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AMERIKOS PILGRIMAI
IŠVYKO ŠVENTOJON
ŽEMĖN

Rusijos Kalėjimai Perpilni
-

BŪRIO PRIEŠAKY —ARKI
VYSKUPAS DAEGER

SUOMIJOS
PROHIBICIJA
NEVYKUSI.
Del prohibicijos žmonių d o 
rą puola.

m

SVARBUS PRANEŠIMAS.

KAS YRA RYKOV, KURS liuosuotas negalėjo atsidžiau
UŽĖMĖ LENINO VIETĄ. gti ir atsidėkoti mano vyrui.

P-no A. Žemaičio Parodos
Rengimo Komiteto susirinki Tatianą Aleksinskaja apie
mas [vyks pirmadieny, kovo
tai praneša.
31 d. 8 vai. vakaro, Elta CoPARYŽIUS, kovo 20 (Ra
mmerce ofise, 3251 S. Halsšo Tatiana Aleksinskaja Chited gatvė.
eagos dienrašty Daily News).
Prie parodos rengimo kvie — Sovietų kongresas Maskvo
čiami dalyvauti visi.
je vieton mirusio Lenino pa
Komiteto Valdyba. statė liaudies komisarų pirmi

Jis pažymėjo, kad kaip gyvas
nemirsiąs savo išgelbėtojo.
\o didžiaį reikšmingas įvykis.
Rykovui paliuosavimas buJei ne mano vyras, tai teisme
butų buvę susekta, kad Rykov
priguli prie darbo partijos,
uždraustos ir persekiojamos
organizacijos.
Už tai jis ir
kiti jo draugai nebežinia kur
butų atsidūrę.
Greitai po tą paliuosavimo
tas Rykov pragaišo. Tik pra
ėjus daugeliui metų patirta,
kad jis yra užsieniuose ir pa
stojęs Lenino mokiniu ir tar
nu, kai kad daugelis ir kitų
tos rūšies socialistų.

GRLSINGfPORSAS, — ko
vo 29. — Sfuoinija kaip Suv.
Valstybės tiri prohibicijos įXEW YORK. kovo 29. —
statymą. Bet Suomija randasi
Vienas šimtas Amerikos ka
artį keletos *'trapių" šalių, iš
PRAEITA
GRUODI
RAUDONASIS
TERORAS
taliku pilgrimų praeitą savai
kurių "boG^egeriai" lengvai
ninku
Aleksiejų Ivanovičą
ATNAUJINTAS.
tę iš čionai išvyko aplankytu
parsigabena svaigiųjų gery- DARBININKAS PAVELDI Bykovą.
šventąja žemę ir Romą.
Iš
RYGA, kovo 30. — Bolše t i riklus, kiti uždaromi į ka mų ir daro tfražįų sau pelną.
200,000 DOL.
Pirmukart tą Rykovo pa
keliavo garlaiviu "Patria." vikų laikraščiai "Moskovskija lėjimus be jokių bylų nagri
Dėlto,
prohibicija neturi
• i#A
vardę išgirdau 1907 metais.
&is maldininke būrys aplan Izviestija" ir "Pravda" pra nėjimų.
pavykimo lygiai kaip S. Vals
PITTSBURGII, Pa., k. 29. Mano vyras Aleksinski, su ku
kys visas vietas, surištas su neša, jog Maskvos kalėjimai
tybėse.
Neturį pavykimo, -^•Thomas Oemmel, vietos vie ri uom tuomet aš buvau tik suBolševikų
vaki/.ia
Uralo
di
Kristaus gyvenimu.
kaip ir Norvegijoj. Pastaro nos plieno dirbtuvės darbinin- sižiedavusi
perdaug kupini kalinių;
(nesusituokusi,)
rt t liktuose veda daug visokių
Burini vadobauja Santa Fę
joj
saly
prohibicijos
įstaty
kas, tomis dienomis iš laikra- , m v o ^rhMsLS
ĄŪ_
žinomon
Dėlto dalis kalnių iš vie- dariu tad areštuni ren i.-ho
Arkivyskupas Daeger. Jis y
tos kalėjimų siunčiama j pro- miami su išsprendimu jiems mas sumodifikuotas taip, kad ščio patyrė, kad jis paveldi Į m o n a t s t o v u iš Petrogrado.
ra maldininkų ir dvasinis di
vineionalius kalėjimus, kaiku- išgyventi mažiausia du metu. Šiandie tos rųžies įstatymas 200,000 dolerių vertės turtų, j ^ u m a , a r b a t a g p a r I a m o n . R y k o y o net^kamimias.
rektorius.
kuriuos jam paliko jo mares , a r i l l i g l m p ą h n v o R u s i j a į n e
rie paliuosuojami, gi kiti šau Taigi, jie ten bus pristatyti jau nebegyvuoja.
Kuomet Leninas pagrobė
Pirm apie i siaut Xe\v Yorbrolis. iTas turtas jam palik paprastas daiktas.
Suomijos
"bootlegeriai"
domi.
Daugybė
prie darbų.
Rusijos valdžią, jis iš užsie
ką, vietos Sv. Patriko kated
svaigiuosius gerymus parsi tas Britanijos Kolumbijoj.
Ta akcija, sako laikraščiai,
žmonių iš durnos tikėjosi sau
nių parsikvietė
visus savo
roje maldininkai
palaiminti
traukia iš Estijos ir Vokieti
pakelta, kad padaryti vietos Donece įvesta tvarka.
visokių palengvinimų. Dėlto
padieniui ir jų keliom*, jos
ORGANIZUOJA NAUJA mano vyrą kasd'en namuose draugus ir tarnus. CTarpe šių
naujiems ^kaliniams, kurių dau
Maskvos laikraščiai prane jos, guriose daug alkoholio
pastarųjų atsirado 4r Aleksiei
tikslai.
Gražu pamokslą pa
KABINETĄ.
gelį ar<'ftfeuoja erezvičaikos a- ša, kad Doneeo klony darbi gaminama. . Kai-kurie "bootlankydavo pulkai interesantų
Rykov.
sakė Tėvas Pranciškonas Dogentai.
su visokiais prašymais, i";jo
ninkai sukėlė streiką. Reikalą Jėgeriai" per visą naktį tris
neban.
Pirmiausia Leninas Ryko*
BELGRADAS, kovo 29. — studentai ir darbininkai. Plaii
vo didesnio užmokesnio! Kilo kartus nuvyksta'} Estijos pa
vą paskyrė vidujinių reikalų
Pilgrimai kelionėje išbus Teroras eina.
sumišimai.
Bet valdžia jau kraščius ir parsiveža degti Jugoslavijos premieras Pašič, kė bedarbiai \r aukštos k«iPasirodė,
kad
tris mėnesius. Pagal kelionės
Iš Rusijos Rygon atvykę
kurs pirm keletos dienų su sa rcėi asmenys. Visi su įvai komisaru.
nės,
i
grąžinusi ten tvarką.
Rykovui trūksta gabumų ves
plan.u, šventojoj .(Didžiojoj) pirkliai pasakoja, kad Rusi
vo kabinetu atsistatydino, or riais reikalais.
Ir štai kokiu būdu: paskel Nyksta žuvininkų amatas.
ti platesnius reikalus.
Savaitėj jie pasieks Švento joje pakeltas naujas raudona
ganizuoja naują ministerių ka
Pasirodė Rykov.
Dėlto, paskfaus jis perkel
sios Žemės svarbiąsias Kris sis teroras. Tai pradėta pra busi karo padėtį ir darbinin
Kuomet Suomijoj neveikė binetą.
kus iškalno apmokėjusi vienu prohibicijos įstatymas, toki
taus Kančios vietas.
eitą gruodi.
Išnaujo jį į premjerus pa
Vieną dieną atėjo jauna tas ekonominįų reikalų ofiTnkstančiai bedarbių, pirk- mėnesiu anksčiaus. Be to, ža žuvininkai
Iš Šventosios Žemės būrys
Tai] buvo Faina san ir jame visas laikas pasi
visuomet turėjo kvietė karalius Aleksandras. mergelė.
gryždamas aplankys Komą, lių ir išdalies užsilikusios ir.- Į dėjusi* dar ir kitokių paleng švarų
Ryjcpva. Ji išaiškino, kad jos liko.
ir dorą
.užsiėmimą,
kur bus pi įimtas Šventojo teligentijos suimama. Didžiu- viniinų.
brų;iE. AleksieJL Rykov, arešftiandie jų daugelis jau metę
Nenori žinoti
Tėvo audiencijom.
ma ištremiama į Uralo dis- j Tokia tai Rusijoj padėtis. žuklavimą ir^ fiavirto. papras
tufrils už gyvenimą Petrogra
Tai buvo 1918 mėtau?, kuo
Tafpe pilgrimų yra vienas
de su svetima pavarde, ir kad
tais "bootlegeriais." Nes iš
Iš Gcrvlcčių (jVarnionių v.)
bolševike
JTyskupas, keli prelatai ir ke
rytoj taikos
teisėjo jis bus met Rykov buvo
to turi geresni, sau pelną ir
skundžiasi žmonės, kad yra
valdžios nariu ir, kaip rodėsį *
liolika kunigu. Tarp pastarų
teisiamas.
j mažiaus darbo.
žiauriai kankinami lenkų po
turinčiu įtakos.
jų yra ir knn. A. Baltutis, ftv.
1.i<! jinai prašJ mano vyro
fokiu būdu kaip žuvininkų, licininkų. I-II dieną du gir
Mano vyras tais metais bu
Mykolo Ark. parapijos klebo
taip visjų kitų Suomijos gy tu policininku, pametę šovi nueiti teisman ir užtarti JOG
SENATAS PUOLA KITUS
nas Chieagoje.
CLARKSBURG, W. Va., ventoja dora puola. Žmonės nius į, sniegą, pakėlė trukšmą brolį, kad teisėjas jo nanubau- vo bolševikų suimtas už kriti
ADMINISTRACIJOS
Pilgmmi tarpe yra 7 vie
kovo 30. — Penshąw kasykloj nebetenka jausmo gerbti įsta daužydami žmones, verte su srų ir pamosuotų. Vyras su kavimą Brest-Litovsko sutar
NARIUS.
ties. Aš atsiminiau Rykovą,
nos Šeimynos indionai katali
No. 1, Bigamon Oreek, arti tymus.
Pakilusios suktybės, ieškoti jiems pamestąją "a- tiko. .
kurį 1907 metais vyras išgel
kai.
Jie savo lėšomis parū Daugherty atsikerta Prezi Sbinnston, įvyko ekspliozija. apgavystės ir patsai girtavi
Antrytojaus nuvyko teis
M
mmuciją
bėjo. Kreipiausi pas jį pra
pino labai gražią S. Valsty
man.
Tenai
rado
jauną*
Rykov
mas.
Gi
to
visa
pirmiaus
ne
dentui.
Kasyklos viršininkai prane
šydama, kad jis pasidarbuotų
bių vėliavą. jToji
vėliava
pastatytą
už
geležinių
grotų.
būta
Suomijoj.
SJarivomiĮ
mokykla.
»(Dziepaliuosuoti savo išgelbėtoją iš
\VASHlNGTpN, kovo 30. ša, kad tik 3 darbininkai už
ftventoj Žemėj bus dedikuota
Kuomet
perskaityta
kaltini
Atsižvelgiant į tai, daugelis vieniškių par.). ' * Ryto'' rū
griauta, gi kiti, kurių buvę
kalėjimo.
ir ateity amerikonų pilgrimų — Čionai eina begelinis trink
mo
protokolas,
teisėjas
klau
tautos vadų ima darbuotis at pesčiu buvo įsteigta mokykla.
šmas pašalinus iš kabineto daugiaus šimto, išgelbėta.
Bet tas pats Rykov atsakė,
visuomet bus vartojama.
sė, ar nėra ko teisme, kas ga
šaukti
prohibicijos
įstatymą.
Mokyklą
lankė
31
mokinys,
o
Bet vargiai taip bus, kaip
Teisingumo sekretorių Daug
kad mano vyras yra bolševikų
lėtų
paaiškinti
visą
atsitiki
Nes
jei
tas
nebus
atlikta,
tuo
vakarinius kursus 15 bernai
tie viršininkai tvirtina.
valdžios priešas ir kaipo tok
MAKEDONŲ VADAS ĮSPĖ herty.
met suomiai paliks sukčių ir čių ir mergaičįų. Bet štai 9 mą.
sai negali but paliuosuotas.
Senatas nepasitenkina vie
JA BULGARUI
,Tuomet
mano
vyras
paki
girtuoklių tauta.
vasario dieną policija uždarė
Tai ve kas yra Rykov. Ir
no Daugherty atsistatydini GUBERNATORIUS PAL1U0lo ir paaiškino, kad Aleksiei
mokyklą.
Lenkai
bijo
mokslo
Sako, Bulgarija neturi mai mu. Imasi priemonių, kad is
SUOJA KALINIUS.
jis stovi bolševikų valdžios
Šiandieninė padėtis.
Rykov
iš
kūdikystės
turi
skau
šviesos, y t šikšnosparniai sau
šytis makedonų reikalan. administracijos pašalinti dar
dūlių ausyse, kas
yra tikra priešaky.
Gelsingforso policijos stati lės.
MANILA, kovo 29. — PhiBOFIA, kovo 29. — Serbu pinigyno sekretorių Melioną
teisybė, ir todėl tas žymiai at
stikos rodo, kad 1923 m. šia
lipin,ų salų generalis guberna
Šiaulių gimnazijoje pradėjo
ir
kitus.
Detektivų
biuro
vir
siliepia į jo protą.
Kaipo
valdžios spaudžiama Bulgari
me mieste už girtybe areštuo
Vaikštentai.
(Rudziškių
v.)
torius Wood šiandie gryžo ap
socialistinio raugo "varpinin
toksai negali atsakyti už savo
jos valdžia pastaraisiais lai šininkas Burna taipat puola
ta 18,462 asmeniu.
Tėvai
neprižiūri
savo
dukre
keliavęs kaikurias salas. Lakai" sukti moksleiviams gal
mas.
darbus.
kais pradėjo persekioti make
Tečiaus IdlB m. areštuota lių ir leidžia joms per kiauras
lawan kalėjime jis atrado 33
vas.
Bet tas jų veikimas tik
BegaMnis
triukšmas,
begali
donus, kurie puola
serbus
naktis
valkiotis
su
lenkais
po
23,266*
girtų
asmenų.
Karo
Rykov dėkojo.
daugiau paragins
katalikų
nė politika. Nebežinia, ką ar- apkaustytus geležiniais rete
pereidami Serbijos sieną.
žiais kalinius o š kokią tai žmo laiku girtu skaičius sumažėjo licininkais. Iš to visiems kai
tiiniausios
dienos
atneš..
Imant tai visa domėn, tei jaunuomenę burtis į " Atei
Makedonų
komitadžų vy
mo
lietuviams
didelė
gėda
ligi
7,000."
1918
mietais,
kuo
Atsistatydinęs sekretorius gžudyste, ,Tie nelaimingi per
sėjas Rykovą paliuosavo. Pa- ties' ' organizaciją.
riausias vadas, Toodor Alekprieš
kitus
kaimus.
Laikas
met
Suomija
kovojo
už
nepri
4 mėnesius be jokio teismo
sandrov. čia premieruį Zan- Daugherty smarkiai atsikerla
^^» ^
klausomybę, Čia vos 3,000 gir butų mergaitėms suprasti sa
buvo
uždugnyti
nešvariam
ur
kov prisiuntė įspėjimą, idant Prezidentui, kurs pareikalavo
ve.
Ištyręs jų praeitį ir pa tų areštuota. Bet nuo tų me vo vertę. .
K
jo
atsistatydinimo.
Nurodo
sa
Bulgarija liautųsi persekioju
tų
skaičius
pradėjo
kilti
ir
kas
dėtį isakė tuojaus visus pasi makedonus.
Sako, toks vo nuopelnus šaliai pokari
Skaudvilėje per 1£ vas. d.
metai kįla.
liuosuoti.
Bulgarijos elgimasis yra ne niais laikais. Pažymi, kad jis
1922 metais p a t A k t a teis mitingą, žmonės priėmė rezo
nekaltai
įtariamas
ir
atakuo
vien negarbingas, bet neteisin
man
2,012
"bootlegerįų." liuciją, griežtai reikalauti iš
jamas.
gas ir neloginis.
Ir kartais
1923 m. jau 3,033. Pastarai Seimo ir Vyriausybės neda
fTa
senato
pakelta
kampa
Bulgarijai gali but pavojinsiais metais virš 70,000 kvor ryti jokių nusileidimų lenkų
•
nija vargiai palittasuos admi
gas.
tų degtinės konfiskuota.
Ta naudai, Klaipėdos klausimą
n i st raciją nuo politikos. Bet
sprendžiant Tautų Sąjungoje.
P E R
Aleksandrov pažymi, jog
KANSAS City, kovo 30.— degtinė paėjo iš Vokietijos ir
ji galės kartais pačią repubmakedonu revoliucinės organi
Estijos.
likoiui partiją suskaldyti šių Prieš šeštadienį naktį per MiKlaipėdon per 1923 m. įnacijos nieko bendra neturinssouri praūžė baisus tornado.
metu rinkimais.
plaukė 475 laivai,
išplaukė
eips su Bulgarija. Makedonai
ŽAIBAI, GRIAUSTINIAI 473; 1922 m. įplaukė 423, o
Kliudė ta vėsula ir Ulinois
be svetimos pagelbos iškovos
CHJCAG0JE.
PARYŽIUS, kovo 30. — valstybę.
išplaukė 428.
NES, " D R A U G A S " pigiausiai siun
sau nepriklausomybe.
Premieras Poincare su nauju
Tornado paskui save paliko
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
Bet jei Bulgarija ir toliaus
Šežtadienio rytmetį, pas- P I N I G U
savo kabinetu turėjo mitingą. tik griuvėsius.
KURSAS.
makedonus persekios, tai ji už
GAS" siunčia p e r didžiausią Lietuvos
kiaus dieną Chieagoje retkar
Pranešta, valdžios nusistaty
Sulig
gautų
žinių,
žuvo
aJi
tai ir atsakys. Makedonų or
čiais ėmė žaibuoti ir griaūfi.
banke — ŪKIO BANKĄ$1.00
Lietuvos 10 litų
mas nekeičiamas.
pie 14 žmonių ir apie dau
ganizacijos netylės matant to
Vienas žaibų smogė Steger
Anglijos sterl. svarui 4.29
" D R A U G A S " siunčia pinigus litais
•I
giaus
šimto
sužeistų.
11
kius darbus.
WASHINGTON, kovo 30.
buto aukštan.' vėliavos stieFrancijos 100 frankų 5.50
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draiNežinia, tad, ką toliaus pra — Pranešta, kad ši nacionalė
4.22
Daugiausia žmonių nukentė ban, Jaakson boulv. ir WaItalijos 100 lirų
tais ir telegrama.
dės Bulgarijos valdžia.
sostinė bus "sausinama."
Šveicarijos 100 fr.
17.29
bash ave.
jo Oklahoma valstybėje.
.

KALINIAI ŽUDOMI, KAD BUTU KITIEMS VIETOS

LIETUVOJE.

VVASHiNGTONE BEGALI
NIS TRIUKŠMAS.

KITA EKSPLIOZIJA
KASYKLOJE.

Siųskite Savo

Giminėms

=8

LfETUVA
PINIGUS

BAISUS TORNADO 0KLAHOMOJ IR KITUR

ii

k.

DRAUGĄ

J>

N

m>

r
isokių trukumų, bet kitur jų
nėra Katalikiškai Romai prie KLAf*£DOS toJaUSlKtidS! mažrosių LvovĮo urcivyskup©
LENKfc «WLT»tA.
J DAltffclNKŲ RfelKA.
yra kur-kas 4at»giau. Čia Im
ŠepticKio, nuo Herbigny, Hjf.-- —
i
LAI
1i|, visi tikrieji sunųs. Ir kai
DIENRAŠTI8
tys pįfie&ai sfcitfa sau viKitalikai italai, ir sumasonėję Klaipėdos klausimas išrištas. tų Instituto Somoje jSr«o>»
S. ^afetyfcfo Kong reiso že-;
Iš Isgainljos praneša laikraV nininrs, UŽ juos balsuoja. Iš
^rancuzai, ir suchamėję vokie Lietuva priėmė Tautų iSąjun dento, nuo prof. $riVeė iš mesnifeji Tumiai priėmė revo
eiai ir stabmeldiškieji Japo- goję vardu, pagamintąjį l>a- Jugoslavijos, nuo gferb. Tėvo liuciją, kuriaja vyriausybė au- •čiai, bilk Ispanijoj lunku e-' to turi fcftfc ai&ku, kad jei *
* kasdieną išskyra* nedeldienl*
. . . . ^r, ...
, są gauti tarnaičių ntimų ruo- piliečiai «©» turėti geras virI oai su kiniečiais, ir net kriau vis'o projektą. Bet priimtie Dvornik iš Paryžiaus.
- Mrtaiu
|6.00 'geringi bolševikai, — visi yKongresai sustatyta ši pro tonzuoja skirti 10 imhonų d o - į ^ ^ ^ ^ „ ^ 5 ^ ^ perĮMtti!*^ visi tflti l»tt**fe pi
ji nuostatai — spTentrimfcs
lerių šelpti alkstaneias Vokie keletą savaičių negaudama na lietinėmis teisėmis..
Vnati Metų
$3.00
ra Krikščionybės Tėvo numy daugelyje £uhkt^ Lietuvai y- grama :
171 prenumeratą moJusl iskalnu. Lai lėti vaikai. Kad jo pagelba ra žalingas. Lietuva Klaipė
mų ruošai tarnaitės, o pati
1. Bažnyčios įstei&taas 4r« tijos moteris ir vaikus.*
kas skaitosi nuo oirašymo dienos,
Kai-kurie Amerikos nekal-- negalėdama visko atlikti, pa Piliečio priedermės.
vienybės
principai
sulyg
pra-pas
juos
ateitų,
reikia
vieno
dą
laimėjo
vien
tik
išoriniai,
M m*o Neąją Metų. Norint permai
taringi šovinistai tokiam šel škelftė laikraščiuose, kad duo "Svarbiausios Airt«tiiPOs pi
nyti adresą rtsada reikia prisiųs | tiktai: reikia, kad juos vargas o faktiniai joje savarankiai vostavų mokslo.
ti ir M I I adresas. Pinigai geriau- aplankytų.
2. Patriarchų pareigos ir į pimai priešinasi. 'Sako šelp-į <Santi labai ger% mėnesinį at Hecio priedernies yra šios:
veiks paskiriamoji kas trys
•lai siųsti ifftrk&nt krasoje ar exteisės, istoriniai imant, lie-[ ti Vokiečių vaikus^ tai augin lyginimą, fee tb tarnaitė ga InJt^resfrfotfe visais Šalies rei
Lietuva nuo seno pas tą metai trijų komisija.
preso "Money Ordtr" arba įdedanl
lėsianti kas vakarą naudotis kalais; darbaotis šalies geKrikščionybės Tėvą rasdavo
Klaipėda Lietuvai turi ly čiaučios dogmatus bei kano* ti ir tukinti sau priešus.
oinignj | registruot*. l*i*>a>
apgynimą; Lietuva 6v karo gios svarbos jei ne didesnės mį teises, nurodant susivie
bevieliu telefonu įtaisytu jos r o v c ; < ; n |tirf^tį s šalies jstaiKitais
žodžiais
tariant,
&-j
DRAUGAS t U t.
metu to pat patyrė: 'ar mes su Vilniumi. Klaipėda mums nijimo 'galimybes.
kambaryje, turėsianti teisės g 0 m i s ; gerbti ir pildyti šalies
gultie
vaikai
badu
mirštia,!
3. Kas reikia daryti, kad
škaihbinti pianu ir kasdien *g*< fetatymtrs; dalyvauti vistfose
8334 Soutii OaJfcley A?enue pamiršime Lietuvių dieną, pa vienintelis savas uostas. Per
skelbtą visam pasauliui, kuo Klaipėdą turės eiti mūsų pre slavų šalis atvedus } Bažny- bus mažiau ateity priešų.
li ės iaWi vieną valandą ^ s t - l r £ ^ W * !
Chicago, tlilnois.
met šv. Tėvo žodis išgelbėjo kių dauguma į užsienį ir iš čioš vienybę t
Su tų šovinis^ nuomone suj v a žinėti moterų motoriniu dvi
j ^ piiįe& a į tų priedermių
1 ei. Roosevelt 779)
4. Šv. Cyrilio }T Metliodi- tinka ir Cliioa^os lenką Jaik
badaujančių ir maru mirštan užsienio į Lietuvą. Tą Klai
račfe. I r tai nėžfom, ar gau- nepįitjytų, ty. jei nenorėtų
i
m
5=
jaus
apaštalystė
—,
geriausia
čių tūkstančius lietnvių!
raščiai. iDar pažymi, kad A- sianti.
pėdos svarbą supranta visa
naudoiis savo teisėmis, suvienybei
priemonė.
T R U P I N I U K A I .
merika turėtų apsižiūrėti, ką
Lietuva. O Klaipėdos klausi
j prantamas daiktas, trumpu
5. Pagelba rusų emigran ji daranti.
Taip, mes su pasididžiavi mą nepalankų Lietuvai spren
laika demokratinė
valdžia
NEPAMIRŠKIME KUR
mu ir su džiaugsmu senai jau dimą priėmė dabartinė Lie tams.
galėtų išnykti. Jos vieton at
Labiausia vokiečių vaikų
Baisus įvykis įvyko ir bus pasisakėme, kad esame tos
GYVENAME.
Arcivyškupas
Šeptickis
kal
sirastų kita, tanlti gal greitai
jis užrašytas viso
pasaulio Romos organas, kuri laiko sa tuvos valdžia. Ji tą buvo ver bės tema:
šelpimai priešinasi lenkų tau-;
"Susivienijimo
sta padaryti Tautų Sąjungos.
. )ir piliečių teises panaikintų.
neišdildomose kronikose: "N- vyje Lietuvių.
tininkų laikraštis "Dziennifc
Amerikoj
gyveną
ItetūViai
klausimas
paskutinioje
visuo
:
Bet kaip-į tąjį dalyką pa
Taip negali*įvyM, kudmet
nos" atrado naują Ameriką...
Związkowy."
Pažymi, kad piliečiai
at'fteka
šventąją
Jigu mes Romos organas, žiūrės Tietuvių Tauta, neteks tinoj "Santaryboje".
visi piliečiai pilnai atlieka
atsiprašau, atrado, kad "Drau tai mes organas 300,000,000
pr^^denric
rūpindamies
Tėvy
šelpti
vokiečių
vaikus
AmerV
Herbigny
patieksiąs:
"An
ilgai laukti. Lietuva turi ture
savo priedermės-. Jų baldai
gas" yra - "Romos orga Žmonių. Jei mes Ėomos orga
nės
Lietuvos
'reikalais.
*
glikonų
ir
pravoslavų
Bažny
kai butų didis nacionaiis'pra
t i Klaipėdoje liuosas rankas,
*'
• a^drandžlia d e m o k r a t e
ir
nas.
čių
susivienijimo
bandymai".
nas, tai mes organas to cent-, — tai jos vienintelis uostas.
sižengimas.
Kitų tautų žmonės.
brangiausią žmonijos turtą r—
T.
Dvorak
kalbės
apie
"Kon
Dabar yra paaugštiuimų ir ro, kuris pasauli, Europą, per. Ar tą atsieks p. Galvanaus
Ir kitoj vietoj tas pat taiklaisvę.
t
a
i
p
elgiasi
visa;
Čia
gyve
stantinopolio
Bažnyčia
Photipažeminimų gadynė. Ameri tvėrė iš laukinės į kultūringą. ko vadovaujama valdžia, o
;
Vaštts deda ilgoką straipsnį anančių tautų žmonės. Daug Lietuviai ir Preznfeffito
jaus
laikais".
Dr.
Zivfconlc
kos Vyskupai paaukštinti kar Jei mes Romos organas, tai kurio kito, — Lietuvai svar
pie liūdną šiandieninę Lenki to patriotizmo reiškia čekai, j
rtnkimad.
dinolais; prolestonų pastoriai mes organas tų, kurie buvo bu turėti ne ant popieros ra h* Zaigrebo praneš apie "su
Jugoslavijoje''. jos padėtį. .VarŠavoš ponams italai, vokiečiai, franeuzai ir
pasižemina iki šokių įvedi u* tebėra pasaulio didžiausiais šytų vien, .bet tikrumoje su sivienijimą
Šjmet Suv. Valstybėse įJau išrinktos kongresui sub- stato prieš akis gars,ų senovės net patys airiai, kurie greimo savo bažnyčiose; karaliai geradariais per meilės, tiesos verenių Klaipėdoje teisių.
pamokslininką kun. P. Skar cia>i kitų nuįgrimsta ameriko- vyksta naujo prezidento rin
komisijos.
verčiami nuo sostų ir jų vie ir doros skleidimą. Jei mes
Kuri valdžia tą įvykins —
Pakviestas Kongresan Ce- gą, kurs pirm kelefeos v šimtų nizmo bangosna./ Visi ifepa^ kimai. Dėlto lietuviai pflietas sodinami žmonių atsto Romos organas, tai mes orga įgis visos Tautos simpatijų ir
čiai taogc rinkimuose priva
koslavijos
užsienių
reikalų!metų
faarė
ponus
leiAūs
už
jų
mirš%i
saVo
tautos
žiemės,
sa-.
vai. Nestebėtina tokioj gady nas lietuvių tautos, kurios pritarimo.
lo aktyviai dalyvauti. Priva
nedorą
gyvenimą.
Tas
knhi
nėj ir mums tapti paaugštin 95% širdžių garbina Kristų
lo prisidėti prie valdams toLaike
šio
Kongreso
busiąsjga
akė
tuomet
Lenkijos
Duoda
pagelbos
jiems
ko>oje
:
s
inIS
tais į Romos organą.
ir klauso Jo įpėdinio.
KATALIKŲ PASAULY.
^al
.T*^no. (Privalo toaisnoti už
už l a i s v e ir
suredaguotas
ir
pasiųstas
šv.
valstybės
gnuvim*,
kas
ir
į^
M
a
u
s
o
m
y
b
ę
.
Jei mes ttomos organas, —
atatihkatntis kandidatus \ pre
,
l
Nors,
pav.,
tokiems
franenFėvui
meldimas,
leisti
laikyti
Kas tai yra Roma,, kurios tai kas jųs, "N-nos"? Ką jus Susivienijimas Pravoslavę
. . v.
.,
. taams nepriklansomVlfe arba židentaS, o taip fmt j guber
jventasias
Mišias
slavų
kal
% T '"^Į
atstovaujate?
Prie
ko
jus
sie
organu mes tapome iš "XBažnyčios su Katalikų
Nortb vokiete vaikams b a ^ ^ ^
u n c i j o s ne- natorius, senatorius, kongresboje.
kiatef
Mes
visiškai
sutinka
n ų " malonės?
Bažnyčia.
manus ir kt. _
-Mdo mirties
i*\. gerbti kartu į p r i k f e t I g c m i y ^ B ė m
mvo,
me,
kad
"N-nos"
niekuomet
Roma — tai seniausias pa
Dėlto, rūpindamies Lietu
Toksai yra šaukiamo Vėle
kun. Skargos a/ukftuosius ide- . j a u s B e t Amerikos francuRfecnciiros Institutas
saulyje gyvuojąs iki šiol mie neįstengs būti organu pasau hrad'e ano 31 liepos iki 3
alus — tai reikia lygiai ne<lo- ^ a i fupįnasi. kitokiais savo vos reikalais, lietuviai Ame
M sijonieriams.
stas, tai centras visos krikš linių išganingi] idealų, prie rugpiučio d. 1924 m. Kongre
rikos piliečiai neturi pamirš
arelio
žmogaus.
Ir
štai
tas
tėvynės
reikalais.
kurių
siekia
šimtai
milijonų.
r
čionybės, tai centras visos pra
1
ti ir Amerikos reikalų.
so tikslas, šventasis Tėvas
A\uzburge
(Bavarijoje)
įs,
laikraštis
vaizduoja,
^.
.
_
_
c
n
k
Jie
buvo
ir
pasiliks
giminiu
eitųjų amžių istorijos ir meno
bus Kongrese atstovaujamas. teigtas pernai Medicinos I n s - | k a k i o s d o r o s ž m o n ( , s g t o v į j o , Lietuvių pareiga.
gi
Maskvos
žydeliams
komi
brangausiųjų liekanų gyvasis
Pranešama iš Prahos, kad titutas Misijonieriams davė- ^c^aj-^*
Kaip kitų tautų žmonės,
i»
sarams per žydą Markse. Jie
muziejus
MIlfčIŲ ŽIUPSNELIS
paskutinieji
jJrirengiamieji geni pasekmaų: išleido misi
taip
ir
lietuviai,
rūpinda
Bet
tai
dar
ne
viskas.
Ki
Roma ,— tai katalikybės so patys pasiskelbė esą organas
darbai šaukiamam
teologų josna į rytų Aziją ir pietine; tame to paties laikraščio nu- miesi užjūriu, neprivalo pastinė, tos katalikybės, kuri >L. S. S. Narių yra toj L. S. S.
Kongresui jau atlikti. Kon Afriką 10 gydytojų.
. miršti ir šios valstybės rei-' įgrotas vysta be tiesos, kaip
skaito 300,000,000 narių; tai j poras šimtų, o pilnas vardas
mery statomas
klausimas:
,, .
valia be kimios meilės.
grese dalyvaus katalikų ir
1
Dabar į misijas ruošiasi 10 « . K
, a r > kalu K u m ) T 8 „ l i e t o ? iė
Kristaus įpėdinio buveinė, tai j *" organizacija yra: lietuvi*
)onk„ W t u r a
pravoslavų teologai — Baž
Tiesią atsiekia tas, kas ją
.'privalo dalyvauti šios šalies
centras, iš kurio eina nurody-' Socialistiniai Suskiai,
nyčių atstovai. Kongresas šau
mai į visus pasaulio kraštus '
kiamas į Velehrad'ą nuo 31
ažas kupstas didelį vežitikėjimo, doros, meilės, taikos
liepos d. iki 3 rugpiučio.
1
V c r
reikalais.
įvairiems
misiDome^ ° inaa!a
^ ^ e
Serganti akis gerai nemato, įžanginiame susirinkime OI- famų
Munis ^
k a d jei ]enkai
a p 6 k r i t i e S iT v a l s t v b ė s v i r - į *
Roma — tai Italijos cent o nesusivaldęs asmuo nepajė mutz'e pranešta, kad šventa Vl&ms'
ir turi kiek kultūros, tai labai įittinkns. ^Dnri darbuotis W l ( t t a . l d a V****** didele pabairas, valstybės, kuri šiandiena gia gerai protauti.
e
sis Tėvas mano būti atsto
Vokiečiai gydytojai kata- m a ž a {
N e g .(i[ l a i į r a S t i s u ž - J l m t u g e r e s n į Amerikoje val- ; ^°J stovi greta didžiausiųjų pa
vaujamas šiame Kongrese. likai yra k\iesti įsirašyti į. mi' s į S Q k a n u o badaujančių vaikų, džią. Turi rūpintis, kad renĮgroto priešas — klailystė
Pasakyk, ką mylį o aš pa Olmutz 'o susirinkimą vedė
saulyje galiūnų.
!kami
«ijų
medicinos
draugiją
ir
p
a
'
ft\
i viršininkus asmenys s u savo draugais: tinginiu,
t a i t o ^kraščio skaitytojai
sakysiu, kas esi.
arciv. Precan.
!nebut
gelbėti šiam darbui savo pa- palaikytojai pasirengę savo
** v k o ^ v i l i n S m i ą1"^ jausmingumu, puiWbe, pavySu ta Roma, brangiausiu
Pirm laiko buvo išsiunti tyrimu bei patarimais.
du, piktumu, atima visą pro
priešo* vaikas ir moteris žudy- d a r b o ž m o n i l ^ »Hati*>«^Nuodėmingos
meilės
suklai
pasaulyje istorijos ir dailės
nėta garsiems Bažnyčios auNaudokimės teisėmis.
tingo žmogaus vertę.
ti.
muziejų, su krikščionybės lo dintas asmuo nustoja protin toritams klausimai, prašant
pšiu, su katalikybės centru, gumo.
jKaip upelis teka upėn, o uŠirdies klaidos pažinimas ir
/Tai tokia lenkių kultūra. Ii% Sttv. Valstybių fiespublika
uurodymų, kas butų reikalin
skaitosi pasaulis, norėdamas
Sielos sveikata — jos dory ga paruošti kongresui ir kaip atgaila — tai geriausia prie- jei jie jos kiek ir turi, tad ir y*& demokratingfeusife šabs pė jūron, taip žmogaus paži
.ir nenorėdamas. Stabmeldžiai bė.
ta nyksta.
'pasauly. Nors^ valdžioje yra nimas siekia į žinojimo jurą.
jis vesti. Gauti atsakymai nuo monė sustiprinti Valiai.
I
I
ir masonai siunčia savo val — — * » • — — — ^ — — — —
džių tenai atstovus; plaukia
niškas pažiūras į Seimą nerenka. Likę
D-ras S. U.
Aukštųjų valdininkų vargai.
bar y*a svarbus momentas, kuomet mes
tenai tūkstančiai ir tūkstan
— gi už Seimo slenksčio, jie kovoja prieš
kovojame del Klaipėdos, ir Vilniaus, to
Didelė sunkenybė yra krikščioniui
čiai žmonių iš viso pasaulio
dabartinę valdžią ir spaudoje ir kalbo
dėl turime visus žmones priimti, kurie no
ministeriui, kai jis neturi ministerijoje
kraštų; laikraščiai visokie, o
ri ir moka darbuotis; turime priimti ir
je kiekviename žingsnyje. Jie nepadeda
savo žmonių, jei departamentų vedėjų
bedieviškieji daugiausia rašo
..
valstiečių liaUdminkų" koaliciją, kad
valdančioms partijoms Lietuvos valsty
apie Romą ir jos Baltąjį Sene
dauguma ir jo žinibos valdininkai pro
""(Tąla"jr
nžsienio politikoje turėti platesnę para
bės statyti, bet iš puikybės tik griauna.
)i; uždėjo jisai dviem vyskap.
vincijoje nėra jo pažiūrų žmonės. Tokio
mą
Lietuvos
visuomenėje,
kad
valdžia
Iš
kitos
pusės
socialistai
yra
aiskųs
prie
Lietuvos vykinamoji valdžia.
raudonas skrybėlaites, ir viso(
departamentų vedėjai turi užtektinai ga
kovodama dėl Klaipėdos už savo pečių
šai
krikščioniškosioms
partijoms.
Kuo
jų
Toliau, kad krikščioniškąsias parti
pasaulio spauda pilna atkarlimybės vieną ar kitą dalyką taip mi
jaustų beveik visą visuomene.
mūsų
partijos
negali
paramos
laukti.
—
totinų aprašymų visų smul
jas galima butų labiau kaltinti už visa,
nisteriui. perstatyti arba pakreipti, kaip
Taigi
prie
krikščioniškųjų
partijų
prigu
kiausių smulkmenų, kaip te
kas bloga atsitinka Lietuvoje, reikėtų,
Permaža dorų mokytų žmonių.
jie nori. juk ir gabiausias ministeris,
Ii
daugiausiai
jaunesni
žmones
ypač
stu
nai tas viskas įvyko net ar
kad vien krikščioniškosios partijos turė
Labai aiškus taipogi dalykas, *kad
neturi šimto akių, kad galėtų visa pama
dijavę
Rusijoje
ar
užrubezyje
tuo
lai
šiausieji krikščionybės prie
tų visą valdžią savo rankose, kad ne vien
krikščioniškosios partijos turi permažą
tyti, kas daroma ministerijoje ir jo val
šai, įkaitusieji iki komunisti
ku,
kai
atsirado
tarp
lietuvių
moksleiviu
visi ministeriai, bet ir bent žymiausi val
mokytų žmonių, kad galėtų visą valdžią
dininkų provincijoje, ir negali visų da
nės neapykantos raudonumo
ir
studentų
ateitininkų
draugija.
Nema
dininkų dauguma, kaip ministerijose, ir
paimti į savo ranMs. Jau kai reikia rin
lykų pats nuodugniausiai ištirti. . Jam
Maskvos komisarai, ir tie vra
žas
skaitlius
dabartinių
krikščioniškųjų
valstybės kontrolėje, taip ir provincijom
kti į Seimą, tai priseina kartafs pagalvo
retkia žmonių, kuriais jis galėtų remtis
priversti su "Roma skaitytis.
veikėjų
—
tai
buvusieji
ateitininkai.
To
įstaigose prigulėtų prie krikščioniškų j ų
ti, kad suradus užtektinai tinkamų kan
h* pasitikėti, reikia ištikimų asmenų, ku
Nesenai jie palinosavo nuteis
dėl krikščionių partijos dar negali jurėti
partijų. O pažiūrėkime, kaip ištikrųjų ydidatų.
Papuolę
į
Seimą
daugelis
jau
tąjį arkivyskupą Ciepliaką.
rie pasiųsti provincijon, nlalyką sąžinin
tiek inteligentijos, kiek reikėtų, nes jos '
ra. Pamatysime, kad ministerių kabine
čiasi permažai išlavinti ,kad dirbti slin
gai ištirtų ir bešališkai praneštų. Pasa
yra
dar
jaunos
atžalos.
te pirmininkauja ne vien toks p. -Gal
kų ir painų valstybinį <darfcą Seimo ko
Tos tai galingos Romos or
kysiu ifaktą: vienoje vietoje matininkai
vanauskas,
kurs
nežinia
prie
kokios
par
misijoje.
Kodėl
gi
taip
yra,
kad
krikščio
ganu mes 'tapome pakelti. Bet
Lietuves viltis.
(kamarninkai) dalino dvarų žemes beže
tijos
priguli
ar
visai
prie
jokios
nepri
niškosios
partijos
neturi
užtektinai
žnsonetiktai galingos. Daugiau už
(Tik dabar, ačiū Dievui, Lietuvos mo
miams ir mažažemiams. Dabindami ilgiau
guli,
net
ir
socialistų
ten
yra.
Juk
vi
jos galybę yra jos krikščio
nių? O tai dėlto, kad mūsų senesnioji
ksleiviją galima dar bendrai pavadinti
^ d ė j o kaaarmojc negu -dirbo. Atvažmadaus Reikalų Ministerija labai svarbią
niška gražybė. Nėra tokio dar
inteligentija, besimoMnusi fJusijoje, arba
katalikiška. Musę Universitete gal nėra
ja iž Kauno valdžios atstovas f»žiurėtų,
bo gero, kuris nebūtų parem
rolę losią Lietuvos vidujiniame gyveni
suponėjo savo pažiūrose ir sudarė Pa
daugiau tikrų socialistų, kaip 15 nuo
*kaip matininkai vargsta. Jis randa juos
tas iš Romos. Nėra tokio varme ir viešosios tvarkos palaikyme; o j;)
žangos ir Žemdirbių ^partfjtfs, arba virto
šimčių. Iš likusiųjų yra didelis nuošim
fcare%moje. Ten atsisėda -ir jis pats ir
<co pasaulyje, kurio palengvi
valdo p. Zaikauskas, prigulįs prie sočiu
socialistais
ar
bepartiviais
—
liberalais.
tis,
kurio
lalkosį
krikščioniškųjų
parti
pagali aus -taip nusigeria, kad matininkai
nti nebūtų raginamas pasaulis
listinės "valstiečių liaudmmkų ,, parti
Mažas
tik
skaičius
prignfį
prie
valdan
jų
pažiūrų.
Taigi
galima
tikėtis,
kad
kri
žodžiu ir pavyzdžiu. Ar Ja
"jį pusgyvį įveda į vežimą ir nuveža į
jos. Jis be 'abejo labiau paturi tarnyboje
čiųjų
krikščioniškųjų
paiftijų:
Ūkininkų
kščioniškosios partijos susilauks laikui
ponijos žemės drebėjimas, ar
stotį. Kontrolieris parvažiuoja Kaunan.
savuosius, o ne krikščionis. O jeigu kad
Sąjungos, Krikščionių Demokratų ir Dar
bėgant, užtektinai veikėjų ir išlavintų ht>
kur potvinys, ar gaisrai, ar
Žinoma, jis parvažiavęs girs valdžiai ma
klaustų, kodėl krioksčioniškosios parti
bo Federacijos. Prisidėję prie Pažangos
telį&entų. Mums g i katalikams yra prie>
badas* ,ar karo vėsulos palik
tininkų darbštumą ir ją suklaidins.
jos įsileidę ir ne savo žmonds į ministe
tieji varg»i — visi reikalai i?
ir Žemdirbių inteligentai neturi visuotine
dermė padėti moksleiviams rr sfaden
rių kabinetą, tai atsakymas trumpas. DaBomos gauna aprūpinimo. Ir
tams mokslus pabaigti,'
nėję pasitikėjimo ir jų niekas už jų po(Tąsa seka).
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jštoratifcstait iš Itfiygų, žifcrėk
klek Repubiifcdnai turės mxkž&* batelį. Žinoma, fcyrisiuntė
k u r t e i parikgino atvažiuoti į
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FOR CLERK

570» W. 22-nd St.

FOR COLLECTOR

OAVIO T. BRENNAN
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JOHN I. »A6flZ!UNAS
ADVOKATAS
kyląs visasss Teisraasae. BgsanalAbaSraktus. Padaro pirkimo k

7 South Dearbom Street
ROOM 15«8 TRIftCHE BLDO.
Tcleforias Randolph S2B1

Vakarais: 2151 West 22 St
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V, W. RUTKAUSKAS |
ADVOKATAS
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29 South La SaUe Street
Kambaris 530
TfleTooas Centrai 6S90

Vakarais 3223 S. Halsted St.
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W . B A N l S

ADVOKATAS
U W. llonroe 8treel
flomWI ~ Telef. lUadolph tM«
ai: ffuo 9 ryto Iki S 90 pietų
Vakarais. CMMĮ So. Halsted S4r.
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Y orką kas Subato
FEDERACIJOS VEIKIMAS. vo Brennen kiek tada l i e t u - f " * * * ^
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minis.
Greitas
persėdimas
Southvių dirbo prie miest/avo dar- Ivko verčiau neisiu balsuot ir
iptone. mettfvtal JrpTrtSfkal ly-Imi.
b6, ir žinot kiek dabar tfu-- 6t, kiek I&pubMkonai nustos
Klaidos atitaisymas.
Reguliariai Išplaukia tiesiai 1
fcalsų,
o
demokratams
bus
%a, daug daugiau. Ar Jas gir
Detroit
F»li*vą
|10«JM» Barte Taksai
JehgVa įeit, iiefc jie žino, kad L * ( dl HambilrM
108J»)
$&M
Tilpusioje 69 "Draugo'' nu dėjot kada nors, kad Demok
•Htai£) nei šiai Ares. Kitaip įvy
ILC^&IVIAI U LIETUVOS
lalvan PiliavoJ važiuojant | §omerį korespondencija sako, 'raitai prisiimta kokį nors lie ko. Visi žmonės nuvažiavo i '«*da
•nthatni$tori% >r tfca R«ra«aa a s t lfll1*1 vu. Plaukia kas aavalt*.
buk vakarą rengusi 72 SLRK. tuvį į savo tikietą, niekados. CMe4gą ir parodė aniems, kad >žinų Orslčlausl
laivai .pasaulyje.
šiandieną
Repubhkonai
tu^
^
^
e
^
j
Informacijų
ifiel
kainų Jr reikalingų
{fti
k
a
v
ė
A. kuopa, o turėjo būti 72 L.
dokumentų . atVažluoJahtlCTna kolelvlari savo tikiete
Ponią Mary
\tt\B t s l t t e gauti nuo U i s agsnto. R«lD. K. S. kuopa.
m*ei»s apsileisti.
hralaS«t. Jų yra Jūsų InisstS arba a Vaičiūnas ant Public Library
linksi.
Atrock) gražus darbas demo Pl« ltnkšj. U M ,
\
Mėnesinis Federacijos Sky Board, taipgi kitą lietuvį J.
kratų. Tik vieną gerą (daiktą • 140 H. Deftrhom
Ranj.
ant
School
feoard.
Deriaus susirinkimas.
demokratai padarė,
galima 8C GhloagO
pina.
Dar
žtai
jie
skalbia,
kad
23 kovo <L, 1524 m. įvyko
pagirti, išbraukė yieną žmogų
4-to Federacijos
Skyriaus mokratai apii« tą Visų ttesiru iš knygų, kuris yi'a miręs. Už
^ ^ m a ^ į cfedit
mėnesinis susirinkimas. At «epublik. privežė 4000 lmo- m
1 lilfl"
••• *.Mt A
I / t ' i :rt iitk
mų
|
Cicero
ir
sako
"sunktis
Tfes&.
silankė daug organižaeij|U. kuo
[\ų ir Draugijų Atstovų. Su darbas yra juo^ smrns'ti. m*
sirinkimą sumaniai ir tvarkin jie gyveną ant tuš$ty lotų.
gai vedė ger. K. Daunoras. Bet IT jk&kadatni jie te^i jų
nesurado, nes jų nėra*
Perskaičius raštininkui perei
to susiriniknio protokolą, ats Taigi daba r parsitraukė Ls Tarp lietuvių Šioje koloni
tovai vienu balsu jį užgirė. Cliicagos mandresnių žmonių joje yra daug muzikališko ta
nž save, kurie sako, dabar
svarstyta toliau jiebaigti užįentorVaikiirmi, kurie daugiai
ėiš po namus, pasiėmę mūsų
filikusieji refl&lai; padaryta Cicero demokratus ir brau- ko yra pttšvemtę lavintis mu H Trindamas su Rufflet
U l i i n i i Pleiskanas Lauk.
zikos,
turėtų
Susivienyti
su
Į v a i r i ų k o m i s i j ų ^ r a n e s i i A a i . ksim Republikonus
iš knyNtoiti, nic4ti vl»ą diena—'ją* net
utebitea ii ktfr *t«j p^rttkaini t i *
Lietuvos
Vyeity
O
r
g
a
n
i

Tautos Ši^ntės
tengitoo gų. Taip ir padaro. Dabar aS
iatssi! Juo daugiau jųe kaaote, juo
daugiau plel«kany ftpnola \i 1uau galsudaryti orkes
Komisija pasiteisino negavu pažymėsiu kelis vardus: A. zacija ir
vo«, suteršia jusv drabuiius, daro nenialonutno kiekvienas* arti jus e»anpakeltjų lietuvių
čiam, ir vii ns»ptaksmai nielti!
si iš Valdybos įgaliavimo, tad Crabowsky, J. Valantis, J. trą, kuri
ir savo tikslo atsiekti negalė Waitkus, E. Goldon, J. Zala- vardą, ir atgaivintų mirusią
jusi.
Valdyba
prisipažino genas, K. Pocius, F. Rudgal L. Vyčių 84-tą' kuopą. Jauni
tai pnssUaft. RafHm» yra tnniku
mo širdis vis traukia prie baž
galvos odai ir plaukama. Rafflma yra
vis,
ir
daug
daugiau
tokių
yprie padarytos klaidos. Oaipleiskanų naikintoja* au puikiomia
pasekmėm is.
nyČios,
ir
'tai
butų
gražus
paPagalvokite,
las kad ne viso* katalike drau ra apie 1500.
Ir tame neVa Jokim paalsptiea
Ruffin
yra sudarytas gabiu ir paty
koks tas darbas atliktas. Tie| vy^clrs tiems, kurie telkiasi į
rusių ktemikų, kurte iaftirbo tormulą
gijos priklauso prie 4-to Fed.
specialiai paskirta snnaikiniBsci pleis
žmonės, kurių minėjau var svetimtaučių kliubus, o užmi
tufft— atli<
atlieka saro
kanų t»erų
perų - - ir Jfa/rTate
Skyriaus. t ) mums visiems
darbu.
dus yra jums gerai žinomi,, ršta mūsų bažnyč;4. Vėliaus
Pamėginkit bonką11I Itrtąklt truputį
sutartinai voikiant, darbas ei
mffl** i savo galvos oda
odą kasdien
Rmffl**
Vyčių
kiti yra išgyvenę po 8 metus galima suorganizuoti
apie per eaivaite laiko. O kuomet
tų kur kas pasekmingiau.
]>leiskanos jau išnyks, tuomet naudo
ant tos .pačios vietos. Atatoto, basebolininkų, ir labai refka,
kite karto nuo karto ir pleiskanoe jgs
daugiau niekuomet nekankins! Tik
Molcsleivijos Šelpimo Komi jie to nežiūri, sako, mes de Ungą dramos ratelį. Daug ga66c. ui bonką. Galima gauti aptiekose.
sija rmlrkta darbuotis toliau.' mokratai, ką norime, tai daro rimą tikėtis iš mūsų jaunimo,
F. AD. H I C I i T E R t i C O .
104.114 So. 4th St.. Brooklyn, N . Y .
Patarta duoti platesnių žinių me. Žinoma^ ,įų sugalvojimas tik reikia pradėti veikti iŠ
Apie tą reikalą visuomenei.
yra geras, sako, mes Šituos naujo.
Petras J. Dapkus.
Svetainės paėmimo Komisija pr&nešė, kad rengiamam 4
Red. ^Sk. vakarui jau svetai
nės gauti nebuvo galima.
Kultūros Vajaus Komisija
mažai ką tt'pranešė savo ra
porte. O reikėtų visomis iš
galėmis imtis šio prakilnaus
darbo. Pas mus kilnios šir
dies žinonįų pilna. Jie nori
dirbti gerą darbą, tik reikia
j jų paprašyti, -išaiškinti.
Ti
kimasi, kad Kultūros 'Vajaus
Komisija Supras puikiai savo
kilnų mūsų Kultūros istorijo
je uždavinį

ŽINIOS Iš DETROITO-
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Oftisas Vtdurmiestyje
CHICAGO TES1PLE BL'lLDUffG
11 West \Vashmgton Street
Room 1226 Tel. Dearbom 94)51
Wsmiq feeU Myde Park S»K
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^ A D V O K A T A S
Veda bylas visuose ^eismuOse.
Examirruoja Abstraktus. Padaro
pirkimo Ir pardavimo Dokumentus

155 North Clark Street
Room 1518 Ashland Bloek •
Telefonas Dearbom 4766
Vakarais; 2341 W. 23-rd Place
Telefonas Csnal 3569

II

Central 6800

A. r.

STASULANI
ADVOKATAS
Vidurmiestij Ofisas
Room 1703 GbJcago Temple Bldg.

7 7 W . Wašhington St.
CICERO Ofisas: Panedėllo
13,14 S. Cicero Av. Tel. Cicero
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais
3236 S. Halsted St. Tel. Botu.

rak.
6036
vak.
6737

J. P. W A 1 T C H £ S
La wyer
U E T U V I S ADVOKATAS
Dlen.: D. 614—516—127 N. Dear
bom St. Tel. Randolph 5584—5585
Vakarais
10717 Indiana Ave. .
Roscland
Tel. Prfllman fS77
l

•••
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ANTON
Nutarta pasiųsti Fed. Cen
KLENHA
&IELDZINSK1 VENDLEY ^UCERA VAIČIŪNIENĖ LIETUVIAI GEABOEIAI
(Two lo be 7 eleeted.)
trui raginantį laišką, kad im
1 *m% m • • • » » ' » » i « i
• » • ! • • • ! • »«
ant
ant
ant
ant
ant.
ant
tų plačiau informuoti, judin Preiidenlo
Telefocaa Bonleiard 41M
UžvoKcloJaus
KolektotlatiB
Tnistcc
Direktoriaus
Assesorlaiis
ti visuomenę Kultūros Va
Library Board
A. Masalskis
jaus reikalu.
GraboriTii
Linksma yra, kad žmonės
Į Cicero Demokratų mitmgus lankosi labai daug Chicagos politikie-rių iš Demokratjų
Patarnaoiv ***'
noriai
dirba.
dotnvese
res1521 So. 61-st Ave.
Organizacijos. Jiė remia Cicero's Demokratus ir nebereikalo. Jie tikisi sa/u naudos iš Cicero.
tavėse,
krtkštjnėe
Ir
khaos*
Eina gandai, kad Chicago bandys prijtm gti prie savęs Cicero, jei čia hiiiaės Demokra
C I C E R 0.
reikaluose. KaiPranešimas Cicero Lietu tai. Mat, Cicero yra daug lpnkų ir boliimų (Žekų*), o jų tautiečių yra Chieagos miesto
valdyboje, ir jie Demokratai.
^
-f-}^ ^istsW^
** •• , viams.
,
3307 Auburn Ave. Ohicago.
Paaiškinimas Cicero lietu
Chicago turi daug skol#, Cicero ne. Cliicago, taksos didelės ir Vis auga, Dicero yra
viams piliečiams apie demok žemos. Jei Cicero prijuugtų, tuomet visi mokesčiai pakiltų.
>atų darbus kaip jie atsižiūri <
LL
Ponai Clydė Schoener ir David T. Brennan daug prikalbėta apie elektros šviesų ant
į lietuvius. Žinote patys, kaip 48-tos gatvės, kodėl ji pravesta tik Iki 16 taiįg., o ne iki 12-tai. O tai dėlto, fead gyvento
Lietuvis Orabortisa
pirmiau buvo Republican Co-; jai tarp 16 ir 12 g&tviiri4ų nenorėjo ir jų niekas neVfirtė. Tdipat kalba, kad Graht Worko
3314 V . 33rd PL
SS43 S. 53-rd Are.
unty Judge, tai mes Gr*ant, gyventojai moka už įpravestas elektros šviesas, kuriomis nesinaudoja. *Tas netiesa. Kaip
Clcaco, DU
Patarnauja laido
Works turėjome kiekvienam už gatves mdka tik iie, ties kuriais gatvės -aralleys ižtaisyftos, taip ir su šviesomis'. fvUr jos
tuvėse kuopigiausla.
procinkte lietuvių klerkų ir
Reikale meldžiu at
pravestos, tie rr mota.
sišaukti,
o
mano
sudžiu (judge); taigi buvo
BAtSAVrtlO taŠTA B A L A N S O — APRIL 1 D. 1924 M.
darbu
bueita
niik.
Ctyde
Sdioėlier
turį
propertis
ant
52-ros
gatvės
ir
23-ėios.
Jis
moka
už
šviesas,
nes
nėdlntl.
'
mums
daug
lengviau
savo
ka^
RaLsavrmo -rieto* atdaro* iiu© 6 A. Bf. — 4 P. M.
TeL Csatal 1271
ba atlikti kas link balsavimo jis mato, ka3 jam Jos labai naijdihgos. (Pridėta rasytės kapija N 4115. file K. 6042. Clyde
Kuomet n. D. T. "Brėnnan buvo ofise Cicero* kasoje buvo $100.000
•1#
Y#nte*K šiandien <,'k*epPO -turi skolos apie evertės miliouų dol.. jie
reikalų. Kodėl šiandien to nė- Schoenero imblcėtų piuigų).
dar nori meluoti, kad C"tecro neiiurl skolų. Jie sako, kad Demokratai
nori prijungti Oiecro /orie Chleagos tai antras melas. ju# kad jie
Jei gyventojai prie 48-tos gatvės tarp 16 ir 12 gatvių sutiks mokėti už šviesas, jie jas
ra, t&i jus galite lengvai su-,
į butų norėję "butų prijungę pirmiau jug p. D. T. Brennan buvo ofise
syki
Cicero ngUegesiai pajuokiami kad jie Be fm » W » • • • • •
prasti. Žinoma dabartinis Co- tuojąus gali turėti; bet verčianu jie nebus.
%
Tel. Lafayette 422S
unty Judge yra Demokratas. publikonai, kad jų esų perdaug. O jų yra tik 10 žmonių. Penki visuomet pfrie' darbo, kiti
^•p
O mūsų Cicero demakratai vi ilsis. Šie vėliau pamaino dirbančius.
•
sai, užmiršo apie lietuvius,
Kaf|K> lletuvvs, lle
Demokratai pažadėjo 50 žmonių ugnegesių darbą, bet jei dabar 10 žmonių sakoma
dob patarnanjtį kuoperiauoia
kad ir iš mūsų' lietuvių dau
perdaug, tai kaip bus su 50.
M. ro&Kk
guma tokį darbą galėtų at4101 Isoruth KoekweU Street
Republikonų Administracija per šiuos 4 metus pataisė daug negerų dalykų, kų D e 4 į |
*•»228 Weat SS-th Street
Tetefonas Oif«yette 8026
'ikti.
Taigi
Bepublikonai
bu
Prlėnolmb Vtthąndos: Nuo 9 ryto Iki 9 vai. vakare . .
mm • « • • —M
.. ,
.
gZZ
Pranešimas sergantiems, *urtu garbes pranešt Tamstai, kad aa gydau vo išrinkę lietuvių ant to dar mokratų pirmesnįoji Administracija buvo leidusiu
toletaa ligas, kurios būro pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują ser
Ir taip Barret Varnish Co. priversta paaukštinti kaminus, kad nebūtų varnisho smar- • Mefonas €anal 5895
bo paminėsiu ne kurių ir Var
ganytų gydymui būdą: nesUpnlnu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu. O gydau — NAPRAPATIJOH būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargua dus: J. Rimkus, A. Szweg-. vės. Grant Worko gatvės pataisytos. Karų Kompanija yra verčiama pataisyti 48-t;> gat į J ^ f f | {J, frtEZiiMSlVsV
na dar smagumą teikia.
Jeigu jau aplauklal net "keletą 'gydytojų, tMa kurtom parelbos Ir gt dienė, G^czaitė ir Poškienė ir vc.
Tų gatvė butų buvusi ištaisyta, v jei Demokratų Adm.
1923 m.f leisdama pravesti st*e
CterjeiUHa Kontrafctorluk,
Maslradal, o sergi širdies, nervu, rsjnatų. paralyžiumi. Inkstų, ausų neLneav
1
dar
daugiau,
bet
mūsų
demo
etkarų rėlias, butų reikalavus gatvę j Į ii J i J iĮĮį.lfį T-flfllĮĮBLl -H " * *#"%*,*^(PV
Irdėjimo, naktiniais gaattlaplftimais, ar kitokia sena liga, ateik, o aš noriai
statytoins ir senų namų
kratėliai nuėjo pas County Ju
taisytojas.
23BB West 24-th Street
dge prašė, kad ne priimtų ži
BAISAYOsti DISKĄ UTARNlkkĖ, BALANDŽIO 1-mą, 1924
Utikaco, m.
noma, taip ir padarė už ką
į « mm w w # • » • • • •
,
Polis, atdaros nuo 6 vai. ryto iki 4 vai. po piety f
NAUDINGA U U S l U r m i PA(^0^1NIMUS

JAMES KUCHARCZYK

S. D. LACHAVVICZ

PLUMBIN6

i« «i •

Dr. M. S t a p u l i o n i s
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Pirmadienis, kovo 31, 1924
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T~r
konaitė ; vienuolės role, tarnų
Vilniaus našlaičiams auka
VYČIAMS S P O R t l N I N
p. P . Gelgaudas ir Baltrikauvusių vasario 17 d. buvo žy
KAMS.
skas, gi Ministrantų p. p. Bamėta jog Jonas Murinas au
jorinas i r Lauraitis. Vienu žo Lietuvos Vyčių Svaidininkų kojo 3 dol., gi ištikrųjų jis
Telefonas Bonlevard I t S i
džiu sakant, visi artistai at Lygos susirinkimas įvyks an aukavo 5 dolerius.
liko savo užduotis ko pui tradieny, balandjįo 1 d,. Die
A. Valančius,
' • » • » • • •—
«•
Gydytojas, Ohinirgas, Obskiausiai.
vo Apveizdos parap. svetai
Skyr. kpresp.
tetrikas ir Specijalistas
TOWN OF LAKE.
PLĖŠIKAI TRIUKŠMAUJA
4006 So. Ashlamd Avenoe
Elektroterapas.
Šio vakaro surengimu pasi nėje; prasidės lygiai 7:45 vai.
Chicago. III.
CHICAGOJL
t ryto Iki 12 plet: l po
IŠIMA TONSILUSvCHICAGIECIAI, ATSIIMKI Tai.:
Kovo 23 d. Lietuvos Vyčių darbavo visa 13 kuopa, ypač vakare.
plet iki t po plet: t:lt rak. iki
į ) _ B« peilis 1» *•
»:!• rak.
Susirinkimas labai svarbus:
T E LAIŠKUS.
13 kuopa School Hali svetai žymėtina p-lė Navickaitė ir p.
i ) _ B * fcnmje,
^^
Vienas žmogus pavojingai
a \ _ B « JefcU paTeJaos vreJkataJ,
nėje statė seenon "Graži Ma- Stancikas. "Man teko patirti, bus išduoti raportai ir bus rin
M — P a c U m U l aersUda širsti,
^
pašautas.
Chicagos
pašte
(vidumiesty)
B
tSi
relgyt*.
lf
gail
eiti
L'eliona". Vaidinimas visais'kad p-!ė Navickaitė ne visu kimas valdybos. Kviečia vi
Tel. Boulevard 081*
I
t aarbe>
prie
Adams
ir
Dearborn
gatvių
P
M
«
d
s
'Oall steass* (akmenis tulžyje)
mokėsi rolę, bet į Nortbsidę sus.
atžvilgiais
pasisekė.
•
| akmeni* ilapumo pūslėje be orandasi atėję iš Lietuvos laiSkai
Plėšikai Chicagoje ir vėl įpeiacUoe. s o t a m tikromis moksUikomie prtemonemis bei Taiatala
Pranas J. Paliulis, pirm. žemiau įvardytiems asmenims, ku
Svetainės duris atsidarė 6:- nuvykus pardavė už kelius
*ivyrauja ir nesuvaldomi, kuo
Aokurtoslems euer»*ine girdėjimą.
.
30 vai. vak. Publika pradėjo dolerius tikietų, gi p. Stanci
frV~^UMto-U**" vu«luniDg&l, ir i
rių
dėlei
adresatą
persikėlimo
mot į m e s t o policija užimta ko
***y ,
reilc*lA« d » r o oi>er*cJJa».
plaukti kaip vanduo be per- kas beveik kiekvienų šeimy
kiton vieton arba kitokių priežas
f u l t e t J s a s U patarnavimą telkia eavo
1707 W. 47 tb St.
kiais kitais (užsiėmimais. .
čių išnešiotojai negalėjo surasti. Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, n no I
stojimo, kol svetainė priėjo nų ypatiškai užprašė į virš14liflSo. 50 Ave. Cicero, 111.
Ofise." atidarytae: kaodlen nuo 8 *aL
Praeitų šeštadienį keturi pilnutėįė. Žodžiu tariunt, jau minėtų vakarą, daugiausia ti
Laiškus galima atsiimti prie Ge lkl 8 vai. rak. Nedėllomia nuo 8
po plet Iki t • » ! . 7»kare.
Iki 8 Tai. po pietų.
Nedellomls Ir ssredomis oflsss atda
neral Delivery - (iš Adams gatvės
piktadariai apiplėšė Boulvard daugiau ir nugalėjo pribūti, kietų pardavė i r programus
rytas.
[ėjus
po
dešinėj
pusėj),
prie
K
Federacijos
darbuotės.'
surinko.
Didesnis
pagyrimo
State Savings Bank, 3600 Ir- nes visi mylintieji dailę at
pirmo langelio, ant kurio viršaus Telefonas Seeley 7480
vyko. Tas aiškiai parodo, kad žodis tenka juodviem.
ylng Park boulv.
Kovo 23 d. K. Federacijos parašyta ADVERTISED.
13 kuopa (unlucky number)
"^Išsinešė apie 7,000 dol.
Sportas.
12 skyrius turėjo savo susi Prašydami laiško paduokite laiš
su ebi
"Kiek palaukus kiti bandi-' S
tiek publikos sutrauk
GYDYTOJAS IR OHIRURGAk
L. Vyčių 13 kuopos atletai rinkimų šv. Antano parap. ko num., nes su juo greičiau
Gydo specialiai visokias vyru ir
1
4442 So. Western Ave
moterų lytiškas ligas.
tai, ar gal ta pati gauja už- J * * ? • * « * j * Faten- jau tik laukia tos valandos, svet. Valdyba buvo visa. Iš laišką Huras negu su pavarde
•<**r Telef. Lafayette 4144
8401 Madison Street
O Tamsta ar negali sykį į
puolė Hubbard & Co. ofisų, kinti. Town of Lake žmones kada saulutė savo karštais skyrus dvi, kitų draugijų at
Zamp. Western Ave. — Ghicago
jau yra įtikrinti L. Vyčių 13 spinduliais išdžiovins žemelę, stovai pribuvo.
Valandos: 8—4 po piety 7—8 rak.
0*00 AVest "Roosevelt road,
5101— Aleknis Adolp
kuopos vakarais, kurie tikrai kad jie galėtų bolę mėčioti.
—
Išduota
ir
priimta
visa
eilė
Ofiso TeL Boolevard »6tS
904—Bakučiui
Franciskiu
Ciceroj.
duoda gražaus įspūdžio.
Rezid. TeL Van Boren 0294
Pereitais iųetais 13 kuopos raportų, būtent iš draugijų 924—Juikolonis Alpons
Šiame ofise tikėjosi rasti
rTel. Boulevard 2160
Veikiantieji asmenys savo atleitai daug buvo trukdomi veikįmo labui naujos bažny
4,000 dol., kurie turėjo but iš užduotis labai gerai atliko. kaip tai North Sidės ir kitų čios, iš Federacijos Apskri 1)25—Kac i us Paul in
DR. A. J. KARALIUS
RL8AS GYDYTOJAS IR
Lietuvis Gydytojas
mokėti darbininkams. Toėians Tų liudija skaitlingos publi kuopų, nes bijojo jų smarku čio, kurio veikimas puikiai 927—Kalainė K. .
CHIRURGAS
928—Karalius Ganos
kos ūpas ir prielankumas lo mo, bet šįmet jau niekas ne- tvarkomas. Patirta, jog Kul
pinigai buvo paslėpti.
3303 South Morgan Street
Specialistas Moteriškų. VyriSko
929—Kimtis Adulpis
Vaiki} ir visa chronišku IlguChicago, IU.
Neberadę pinigų iš keršto šėjams.
Įgalės 13 kuopai kelių užstoti. tūros Vajus bus atnaujintas 941—Maciene Zuzana
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted S>
Svarbiausias roles turėjo J i yra pasirįžus laimėti čam- po Velykų kad kolonijos už
pašovė vienų jaunų pašalini
943—Mikaloinis Alplions
Kampas 31st Str.
žmogų, kurs buvo nuėjęs tan p-lė Z. Bajorinaitė ir p. J. pionatų. J a u kaip kurios baigtų savo kvotas. Pagelbon 944—Mikasis Jonas
įyaj.j 1 0 — i i ryto: S—t po plet.
Zolpis. Jie su savo artistiš kuopos sakomu ir dabar dre pribus kun. Garmus. Kaziofisan.
947—Motiejus Wiktur
7—8 vak. Ned. 10—11 d.
kais gabumais žavėti žavėjo ba, nes pramato 13 kuopos mieric<aų Seserų vajus taipat
ViSame mieste seka užpuoli
974—Villiams Adam
publika. P-lė Bajorinaitė, ge milžinų priešaky, o juomi y- vyksta gerai; surinkta j 7 —
Gydytojas ir Chirurgas
mai ir apiplėšimai. Visų atsi
rai žinoma Chieagiečiams, o ra Stanley Paulikas. J i s jau 8 tukst. vien Chicagoj. Kun.
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
tikimų negalima nei surašyti. ypač Town of leikiečiams kai
pasirodė kų gali "pereitų vasa l)r. Keklaičio paskui tos turi j
Tel. Yards 0994
Suprantama, niekas negali DO viena iš geriausių lošėjų rų. Kitos kuopos norėjo jį pa gražaus pasisekimo. Žmonės
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Valandom
fcaltinti policijos. J i darbuo Chicagos apylinkėje savo už vilioti, bet jam 13 kuopa yra iš to turi keleriopų naudų už
Nuo 10 iki 12 piet.
4729 S. Ashland Ave.
jasi tiek, kiek turi išgalių. duotį labai gerai atliko, kaip brangesnė už visas kitas ir visai mažų atlyginime, ftias
Nuo 2 iki 3 po piec
SPECIJALISTAS
4
ir
visuomet.
J
i
vaidino
'(ira
Nuo
7
iki
9
vakare.
Bet už tokią padėtį kalta
prie jos jis savo gabumus pa paskaitas
linkėtina visoms
^rp p^
>A y;
Džiovu, Motera ir Vyrą Liga
j
Nedėl.
uuo
10
iki
12
piet.
Vai.:
ryto nuo 10—12 nuo 3—6
mios
Magelionos"
rolę,
v
Lenų
rodys visai Cliicagai. Valio! kolonijoms
kalinių teismo ir paskui iš ka
išgirsti.
Baltic d a i n a s labai pigiai, nes savipo pietų: nuo
7—8.»0
vrjcare
iš
svarbiausių
tame
veikale.
13
nariai
ir
atletai!
ninkui
reikia
pinigu.
Namas
Nedėliomia:
10
iki
1.
Sea
Society
atstovus
daryda
lėjimų paliuosavimo metodą.
Telefonas Drezel 9880
3686
J . A. P.
mas pranešima, žymcvjo, jog mūrinis 2 flatų po 6 kamba Tel. Boulevard
Policija daugybę piktadarių Garbė 13 kuopai turint tokia
v
rius, elektra, gazas, vanos ir
cabių artiste savo tarpe. Pe
*v
darbas
eina
pirmi
n.
Piliečių
visi įtaisymai sudėti ir apmo
areštuoja. Bet didžiuma ją i H
PRANEŠIMAS
tro Ciriso sūnaus rolę lošė DIEVO APVAIZDOS KOLO veikimo reikale darė prane- rkėti; augštas cementinis beis
sisuka nuo bausmės, arba U p. J. Zolpis, kuris taipgi sa
Šimus gerb. kleb. kun. Vai-';!l™tas skalbyuės. Kainai$9^
NIJA.
kalėjimų palinosuojama.
\iZ~~
. f l „ ; n / i O B i n n st'.pnai
. 4 ; ^ ; „ ; \ <>i>0.()0 Casli reikia ^ $4,500.00,
vo užduotį išpildė artistiškai;
liūnas
; ragin<lamas
Wi
kas tnH ]otus
a;quett(!
p. J. Zolpis yra gerai žmo
susiorganizuoti.
Pasiti kiniui Manor priimsiu mainais.
r KARDINOLO PRIĖMIMUI. nas Cbicagoje kaipo gabus Per manoPadėka.
CHICAGO ILLINOIS
Atsišaukite }>as savininkų:
Jo<, Eminencijos
paskaitas kova 26 lietuviams
Telefonas Yards 5031
lošėjas. P. J. Zolpis pašventė
4418 So. Troy Str.
Balandžio pabaigoje Ameri daug laiko surengimui šio diena gerti noru paaukojo LLe Kardinolo Jurgio Mundelein, Telef. Lafayette 5276.
Vblandos — 8 iki 11 iš ryto po
pįetu 5 Iki 8 vak. Nedėilooiuj ofi
grištant iš Romos Cicero sky
tuvos
Vargdienių
Seselių
įs
kon gryž Kardinolas Munde- reikalo iš kurio L. Vyčių 13
sas uždarytas.
PARDAVIMUI Naujas na
rius pilnai pritarė, kad butų
taigoms šie asmenys:
mas Ciceroj 2 flatų ]>o 6 kam
lein, Chicagos Arkivyskupas. kuopai gražaus pelno pasilikoiškilmingiausai,!]mrhis v a J , o n i n į$Udaįna 1
<Jerb. kun. klebonas I. Al- pa ik tas
" - - r - ~ " ••--"»»
f!'"
Dėlto, Chicagoje jau orga vo. L. Vyčių 13 kuopa yra la
li'avirius — $10. J . Bikinai- dalyvaujant visoms sv. An-j blokas nuo bažnyčios ir monizuojasi kon.itetai Kardinolą bai dėkinga p. J. Zolpiui už t«*' — $2; J . Pankaučkas — tano parap. dmugystėms. Ko- kyklos. Kaina $14,5(K).(K)Cash
Lietuvis
garbingai sutikti ir pasvei JO dideli pasišventimų vaidi $1.50. Po $ 1 : kun. J . Vaitu misijon išrinkta gerb. klebo- |or*|W.p0.
k
GYDYTOJAS ir CHIRUKGAS
nime ir rėži siūravime minėto
,
, •
A
Medin*' cottage pr'.e 8v. T\a
T.
r> i
4001 So. Ashland Avenae
kinti.
kaitis,
K.
ŽibLnskaitė,
K.
ftmu
nas.
Jus
bendrai
su
*ed.
Ąpvienuolyno
3—4
kam
7
i
n
i
i
e
r
(
)
Tel. Boulevard 7820
veikalo. P. P. Birgiola, senas
Vai.: i iki 4 ir 6 lkl 9
Nemažai įžymiu žmonių ke vytis ir gabus lošėjas vaidi kštienė, P. Bitinlenė, Mažuvi- skričiu tam dalyke rūpinsis «• | bariai
ir
garadžius lotas
Ned. 10 iki 12
liaus net New Yorkan, iš kur no Jono Ciriso provincijos Caito, Z. Paneirnienė, O. Au- mūsų skyriui praneš apie vei- 50x125 puikiais medžiais ap
Mamai; 6041 So. Albany Avenae
1 ink ui apsodinta.
Tel. Prospect 1080
r
J o Eminenciją atlydės.
grafo
rolę; atliko gerai. ftaitė, K. Pranskaitė, M. Ka kim$.
1
Kaina $3,900.00. Savininkas
Vai., pagal sutartj
Pikninko rengimo komisi randasi po num.
Bus didelis Chicagos gat P-lė
Ona
Pašakarnai- valiūnaitė, J . Bueys, J . Simu
751 W. 31st Str.
tė, J . Stuparienė, B. Šimkie ja raporte žymėjo, jog reikia
vėmis ėjimas. Vakare Audito
Telef.
Yards 6296.
tė Alvarijos rolėj, nors dar nė, IL Šakalienė, O. Martu- jau tikietai padaryti ir įsunki I Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118 1
rium teatre susirinkimas.
tik pirmų sykį pasirodė sce šaitė, A- Jankauskienė,
E. sto platinti. Tikietai bus su
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS QR, P. Z. ZALATORIS
Priėmime dalyvaus ir lietu noj, bet matosi gabumų ir
išlaimėjimu
ir
kainuos
35cPii'
Šniukštaitė.
Perkėlė savo ofisą po num.
Lietuvis Gydytojas Ir
viai.
AkH v pritaikymo mene
trumpoje ateityje 13 kuopa su
kę
iš
kalno
galės
laimėti
10
Smulkesniais — $11.65.
20 metu prityrimo
3337 So. Morgan Str.
Chirurgas
©įrauks gabios lošėjos. P . P.
auksinių dolerių, o prie vartų
Viso suaukota — $54.15.
IT A T i v n n o
n m
«v
.
į a i l So. Halsted Etreet
First J?egiment
Armorv Žemguliš nesenai atvykęs iš
pirkusieji
to
negaus.
Visas
Didžiai gerb. kun. klebo
V A L A N D O S : 9 — 1 2 1S r y t O
V f t i a n d o s : 10 lkl 12 ryte; 1 iki 8
praeitą savaitę įvyko šuuų pa Springficldo; gabus lošėjas, nui I. Albavičiui, parapijos pelnas nuo pikninko .eis nau
Nuo 2 vai. po piet iki 9 vak. ji
P* «g>- • •» • ?£» _ _ j
rodą. Yra žmonių, kurie tik vaidino Karaliaus Neapolio komiteto nuriams, kurie la jos bažnyčios f ondan.
rolę kurių pusėtinai atliko, bai daug pagelbėjo man su
Atstovai nuo Centro reiškė
šunimis džiaugiasi.
Telefonas Ganai 72SS
I % w W***&*
bet kaip kada permainydavo rengti paskaitas, ir visiems džiaugsmo, kad Centras susi
Telef. Bouievard 0813
PETRAS CIBULSKIS
Cbicagoje eina smarki po balsų pertai kai kurių žodžių aukotojams šiuomi reiškiu gi laukė gerų, [žymių darbinin
Maliavoj imo
Kontraktorius
Dr.
Natai
i
i
Žukauskas
kų, būtent adv. Mastausko ir
litinė kampanija. Juk balan negalima buvo pagauti. Ka liausią, padėką.
SIMPTOMAI PARBIAKIA
0 AZ U
NAPRAPATH
Akiy Llgaa
adv.
Česnulio.
Ciceriečiams
ralienės, Neapolio pačios ro
džio 8 bus " p r i m a r y . "
Kun. Dr. K. Rėklaitis.
S24t 8. Morgan St.
Gfelcafto.
Ar jums skauda galva T
IR
ytin garbė, nes šiuodu
lę vaidino p-lė J . Useliutė^ge^
Valandos
Paned.
Sered.
ir SuAr Jus II akys ašaroja?
batom nuo 2 Iki 9 vai. vakare.
Ar yra uždegtos T
žada
apsigyventi
Cicero
je.
rai žinoma tarpe Vyčių, W.
4052 South Astiland A«eone
BRIDGEPORT.
POPIEROS
D«fftna ar niežti T
VIEŠA PADĖKA
Vai.
Utar, Kėtvr. ir Petn. auo
Ar skaitant akys greit pavara
Pullmano žvaigždutė, gerai iš
Pagal iaus išklausyta rapor
2 iki 8 vai. vakare.
staT
i
Jaunimas čion visu uolumu tas iš vakarinės mokyklos, ku
pildė Magelionos motinos ro
KRAUTUVE
1
Ar kvaišta galva T
Ai •J
Ai
Ar m* tote kaip ir plukančius
Nepaprasta?
ję. Senelės, Magelionos prižiū dirba, kruta. Mat čion susi ria. suorganizavo Fed. 12 sky
taškus ?
mūsų
bisnU
FRANCIŠKAUS ALSIO
rėtojos rolėj vaidino p-lė Z. būrę nemaža .darbščių narių, rius. Išpradžių buvo į 40 mo
Ar atmintis po trupu t J malėja - '
Ar akys opios šviesai?
augimas rel*
Dalyvavusiems
laido
Navickaitė. Atliko labai ga narių, .kuriems Vyčių Organi kinių. Dabar besilanko ' 15.
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky
kia
sąžiniška
biai; žmonės pilvus susiėmę zacija yra arti Širdies.
Žmonės nusitaria, sumoka pi
tuvėse a a. Franciškaus
M?
PIRKTI,
PARDUOTI
AR
MAI
Ar yra oatta dėmė ant voko T
Vakariniai kursai.
juokėsi iš jos juokingų išsi-,
nigus, o paskui nesinaudoja.
Kostumeriam:Alsio Kovo 28 d., nuošir
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
Ar turit katarakta T
PAS" MUS. TAS JUMS BUS
ar turi Žvairas aklsT
J a u teko girdėti* kad Vy Išrodo gan juokinga. Mokitarimų;p-lė Navickaitė jau ne
patarnavima;
džiai tariame ačiū gerb.
ANT NAUDOS.
kartų palinksmino To\vn of čiai įsisteigę vakarinius kur-jnių skaičius turėtų nemažėti,
2338 So. Leavitt Street
klebonui kun. A. Briškai,
Lake publika. P. J . Grūstas sus. Juos lanko vidutinis skai bet augti. Mokykla dar tęsis
varg. St. žiliui, Pr. StaAKINIU SPECIALISTAM
pasižymėjęs
Springfieldo
lo
*ius
norinčių
pasimokyti.
Pa
iki
po
Velykų.
Stengkitės
šia
1801 So. Ashland Ava
siuliui, K. Andrijauskui,
šėjas, vaidino Marceliaus ro sirūpinkime visi tą reta pro negrįžtama proga naudotis.
Kampas 18 gatvės
Saldžiausios širdies Je
Ant trečio augštb virš Platto ap
lę. Jis turi aiškių iškalbų ir ga pasinaudoti.
tiekos, kambariai 14. 16, 16 Ir 17.
įaus Dr-jai, Vienybės DrValandos nuo it ryto lkl 9 vakare
apsukrus vyriukas, kareivio
jai, Simano Daukanto Drė<
užduotį labai gerai išpildė.
WEST PULLMAN.
809 W. SSU S t Chicago
jai, kvietkų ir krabo ne
Klioštoriaus tarnas buvo p.
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
|
šėjams, muzikantams, vi
Čionykščio jaunimo dvasia
PADAROM PIRKIMO IR PAR- I
A. Panavas, kuris labai žmo
U K T O V I S AKIŲ SPECIALISTAS
DAVIMO RAŠTUS.
|
siems giminėms ir pažį
nes prijuokino per visą laikų. gyva. Veikimas pasižymi gra
Palengvins
vknj
Pasekmingai siunčiam pinigus ir |
aklų
tempime
stamiems, kurie tik kokis
P. Panavas vienas iš seniau žiais vaisiais. Ypač, auštant
% Parduodam Laivakortes.
I
kas yra prležas
tinai
skaudėjime
nors būdu prisidėjo prie
EXTRA BARGENAS
siu L. Vyčių 13 kuopos narių, šiltesnėms dienoms, sportininį
Gerekis Pa n-EipellerloTrynima
galvos, svaigulio, aptemimo, nervoNelauk lipi to, kuomet jtu bugl pri
prisirašęs
nuo
pat
jos
susikai
subruzdo.
Čion
ir
vytės
Labai
pigiai
parsiduoda
Mė
laidotuvių. Taipgi ačiū
tuma, skaudančius
ir užsidegusius
verstas
" atsigulti. Po sunkiam dienos
karščiu akių kreivos akys katerak
darbui,
savo rankom, kojom ir pečiam
organizavimo;
pritiręs
daug
nuo
sporto
neatsilieka.
Vyt
Market
ir
groseris
visokių
graboriui F . Euodeikiui
a
to, nemiegi o; netikras akis In dedam
suteik i.alengvinima.!
Daroma egeaminas elektra parodan
žmogus, kuris c'irba FU savo musku
" t r i k s ų " , su kuriais publikų tems
didesnės
sportininkų tautų apgyventa, nėra knyge- tis
už gerą patarnavimą.
mažiausias klaidas. Akiniai pri
lais, mjga'i buti -vrjrančiu. Pamėginkit
PARDAVIMUI
NAMAS
Ciceroje.
f*ta-Ex»«tl*Tl« i'si T r xi tkai damų' vietas.
prijuokino. P. Balanda vaidi dvasios priduod'a uoli veikėja, [\ų \ į z n į s c a s h pardavimo taikomi teisingai, toli Ir eiti matan Parsiduoda medinis namas ant 2 pa
Su pagarba,
Ilvcngkite sha
n u pe^iu ir dieRiantiems pagelbėta. Sergėkite saro re
čiu sąnarių. Pain-Ėxp«llMia palaiko
gyvenimų po 4 kambarius su skie
no
Minyko
rolę
ir
gerai
at
p-lė
UseUutė.
priežastį
patirsite
ant
vietos.
gėjimo
ir
vaUcus
einančius
mokyk
sveikus žmones g-croje padėtyje!
Emilija ir Juozapas
Savininką gulima matyti nuo
lon. Valandos; nuo 19 iki I vakaro pu.
Sic. ir 70c. už bonka aptickoae.
liko. Ligonio rolę išpildė p.
Geriausio pasisekimo!
6759 So. Ashland Ave.
6 v. vakarą Subatoj po pietų ir ne
Nedellomls nuo 19 lkl IX.
Šukiai.
F. A D , R1CHTER A CO.
dėlioj visa diena 1-mos lubos.
104.1144 So. 4Ua SU. 3c*mkJrn.
KX.
K. Baltrikauskasy p-lė BaltriX. Y> 2 .
Tel. Prospect 1266
1545 W. 47 St. ir Ashland AT. 1521 So. 50 ave.
Cicero, III.
m
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D A K T A R A I

CHICAGOĮE\\\

Dr.A.Račkus

Dr.SABrenza

i

W

t

1

Dr Marya
Dowiat-Sass

r

t:

rWL

CICEROJE

Dr, I. M. Feinberg

Dr. A. K. Rutkauskas

Dr. A. A. R0TH

Dr. Maurice Kahn

Dr. CHARLES S EGA L

PARDAVIMUI
NAMAI

1 *• a *

V*

i * *

1

•

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan St

Dr, M. Strikol'is

DR. JONAS P. POŠKA

i

NORĖDAMI

Dr. įlan d. Smetana

PARDAVIMUI
BIZNIS

S. L. FABIONAS CO.

DR. 0. VAITUSN, 0.0.

PARDAVIMUI NAMAI

