savo
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LIETUVĄ
PINIGUS
a

n

WASHINGTON, kovo 27.—
Kongreso lyderiai vakar konferavo su Prezidento Coolidge kas link generalio proku
roro atsistatydinimo.

Anglijos sterl. svarui 4.29
Frahcijos 100 frankų 5.38
4.22
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 fr.
17.29
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NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
banką — ŪKIO BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draitais ir telegrama.
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DANTIS BBMBTANT.

PASAUtY.
ti? Ahažinybės ir t i k ė j u i
klausiniai yra kiekvienam įmnąpįim»mm*tn
Ateakydjunia į vieno atsto
domus, kuomet juos protingai
Pasaka.
LIETUVA. Tia labiau aiškėja, kad K l a i d o s klausime vo paklausimą, panorėjusio
dėstoma.
... .
"Laivai" ražo apie tai, kas Lietuva lahnėjp. PrisiŠįįb,' suprantama, Lietuvos Valdžiai ^mo sužinoti, ką cfafys darbininkų
Senovėje i^rie
kiekvienam ym svarbiausia savo reikalavimų šiek-iiek nusileisti. Kaig dideli yra tie nu valdžia su šventojo Tėvb pra
vieno dvaro
ir įdomiausia; rašo apie tuos sileidimai, patikrintų^ oficialių žinių iš Lietuvos negaunamą. šymu į Anglijos Premierą už
JrttMl
gyveno bobu
Lietuvą dabar ima daigiau mąstyti apie Vilnių. Kąi kurie tarti J. E. vyskupą Cieplia01 n n o m a t i mirknfd ucaino. Lai- Bolševikų laikraštis Chica-klausimusj kurių pamirjsti neką ir kitus katalikų kunigus
tė su" diedu
įm ikadtoai nuo vinčjmo dtanot, \ goję džiaugiami turįs 2,500 gali iiei'pasftučkusias bedi*-, mūsų diplomatai išsireiškė, buk Lietuva Vilnių greičiau at- žiauriai laikomus
Rusijos
ku. Diedukas
gausianti, negu pati mano. Duok, JJieve, Kad lenkų žiaurus
•t nuo Naujų Metą. Kerint pmui- skaitytojų. Tai, žinoma nedi- VIS.
kalėj!muoser p.
buvo ramus,
persekiojimai užgrobtų Lietuvos plotų greičiau pasibaigtų ii* bolševikų
ayti eoieeą visada rdm pniiųa- ^ e jį g gjjaįgįug j r t 0 skaičiaus
Makdonaldas pareiškė, hega- o bobutė nekantri, — vis
"Laivas" nesvarsto politi- jį e laisvės spindulefl išvytų,
M Ii n&aa adresas. Pinigai geriau- ..
.,.,.*,.
, ,
*Bi uiųMti išperiant kraaojs ar «f- J1® F*siekc dideliu darbu, va-kos, ir vienkart nėra skiria-Į
imtuvo* viduje eina susitvarkymo darbas. Uoliai valo l|g oficialia^ kreiptis tuo rei mimba ir bumba, kad vargas
amo 'Money Order" arte įdadanl rydami kontesta. Nors nedi mas vientik maldingiems as- m a 9 T1:gag ^ fa gtas nuo plėšikų bei «&htfgžttdžių, kurių em pri kalu į Sovietų valtjžią, tera gyventi.
n g a i l reaUtraota latAka
delį būrį skaitytojų jie turi, menims. Jo tikslas yra priei lindo iš socialistinio Rusijos "rojaus". Kaip iš kairės taip iš šant paliuosuoti iš kalėjimo
~ Tai kad' Adomas nebūtų
DEAU&AS PUA OO.
bet
t u o s 2,500 mūsų žmonių namai išdėstyti visiems žmo dešinės buvo sukilę įsikarščiavę gaivalai ir atskiri visuome* vyskupą ir kunigus, bet kad
Š334 South Oakley Adenito ; j i e beabėjo pražudys. Pražu- nėms tuos klausimus, kuriais nės veikėjai uiti, peikti, niekinti valdžią. Valdžia įvairius jisai tai pftadarys pirriiai {>a- Valgęs užginto vaisiaus Rojtaį nereikėtų šiandie murn^
Ohicago, Dtlnoia*
j dys paliuosave juos nuo do- susirūpina yra rimčiausieji
tbgiai
progai
pasitaikius.
triukšmadarius apmalšino. Kas labiau prie! valdžią nusikalto,
kentėti.— \
ML Boosavelt 7791 j ros principų, nuo^ kilniųjų
pasaulyje
žmonės.
ReikalinJisai
tikisi,
kad
komunis
gavo didesnę pabaudą. "Rytas" katalikų dienraštis, užsimo
— Kų jau šneki, — barėsi
J • J žmogaus jausmų, pavers juos
gesnio
laikraščio
ir
naudinges
tai
paliaus
varginę
senelį
vy
kėjo
1,000
litų
pabaudos;
"Mūsų
Mintis",
5,000
litų,
^Lietu
senukas: — Jeva-gi davė ATRUPINIUKAI
l ^ v u l i š k o « s tw*to ir neapy- nio inusų žmonėms, dabarti vos Žinios" keršos atvyko Aitierikon. "Vairas" visam karo skupą ir išleis jį į laisvę.
i n u r i n i u n . A,I.
Santos auka; ir daugelis jų
domui. —
niame nuomonių susimaišyme, stovini Kamhe sustabdytas. Ta* visą rbdb, kaip Lietuvoje
i baigs gyvybę, paleistuvyboje
—, O kam jis valgė. —
vargu neatrasime. Reikia tik prieš išrišant Klaipėdos klausintą visi veikėjai Bei visuomenė
AMERIKOS
MIESTŲ
Chicagos arkivyskupas Mun SUpuvę, nepadoriųjų ligų li— Kvailas buvo pačios pa
jį didesnį padarytį reikia jį nervavosi, nekantravo. Tiek kraštutinieji kairieji (bolševi
VARDAI.
delein jau paskirtas kardino- j goninėse, arba kalėjime.
klausęs. —
paskleisti plačiau. •kai),
tiek
kraštutinieji
dešinieji
("Pažanga")
vedė
tyčiomis
lu. Lenkai nusitarė nauji) Kuomet bedieviai džiaugia
Supyko senukė, nešneka su
Tik tokiu būdu tegalima jį kraštą į suirutę. Kitos partijos, pasidavusios ūpui, irgi darė Nieks taip aiškiai neparo
kardinole boikotuoti. Tą nu si laimėję pustrečio tūkstan
pagerinti, ir vienkart tokiu lenktynes,
do Amerikos žmonifj paėjimo dieduku. Apie juodviejų pik
tarime priėmė žinoma sulais- čio žmonių, mes žinome, kad
būdu pasaugotume ne pus
Lietuvos administratyvio aparato (valdininkų) reforma ^vairumą kaip Amerikos mie tuma sužinojo senyvas dvaro
vamaniejusi lenkų visuome pustrečio tūkstančio
mūsų trečio tūkstančio, bet dauge
stų vardai. Kiekviena imi ponus. Saukia juodu pas sa
jau padaryta. Pasilieka po senovei 10 ministerijų.
nės dalis. Ir priežastį paduo brolių palydėjome i kapus Ir
lio tūkstančio žmonių ir dorą,
RUSIJA. Rusijoje pavolgiu vėl vietomis prasideda badą?, gracijos vilnis paliko savoj ve. Ateina.
da, kad arkivyskupas Munde- į amžiną, nelaimę.
ir sveikatą* ir žmogišką gar 6 iki naujos pinties dar toli. Sovietų valdžia, gavus Anglijos ienklą ant Siaurų Amerikos
Na, •— fcako, galėsite ralein neleidęs Chicagai skirti
bę, ir amžiną gyvybę.
bei Italijos pripažinimą de jure, prieš užsienįus kelid galvą, iemlapių. K a i t o m o * atsiti- miai savo amžtl} praleisti As
ltenko vyskupo — pagelbininSkaudu mums matyti žū
stato reikalavimų, bet kas pas juos namie, viduje, yra — stiu kiniuose buvo tik maži žen-' nutariau jus p r a u s t i , duoko, nors Chicagos vyskupijo vant savo brolius pagedime,
Dabar eina "Laivo" kon
ku supaisyti. "Daily Mai!'* korespondentas rašo, kad neži klai, bet pinnų gyventojų, ti pilną p o n i j ą išlaikymą ir
je esą lenkų šeštoji dalis.
klaidoje ir neapykantoj. Vi testas. Jo platinti stojo kele nia, kas atsitikę su Trockiu. Vienos iš Sovietų Rusijos žinios ypatingai ispanų, anglų ir visą ko tik panorėkite, tik vie
Kiek lenkų
laisvamanių si suprantame, kad gera bu tas žmonių ir jau didelę va
franeuzų, ženklai
aiškesni,)** « y k » uzdrąudziu: štai
saką,
buk
Trockis
esąs
Tiflise,
kitos
žinios
tvirtina,
kad
jisai
pretenzijose yra tiesos, sun tų juos išgelbėti. Ir nėra ki gą nuvarė. Kur kiti katali
stąjo visokių valgių, - ištremtas į Omską, o ten bebūdamas, Sukėlęs sumišimą prteš nes jie pastatė savo vėliavas ^
kai!
Tegu
stoja
keli
šimtai!
ku ^ngaudyti. Bet visgi rei to kelio, kito vaisto, kaip
ant naturališkų udstų, arba j valg>^kit ką norit ur kiek noMaskvos
valdžią.
Rusų
Rygoje
atstovas
tvirtina^
buk
jis
ekia pažymėti skirtumą, tarp darytį priešingai gadintojų - Dar yra laikas. Visi, kurie
toliaug viduje, kurios vietos I Hfc, tik nedrįskite pažiūrėti
sąs
vagone,
—
buk
keliauja
į
Kaukazą
iš
Maskvos,
o
Rygoje
mūsų laisvamanėlių ir lenkiš darbams. Jie platina blogą tuos žodžius skaitysite, tuorėliaus tapo Siaurų Amferi-|ka8 po Šituo indu pavošta ytuotarpu
plačiai
kalbama,
kad
jisai
yra
laikomas
užplom
kųjų: lenkų laisvamaniai su spaudą, mes platinkime gerą. jaus sėskite ir parašykite
kos kontinento dideli gyvert- r*, — kitaip mano^ malone s
buotam
vagone.
Rykovui,
Lenino
įpėdiniui,
teko
apleisti
už
pranta katalikybės reikšmę Jie varo kontestus, mes dar laišką, kad norite prisidėti
tojų centrai. Miestai Suvieny-.-neteksite. —
imamą
vietą.
prie
mūsų
žmonių
gyvybės
tautybei ir rūpinasi gauti sa- smarkiau.
Cose Valstijose gavo daugelį
Uyvena senukai pas poną
Centratinę
Sovietų
valdžią
pateiiiė
tryse:
Stalin'as,
Žinoapsaugojimo, prie "Laivo"
vfe vyskupe, mūsiškiai "tau
savo vardų nuo kitų pasaulio! poniškai. Valgd, geria. DieKol
kas
eina
jau
"Laivo"
viev'as
ir
Džeržinskis.
platinimo. Neprašoma į dar
rininkai" kovoja prieš kata
dalių. Ir kad nors Europie- na, kita jau praėjo. O Bobnkontestas. O nvusų maža ka?
Centr.
Bolševikų
komltetic
nutarė
vyskupą
Ciepiiak*
bą už dyką; prašoma stoti
likybę.
(riui nuostabu girdėti jam ge- tę taip smalsumas ir traukia
težino net kas tai yra "Lai
už dovanas, kurių duota bus ištremti iš Rupijos, iki šiam laikui jisai buvo laikomas bol- rai ž^omus vardus kaip tai j pažiūrėti, kas gi ten pavosi i
ševistiniam urve — kalėjime. Manoma, kad prie to paliuouž $300.00.
Kaip tenai su lenkai.-: ir nau va*
Athens, Troy ir Itltača cio-Jta. Tai pažiūri, tai rankomis
savimo
vyskupais
kalėjimo
daug
prisidėjęs
Italijos
valdžios
jaoju kardinolu buvo, mes ne
Kilnieji žmonės! Savo bro
nai, bet tuoj pripranta, ir jau palyti, — neiškenčia.
atstovas
Maskvoje
Giovanni
Manfctmi,
o
ir
patys
bolševikai
Nesenai
paskelbė
laikraš
žinome. Tiek tik žinomo, kad
liams į pagelbą visi! Po vieną
čiasi namie tarp seniai žino
— „Dieduk, 'a Dieduk, pa
gal
panorėjo
kuo
nors
a^iryglnti
katalikų
Bažnyčiai:
Šven
čiai,
kad
šv.
Tėvas
žada
pa
Ghicagos arkivyskupas buvo
skaitytoją "Laivuį" gauki
mų skambėjimų.
žiūrėkime, kas ten yra. — .
if yra palankus mums lietu daryti šv. Panelę — ]>'evu me, tai vienam savo broliui tojo Tėvo hrisija Rusijoj bado metais tūkstančius rusų išgel
— Nevalia, žinai. —
bėjo nuo mirties: 1022' rudeny šelpė per 4,000; 1923 111. 90,- St. Augustin yra seniausias
viams, nes lietuviai nei šim- iki šiai dienai tebepliaušLia geradarybę padarysime!
aiiestas Suvienytose Valsti
-^ P«nH8 oemato. —
tos dalies rtčpgsižyniėjo ta-Li¥^nteligenčiai, kad popie
Apie "Laivo" kontesta 000 vasario m., o rugpjiučio-mėn. 1923 m. per 160,000.
VOKIETIJA. Vokietijos rinkimai į Reichstagą paskirta jose. Tas miestas yra Flori
- Kaip sau nori. .—
KSais skandalais bažnyčiose, f*lus nusidėti negalįs. Apie sužinoti reikia rašyti: "Lai
kaip kad lenkai. Lietuviai inkvizicijų baisybes besiklau vas"
2334 So. Oakley Ave. 4 gegužės dieną. Visos partijos smarkiai ruošiasi prie rinki doj, kuri buvo Ispanų kolo
Atsargiai bobutė pakėlė
nija
iki
1819
m.,
kuomet
ati
mų.
Socialistai
bijosi
subankrutysią,
užtat
bolševikai
tikisi
turi gerą vardą žmonių ra-'sant mums ausis nuvyta Ne- C i l i c a go, m.
indelio kraštą. Tik šmurkšt \
duota
Suvienytoms
Valsti
daugiau
į
Parlamentą,
laimėti
atstovų.
10
partijų
kandida
mių,
veiklių ir tvarkingų. sąmonių jura paskleista 2...10
Neatidėliokite, nes kontes1 išbėgo pelė. Nusigando bobujoms. Ispanų kolonistai ]ku- ,, _ , , , f . . . . . ,
. .
tai
jau
išstatyti,,r
nyse
ne
tiek
del
blogos
valias,
Chicagos arkivyskupas dau
to pabaiga nebetoli.
. «, . ^ \. 1/mK
. * - ie pelės, trenkė indą i žemę.
FRANCIJA su nepasitikėjimu žiuri į Vokietiją. Stiprina te St. Augustin 1605 m., ir da j r t^r ugK S' m a tt tbt -e ^ ^ 0į
gelyje atvejų yra parodęs pa kiek nežinojimas pamatinių
*
^ P ^lankumo ir pagelbos lietuvių tu. dalykų, kuriais interesuo- Šių dienų baudžiava tai spau savo jėgas: vėl vienas krekeris "La — Motte — Pic<|uet" bartiniu laikii ten yra 6,192 / — © ką
padarėt?
A? Tai
gyventojai.
Kolonistų
vedė
8,000
tonų
talpumo
padirbdintas.
Daug
neramumo
Sukėlė
kiekvienas
įįyytn>
žmojasi
tautiniuose darbuose.
dos verguvė. Pražūtis tai vi
jau neiškentė!. Lfiukah iš ma
gus, ar nori, ar nenori. Ar suomenei, kuriai stinga jėgų Francijoj žinia, kad prof. Oawald Flamm, vokietys, išrado ,:jas, Pedro Menendez tie Avi- no kambarių ir neruįokit dmi
nori ar nenori, mirti reinaują pa vandeninę milžinišką laivę (7,000 tonų), kuri be tnj- .s, pirmiausia matė žemę giau ant mūsų tėvų, kiA jie
Seserų Kazimieriečių ;sissukurti nepriklausomą spaudą,
kės.
kšmo galinti į pusę minutes pasinerti į vandenį ir vėl iškilti. Rugpiučio 28, (Švento Augu misikalto. —
lr
kiekvienam
žmoteigim'as, Labdarių Sąjungos
Užsigrįsti nuo jos įkurtuvių
Gen. Fochas išvyko Romon. Atsilankė pas Šv. Tėvą, da stino diena) 1565 metais ii?
amžinai
įdomus
yra
giu
gyvavimas ir darbai, skaitlin
dabar, tai išniekinti mūsų po lyvavo naujų kardinolų paskirimo iškilmėse. Visuotini par- todėl jis pavadino vietą St. Baubiau bobutė niekad sa
gos lietuviškos mokyk l js, mu klausimas, kas bus mintims, litinę nepriklausomybę.
Augustin.
ro vargais nesiskundė.
lamentan rinkimai dus 11 gegužes dien^.
1
s>ų vkuomenis dauba:-, ypač L. ar bus kas nors, ar gali bu—
nsr
katalikų Federacija, katali
8 ŽINGSNIS: Aštuntas žingsnis yra tre- to susisiekimo linijų^ kulias aš pažymėjau
tėmos šakomis ir be jokios abejonės didelis
kiškoji spauda, — vLi patyri"
keliauninkų skaičius iš kitų šakų prisidėtų tių bėgių padarymas Douglas Parko linijoj teritorijoms išėmus didmiestį, reiktų pradėti
Cbicag^š arkivyskupo para
prie šios linijos. Butų nemažas laiko sutau- nuo Marshfield Avenue iki LaUmdale Avė- kitas darbas — {rengti požeminį kelią did
mos, be kurios nei šitoji da
pymas kuris dabar praleidžiama susisiekimui uue. Tai atseitų $800,000. l)aUs tų bėgių žy miesčio distriktfe, geriausiai po State gatvės,
lis tų darbų nebūtų galima
vienos miesto dalies su kita, ir prisidėjusi miai prisidėtų prie vidurmiesčio kamieno pradedant nuo 18-tos gatvės pietuose iki
įvykinti. Įsisteigiant pirmam Chicagos Rapid Transit Kompanijos Pirmi važinėjimo našta suteiktų daugiau pasažierų linijos ir išteklius jn. duotų galimybės teikti North Avenue į šiaure, su reikiamu sujungi
kitoms viršutinių kelių šakoms, ypač vaka tfespresiaių karų patarnavime kas tai mies mu su dabartiniais augštutihiais keliais abie
lietuviškam katalikų
dien
ninko kalba.
juose galuose. Toks požeminis kelias gali atrinei dalias o tai pagimdytų reikalą sujung to daliai yra ypač reikalinga.
raščiui Chicagos arkivysku
(Tąsa).
9 ŽINGSNIS: Devintas žingsnis yra pra- seiU tarp $25,000,000 ir $30,000,000, ir pa
ti tas linijas trečiuoju keliu.
pas užtikrino $10,000 po^k^o
5 ŽINGSNIS: Penktas žingsnis butu tiesinras Logan Sąuarė šakos Metropolitan dvigubintų, dabartinio greito susisiekimo jO. ŽINGSNIS: Planuojamas darbas tre
lą, be kurios mes iki šiai die
'Augštuiirtųjų keK# nuo dabartinės užbaigoa i- mottes didmiestyj. Tąsyk butų galima leisti
nai būtume neturėję padoraus čiame žingsnyj yra patiesimas Ashland Ave- pradžia trečiam programo keliui ir reikštų
nue linijos į šiaurę nuo susijungimo su Sto- pastatymą Metropolitan viršutinių kelių Gar- ki Irving Park Bonlevard; 2% mylių ^ ilgio. 2,400 karų į valandą vieton dabartinių 1,100
dienraščio.
ck Yards šaka iki susijungimui su Metropo ff^eld Parko šakos naujos linijos nuo Marsb- Tas darbas atseitų $3,000,000. Tas kelias pa karų.
Visi tie ir kiti čia nepa litan viršutiniaisiais keliais arti 20-tos gat tleld Avenue il^i JDesplaines Avenue. To kelio tarnautų tirštai apgyventam distriktųi kuris
Poleminiai keliai, mano supratimu, turi
minėti nuopelnai Jo "Eminen vės. Tatai irgi butų dubeltavų bėgių linija ilgis sudarytu 7x/2 mylių. Tas darbas atseitų dabartiniu laiku neturi greito susisiekimo įpriklausyti miesfui, taip kaip kad priklauso
cijos padarė jį visų Amerikos 2* mylių ilgio ir dėlei brangesnės konstruk $2,300,000. Nei viena West Side linija dabar ruonių.
10 ŽINGSNIS; Dešimtas žingsnis tai pra gatvės ir padarytos taip, jog galėtų suimti
lietuvių globėju. I? Ameri cijos atseitų $3,000,000. Tai yra antras vidur- tiniu laiku neturi ekspresinių bėgių, o tav tu
augštutinių ir gatvekarių pasazierus iš į vaikos lietuviai to nepmalo pa miesčio įmonių linijos sanax*ys ir jo įvykini- rėtų būti padaryta prie pirmos progos, šio tesimas Humboldt Park šakos Metropolitan
rių linijų, ir kad jie butų galima pratiesti
miršti. Lenkams
boikotuo mas atidarytų komunikaciją tarp visų da pasiūlymo įvykinimas sutrumpinta susisieki au^štutiniojo kelio ir kaip žiįgsnis devintas į vakarus, šiaur-vakarihę i piet-vakarinę
r
pasiektų teritoriją tirštai apgyventą ir kuri
jant, mes turime Jį pasvei bartinės West Side greito susisiekimo linijų mui laiką Forest Parko su <}idmiesčiu.
mf«sto dalis, jeigu butų tam reikalo. Supran
6 ŽINGSNIS: Šeštas žingsnis tai priedas dabartiniu laiku neturi greito susisiekimo į- tama Chicago Rapid Transit Kompanija bu
kinti nuoširdžiai, organizuo dalių ir visų South side viršutinių kelių ša
kų. Tuo būdu priedečkas prie didelio naujo prie trečiojo kelio South Side augštutinių monių.
tai ir iškilmingai.
bizhio kuri darytų greiįo susisiekimo įmo kelių tarp 43-čios ir 63-čios gatvių. Ilgis butų
Aš neį skaičiau dubeltavus bĮėgius CBtea* tų lyg ir ^rikUmsomybėje'; siūlomi aprubenė duodama galimybės keleriais keliais pa 2V2 mylių ^ atseitų apie 12,090,000. Nors tos go North Snore ir Nortiiern Railway liųij% žiavimai ant kompanijos paprasto stako lai
Kaujuosius kardinolus svei siekti vidurmiesčio distriktą, didelis skai konstrukcijos įvykinimas batų pageidauja kurios briežihy yra baijanėtos juodomis lini kytojo, kai del Rapid Transit Kompanijos už
kins ne tik Amerikos visi ka čius pasažierų galėtų važinėti iš vakarų į mas kuogreičiausiai, kadangi tai pagreitintų jomis i šiaurės nuo Itoward Street^ dėlei to, darbio miestas jokiu būdu nejaustų to potblogumų, n ė r a baimės, k a d j a m hetalikai, bet ir aekatalikai. pietus, arba atbulai, Bekliudant didmiesčio. susisiekimą su pietine miesto dalimi., vienok Icad darbas j a u ten p r a d ė t a s dirbti. Chicago r a r
4. ŽINGSNIS: Ketvirtas žingsnis yra ga tai galėtų būti atidėta iki padarjmo žemuti Rapid Transit traukiniai pradės operuoti ta įpultų daugiau uždarbio susisiekimo unoŽydų ir masonų, protestonų
iE bedievių spauda Amerikoje lutinė vidurmiesčio kamieno linijos konstru nių kelių vidurmiesty, ir tuo būdu padidini linija, iki Dempster gatvės mio susijungimų nėms padaugėjus.
pilna yra palankių pažymėji kcija kuri suteiktų galimybės susisiekti tarp mo važinėtojų skaičiaus. Sis trečias kėlias žy- «u dabartine linija prie Howard gatvės. Vė
Kiti žingsniai, kuliuos aš nurodžiau,
4
šiaurinės
ir
vakarinės
ir
pietinės
miesto
da
miar sutrumpintų važinėjimo Miką VSt Jack liau
'
ta
' linija
''
bus
'
pratiesta
'
iki u-....i,
Waukegan.
mų apie tą įvykį. Nes visi su
gali būti finansuojami, aš esu tikras, naudo
lių
nekliudant
vidurmiesčio.
Ta
konstrukcija
soh Parko į didmiesčio distriktą.
pranta kokia yra didelė reik
Daugel kitų žingsnių ir požeminiai keliai. tojų — savininkų pkno pagelba. Tuojautinis
turėtų būti dubeltavų bėgių liniją nuo Mik
7jfflNQ&Hl8:
Septintas
žingsnis
yr«
prišmė, kuomet Krikščionybės \raukee ir Ashland Avenue iki supsijungimui
važinėtojų skaičio padidėjimas užbaigus kiek
Suprantama, kad gali būti 'pratiesta daug
Tėvas suteikia Amerikai dti su Ravensvvood šaka, 2% mylių į šiaurę. Ta dečkaS prie trečiojo kelio Lake St. linijoj nuo
vieną nurodytą Eingsnį suteiktų pakankamai
nauju kardinolu, pake klanas tai atseitų $;UXM),OO0. Šitasai galutinis sąna Laramee Avenue vakaruose iki Ashland Ave daugiau augštutinių kelių laikš nuo laiko, kai įplaukų, kacį davus .gero pelno inventoriams.
pasaulio akyse Amerikos var rys reikštų tai, kad traukiniai į šiaurines nue rytuose. Tai atseitų iki $80,000. Šiuo mo augščiau nužymėtas planas bus išpildytas. To plano vykinimas suinteresuotų tiesiogi
Nužymėti žingsniai yra butinį dalis bendro
dą. Gali sau lenkeliai l>oiko- miesto dalis butų siunčiami į pietus prie dis- mentu tai yra labai reikalinga, idant sutrum
pinus laiką Austin ir Oak Parko didėjan ir tinkamo transport. išvystimo j^ano, ku niai paliestus distriktus ir nuosavybės ver
tuoti, jie sau tik pakenks. Ką trikto Ashland Avenue ir ftoosevelt Rd. Da čiai kolonijai sjusisiekti su vidurmiesčio "dls- ris J>ųyo pasiūlytas įvairių autoritetų. Dar-, tės pakilimas j^ravedus greito susisieki 1110
padarys mūsų laisva maneliai bartinis pasažierų skaičius į šiaurę ir pietus triktu. Užbaigus vidurmiesčio kamieno lini bas kuri aš siūlau vienų mettį bėgyje suteik
kelius, priverstų, aš manau, nuosavybių sii— nesvarbu. Bet plačioji ka Halsted, Westem ir Ashland gatvėmis paro ją prie Ashland Avenue, nemažai pasažierų tų galimybles puainaudoti greito susisiekimo
vininląis ir kostumerius noriai pirkti prefertalikų minia, ir mūsų visos do, jog daugelis žmonių pasinaudotų naujais butų prie Lake Street susijungimo ir trečia* patarnavimu mažiausiai 200^000,000 hluj^
rėd staką.
organizacijos turi prie tos pro susisiekimo keliais, be to ta linija susisiek kelias į vakarus butu būtinai reikalingas, važinėtojų.
gOs pasirodyti džentlemoniš- tų su Visomis kitomis greito susisiekimo sys- kad pagreitinus važiavimą.
Vidhu ir tuo pačiu laiku su vystimu giei(Bus daugiau)

kai, privalo ir vardan teisyV
bes, ir vardan katalikybės, ir
vardan lietuvybės pasirodyti
esc. Esant nerodyti gyvybės
llaa kasdieną iitkyru nedeldianiiu ženklo, tai duoti kitiems ma
nyti, kad mes jau nebgyvi.
• •••••••••••••••• ^*»Wv
UIETUVTC KAT ALIKTJ
DIBNBASTIB

P 0 i 111K 0 S B R U O Ž A I ,

DRAUGAS"

T

GHICAGOS GREITO SUSISIEKIMO
VYSTIMAS.

/

»

f
I?

.;

Ketvirtadicais, kovo 2* 1M4

D E A V Q A S
UJ
Jia—ia—i
m
mm mm mmĖmammmŠsmtgs
AK*Atf AS feENAITIS
kamai.
Sprendžiant iš pasirodžiu
sio |wukutimu laiku imonių
atjautimo, duosriumd ir jėgij
dedamų tam reikalui, tai
NUSIUNCIAME.
mokyklą gal pradės statyti
Megramu,
feį pavasarį. Žinoma^ juo grei
tAo paskaitos a|>te Roma, ku- jums parodysime, kas vnh&d
Perlaidomis,
čiau suaukos reikalingą tam
ir čekiais,
riomis mes esame labai pa- nuėstą. .
stirną pinigų, tuo greičiau priPer mūsų ifesioginį susisie
tenkinti.
Del įvykinuimo geros tvar- eįs prie statymo mokyklos.
kimą su Lietuvos Bankais.
Į Misijas lankosi skait
0S
kti
JoA
Žmonių lankėsi per paskai- * . " * * * ™
. *
^ Tai bus papuošalas mūsų ko
lingai.
CENTRAL MANUFACTURtNG
tas labai daug, net vietos svo- į»*
***»***»>» l Maky- lonijai tautiniu ir religiniu
Šv. Antano bažnyčioj duo tainėje ne rislems užteko, ** l*?H
V ?
" " " " C " 8 žvilgsniu. Tai bus daugiau
DISTRICT BANK
damos Misrjos par Tėvą, Na Daugeliui teko stovėtk
. ^ f M * « « l : J » t«jPt» . ^ d i - kuomi gariecįams pasigėrėti
1112 W. 35-th St. Chicago.
ninku srada p§sirupinti, kad ir pasididžiuoti,
vicką turi begalinės svarbos
Turtas Tiri $7,000,000.00
ir didžiausio pasisekimo. Va Tokių rimtų paskaitų rei- p r į e mokyklos dirbtų toki k Dabar visas abejones reikia
karais, pagelbon pribūva da ketų daryti dažniau. Jos ne žmonės, kurie mokyklas tai- nięgti į šalį, nes matyt, kad
tik teikia tikro dvasios pasi- ky S košvariausias.
mums garieeiams tas lengva;
ug svečių kunigų.
Telefonas Canal 72SS
įvykdoma.
Pirmąsias tris dienas buvo smaginimo, bet duoda daug
PETRAS CIBULSKIS
reikalingų
bei
naudingų
Ži
duodama vien tik moterims.
Jau ir draugijos parodo ne
MalUnojtmo
tLootcalttoritu
nių.
Jos labai skaitlingai lankėsi.
tik atjautimą tam kilniam rei
0 AŽ Ų
Buvęs.
_
_
Kas vakarą bažnytėlė buvo
kalni, bet ir darbu remia. Tu
IR
pilnutėlė. Labai daug ėjo iš •
oj pi parapijos susirinkimo
Parapijos mokyklos
Padėka.
t4 pačią dieną susirinkimą
pažinties ir priėmė šv. Ko
reikalais.
POPIEROS
laikė viena seniausių ir vei
munijų.
Los " Šaulio " rolę "Klaipėdos Ju
_ ^
Į Visiems, kurie pagelbėjo! K o v o 1(J d
.f g v e t .
KRAUTUVE
lėj" kOvo 30 d.
Šiandien vakare ir dar du -man surengti Ciceros kolom-' b o g y I < a z i m i e r D * l i f e t p a r a . kliausių vietinių pašelpimų
draugijų ,— Šv. Mykolo ArNepaprasta.^
vakaru yra vyrų kaleina to- 3035 paskaitas apie Romų y- . j o s s u s i r i n k i m a s
krti
mūsų
biznio
sutarė surengti
,,
mis Dievo malonėmis pas
f>asi- viw g;i didžiai serb. kun. kle- Z.tolesnę
,»-.. •.—., eigą, prie parapijos kaniublo.
to
Avinėiio
pamatyti
ir
pa
J
augimą* relS
J a u s e n a i smarkų vakarą kad kuodauG H l'G A G 0 J E . sigerėti puikiu
naudoti. Neatsilikime namie bonm Ii. vaiciunui *r parapi- m o k y k l o s 8 t a t
Vyčių 4-tos
giausia
pelnius
ir
visą
tą
pel
kla
Bnanlrta
jos
komiteto
nariam*
fcnomi
^
nutapta
fc
{
nei vienas. Lai ir mūsų kaip
kuorios veikimu. Nepraleiskiną paveda naujos bažnyčios
KoatumeriajūOb
fme s u s i r i n k i m e £&
ir moterų sielos tampa apva reiškiu giliausi padėką.
k m
patarnavimą,
Kun. Dr. S. Rėklaitis. kleb. J. S. Mrirtis pranešė, statymui. Vakaro surengimui DIEVO APV/kOLONIJA. kte progos! Visi tėmyklte die
lytos nuo nuodėmių ir su Die
išrinko
veiklią
komisiją:
Ant.
nų ir vietų kurie bu*? paskelb
2338 So. Leavltt Street
vu par. S v. Komuniją susi
kad aukų surinkta su priža- Pažėrą, Joną Mikėną ir Justą
ti vėliaus.
fienija. Tik tokiu būdu mušu
dais $3^655. Dar ne visi para- Dubonį. Dr-jos valdyba yra
Balsuotojams svarbu
"Nekaltas Avinėlis"
gyvenimas darysis tobulesniu, Mokyklų trustees'ai per •ke pijoiiai yra aukoję arba pasi
Bridgeporto Jaun. Koresp.
REMK1TE SAVUOSIUS.
Scenoj.
darbšti.
Joit
įeina:
Aleks.
Rū
gražesniu, kada
pildysime letą metų prie Grant Worko žadėję. Dalį parapiįonu. na
Linksmai, teko praleisti va
t)ievo valią. Gi ją išpildyti mokyklų laikė nekurj ^niogų muose aplankė gerb. kun. kas — pirm., Ant. Pažėra —
galėsime tinkamai tiktai Die — Šamą. Jis, sako, mėgęs kleb. su _par. komiteto nariu rast., V. Kalinauskas — ižd. karą nuvažiavus į Dievo Ap
vo malonėmis savo sielą pa ragauti moonšainės, turėjęs Ant. Zdanknmi. Gerb. klebo Ji remia visas kilnius tautos veizdos koloniją, kovo 23 d.
ir Bažnyčios reikalus, priklau š. m.
penėję, sukūrę savo širdyse
nas
yra
pasirįžęs
aplankyti
visuomet kišenėje ginklą ir
so prie Kat. Federacijos ir Lietuvos Vyčiai 4-tos kuo j TelcfotUM iionlefjprd I t k t
t)ievui pribuvimą.
visus
lietuvius
mokyklos
rei*
dažnai pykdavęsis su įvairi
atstovą siuntė į pereitą Fed. pos s-tatė" scenoje keturių vei
Misijos baigsis ncdėlioj. Tą
kalais.
Žmonės
ir
Šiaip
auko-.
Gydytojas, Chirurgas, Obsais žmonėmis. Daugelį kartų
seimą.
ksmų
komediją,
"Nekaltas
vakarą visi ims dalyvumą:
tetrikas i r Specijalistas
••«f* 8o. AshUtiKl A»enoe
jam teko lankytis del skundų ja mokyklai.
Beabėjo,
kitos
dr-jos
pa
Cttlcuto. III.
Elektrpterapas.
A-vinelis". Žymios ypatos da Vai.: t ryto
vvrai ir moterys.
tfcf 1? plet: 1 po
Sus-me nutarė pavesti ar- seks šv. Mykolo dr-ją ir dar
į Ciceros policiją, taippat ir į
IŠIMA TONSILUS —
lyvavo perstatyme, būtent: J. pl«t iki 1 po plet » «• rmk. iki
D — B « marinim*.
kitektui
padirbti
planus
ke
teismą,
kur
jį
nugabeno"
jo
i
»
S
t
*ak
t
) — B * pelUo Ir b«
bu
ir
auka
prisidės
prie
savos
Paskaitos.
Balsis,
M.
Balsienė,
St.
Šia
paties moteris ir del kitų ne turiems kambariams dastaft—»•.{?"•
p a v o j u s srelkatal.
mulis, Ad. Šmitaitė, M. Zi.
Nesenai, buvo čia pas mus geri] dalykų jis buvo trau tant vieną aukštą ant bažny mokyklos pastatymo.
10— PMiJentol nereikia slrrtL
Įl^toaJ ralrrti,
gmM «lS*"
r Tel. RoOieva/4 05S7
Tollestonietis.
laikomos kun. Dr. K. Reklai- kiamas teisman.
zas,
Pr.
Lapinskaitė,
Kaz.
Pasrda 'Gall-atoąga* (akmen|a tulžyje)
čios. Bus galima sutalpinti į
J.
1
Ir akmenis Šlapumo pūslėj* be oClervilis,
A.
Petrulis,
ir
Br.
peracijoa, su tam tikromis moks
Galutinai jis tapo nuo vie 300 vaikučių. Reikalui prisiė
Rado negyvą.
liškomis priemonėmis bei vaistais.
Stulgaite.
Ankurtusiemt sugrąžina girdėjimą.
..
tos atleistas. Bet jis nenusi- jus bus galima visą bažnyiijėm Ttsskias li^as paaekmlntal, Ir Jei
Kovo mėn. ryte is 7 d. į
yra reikalas daro operacija*
mena. Jis sako, tik tegu.eią paversti į mokyklą, o gr&- 8 d. Petras Baltrušaitis rado Gaila, kad kitose kolonijo
PrafeaUsnal} patarnavimą taikia sava
1707 W. 47 -th 8t.
ofise:
Brennan ir Dr. Shingehnan' žią erdvią bažnyčią pasista- ?avo moterį negyvą, kėdėje. se 1*} pačią, dieną buvo sta
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
J
•fklAndoa nuo 8 iki 12 di«3*. tino f
1411 So. 50 Ave. Cicero UI.
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
bus išrinkti, tai tuomet mes tyti greta. Žemės yra pakan- Spėjama, kad ji mirė vidur tomi veikalai, kad visi žmo- Iki S Tai. vak. Kedėilomta noo t
Ofisas atidarytas: kasdien n o * i vai.
PAS MUS.
TAS JIMS BUS
po plet iki • vai. vakarą.
oės negalėjo piamatyti tą ko
Iki t vai. po pietų.
ANT NAUDOS.
Nedaliomis Ir šaradomis ofisas užda
rytas.
naktyj. Jinai mėgdavo mun- mediją.
' » •
w » » » w » » i
^ ^ ^ ^ t f m f į ^ m ^ t ^ t *
čainėlę. Prieš mirtį per ne- Negalima sakyti kuris iš vi
s
kurį laiką kiek įsigėrus šau- sų vaidilų geriausiai atliko Telefonas Boelej 74S9
kdavos pagelboB. Taip ir U} savo rolę, nes visi taip atlo
GY»VTOJAS IR CHLRI R G Ak
vakare prieš jos mirtį ji lan šė, jo kad išrodo dalykas naGydo specialia) Tlsoklaa rrrų ir
4442 So. VVestern Ave.
kė kaimynus ir visų vis mel turališkai atsitinkąs. .
moterų lytiekaa llraa.
Telef. lafayette 4140
34111 UmAtma Street
dė,
kad
gelbėtų.
Niekas
į
tai
P-nas J. Balsis vaidino se %»iup. U>atern Ave. — Chtcago
809 9 . 551b SI.. CHtlĮO
domės nekreipė, nes tas buvo nio Vanago rolę. Nors vedęs, w*Jahdo«- S—i oo pietų 7—• rak.
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
Ofiso TeL Boulevard 9693
PADAROM PIRKIMO IR PAR
paprasta su ja. Tc vakarą jai bet vis dar jam patiko jau
RezKL
Tel. Van Dureo 0294
DAVIMO RAŠTUS.
ištikrųjų
buvo
reikalinga
paPasekmingai siunčiam pinigai ir
nos merginos. Net įsimylėjo į r TeL Boultvard 2100
% Parduodam Laivakortes.
gelba.
jo sūnaus sužiedotinę. Ant
DR. A. J« KARALIUS
RU8AS GYDYTOJAS IR
Kovo
10
d.
ji
buvo
palai
galo, viskas išsipainojo, ir
*
CHTRtJRGAS
Lietuvis Gydytojas
*~*m
dota
Kalvijos
kapinėse,
po
senis
Vanagas
pasiliko
vie
Specialistas
Mbteriškų, Vyriški
X * * * * * * * » * » » » * * * >*9<*9»*»S
g
Vaiką ir risų chroniška ligą.
atlaikytų už ją pamaldų šv. nas iš linksmiausių žmonių, 3303 South Morgan Street
OhJcago, 111.
Kazimiero
liet. bažnyčioj. suvedęs i pažintį jo jauną, du
j
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted ?•
Žmonės bažnyčioje piktino krelę, Julytę (M. Balsienę)
feampas 31st Str.
vienas iš grabnešhi, smukli su bernu, Pypliu (A. Petru
Vai.: 1 0 — n ryto: ž—J po plet
7—g
vak. Ned. 10—12 d.
ninkas. Jis elgėsi bažnyčioj lis).Sutiko išduoti jo sunu
lyg. savo smuklėj.
Albiną. (Kaz. Gervilį) apsiGydytojas ir Chirurgas
J. GEŠTAUSTAS
P. NORKUS
Smuklys.
Puikiausios nusikintos kvievedimui su Daubo Maryte 4G31 S. Ashland Ave.
Itkos, vestuvėms bankietamsj
(Ad. Smitaite).
Tel. Yards 0994
;pagrabams vainikai ir ki-|
Perkėla savo ofisą po numeriu
Vanagienė (Pr. Lapinskai
toms pramogoms.
Valanti? v
Patarnavimas
mandagiausias, i
tė) pilna rūpestingumo sau* Nuo 10 iki 12 piet.
4729 S. Ashland Ave.
kainos žemiausios.
gojo savo vyro vardą, kad Nuo 2 iki 3 po piet
SPECIJALISTAS
nebūtų visuomenės pajuok Nuo 7 iki 9 vakare.
Džiova. Moterų ir Vyrą Lilcų
Hartford, Conn. — 31 — 6 tas. J i pavadino jį- "Nekaltu Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—i
po pietų: nuo
7—S.30
vpjcara
v — —
'
• i
U
balandžio.
3324 Auburn Avenue
Avinėliu".
.
Nedėliomis:
10
iki
1.
Telefonas Drezel
Brooklyn, H4. % M T — 13 Tarnas, Jurgis, kurio roto;
I
Telefonas Blvd. 2065
t
k T d . Boulevard 2160
J
balandžio.
p.uįkiai išpildė St. Šimulis, 4
Cambridgc bal. 13 — 20 kuopos pirmininkas- ir nenu
PRANEŠIMAS
LIETTJVIA1 GRABORIAI
bal.
ilstantis darbuotojas visuome
X ..Lawrehce bal. Ž8 — 4 geg. nės labui, prijuokino publi
Westfield, Mass. — § — 11 ka su savo nudavimu. Kur
eis, kur neeis, vis paikas. Ma
gegužės.
CHICAGO ILLINOIS
Lietuvis Grabortna
Telefonas
Yards 5032
žai teturėjo kalbėti, bet jo
N
u
t
a
r
k
.
H.
5
—
11
Ge
1X14 W. 23rd PI.
Valandos — 8 iki 11 iš ryto po
tankus buvimas ant scenos, ir
gužio.
Clcajo. BL
pietų 5 iki % vak. Nedėliomis ofi
sas uždarytas.
Patarnauja laido
Ansoiua geg. 12 — 18 geg. jo nuduodantis pasielgimas,
tuvėse knopiglauaia.
Cleveiand geg. 20 ~— 1 birž. paskiria jį tarpe svarbiausių
Reikalą meldžiu at
ą~
sija u at i.
o
mano
veikiančiųjų ypatų.
darbu busita užga
Laike pertraukos p. Bag
1
nėdinti.
Tel Lafayelte 4JM
Lietuvis
donas,
žymus* darbuotojas
TeL Oaaal l t f l
Ritasi S^iRi^ALlS su garsiausiu ristiku S& Ame
GYDYTOJAS ir CHIRCRGAb
lltf
4#01 So. Ashland Avenoe
Vyčių tarpe, kalbėjo, nuro
rikos, kurio vLsi Amerikos ristikai cliampijonai bijosi,
TeL Boulerard 7820
Kaipo tlctavys, MetuTieans visa.
dydamas svarbą, Vyčių orga
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki •
dos patarnauju kuoeeriausia
vardas ELVILO ANT1LO 3 mėnesiui kaip atvažiavo j
Ned. 10 iki 12
nizacijos, ir ragindamas vi
H. YUfiKA
• tm
Namai;
«64i
So. Albany Aveoae
n »
•
Amerika Sarpalis apsiima paristi 2 gerus ristiktis.
M M Weet M-th Street
sus prisirašyti.
Tel. Prospect 1930
SBB

Žemiausiomis Kainomis
Pinigus Lietuvon

CIGER8JE

GARYJNO.

D A K T A R A I
Dr,
A.
Račkus
Dr.SABrenza

S i » » » W « i M i »

• !

•w

• » » » » ^ ^ i» »

» | |

Dr JVIarya
Dowlat-Sass

NORĖDAMI

. L. FABIONAS CO, I

Dr. A. K. Rutkauskas

Dr, I, M, Feinberg

Dr. A. A. R 0 T H

j

I

KVIETKINE
ANT BRIDGEPORTO

Dr. Maurice Kahn

Dr. CHARLES S EGA L

URBA FLOVVER SHOP

S. D. LACHAVVICZ

KUNIGĮ) MARIJONU
MISIJŲ TVARKA,

EXTRA
RISTYNES

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan St

Kovo 28-1924

ŠV, JURGIO PAR. SVETAINĖJ ANT "
BRIDGEPORTO 32 PI, IR AUBURN AVE,

Dr, M, Strikol'is

P L U M B IN G

Boalerar*

lltf

^ZJ,

A. Masalskis
GraboriuJ

m

^'.
ĮĮ

W
^T

nae

nr

PWOWJ

reikalaose. 21*1-»
aot prletamaKM.

r Auburn Are. Ghioago.l

Viso apie 8 poros ristiku risis C galijotai visokiu
stebuklu parodys, kuriu neesate mate i r girdėję. Pra
džia 7:30 duris atdaros 5:30.

Vai., pajral sutarti
•'

<^m»m

+

*t+»»*

'telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLA1SK1S

Sarpaiis risis pirmu kart Lietuviu, publikoj. Sarpalis visos Amerikos kolegijų-— universitetų geriausis
ristikas eliaiupijonas. Prašom ateit ir pamatyt.
RENGĖJAI.
M

ii

Generaliu Kontraktoriua,
Btatytojaa ir seną namų
taiaytoja&
2310 W«ft 24-th Street
i » » t į i fGkica«a.
» ^ y > » t t i BL
» t » t > f t ^»¥

Vakaro vedėju buvo vytis
Pranciškus Laurynaitis, 4tos kuopos vice-pirmininkas. G y D Y T 0 J A S ir CHIRURGAS
ir svaidminku žvaigžde.
Teko išgirsti kad Northsi- Jo laikinasis ofisas randasi
dieeiai ketina kviesti vaidy- po num. 3 3 0 3 S. Morgan St.
las, idant atkartoti šį veika
\L is ryto
lą jti kolonijoje. Proga žmo^
nėms, kario aematfe "Nekal- Nuo 1 vaj. po piet iki 9 vak.

DR. JONAS P. POŠKA

85—»

M

m »fC

i Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118 1

DR, P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Ohirargas
i » ž l 80. Halsted mtme*
Vajandps: 10 iki 12 ryte: 1 Iki «
po platu: 0 iki 9 vakarą

-5K

Ketvirtadienis, kovo 27,

D R A U G A S

—»-

i m

Sekmadieny, kovo 30 d. par. W. 18 St.
[svetainėje įvyks gražus kruNorth S i d e ^ p . A. Murei.m • • ! ! • • »
» » i • • •»»
RETKAIJNGAS
bučeris, Į"
' t a m i e j i paveikslai. Bus paro- kos valgykloje, 1ČM N. Ro- P A R D A V I M U ARBA MAlA'IMlI
S. W. B A N K S
2
natų
naujas
mūrinis
namas
visi
patyręs
savo
darbe
kuris
moĮ dy ta ' * Kunigas .pa smerktas bey $ t . ir pas L. Vyčių 5 kp.
ADVOKATAM
taisimai jmokot $3,500. £izuiavus ka Lietuviškai, Angliškai ir
19 W. Mooroe *****
mirtin". £ a i ištikrųjų, gra narius-res.
namas su visu bizniu Jmoket J.i,2ttP- Lenkiškai. Atsišaukite greitu
Room 994 - Tclef. lUndolpIi W999
4 flatu po 5 ir 4 kamb. 34 ir Ožus paveikslai ir kiekvienam
Vai:
Nuo 9 ryto Iki B po pUty
Br/ghton Park — pas laik nlon
latku:
ave. kaina $8,900.
•akaral*.
1903 Bo. Maia** Str.
flatų muritais visi įtaisymai po
1645 Wabansia Ave.
pėdos Julė'* beabejo pakels verta pamatyti. Beto, bus ir rodininką R. Andriliuną, 4414 S •3 kamb.
Telef. Yard» I M I
katna $9,5 00.
Tel. Brunsvvick 2545
komedijų.
Pelnas
par.
naudai.
Chlcago.
So.
California
Ave.
ir
pas
L.
2 flatų 5 Ir 6 kamb. naujas mū
j$ kuone į tikros operos auk
U • • • • • • i • • liti • » ^ ^ ^ ^ * • * • " • '
rinis namas netoii Vienuolyne $12,Taipgi kalbės Tėvas V. Kuli- Vyčių 36 kp. narius-re».
900, išsimaino ant farmu lotu >,arba
štį.
kauskas i r kun, B. Bumšas.
Town of Lake — L. Vyčių bile kokio biznio '
Xryan Grotto Temple teat
C. P. SUROMSKTS CO.
Žvalgaitis.
spaustuvėj 4736 So. Wood St., 3352 So.
Halsted St.
Chicago, III.
Te. Boulevard 9641
People Stock Yard State Bank
Kas parašė Klaipėods Julę. ras yra prie AVabasJi ir 8th
ADVOKATAS
1
bylas TWn— TtJmuummt. BCMUBI
gątvhj.
Reikia
tikėtis,
kad
j,is
Svarbus
Liet.
Vyčių
24
kp.
kampas 47 st. ir,Ashland A^e. •PARSIDUODA namas Lie-—r
M M J S AbatnOttus. P»d»r» P»rkimo
fMM^artm* D t k u n « t «
Ir | g * u « j
susirinkiiiąs
įvyks
kovo
27
bus
užpildytas
mūsų
žmonė
ir
pas
L.
Vyčių
13
kp.
nariustuviškoj kolonijoj, prie paflieViena žymiausia mūsų ope7 South Dearbom Street
Roseland — pas frait store tuvi-Skos bažnyčios kas pirmas
pilnutėlis, nes apie ta Aušros Vartų mok. kamb., 8
Mirė kovo 25 d. 1923, • 12:30
ROUM 1638 TRIBŪNE BLDG.
jrečiij "Klaipėdos .Juk'" j>ara- mis
tas
laimės
už
teisinga
pasiu
vai.
direią.
Paojo
iš
Sausių
Telefonas Randolpn 3281
statymą vijį. vak. Yra svarbių reikalų. J. Ramanauską i r pas L. Vy
šyta yra kažkokio 4 'Bu jono." "Klaipėdos J u l ė "
kaimo,
Aiirtrijevo
parapijos.
lijima. Randos neša $GG\00 i
Vakarais: 2151 West 22 St.
Visi nariai teiksitės atsilan čių 8 kp. narius-res.
Kretingos ap»*r..
43 metų
dabar
tik
visur
ir
kalbama.
Jiionm lietuviu visuomenei ži
mėnesį.
TeJefooa-s Canal 1887
aniž. A m e r i k o j e i š g y v e n o 21
kyti,
f
West Pullman —r pas Joana 723 W. 19 Street
Chigagb.
metus.
noti, kad tasai pasislėpęs po
Kadangi tai rengia mūsų
Useliutę, 11930 • So. Parnell
Valdyba.
Paliko dideliame nuliūdime
"Bujono"
slapyvarde y r a - a n n L m a g > L i p t l l V 0 s
V yčiai,
seseri Amilija ir švogerį Juo
Ave. ir pas L. Vyčių 35 kp.
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priežastį pat irsite ant vietos.
ir Jurgi ir wser| EroilUą.
*em.
Vj*ftupo Seminarija
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Visus kviečiame, senus, jaunus, moteris ir merginas,
18 k o l Dievo Apv. par.—
lų.
J a u yra kuone visiems neles ^v. Mergaičir. Draugi
tų milžinų pažiūrėti.
Kviečia rengėjai.
žinoma, kad vaidinimas ope ja. Prisirašė a p n dvidešimts pas Ti. Vyčių 4 kp. narius-res
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svtsirinretės įvyks kovo ,°«0 d., sekma(Po tėvais šimenaitė)
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d.
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artistų ir skaitlingo dabar žy fvulikauslvas ir Tėvas F . Ku
6 vai. ryte. Paliko dide
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:
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gumą šios draug jo.5.
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Simphonijos
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Kol
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jio-5
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kovo 28 d. 1924 Dievo
talikės mergaitės rašydavosi
NAPRAPATH
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bažnyčioj, 18
prie visokių laisvamaniškų
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draugijų
kurios
tvirkinda
Telef. Boiuevard 0318
Tiems neskaitlingiems, ku vo jaunas mergaites. Dabar
Nuoširdžiai prašome
riems teko matyti "'Klaipėdos gi susiorganizavus Šiai prakil
visu giminjų draugu ir
1
PEARL QUEEN KONCERTrNA
NAPRAPATH
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St.
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Masti krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
las, Sunūs Antanas, Duk
įspūdis. Tat Šv. Jurgio par. Į tės turėtų visos stoti po ,įo?
4668 South Atllaart A*eaue
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip
Vat.
Utar. Ketvr. Ir Pstn. nuo
tė Zofija Navickiai.
svetainė uei šimtinės dalies vėliava ir dirhti Tautai ir
negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
2 tai S vai. vakare.
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
neturi to, techniško pritaiki- Bažnyčiai. Tėvai, paraginkite
krodžius,
žiedus, šliubinius ir deimantinius; graraanimo, dekoracija ir kitokių da " a v o dukteris, kad josios rafo,nus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
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P
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TOS
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Lafayette 8026
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ir muzikališkus instrumentus ataaksnėial
• x, , v,
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Siame susirinkime tapo iš
Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydau
Taipgi užlaikau pilna eile optišku dalvkų.
„pa8.rvz.mo, darbštumo ,zym l U r i n k t a ^
^ ^
^
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują ser
gančių gydymui būdą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis ntvar
da,run,nkv : skaatluigo choro . g . B
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS badu. Gydymas šiuo būdu yra sargus,
K,manin8kjlite_pimt
jis dar smagumą teikia.
p a i k o s &.mpnon.jos oricest- S t . Bagdoniutė — vice-pirm.,
Jeigu jau aplanklai net keletą gydytoju, pa* kuriuos pagelbos Ir gi
4632 So, ASHLAND AVE.
CHICAGO, ILL.
neeustradal, o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi. Inkstu, ausų neros, neskaitant paties veikalo B . Pestininkaitė — prot. rasgirdėjimo, naktiniais susišlaplnlmals. ar kitokia sena Ilga, ateik, o a i noriai
•eįeftmas B0ULEVARD 7309
u
pats mausiu.
^vartumo. tasai teatras Klai-|tininkė 4
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