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ITALAI PASIRENGĘ PIRK

s s s i i , Žemaičio Paveikslu Paroda
RUSIJA.

Rivalizuoja Anglija su FranAtidarymas.
Tam tikslui suorganizuotas
cijn ir Japonia.
Kovo 4 d. 3
sindikatas.

mi laiku, kuomet tasai pa
veikslas buvo pranašyste kilstančio* iš tamsaus požemio
su saulės spinduliais Lietuvos
Vyčio. Neapsakomai gražų įs
pūdį daro "Rytmečio gies
m ė " (No. 1). Saulė šiame pa
veiksle žiba gaip gyva, o kom
pozicija i r stilizavimas suda
ro lietuviškai sielai tikrą ža
dinančios giesmės įspūdi. Pa
našaus pobūdžio yra ir "Kei
stas r y t a s " (No. 2).

vai. tapo atida
ryta g'arsaus lietuvių daili
I J O N D O N A S , baV 5. —Pa
ROMA, bal. 6. — Nesenai ninko A. Žemaičio paveikslų
sibaigus $džiąjam karui Eu
ropoje imta tartis unaiginkla- .Venecijoj suorganizuotas sin paroda. Tai pirma tokia pa
roda Cbicagoje.
LAIKRAŠČIAI ATAKUOJA
vimo klausimu.
P?as klausi dikatas su 50 milionų lirų ka
Į parodos atidarymą susi
TA BILIU.
mas neišspręstas, nes kai-ku- pitalo vesti pirklybai su Rurinko virš pusė* šimto žymes
,
rioms valstybėms pasirodė rei .sija.
BOSTON, Mass., )>nl. 3. —
Šis itaįų sindikatas su di nių Chicagos lietuvių. Matyt
Bolševikai tikisi, kad ryti- kalingu daiktu, turėti nemažas
LONDONAS, bei. G. — Pa
MaMttėhasetts valstybės žebuvo tarpe svečių Federaci
reina žinių, kad pavojinga nėj Galicijoj jiems gelbėsią I armijas, idant ,Vokieti ja neat- deliu kapitalu yra didžiai rei
mesnnejį legislaturos nuimi
l
kšmingas, nes italai pirmieji jos pirmininkas kun. L Alba
situacija kilusi tarpe Rumu rusinai, kurie jau senai nori sigaivebotų.
pravedė bili,ų,. kurinomi už
vičius, kun. Dr. K. Matulai
nijos ir Lenkijos iš vienos išsiveržti iš žiauraus lenku
Toliaus sekė ginklavimosi iš visų kitų kįla pradėti pre tis iš " D r a u g o " redakcijos,
draudžiama publikose vietopusės ir Rusijos — iš kitos. (;jungo, kuriuomi jau kelinti mažinimo klausimas. Tečiaus kybą su Rusija, ko ligšiol ne
Federacijos
vice-pirmininkė
Trumpoje , apžvalgoje sun
M pakabinti religinius pavei
drįso
taip
plačiai
imtis
nei
T. w , , į metai rusimu kankinami.
ir
Sis
ligšiol
pasiliko
be
nie
p-nia A. Nausiedienė, Feder. ku visas smulkmenas paste
kslus, galinčius sukelti reliniviena tauta.
J s Varsavos praneša, kad \
ko.
Sekret. kun. B. Bumšas, Chi bėti ir atpasakoti. Parodą rei
nes diskusijas ir religine ne tenai atvykęs Rumunijos ge_._ T
Sindikate
dalyvauja
indusJ
Nesenai Tautų Sąjunga pa
cagos Fed. apskričio pirminin kia keletą kartų atlankyti.
v. \
. n
PARYŽIUS, bal., 6. — Viepakanta.
na„v,
trininkai, bankininkai, ir pre
siskelbė, kad ji šįmet pakei
kas p. A. Bacevičius, banki Mums teks dar apie ją para
. '
Tas bilius dabar Įduotas tos neraho stabo gen. majoras
c,. ,
' ,
tos socialistų laikraštis padė- sianti kampamją už ginklavi kių siuntėjai iš Genoa, Vene ninkas p. J. Brenza, koioni šyti. Tuo tarpu reikia pažy
0 ,
legislaturos senatui.
kariuomov lorescu. Sakoma, atvykęs j link, v rumunų-lenkų
'
*
mosi mažinimą. fTam tikslui cijos, (Trieste ir Milano. Sin- jų veikėjai, kaip p. Gritėnas, mėti, kad p. Žemaitis ir port
l
Kai-kurie
laikraščiai apie .< . i-- „4- , „i
- r , • Inės
jo išvedamų
Maskvos
depešaRusijos
kas
manebrų
bus pagamintos sutartys. Tos dikate daugiausia reprezentuo p. Rukštelis ir kiti. Parodos retistas yra geras. J o "Vir
_,
tą įstatymui projektą (biliu) "studijuoti lenku numarinę £pasieny,
Rusijos
bolševikai sutartys busią įduotos prigu jami kvietinių kultų daugme- Komiteto vardu atidarė iškil ginijos farmeris" (No. 45) ykar/iais žodžiais
atsiliepia. organizaciją."
tai matydami begalo nervnomes p. Draugelis; buvo kal ra grąžos užgrudyto darbo ir
linčioms tT. Sąjungoje valsty numo pirkliai.
Taipat
praneša,
kadlenkų
Reiškia vilties, kad tos rųšies
jasi.
Italų sindikatas pasiuntė bų, linkėjimų, širdingų, bu saulės spinduliuose suameri
bėms pasirąžyti. Ir pažymė
karo ministeris Sikorski kai
projektą senatas be svarstyLenkų karo ministeris sa
tų su franeuzais militariniais
ta, kad šie 1924 metai busią Rusijon reprezentantus vesti vo pasidžiaugta mūsų kultū konėjusio, bet visgi lietuvio
nui atmes šalin, kaipo priešin
franeuzais
militariniais
eksekspertais apkeliauja pietry
skaitomi nusiginklavimo me derybas su Leonidu Krassinu. ros laimėjimais ir augimu, ku typas.
ga šios gadynės dvasiai.
pertais
ir
su
Rumunijos
gene
tini Rusijos pasieni. Peržiūri
tai.
Nori įkurti tarptautinį italų- rių gyvą priparodymą duoda
lenką,kariuomenę ir patikri ralio štabo viršininku peržiū
ši paroda. " N - n ų " p. Jurge Parodos reikšmė.
Negirdėtas daiktas.
rusįų sindikatą.
rinėja lenkų kariuomene.
Kas gi ynu
na fortifikacijų stiprumą.
Jeigu pasiseks komitetui
Italijos
vyriausybė
tą lionis pasakė..didelę "naujieTie laikraščiai pažymi, kad
Atliekami
manebi'ai
su
rai, Anot žinių, bolševikai pla
pritraukti amerikonų domę
Pasfrodo, kad T. Sąjunga sebemą
remia. J i numano, Į 1 ^ " k a d d a i l ė b u v u s i * m o m
ne religiniai paveikslai, bet
tarija,
artilerija,
infanterija
nuoja pradėti puolimą, kaip
turi labai ffražus norus ir pa- kad pirklyba su Rusija bus joje dar prieš Adomą ir J ie prie šios parodos, tai ši paro
patsai bilius, jo autorius ir le
ir
lakūnais.
greitai pasirodys atatinkamas
siketinimus. J i galinga, kuo daug naudinga Italijai. Tuo vą. Kaikam vis širdį traukia da gali daug prisidėti prie lie
gislaturos rūmu Jd/.uma mė
Yaršavon paslapčia gryžo
oras. Vienu žygiu bolševikai
tuvių vardo pakėlimo. Nes ymet jos darbai ir akcija nepa labiaus, kad Italija Rusijoj į- prie beždžionių laikų...
gina sukelti religine nepakan
vadai —
ra kuom pasidžiaugti ir pasi
pulsią (ialicijos miestąKišene-!priešbolvešistinrai
Lvo
liečia didžiųjų valstybių inte sigys dar koncesijų.
P. Žemaitis trumpai, nuo
tą žmonių tarpe.
Savinkov
ir
Petluro.
.
didžiuoti. -Yra jau paojaryti
vą ir Peša rabi jos resu. Kur ji padaro kitaip,
širdžiai padėkojo visiems atsi
Italijai,
matyta
pavyks
su
.tas tikslui žingsniai. *Adv.
Nes kas tai matė ir girdė va.
ten tuojaus įAkrfci *widrna Am
pfa^JsjųįSię^n^ir j^očlos prifete
bolševikais.
Ne^
dįpJomatiT
'Kuodis yra tą darbą apsiė
jo, jei publiškose vietose įsta
basadorių ^Taryba. I r pasta
liams
rengėjams^
pažymėda
niai santykiai-atnaujinti.
męs atlikti.
tymu butu uždrausta pakabin
roji ima diktuoti Sąjungai sa
mas dėkingumą savo "amži
ti kadir tokio Kolumbo, Ame
vo norus.
Bet ir be to mus visuome
BRIUKSKLIS, bal. 6. x- nai draugei" — žmonai, kuri
rikos
atradėjo,
paveikslą,
širdies jautrumu ir suprati nei bus naudos susipažinti su
Praneša,
kad
Rumunijos
karą
Dėlto,
T.
Sąjungos
platus
kurs atvaizduoja
vyrą klū
mu drąsos, dvasios ir ištver mūsų menu ir įsigyti kas ga
liaus
čia
apsilankymas
nebu
skelbimasis,
kad
ji
tai
ir
tai
pantį ties pastatytu jo ran
mes priduodavo..'Manau, kad li bent po vieną paveikslą.
BUKAREŠTAS, bal. (i. —
Kalbama, kad Ispanija Ru atliksianti, yra vienas muilo siąs atšauktas.
kom kryžiumi.
p. Jurgelioniui ir jo frentams Vietoj dabinti savo namus pi
Čionai rimtai kalbama, kad munijos karaliaus vizitos ne [burbulas.
Rumunija su Ispanija pert nori todėl, kad Rumunija ;tuį . . ^ j t o burbulas tad ir su jos
WASHIN(iTON, bal. 6. - tas negalėjo patikti. Nes "lai giais popieraičiais, gražu yra
To jau perdaug.
svosios meilės" šalininkai ne ir naudinga turėti vieną pa
rauks diplomatinius s'anty- ri nesutikimų su Italija. Be
planais nusiginklavimo klau Prezidentas Coolidge darbuo
Nebūtu galima tad nei gar
pripažįsta žmogaus žmonų veikslą tikros dailės kurinį
jasi
farmeriams
kredito
reika
knis
i
atšauks
savo
atstovus,
to,
iš
Ispanijos
ištremtas
vier
simu.
Nes
kuomet
ji
skelbia
siųjų piešėju, kaip tai RafacKainos paveikslų lietuviškos,
už "amžinas drauges"...
le.
Farmeriai
politikoje
yra
kadangi
Ispanijos
valdžia
a
t
n
a
s
rumunas
profesorius,
W
tą gražią Europai taiką,, ta
lio arba Miebaelo Angelo, re
tai yra pusė to kas Ameriko
svarbus
faktorius.
šaukė
savo
pakvietimą
R
ū
m
u
'
r
i
s
kritikavo
direktorijos
vai
pati Franeija galvatrūkčiais
liginiu neapibranginanui pa
Parodos turinys.
je mokama. Nusipirkus to
nijos
karaliui
ir
karalienei
džią.
.
veikslų išstatyti nei vien pa
ginkluojasi kaip ore, taip sauP. Žemaitis yra didis gam kį paveikslą su laiku pasida
PARYŽIIJS, bal. 6. — At
prastose publiškose vietose, keliauti Madridan su vizitą.
Taigi, Rumunijos karaliui sžemy.
rastas žemlapis, kurį naudojo tos mylėtojas. Parodoj išsta ro tai turtas, nes tokio dai
Rumunijos valdžia j Ispa nelemta bus aplankyti Itali
bet dailės mažėjuose, arba di
Lenktynės.
Kolumbas savo kelionėms i tyta jo 86 paveikslai, dau* lininko paveikslai, kaip p. že
nijos
atšaukimą
tlspanijos
vai
džiuose knygynuose, ar kituo
jos, Ispanijos ir gal Belgijos.
užjūrius. Žemlapis esąs did giausia gamtos vaizdai. Jų di maitis, visuomet augs kaino
džiai
pasiuntė
tokią
telegra
Anglija
matydama
tą
Franse publiškuose butuose.
Pasitenkins vienu Paryžiumi
durna piešta Amerikoje, New je.
žiai idomus.
.
ma :
cijos
žygį
toli
gražu
nenori
ir gal Londonu. Europinė vi
Mūsų jaunuomenei ir Vy
KorJke, Wasliingtono apylin
To tai jau perdaug.
Jei
"Remiantis tamstų praneši zitą tad niekais nuėjo.
pasilikti užpakaly.
Pra
legislatnra leidžia tokius pro mu, mes atsakome, kad Rnmu
PARYŽIUS, bar. 6. — To kėse, Virginijoje, Californijo čiams p. Žemaitis duos pas
deda ginkluotis ore ir juroje.
Pasirodo, kad Rumunija vi
jektus, atrodo, ji neturi ką nijos karalius neaplankys Ma
mis dienomis ekspertų komi je ir kitur. Amerikos vaizdų kaitą apie Lietuvių Meną ir
Gamina Aųglija
daugybe
4
soms šalims prasižengus.
drido."
sija savo raportą paduos spau yra beg alo gražių savaimi; išaiškins visos parodos turinį
naudingesnio veikti.
nauj)ų aeroplanų ir karo lai
artisto sielos perdėti spalvo šį ketvirtadienį, kovo 10 die
stuvėn atspauzdinti.
Laikraščiai reiškia vilties,
vų, kad kaip nors pasivijus
mis jie įgįja dvigubo gražu ną. Paroda atidarą nuo 3 vaJ.
Italijos admiralitetas pla
kad senatas į tai turės dirstel ITALUA GAMINASI KARO
Frarjciją.
Pastaroji dėlto
mo. Iš Amerikos vaizdų man iki 10 vai. kas dieną per 10
nuoja dirbdinti keletą naujų
SUKAKTUVES.
ti ne vien vienais jausmais,
dar smarkiaus stumiasi pir
LAIVYNE
labiausiai krito į akį "Para- dienų iki nedėlios. Tad kas
skraiduolių
(kruizerią),
idant
bet ir protu.
myn.
Jau šiandie didžiausi
juroje nebūti užpakaly kitą
Šiandien sueina lygiai de dise Lake" (No.' 74) "Yose- nori pamatyti, tepasinaudoja
Bus dirbdinami nauji
Fraivcijos plotai yra nustaty
valstybių.
šimtmetis, kaip J. E. Žemai mite valley (No. 74), Fantą- vienintele proga.
skraiduoliai.
ti įvairios rųšies oro mašino
čių Vyskupas Pranas Kare zija iš Potomac (No. 56),
Paroda yra ant So. Dearmis.
"Skaistus vakaras" (No. 35).
vičius yra Žemaičių Vysku
born g-vės Transportation
VARŠAVA, bal. 6. — Len
ROMA, bal. 5. — Pasak
Daugybės naujų mašinų da
Lietuvių širdžiai daugiau building 12 augštas.
pas.
Džiaugsmas
ima
sulau
premiero Mussolini pareiški kų užimtoj Silezijoj ir Dab- lys
kraunamos į sandelius.
v
kalba Lietrivos vaizdai. Jų pa
kus
tokių
brangių
mums
su
Prierašas: Atsilankantieji,
BERLYNAS, bal. G. — Vo mo, Italija privalo įsigyti sti rowoj streikuoja 'anglekasiai. Prireikus, franeuzams nebūtų
rodoje gana žymus skaičius.
kaktuvių, ilgiausių metų!
kietijos užsienių reikalų mi prų karo laivyną, kuriuomi Susirėmime su policija, kele sunkenybės ir neimtų daugiai
Užkartą krinta į akį "Ant nemeskite tikietų, nes .užbai
nužudyta. ko tas dalis sujungti.
nisteris Stresemann pranešė, butų galima ne vien ginti il tas darbininkų
Birutės kalno" (No. 5), "Pa goje laimingam numerio savi
Tuomet
rivalizacija
eis langos bažnyčia" (No. 8), nįnkui bus duota paveikslas
kad ekspertų sugestijas Vo gus Italijos pakraščius, bet ir Tarp sužeistų yra 19 lenkų
Francuzai lieja
armotas,
kietija atmes ir be Ruhro te Tarpžemįų jurose savo gyvuo policiantų.
kuriomis pasekmingai galės dviem frontais: % Europoje ir "Senasis Kaunas"" (No. 15), $150.00 vertės už dyką.
ritorijos sugrąžinimo jokių re sius interesus.
"Nemunas ties Kaunu" (No.
bombarduoti tą pačią 'Angliją, Azijoje.
KAUNAS. —Katalikjų yeiNepraeis nei keletas metų, 16).
paracijų nemokės.
tiesiog iš namjų, nepersikėlus
HONG-KONG,
Kinija,
bal.
Iki šių laikji Italija permakaip toms valstybėms del riBet žymiausieji dailės žvil kimo Centro. Vyriausios {Val
"Mes sutinkame mokėti re žai domės kreipė į Tarpžemių 6. — Kinai jurų plėšikai pag Anglijon.
val»izaieijos pritruks lėšų ir gsniu parodoje bene bus p. dybos nutarimu IV Katalikų
paracijas, mes norime mokė jurą, kuri skalandina Italijos robė portugalu, garlaivį arti Dar daugiaus.
bus
sušauktas
jėgų.
Ir 'štai neišvengtinas Žemaičio taip sakant origina Kongresas
ti reparacijas ir mes mokėsi ir Sicilijos krantus. rDelto Kangong. Keletas įgulos vy
v
Anglijos darbo partijos val karas. Nes jeį kuri valstybė lės kompozicijos kuriniai, sti Kaune š. m. birželio 15 d.
me," sako Stresemann, "bet svetimos valstybės toje juroje rų nužudyta.
džia neoficiaUai pranešė, kad neturės iško toliaus ginkluo lizuotieji ir simboliniai. ,Jie
mes nesutinkame mokėti, kuo įsitaisė kelius komerciniams
DUESSELDORF, bal. 6. — ji neva nedirbdins Singapore. tis, ji norės sukelti karą ir ka žymiausi tuom, kad juose yra P I N I G U
KURSAS.
met negalėsime. Mes turime
reikalams.
nebe gamtos įspūdžiai, bet pa
Francuzų militariniai autori bazės savo karo laivams. Tuo rui priežasčių visuomet ras.
atgauti Rubro teritoriją? Be
v
Lietuvos 10 litų
$l.uO
tarpu yra žinių, kad Anglija Tuofarpu T. Sąjunga pa ties žmogaus jausmai ir troš
to didžiojo industrinio distri
Sardinijos pakraščiuose Ita tetai Bochume ir kitur daro
Anglijos sterl. svarui 4.24
siliks taip kaip buvus. Ji'ne kimai, gamtos kalba išreikš
kratas vokiečių namuose. Ie- tai darys.
kto mes negalime mokėti.''
lija planuoja įtaisyti savo ka
Francijos 100 frankų 5.64
Kuomet ji pradės darbas, grius.
Nes daigeliui diplo- ti. Pirmojoj vietoj pragarsė
škoma įrodymų apie organi
ro laivynui bazę. Sicilijos pa
Italijos 100 lirų
4.22
zuojamą vokiečių nacionalis tuomet Japonija taipat imsis.matų ji teikia šiltas ir pemin- jęs visoje Lietuvoje "Regė
kraščiais nutiesti fortifikaci
Šveicarijos 100 fr.
17.29
jimas," pragarsėjęs dar tuo
didinti savo karo laivyną*
I gas vietas* * **-,
tų organisaoiiąi
REMKITE SAVUOSIUS.
jas.
JL*.

LONDONAS TURI 2INIĮI, KAD RUSIJA PULS
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VOKIETIJA NEMOKĖS
REPARACIJŲ

D R A U G A S
•9*

m
REIKALAI.

m
TRUMPO* ŽINIOS.

Pirmadienis, Baland. 7, 1924
SKOtt

sugultų ant jų vienų pečių,^tas neleistina. Jeigu norima %
Smarkus medžiotojas.
Budapešto laikraščiai skel
Aštuonių valandų dienom \ padauginti prekių gamyba
Holandijos katalikai.
— Grįžtu iŠ
darbas.
Vokietijoje, reikia kitokių bia, buk didysis kunigaikštis
Siaa kasdieną išskyrai nadeldienim
Kaaados, —
imtis priemonių, one v darbo Albrechtas važinėjęs Vengri
1
Malama
16.00
buvau ten pa
Kaip'pavasario metu sprojoje varydamas propagandą
?oaai Metų
fS.OO
Tarptautinio Darbo Biuro valandų dauginimo.
medžioti, —
OI praniunera tą molraal mlamu. Lai
gsta medžiai, žydi ir rudenį administracijos Komiteto susi
visur, kad jam sulyg teise pri
Vokietijos
valdžios
mintis.
ku atifrod nuo uiiaaymo dieno*,
kalbėjo senis
neša vaisių, t a i p ir Holandi rinkime buvo nagrinėjimas aš
klausąs sostas.
a* nuo Naujų Metų. Norint ponnaiVokietijos valdžios atsto
Petras, gar
joj katalikystė
pražydėjusi tuonių valandų dienos darbo
ayti adresą visada raikia prisiųs
Veja francuzų kalbą iš mo
vas
ir
gi
tvirtino,
kad
būti
sus Chicagos
ti tr eenas adresas. Pinigai geriau
vis eina stipryn ir stipryn. klausimas Vokietijoje.
Gin
kyklų.
nas
reikalas
mokėti
repara
šiai siusti isperkant trasoje ar *x
melagis. - O
Holandijos katalikai vos su čiuose pasireiškė keletas *nuo cijas, verčia pratęsti dienos
prato "Manai Oider" arba įdedant
Didelėje mokyklų
daugu jau medžioklė buvo šauni.
pinigas t registruota IsiAfra,
daro
trečioji)
gyventojų
dalį,
monių.
darbo valandas, nes Vokieti moje Prūsuose ir Bavarijoje
O rezultatas greičiausia bus
Štai aš šimtmetiny, miške.
D&AU0A8 PUf>. 0 0 .
bet,
kadangi
jie
veikia
sutar
ja,
norėdama
atsistatyti
ir
iš
tas, k a d puškelyje susibankFrancuzų darbdavių atstovo
mokinama dabar angl,ų ir ispa Sėdžiu
pasislėpęs
laukiu.
8334 South Oafcley A^enu*
tinai,
pasiekė
puikių
rezulta
liuosuoti,
vieną
tik
tam
prie
Irutyk ir už skolas gaus ir sa
nuomonė.
nų kalbos į francuzų kalbos Širdis nei netvakt. Ranka —
Chicago, IHlnois.
tų.
monę
turi,
—
daugiau
dirbti.
vo žemę ir nedabaigtas sienas
vietą.
Francuzų darbdavių delega
geležis; akis' — kaip telesko
Tel. Roosevelt 779)
Sulyg
oficialiai
paskelbtų
Jisai
patėmijo
toliau,
kad
ga
parduoti. Bergždžių jų bent
tas pilnai pritardamas aštuo
pas tikra. Tik štai girdžiu
tiek bus padaryta naudos, žinių matome, kad du miiijo nių valandų dienos darbui be mybai padauginti gal ir nėra Rinkimų kova.
staugia, net ausyse spiegia.
T R U P I N I U K A I .
nai
Holandijos
katalikų
j>ada
vienintelė
priemonė
—
padau
kad. jų keli skatikai užklups
Vokietijoje verda partijų Eina... J a u netoli. Ir ateina
ndrai paėmus, pasakė, kad
linti yra į penkias vyskupys
ginti darbo valandas, bet kova.
Partijos visą bėdą
stačiai septynios meškos. Aš
Susiorganizavo New Yorke Lietuvoje, o jų blogos inten tes. 1923 m. turėjo 1,184 pa ši tarptautinė darbo taisyklė
dabartinėse
sąlygose,
nelie
verčia
ant
Versaillės
taikos.
Vokietijoje nėra pildoma, ten
komitetas iš rimčiausių Ame cijos darbo gerąja puse pasitik pĮaf! pafl pa£! Susisuko
rapijas,
kurias
aptarnavo
2,čiant
paties
aštuonių
valandų
Kancleris
M
a
n
t
a
s
,
Centro
aštuonių valandų dienos dar
rikos mokslo pajėgų,
kurie naudos galų gale gerieji žmo
tik pirmosios trys kaip zui
dienos
darbo
principo,
kitaip
736
kunigai.
Aiškus
katalikys
partijos
vadas,
per
mitingą
bo principas panaikintas. Vo
apsiėmė leisti begalinės svar nės.
kiai ir nebėra. O kitos at
tės kilimas, jeigu palyginsi kiečiai tą savo pasielgimą tei negalima elgtis, kaip dirbant Elberfeld'e įspėjo prieš tą
bos mokslinių žinių rinkini.
me dabartinį stovį su 1815 nf. sina būtinu reikalu padaugin virš normos. Kuomet Vokie kairiųjų ir dešinių j ą propa sistojo piestu ir stačiai ant
Vadinsis
"The
Universal
Jeigu vienok ir įvyktų ste Tais laikais katalikai Holan
manęs. Manau, bus bloga. Bet
tija atsiras vėl ekonominėje gandą.
Vokietija,
siekdama
Knowledge Foundation." Bus buklas, kad jie surinktų tiek,
ti savo gamybą, kad butų iš
ne! Pastvėriau šautuvą, tėš
di joj turėjo 673 "parapijas ir
ko mokėti reparacijas. Jisai lygsvaroje, sugrįš normale* tautinės, protinės ir ekonomi
tai savotiška encikklopedija, kiek reikia: $40,000 (kas mė
kiau vienai meškai į galvą
925 kunigus, o 1910 m. 1,014
taipgi priėmė Reichstago pre! sąlygos ir darbo principas nės neprigulmybės, turi savo
didžiausia pasaulyje, apimti tį, po tūkstantį, už 40 metų
kulbe, kitai, — tik vilnos rū
parapijų ir 2,310 kunigų.
pažadus
pildyti,
sakė
kancliebus
įgyvendintas.
visų mokslo šakų pamatus. ir gatava), tai ir tuomet ne
zidento pasakymą, kad dabar
ksta. Trečią kaip ėriuką pei
1923
m.
Holandijoj
buvo
ris.
Redakeijon įeina stipriausios taip jau baisu. Auga žmonių
tinė Vokietija, norėdama iš Francijos darbininkų atstoliu nuduriau, o ketvirtai tik
laikoma
41
mažoji
seminari
Amerikos galvos. Tikslas to susipratimas ir Lietuvoje. O
pildyti savo reparacijų p a ž a į v a s
strykt! užšokau a n t nugaros,
Naujas jstatynms.
jos (kunigų) su 4,793 moki dus, turinti - valandą a r dvi
milžiniško darbo yra per mo- į i š a i l g l i a susipratimui bedieFrancijos darbininkų atsto
Jnešta yra į Anglijos parla įsikabinau į karčius. Kaire
niais ir 42 Didžiosios Semi viršaus dirbti į dieną, su kuo
ksloy per tikrojo mokslo tiesą | v u k a i n e D e g a u s n e į mokytojų
vas savo kalboje pasipriešino mentą įstatymo projektas, ku laikausi, o dešine vis peiliu
narijos
(kunigų)
su
1,708
aujisai pats nelabai sutinkąs.
apginti Katalikų tikėjimo tie n o i
fe^]^ V a i k u gadinimui.
francuzų darbdavių atstovo riuo duodama teisė dalyvauti į pašonę: A kad eina meška,
k lėtiniais.
§*"
Pagaliaus ir patys dabartiVokiečių darbdavių atstovo nuomonei, o taip pat vokiečių balsavimuose vien tik nuolati- kad- eina. net žemė dunda.
Katalikų mokyklos puikia
Stiprosios galvos visuomet n i a i s t e i g ė j a i i a r l ( a J Ų i p W i .
darbdavių ^ išvadžiojimams,
nuomonė.
' niams Londono gyventojams. Netikėsiu iš Kanados stačiai
me stovyje. 1923 m. katali
gina tikėjimą. Tik mūsų " a t - | n i a i g a l i s t s i v e r s t i j k a i p a t .
Į franeuzo delegato kaibą kad butų suteikta teisė vienai
(Tuo įstatymo sumanymu la per\rubežjų ir be pašporto įkai
turėjo
703
mokyklų,
prie
•'
tam
ysiprašant inteligentai'
kuriai tautai darbo klausime
sivertė daugelis kitų.
jojau Amerikon. Bet čia meš
bai nepatenkinti konservatisglaudų su 71,889 mokiniais; atsakė vokiečių darbdavių
ra persilpni.
Pavojaus iš Mariampoles be 1,597 pradžios mokyklas su delegatas,, pabrėždamas po ke nesilaikyti bendrojo principo. tai, nes jie nustotų apie 200,- ka toliau neišlaikė. J i padvė
Darbininkų luomas Franci sė. Aš sėdau traukinin ir jau
K'ad didelio mokslo įsigyti i®**7** K»do nėra Lietuvos 293,J509 mokiniais; 33 aukš lis kartusr kad darbo dienos
000 rinkėjų viename Londone.
Chicagoj. Drauge! įpilk na
turi joj susirūpinęs taika Europo
ir augštos tiesos pasiekus jąjsyvybei. Yra pavojus keletui tesnes mokyklas su 8,121 mo pratęsimas Vokietijoje
minės. —
ne kurį kitą tikslą, o vien ti je. Jie nemano, kad padaugi Francu^ džiaugsimi.
sumaniai ginti, reikia turėti « m t l * ž ] l i o n i l Į g n y b e i Už tat kiniu.
ktai reparacijų klausimą. Vo nimas darbo-valandų dabarFrancuzai džiaugiasi, kad o-/
logikos, nuoseklumo.
Mūsų \ katalikams o v a l i a tos gimPrie šiij mokyklų reikia pri
kiečiai turi labai ekonominiai j tinėse apystovose Vokietijoje kupuotame Ruhro krašte ei Mokykloje.
bedievukų nuoseklumo pavyz- mizijos remti.
skaityti technikines, comerci— Jonuk, kodėl nebuvai va
— kukliai g y v e n t i i r daug dir j padaugintų jos gamybą, — nama prie normalių sąlygų.
dys tilpo " N - n o s e " nesenai.
O bedievukai tegul duoda. nes, industrines
ir kitokias
1
bti, kas yra išaukta išimtinų galima tik priešingų vaisių Vienų muitų rinkliavų per kar mokykloje? —
Rašo jie, kad Mariampoles j ų galų gale mums ir Lietu- mokyklas.
— O je, kad mamytės šiu
dabarties apystovų. %
laukti.
tris kovo savaites
gavę jie
bedievukų statomai gimnazi- ,vai teks.
Holandijos katalikai įkūrė _ , . a
, ,. . ,
i
i\ Biuro užduotis esanti vie- per 1 milijoną aukso niaripu. šiai (batai) buvo kiauri.—
jai jau nupirkta žemė už $3,savo pirmąjį katalikų Univer Vokiecių darbininku astovas. f
.;— Ar tai su mamytes šiu
Vokiečiai kitaip galvoja.
T
fc
000; " klerikalai" girdi, norėki* L/ c<
..
. . . si tetą, Nimėgue, pradedant
i n a : saugoti visomis savo ješiais eiti mokyklon! —
\ ,. .
„ T. , , .
x*. Smetona turėjo pasikalię visokiais nesvariais budais . ...
..
.
,,
ni
Kitaip i tąjį klausimą p a - | 3 o m i s ratifikuotą
Wasliing- Kiek žydų išvyko
— Na ne...—
T
,
.
., . ,.
bejimą "Daily
Telegraplr darbą su 150 studentų. Tą vi
!
ir nedorais neprileisti prie tos korespondentu ir
darbininkų
atstovas.
det aštuonių
o n o Konvenciją
Pažymėjo,
kad aštuonių
va (darbo
— Tai kaip?—
valandų dienoje.
M. Palestinon?
rezultate są Holandijos katalikai padą žiiirėjo
žemės pirkimo: jie patys siū tas laikraštis atkartojo visam i ra turėdami didžiausių sunku landų darbo dienos klausi
— Aš juos pagydyt ne
Oficialiai yra paskelbta, kad
lę už tą žemę $5,000. Pinigus pasauliui "Lietuvos valdžios mų iš protestonų pusės, ku mas šiandie Europoje opu*' Nelaimė su traukimu,
Palestinon atvažiavo po karo šiau,—'
reikėsią sumokėti rudenį, o katastrofingą ekonominę i)oli rie sudaro du trečdaliu gy labai dalykas, tai visų sočia- j I t a l i j o s k a r a l i u s V i k t o r a s nuo 1919 m. iki I-VII 1923 m.
r
paskui busią lengva jau pas tiką."
Šeimynoje.
ventojų skaičiaus. Bet vieny lių problemų centras.
, Emmanuel'is buvo skaudžiai viso 33,524
žydai ir vis tai
tatyti namus, nes vieta esan
Žmona: — Argi tau nege
beje katalikai nepergalimi. -Nesuprantama yra, sako s u t r e n k t a s nuriedėjusio nuo daugiausiai prasti darbininNegražus
dalykas
buvo,
ti labai gera.
Tą liudija ITolandų katalikų jisai, kaip administracijos > g i u t r a u k i n i o > k u r i a m e ji- kai.
da, Joneli, eiti pasivaikščioti
kuomet Nepriklausomos Lie
gyvenimas.
su senos mados kepure apsi
Taryba galF pakelti principą- s a i k e i i < a v o #
tuvos
valdžia
patupdė
į
kalė
:
Jeigu nupirkta, tai pinigai
Broliai Maristai.
gaubusia žmona? —
Lietuva katalikų
skaičiu- liai šį klausimą, kuomet aš-Į
jimą
savo
Nepriklausomybės
užmokėti; jeigu rudenį reikės
imi prilvgsta Holandijai, b e t t u o n i ų valandų dienos d a r - . Protas vysta be tiesos, kaip
Vyras: — Tikrai man gė
Išvyti iš Francijos Broliai
mokėti, tai tik sutarta nupir tvėrėja, pirmąjį prezidentą p. ^
^
^ ^ 1 : l . i k ^ i o l l i ; . . j t e s v i e n m i n č i a i bendru visu valia be kilnios meilės.
Maristai, pasidalino į tris ša da. Taigi pasilik namie, o a i
kti. 0 jeigu bedievukai pasi Smetona. Bet lygiai negražu* k o s a p S v f e t o 8 j s l l s j p r a t ; m o sri sutikimu valdžių, darbdavių į Tiesą atsiekia tas, kas ja
kas: vieni nuvyko Ispanijon, vienas eisiu pasivaikščioti.—
liks prie tos tukstantėlės, ku yra dalykas, kad
tas pats
lyse padaryta. Lietuva gale- ir viso pasaulio darbininkų myli.
kitį pietų Amerikon, treti į Išpildė priedermę.
rią stenėdami nuo mūsų ne Pirmasis Prezidentas
savoi
•—; Juozuk, a r buvai sek
tu daugiau gero. už Holandi Wasliingtone yra paskelbtas.
Žinau, kad kiekvienas ka- Kiniją. Kinijoį turi jie aukš
susipratusių katalikėlių iškau Nepriklausomą šalį šmeižia.
ją padaryti, kadalįgi Lietu-, Darbininkų atstovas toliau
. . . . . . tesniąją mokyklą 5 skyrių su madienyje a a t šv. Mišių?—
lijo, tai visą " p i r k i m ą " priPrezidentai neturi neklai
. , , . . .
,
,
.v, . , , , r ! . ...
T
tahkas turi atlikti Velykų iš 140 auklėtinių.
— Žinoma. ,—
paž'jitį
ir
priimti
Švenč.
Sak
seis ant vandens užrašyti. dingumo privilegijų ir valia liučią
vos katalikai
sudaro Tą
.abso^ . _ i į A „ _y cc_i.
Šalies daugumą.
Lic pareiškė, kad Vokietijos dar-, v . x . .
— Nepavėlavai?—
ramentą. Tą ir
bininkai
visuomet
turėjo
ge
Pripažino
Rusus.
Bet tiek to.
jiems klysti. Bet buvus augs tuvos Katalikai atsieks, susi
T - Ne.—
,.
..
, . ramentą.
Tą ir as padarysiu
neatidėliodamas.
" K l e r i k a l a i " siūlė $5,000; toje vietoje reikia išmokti (burę vienybėn. Nes vienybėje
Kanada pripažino Rusijos
— O kuriuo laiku nuėjai ?ros valios reparacijų mokė7
nuo kurio gi laiko mėginimas bent liežuvi valdyti.
\
PLATINKITE "UKAtTUĄ.' Sovietų Respublikų Sąjungą.
įtik galybė.
— Pusė po trijų.—
jime, bet niekuomet nesutiks,
už savo pinigus pirkti ką nors
kad visi reparacijų sunkumai
tapo nedoras darbas. Tą že
vCz tis.
no ir grobė vokiečiai ir rusai. Daug bal
Baltgudžių liaudis."
Skaičius.
me; norėjo nupirkti, mūsų ži
tgudžių buvo išvaryta nuo policijų iš
Dabartinieji
baltgudziai
gyvena
la
niomis Mariampoles Vargdie j
Sunku pasakyti, kiek išviso yra balsavo tėviškės ir turėjo vargti svetimuose
bai
vargingai
ir
nuskurdę.
Jie
turi
ma*
nių Seselės senelių prieglau- '
t gūdžių. Priskaitoma lig 10 milijonų. Jie
kraštuose, daugiausiai Lietuvoje. Po karo
\
ža
žemės,
ir
toji
dažnai
balos
arba
smė
dai.
Nuo kuomet rupini mos i
dabar gyvena buvusiose rusų guberni
J rytus nuo lietuvių gyvena jų ar
pagrįžę, rado visa sunaikinta. Gyvena
liai,
kame
gali
tik
grikiai
derėti.
Dva
vargdieniais ir seneliais tapo
jose: Minsko, Gardino ir Vitebsko, da
timiausieji kaimynai baltgudziai. Rusai
dabar jie dižiausiame skurdė. Ligos ir
rai
priguli
dvarponiams
leakams.
Apšnedoras darbas ?
linai Smolensko ir Magilevo, o taipogi
skaito juos savo tautos atskira šaka, nes
vargas šėlo ilgą raiką jų tarpe. Vėliau
y
vieta
stovi
žemai.
Lig
190(3
m.
slėgė
ir
lytinėje Vilniaus gubernijos dalyje. Bet
KNu© to laiko, kaip mūsų ' a t
rusai skelbia, kad jų tauta susidedanti iš
jiems teko pergyventi bolševikų vergiją,
juo.s
Muravjovo
spaudos
uždaudimas.
siprašant "tiligentap pabhiVilniaus gubernijoje yra jau mažiau ti
trijų giminaistrškų šakų: didžiarusių, uklenkų įsiveržimą ir vėr bolševikus.
Didesnė baltgudžių dalis yra pravosla
do bedievybe.
krųjų baltgudžių, kiek subaltgudėjusių
rainiečių ir baltgudžiu. Tas yra tik daf
Baltgudijos padalinimas.
vai, o mažesnė katalikai, ypač gyvenan
lietuvių, kaip rodo vietų vardai ir isto
linai tiesa.
tieji labiau į vakarus.
Jie surinko stenėdami sa
rija.
Pagaliaus sulyg Rygos traktato bol
Didžiarusiai.
vo gimnazijai, nieko kito ne
š e v i ^ a i ' i r lenkai pasidalino juos į dvi
Lietuvos santykiai su baltgudžiais.
Atbudimas.
Dabartinieji didžiarusiai yra tik mi
dirbdami ir gaudami nuo mū
dali: didesnė rytinė ^alis atiteko Rusi
Lietuviai turėjo su baltgudžiais an
šinys slavų su įvairiomis mongolų rasės
Bet pradėjo atsibusti iš miego ir
sų žmonių ir nuo> mūsų drau
jai, o mažesnė vakarinė Lenkijai.
kštų santykių. I^ietuvos kunigaikščiai
tautelėmis, gyvenusiomis lig X I I šimtme
gijų, dar nesusipratusių, abaltgudžių tauta. Atsirado ir jų tarpe
Nors nėra pyragų baitgudžiams po
pavergė jįj kunigaikštystes, kuriomis
čio dabartinėje šiaurinėje, rytinėje ir vi
pie ,#1,000. Rudenį reikės už
jau prieš karą keletas dainių, rašytojų
bolševikų valdžia, bet visgi daug leng
baltgudziai
buvo
susiskaldę.
Bet
tuomet
dūrinėje
Rusijoje.
Tos
tautelės
buvo
gimi
mokėti $3,000. Paskui busią
IT visuomenės veikėjų. Bet tuomet ant
viau negu lenkų naguose. Bolševikai su
baltgudziai
jau
buvo
priėmę
krikščiony
ningos dabartinėms suomiams, estams ir
lengva pastatyti, nes vieta ejų puolė visos tamsios galybės: rusai,
darė t a i p VadiAaimą Bolševikų Bakgubę, o lietuviai dar ilgiau pasiliko pago
fiet vengrams. Tos pasidavė slavų įtasanti labai gera.
kuriems rūpėjo baltgudžius visai surusia
dijiį kuri gavo plačią autonomiją. Ofi
nimis. Baltgudžių kalba veikė į mūsų
Kai, perėmė jų papročius ir kalbą ir su
ti, ir lenkai, kurie norį katalikus baftNestebėtina, kad Vargdie
eialė kalba* ten ska&osi ne rusų, bet bal
didikus.
Mūsų
kunigaikščiai
ir
didikai
darė
dabartinius
didžiarusius.
Kiek
juonių Seselės savo seneliams no
gudžius sulenkinti. Bet toji kova lig ka
tgudžių. Djkbar prijungti prie Baltgtttfivartojo ją įvairiuose raštuose ir doku
>-c dabar yra slavų kraujo, o kiek mon
rėjo tą vietą nupirkti; turro mažai pasiekė sodžių, nes paprasti
jos •net tolimi apskričiai: Magilevo ir
mentuose. Kaip vėliau „ mūsų diduome
golų, — sunku ir pasakyti.-Ukrainiečiai
Įbut ta vieta yra stebuklinga,
godžiai neturėjo tautinio susipratimo ir
Vitebsko gubernijų, kame gyvena balt
nę pagavo lenkų kalba, taip pirmiau
gi turi daugiau slavų kraujo. O baltrant jos namai patys auga
vadindavo save " t u t e i š a i s , " o savo kal
gudziai. Minske baltgudziai įsisteigė tau
rytinės Lietuvos didikus ir valdininkus
gūdžiai daugiausiai susidarė iš' slavų tau
įkarp grybai.
bą " p o prostomu."
tinį universitetą, kame yra keletas i r žy
a
,4 traukė senoji baltgudžių. apšvieta. J ų
teles vadinamos krivičia4s. Jie susidarės
Mat ir bedievukai tiki į stemesnių mokslininkų. Ne datrg yra komu
N
Karo verpetuose.
kalba užsiliko net lig ^VTI šimtmečio
vakaruose su lietuviais, todėl juose at
Ibuklus.
nistų baltgudžių, todėl ir tikybinio per
ofieialė diplomatų kalba tarp lietuvių ir
sirado dalinai ir lietuviškojo kraujo ir
Pasaulinis karas baisiai nuteriojo
sesekiojimo ten perdaug nesimato.
rusų, net tarp lenkų ir rusų.
i i e s į bedievukų stebuklus
budo žmonių.
Baltgudiją. Ištisą kraštą naikino, degi
LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

DRAUGAS"

netikime. Mes tikime, kad ir
bedievukų gadinimo pastan
gas Vyriausioji Apveizda su
tvarko savo tikslams. Mėgins
tad netekusieji teisfhgtvjų idealų surinkti pinigų tai gini-Į
nazijai. Tikėsis .pastatyti niu
rus, iš kurių butų skleidžia
ma Lietuvoje bedievybės ta
msa ir grynojo melo "moks
las." -
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LIETUVIAI AMERIKOJE
n i n IMI

—

WATERBURY, CONN.

Jaunimo tarpe • darbuotojas.
tPamaldas laikė gerb. kun. J.
iValantiejus, asistuojant gerb.
Kur dingo AYaterburio ko- įinm. j . Bakšiui ir kun. Dr.
respondentai! Kodėl taip ma česaieiui.
ža žinių " D r a u g e " iš šios Jaunimas,
didiiulės lietuvių kolonijos j M l l s ų s u s i p r a t c s j a u n i m a s
tesimato* Klystų
pasakęs, Į y r a s u s į S pį e tes prie Vyčių 7kad iš čia rašyti korespon- t o s k p ^ d l o r o h . ^ ^ mQ_
eijonis ti-ųksta medžiagos! kyklos alumnų. Jauni vyčių
Juk AVaterbury priskaitonui vadai (J. Mažeika, A. Liutapie dešimts tūkstančių lietu kiutė, V. Vyturis, A. Žibury
viškų sielų. Esama apie pen- to., J. Kairys, O. Andruškevikesdešimts draugijų. Turi gra čiutė, J. Marčiukaitis, O. Gežią
bažnyčia,
našlaičiams čioniutė, K. Sakalauskai, B.
prieglauda, parap. mokyklų, Dirgis) sumaningai organiza
lanko vienuolika šimtų vai ciją tvarko ir jų darbuote
kelių. Statoma brangus var džiaugiasi visa vietinė visuo
gonai ir ruošiamasi įgyti sve menė. Prie choro priguli atainė ir nauja mokykla.
pie šešesdešimts asmenų. ToMisijos.
kių (hirbininkų-kių kaip au
Kovo 17—30 dd. vadovai! Uščiau paminėti i r J. BaraJ a n t kun. P. Andziuliai ir nauskaitė, p. Urbienė, V. Rukun. Dr. I. Čepaičiui įvyko dytė, Drė. Sopranienė, gerb.
misijos. Gerb. pamokslininkų galiūnai, broliai Šobrinskai,
nepaprastas
iškalbingumas gali tikrai pavydėti ne viena
waterburiečių dvasių žymiai lietuvių kolonija. Chorui va
sustiprino. Prie Sv. Saki amen dovauja muz. A. Aleksis. Vy
tų priėjo suvirs keturi tūk čių bei choro žymiausi rėmė
stančiai asmenų.
jai tai gerb. klebonas kun. J.
Valantiejus ir gerb. kun. JoLaidotuvės.
Kovo 28 d. iškilmingai ta- p*s Bakšys. Alumnams vad.
po palaidotas senas AVatorbu gerb. kun. A. Vaškelis,
rio gyventojas Petras Kai- i Varduvės.
rys. Jo sūnus Jonas Kairys
L. Vyčių 7-ta kp. ir ckoras
čia yra žinomas kaipo žymus savo mylimam dvasios vadui

D A K T A R A I
Telefonas

Boulevard

rel. Boaierard

įtse

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr.SABrenza
»

0817

•ava 6o. AahUmG A v m e
Chicago. OI.
Tai.: t ryto iki 1 } plat: 1 po
iet iki I po piet: C: SS vak. iki
: l t rak.

r

1707

W.

47 -ta

SI.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo f
lkl 1 vai. vak. Nedėllomi* noo 1
Iki I ral. po piety. ,
—

rHefouaa Beeley 74S9

Dr, I. M. Feinberg

Dr, A, Račkus

Gydo specialiai visokias Tyru t'
motery lytiškas ligas.
1401 ifadlson Street
Z s m p . Westero Ave. — Chicago
Valandos: t—4 po pietų 7—t rak.

Gydytojas, Chirurgas, Obstetrikas ir Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —

1)—B« marinimą,
»)—B* peilio U IM •fciinaii.
S>—B« kn»oj«.
4)— Be J*ki* pavojaaa sveikatai.
R)—Pacijrntal nereikia sirgti, g a 
li tnoj ralfyU, Ir gali eiti

#T"

Tel. Boulevard 2110

PasTda 'Oan-ataae** (akmenis tulžyje)
Ir akmeni* ilapumo pūslėje be opsracljoa, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei •aistais.
apkurtusiems sugražina glrdSJIma.
Gr«js> visokias ligas pasekmingai, ir jei
yra reikalas daro operacijas.
Prafeaijanall patarnavimą talkia savo
ofise:

DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3903 South Morgan Street
C h i c a g o , 111.

1411 So. 50 Ave. Cicero, IU.
Ofisas atidarytas: kasdien n o * S vai.
pp piet iki f vai. vakar*.
Nedellomls Ir ssredomls ofisas atda
rytas.

Dr* Maurice Kahn
Gydytojas ir Chirurgas
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
TeL Yards 0994
Valandos ;
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
Tel.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYl»VtOJAS

IR

CHIRURGAS

4442 So. Western Ava.
Telef.

Lafayette

41M

Ofiso Tel. Boulevard W6BS
Rezid. Tel. Van Buren 0394

Dr. A. A. R 0 T H

Boukrard 3686

RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, VyrlSkq
Valkų Ir Tisų chroniškų ligų.

PRANEŠIMAS

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas 31st Str. •
Vai.: 10—11 ryto: 1—S po p i e t
7—8 vak. Ncd. l(f—12 d.

Dr. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

ofisą

po

nnmeria

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—fi
po pietų: nuo
7—8.20
vAkara
Nedėllomia: 10 iki 1.
Telefonas Drexel 1880

L

< +

DR. JONAS P. POŠKA

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą po num.
§

3337 So. Morgan Str.
VALANDOS: &—12 iš ryto
M

.

A

i

Nuo 2 vai. po piet ua 9 vak. ,

DR. P. Z. ZALATORIS
Littuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
į a i l So. Halsted Etreet
Valandose 10 Iki 12 ryte: 1 iki I
po pietų; C IM f

vakare

,.,..

iPSSP.

1,1

.UI'HiJMB

mammm

Hįli,, ,'ima 1111111 mmiiM

tam juo daugiau bus delega
BalSBDkit8
Aklk\
pfttatsymo mene
tų, tup geiiau galėsim išrin- .
20 m** prityrimo
B
mnmM
kti geriausią ypata atstovau
te u i
ti mųs apskritį į seimą.
Veda S. PETRAUSKAS
Tegul nei viena kuopa nesi
—x*
lieka Beprisiuptusi keletos de L. V. 0HI0AG0S APSKR. DEMOKRATU KANPI^ATO ant
legatų į šį suražiaviiną. Vi
ATLETAI,
Štate Representative in
sos į darbą, sugalvokite ge
____—*._^
Generalal Assembly
riausius inešiinus ir patari Abehfas L. V. Chicagos spor
SUflTOMAI
rARElAKlA
19 Senatoriai
ttstrikto
Aklq Llgaa
mus arba į seimą ar suvažia tininkij apsnūdimas žiemos DfetrikLas — I v a i k a m s nruo W e s t e r n
• r J o m s s k a u d a aalv%?
Ave YVaabtogton Blvd., į žiemiu*,
Ar jūsų akre ašaroja?
vimą*
metu— narių if net valdy Drainage Kanalas į pietus inimaut
A t yra uždegtos?
Conn. Apskr. Baltininke
Degina ar niežti?
bos tylėjimas, darė nelabai Cicero, Berwyn ir Rirersids.
Ar skaitant akys greit parars;.
M. Blaiauskaitė,
gero i spūdžio kitų vyčių min '7 i „lypffi-r, im;ljtM-jiit , i ,se
tta?
70 Fairview Street,
• r kvaišta galva T
tyse.
'
Ar matot* kaip Ir plukmafitat
New Britain, Conn.
hihition gaines" su NeW York
taškas ?
Kuikųrie vyčiai pradėjo ne,r
A
i
atmintis po truput) mažėja?
*'Giant6,
Sol yta laimėję
Ar akys opios šviesai?
rimauti ir turėdami omenyja [ n u o G i a n t s 3> Q ^nt*
nuo
JERSEY CITY, K. J.
Ar Jaučiat* kaip Ir smiltis aky
sa?
[pereito sezono nevisiškai pa- [ S o x 2 ž a i d i n m ^
_
l a b a i ge
Ar f r a balta dėmė aat voki}?
Ar turit kataraktą?
Ar esate skaitę, kada nors sėkmingas užbaigtuves, pra rai šįmet žaidžia ir mano lai
Ar turi žvairas akis T
dėjo
ajbejoti
ar
sportininkai
mėti čampionotą Amerikos
laikraštyje kokią nors naujie
/
peįstengs
ateinanti
sezoną
su
Lygoje.
nėlę iŠ šios kolonijos. O ko
AKINIU SPECIALISTAS
dėl taip yra t Pertai, kad tverti stiprią svaidininkų ly Nocijonalės Lygos žinios.
1801 8o. Ashland Ase.
gą Chicagoje. t'eciaus pasi Cliicfago " C u b s " labai siliar
Kampas l t gatvės
Jersy City lietuviai neturi ka
Ant tr*čio aug&to viri Platto ap
rodo, kad Chicagos vyčių at kiai žaidžia, jie ištik rujų lai tirtos, kambariai 14. 15. l t Ir l l
Val'antiejus. Šio simpatingo da parašyti nei kada skai
Valanffoa n«*> t ryto lkl t vakarą
vakarėlio surengime daugiau tyti. Štai kame dalykas. Pas letai per žiemą tik ilsėjosi — mės eampšpnatą Naeijonalėje
Nedėliomis uždaryta.
•
i
•• •
• i —
sia pasidarbavo gerb. Urbie mus dar striuka veikėjų. Jau planavo — rengėsi del atei Lygoje. Cbieago " C u b s " yra » l > i [ n m i n I I
nančio sezono. Ir dabar pašil po vadovyste jauno vedėjo
n0
> A* L i u l k i u t ė , Drė A. So
penki metai kaip suorgani
pranienė, B. Šabrinskas, A. zuota L. D. S. kuopa per sto dėj& energijas atnaujinę svat William KiBifer. Cubs turi
I A W r v r i AKIŲ SPSCCAI4S9AH
Žibuiytė, gerb. kun. J. Bak ronę gerb. Kazio iš Newark, dininkai vėl pradeda savo da "exhibition games" su Pittf " *>
PalangrlBa r*mų
rbą
su
daug
didesniu
pasiry
****
tempimą
sburgh Naeijonalės Lygos ko d O ^ ta^^S
šys i r kiti. Vakaro vedėju bu N. J. Taigi ir tas nebūtų bu
ka
rn
¥ffl » L *
pHežaa,
žimu negu pereitais metais. manda. Cubs laimėjo 3 žaidi
vo p. A. Aleksis.
vę, jei ne gerb. Kazlas pra
^ Ę ^
\ ^ S ? * b t|a,| alMLadeJtao
Tą savo veikimą svaidininkų mus, o vieną pralaimėjo žai gairei, sralruno. aptemimo, nerroĮvairumai.
dėjęs aiškinti kaip mažiems
tumi. ekaudaačlua
Ir aiefdegualua
lyga
atnaujino
su
triukšmin
kariCJn
aklų
kreiroa
aky* katarak
sdami su PHtsburgiečiais.
Bal. 6—13 d d parap. sve- kūdikiams. Po jo ilgo aiški
ta, »emlet*io; aetlkraa akte indedam
gu susirinkimu, kuris įvyko
Daroma o«««mina« elektrą parodan
***** T>-vns K - P a k t a s lai- nimo tuojaus ir pradėjo ra
ti*
maitausiaa klaida*. Akiniai pri
kovo 4 3., š. m., Dievo Apk s
taikomi
UUlnfal. toli Ir eiti matauWAUKEGAK,
ILL.
>' Pakaitas. Bal. 15 d. jau šytis į virš minėtą kuopą. Tai
tlema
pagelbsta.
Sergėkite aavo rereizdos par. svet. Tame susf*jlaae ir TaMcoe elnančlui mokyk
—
nimo klausime kalbės * Vyčio' gi ir aš prisirašiau kaipo rent
Valandoi: nuo 10 lkl % rakaro
me nuodugniai tapo apsvars Užbaigę basketbali seson^... lea.
Nadelleml* ano l t lkl l t .
redaktorius p. Matas Zujus. damas lietuviškas organizaci
tyti pereito sezono nepasise
W. 47 St. ir Ashland A v.
Šiomis dienomis sunkiai susii jas ir norėdamas Jersey Ci
Vyčiiį 47ta kuopa užbaigė -1545
=
kimai ir turint visas kliūtis
go .p-lė V. Rudytė. Žymus m u ty, N. J. didesnės garbės, bet
Siu. metų basketall lošimą, kuo
omenyje aptarta ateinančio
sų amatninkas p. J. Namura gi toji kuopa taip ilgai gyva
inet laimėjo savo paskutines
sezono darbuotė. Idant apsi rungtynes prieš Yąle Marvels
vargonų fondo
padidinimui vo kolei gerb. Kazlus buvo
PIRKTI. PARDUOTI AR MAIdraudus ateityje nuo kaiku- 26 prieš 25. Pirmadienio va HYTI
VISADOS KREIPKITfiS
padovanojo automobilių. Ge pirmininku. Paskui mes Jer
rių nesmagumų įvykusių per karą, kovo 24 d. Per visus P A g M t S . TAS JUMS BUS
gūžės 18 d. mokyklos vaikų sey City'ieeiai nutarėm pra
A N T NAUDOS.
eitą sezoną ,nutarta pertaisy metus Vyčiai laimėjo tankiai,
koncerte dalyvaus penki šim šalinti Kazlą. Štai sako: jis
ti konstitueiją.
o pralošė tik du kartu, tokiu
tai mokinių.
mumis valdys, ar gal gi mes
Šiuomi užteks. Kitą kart patys mažai suprantam. Gir Nutarta surengti prieš 'ati feudu tapdami miesto ir apie
darymą sezono, milžinišką pa linkės šampijonai.
parašysiu daugiau.
di mes ir patys galim išsirin
siliuksminimo vakarą, kur vi Vytinį visų metų rungtynės
•Ilgesys.
kti pirmininką. Taigi tuojaus
si CITicagos bei apielinkės vy ir rezultatas stovi sekančiai:
ir apsiėmė pirmininkauti kai
Vyžiai 12 Phanstkiel — 10
869 W. 351h SI, 1 CMcm
po būdamas arba pasirodyda čiai-vytės ir jųjų draugai ga
>>
Tel. Boulevard 061 ir 0774
12 Kirk Park — 12
mas šviesesnis žmogus, tai lėtų susieiti, pasilinksminti,
PIRKIMO IR P A R - 1
J>
29 Waukegan A.C. —14 PADAROM
ms
DAVIMO
RAŠTUS.
sako parodysiu ką aš galiu, *™
susipažinti su Chica
j>
Pasekmingai
siunčiam
pinigus i r k
35 Barweli A.Č — 16
L. D, K. 8. Conn. Apskričio tai dabar matom musų pir gos Apskr. ryga, jos veikimu,
4 Parduodam Laivakortes.
>> 20 Moffet Pk. — 18
m~
i—F
^
»
Pranešimas.
mininko darbuotę. Jau ketu o ypač* su jos nariais. Tas
rl 17 McAIister A.C. — 20
milžiniškas
vakaras
su
šori metai kaip pirmininku, o
>»
15 Boostėr Sėconds - 13 LIETUVIAI GRABOEIAI
kiais
v ks
1J. D. K. S. Conn. apskričio dar susirinkimo neturėjom
i y Pėtnyčios vakare,
>> 46 Polonia — 12
Telefonas Bonfcyari 4 i « t
pusmetinis susirinkimas į- nei vieno. Tai matosi kok gegužio 2 d. š. m., "Dream
i>
32 Kirk Pk. — 8
Lantf" salėje ant kampo Marvyks bal. 27 dieną* 1924 me sai jisai smart.
" 70 Kenosha — 18
it
shfield
ave.
ir
Van
Buren
st.
tais >šv. Jurgio parapijos sve
Pas mus daugiausia lietu
41 Yate Harvels — 18
Graboriua
19
Komisija, kuri apsiėmė įtainėje, ant So. Park Ave., viai užsima smuklėmis ir mu
2 AVaukegan A.C. —O
r a tarnaują lai
dotuvėse
ves*
Britlgeport, Conn. Sesijos pra nšainia namuose, kazyrėmis, kunyti šį didelį pasilinksmi
" 23 Barwell A.C. — 17
tnvėse,
krlksty11
raidės 1:30 vai. po pietų.
nėe
b
kauliukais ir svetimomis mo nimo vakarą, deda visas pas
42 Great Lakęs r - 24
reikaluose.
19
17 Gurnee — 31
Lai kiekviena kuopa siun terėlėmis lankydami smukles tangas kad visi atsilankiusie
19
36 McAIister A.C. — 6
čia kuothmgiausia delegatų į ir kotelius. Taigi ką pas mus ji butų pilnai patenkinti. Be
3307 Auburn Ave. Chicago.
>>
programo bus ir šokiai prie
29, Gurnee — 18
šį suvažiavimą, nes šis yra gal nuveikti!
91
31 Polonia — 17
priešseiminis
suvažiavimas, Dabar kaip girdėjau yra žavėjančios orkestros iš 12" 42 Kirk Park — 20
kuriame daugiausia gerų pa užėmęs ir kitose draugijosejkos instrumentų pritariant
" 26 Yale Marvels — 25.
tarimų del L. D. K. S. pa pirmininko vietą, tai maty vargonais.
Lietuvis Graborlns
Trimitas.
gerinimo bus svarstoma. Prie sim kaip jis čion darbuosis.
j » 1 4 W. a*»d VL
Įžanga vyrams tik 75c, o
?•=
•T w r
Clcago, IU.
•"*—v:
merginoms 50c Nereikės dau
Patarnauja laido
=
xs —
tuvėse kuopigiausla, į
giaus nieko mokėti.
Reikale meldžiu at
Valio
L.
V.
Cnicagos
Aps.
sišaukti,
o
B*«no
KURIUOS SIUNTŽ PER "DRAUGĄ" 8IE ASMENIS:
darbu busite užga
Svaidininkų lyga. Visi buki
Puskorienė M.
nėdinti.
me ant minėto vakaro.
Tai. OaasU 1 » *
LIETUVON
m
H
DIENŲSitt
•^ •
X™ •
• a
Lig pasimatymo,
Vienintelis vandenin kelias l i e t u Višmauskienc Zof.
Apskr. R. Pranelis. von per bouthampton ant Mil
laivu
v
Sakaitienė E. (8t. Louis, Mo.)
Kolumbo Vyčių žinios.
Butkus Petras
BERENSAR1A
Apleidžia New Torką kąs SubatoPavilonis J.
Marą^iette Council K. C. mis. Greita* aersėdiniaa ScmthiumBtoa*. Lietuviai yp*ti*kal lyKontryin Leon. (Braddock, Pa).
jau
arti
laimėjimo
Kolumbo
dimlv
iSpįaukla tiesiai J
Velčauskienė Roz. (E. St. Louis, 111.)
Vyei^ čaiupioiiatoj jie turi Hėguliariai Hamburgą
Šikšna Mykolas
du žaidimu.
{y Hamburgą 103.50)
tKSS
KELEIVIAI
H
H
B
*
U
V
08i
Masiunas K.
Olympiada.
•ėda W v a n PiUavoJ vafluojaut 1 **u t h a m ^ o n * i t ten »«ra*da *nt
WlPaulikaitė U.
Pasaulio didžiausias j'aufca- ttou
laivų. Plaukia ka» aavalt*.
V Trindamas su Ruffles
GrelfilauBi laivai paaauiyje.
Indrekus Ani.
mecių Olympiądos suvažiavi
Informacijų del kalnų ir r*lkallnsti
IStrinsi Pleiskanas Lank.
ojinmentų atvaSh.ojantlam*
kal« jįN. N.
Kleiti, n i e ^ vi«ą dieną — jus net
mas įvyks gegužės 3. Vaikę •n* s*Ut* gauti nuo blle ag*nftte «•>stebitės ii kur tų pleiskanų tiek
kaiaukit.
Jų
yra
Jusn
aalavt*
arba
*r
VitartieHė Barbora
imasi! Juo daugiau jus kasote, juo . |
savaitė prasidės bal. 27 k pielink*J„
liauJfiau pleiskanų išpuola iš jūsų gal
[
X
Ounard LU»e»
vos, suteršia jūsų drabužius, daro ne
Misevičius V.
tęsis iki gegužės 3. Is šešių 149 9 . Dearbor*
malonumo kiekvienam arti jųs esan
čiai*, ir vis neapsakomai niežti!
H. Zaloga telegrama (Syc&more, Iii.)
valstybių atletai jauBauiečiai St. Oblca<o
Juzamas Bonk,
bus suvažiavę; norima, kad
Bazgalienė M.
,,
tai prašalins. Rufflma yra tonika
dar daugiau jų suvažiuotų,
galvos odai ir plaukams. Rvffl** yn.
Rev. Šiupšinskas
pleiskanų naikintoja* su puikiomis
Nėra dar iŠ Fraitcrjos, Olanpayekačmis.
Zubė J.
#;
Ir tame nfira Jokios paslaptie*
landijos^ Kinius, ir kitų val
JžafrVa yra sudaryus gabių ir patyBirgelis Pr. (Cicero, IH.)
ltliflų kemikų, kurie itdirbo formul*
stybių.
• » • > l ^ •!»»« • » • • • •
*'*^+
I gpecialiiii-paskirtą sunaikinimui pleis
t
kanų perų — ir JhsfNtt* atlieka t*vO
Jaškunas J. (Cicero, 111.)
Amerikos Lygos žinios.
datbą.
Telefonas Canal 5395
Pamėginkit bonką! Įtrinkit truputį
Krušinskas Pj&vilas (Cicero, Zll.)Chicago Sox manageris sirRmffl**
į są^o galvoą odą kasdien
>ie per saivaitv laiko. O kuomet
Nauguzas V.
go keletą mėnesių; jau galėn
jau isn.vks, tuomet naudo3iriteciskanos
karts nuo karto ir pleiskanos jus
Kripas Pet.
vadovauk. Manageris GkaaP
daugiau niekuomet nekankinsi 1%
Generaiis KontraktoriTii,
65c. ui bonk^a. Galinu gauti aptiekosa,
Markauskas B.
ce mano praduti vadovAOti
statytojas 4r senų namų
P. Ą#. R1CHTER & CO.
taisytojai.
DRAUGO FINIGC SIUNTIMO t B f & l V S
104-IV*
S » 4tA St.. SMBtlya. l t Y.
bak Wy jmgtt pasveiksiąs.
2334 So. O&kley A^e
Vii tDttfcfili fBB Chicago <*Sox,, žaidžia <(ex / 2319 West 24-th StMti
Chicago, UI
t
gerb. kun. Juosui Valaatiejui, jo vardo dienoje kovo 19
d. surengė pagerbimo vaka
rei}. Pirmiausia choras Šau
niai sudainavo " A d multos
Annos," paskui vytė A. Liutkiutė pasakė pasveikinimo
prakalbėlę, o A. Žiburytė ir
J. Baranauskaitė įteikė nuo
jaunimo atminčiai auksinę do
vanėlę. Susėdus už stalo gerb.
soleminizantui
nuoširdžiau
sius linkėjimus išreiškė gerb.
kun. Juozapas Jankauskas,
gerb. Šaliunai, gerb. kun. A.
Vaškelis, p-lė N. Petrauskai
tė, gerb. kun. Vincas Karkau
skas, Vyčių pirm. Juozas Ma
žeika* gerb. kun. J. Bakšys,
atletų vadas J. Širvila, Jonas
Jenušaitis ir kun. Dr. I. Česaitis. Baigiant programų sa
vo ačiū tarė gerb. kun. J.
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Visų Šv. par. choras yra po
WEST PtfiLMAK.
dreikus, I. Paukštis, K. Bul- CHICAGIEČIAI, AT8IIMKI
vadovyste p. J. Karačkos, Jis
ka, A. Martinkus, St. Čiuber!
TE L A I K U S .
*m* m m mm..
nesenai tą vietą užėmė, bet
Nepersenai buvo rašyta a- kis, A. Vitkauskas, I. Jucis,
i • • m»
8. W. B A N S 8
jam labai gerai sekas jauni- pie įąunimą, ypač choristus, 1. Nevardauskas,' E. Sprainail ChicagOB paSte (vidumiesty)
prie Adams ir Dearborn gatvių
ADVOKATAS
mą pritraukti prie choro. Gir f buk yra apsileidę savo už tė, A. Lidestas, I. Vikelis, I. lendam atėję ii Lietnvoi Uifikai j
7» W. Bfottroe Straaf
n » » » i
|
Room
SOi - Telef. Riuadolph SSSS
dėjau, kad nebesutelpa gie- 4uotį laidyti meno srityje. Iš Padvarskis, A. Sesavičius, M. žemiau įvardytiems asmenims, ku I Vai: Nuo
• ryto iki 6 po piety
LABDARIŲ SĄJUNGOS
OS 80. Halated Str.
doriai ant taip Vadinamų viš* [dalies buvę, teisybė, bet ne- Irvinskienė, I. Šilius, A. Kar- rių dėlei adresatą persikėlimo
Tel«f.
Tard* IMS
REIKALAI.
|kų, todėl vietinis klebonas ilgam. Kaip saulutė pavasa- peras, S. Brazlauskas, P. Žei kiton vieton arba kitokių priežas
Chlcafo.
'H.I*
čių
išnešiotojai
negalėjo
surasti.
gerb. kun. P. E p e l i s ir ko- rį pakilusi sniegą naikina, mys, I. Tamošaitis, A. Latogytoj Cbicagoj
įvyksta Besilankydamas pas žmo
Laiškus galima atsiimti prie Ge
mitetai su vargonininku pa- taip mūsų choristai pamate žas, I. Grigarevičius, A. Spet i primary" balsavimai
arba nes Labdarybės tikslais, iš
neral Delivery (ii Adams gatvės
sitarę daro planus tą vietą papeikimą, tuojaus sujudo vi tla, Dx Čepiilo, I. Pikčiunas, įėjus po dešinėj pusėj), prie
kandidate skyrimai.
f> girdau c h
neprielankiu
padidinti, kad tilptų apie sa tai prašalinti. Ir ištikrųjų, P. Andreliunas, P. Paulius, pirmo langelio, ant kurio viršaus
ADVOKATAS
Reikia spėti, kad paliečiai nuomonnių apie sumanytą li|v«4%
byla*
wtmt— TeiiHB—r. Kinan
[šimtas penkiasdešimts ypatų. taip yra. .Praeitame susirinki E. Paulienė, M. Bunorius, P. pjarasyta ADVERTISED*.
ou«j» AbstnOctM. JPadar* pirkimo trl
nuo politiniu organizacijų y- gonbučio statymą ir del to
p«rth.rlxn« S i i n i i B M t i i ir Umll«jimM
Dabar jau siekia suvirs še- me buvo atsilankęs nemažas Liberis, J. Kastaimis, J. Jii Prašydami laiško paduokite laiš 7 South Dearborn Street
' i
ra gavę balotu "sampelius.
kiti nieko neduoda, sakyda šešiasdešimts jaunimo, imant [bųrelis ir pasižadėjo visi dir sas, I. Čepalis, A. Daubaris, ko num., nes su juo greičiau
ROOM 1538 T R I B Ū N E BLDG.
Iš tų gali išstudijuoti visus mi: "Kažin kur tos aukos
Telefonai Randolph S261
laišką
suras
negu
su
pavarde.
[abiejų lyčių, ir vis kas kart bti nenuilstančiai Bažnyčios V. Saleskasy St.' Pocius, T.
Vakarais: 2151 VVest 22 St.
abiejų partijų statomus kan nueis t Dedame, aukojame jau
Dukevičius, I. Linkus, L. Gir
daugiau narių prisirašo prie ir Tėvynės naudai.
Telefonai Caoal 1SS7
3 Adomaitis Z.
didatus i įvairiausias valdvie nuo dešimts metų, o dar nie
} choro.
Apsvarsčius bėgančius rei kontaitė, I. Eglinas, N". Šal 25 Caglinskas Petras
tes.
ko nematyti ir vietoje priegGalima tikėtis, kad ateity- kalus, nutarta rengti vakaras kauskas, I. Deringis, B. Ste 26 €adeikui Antanui
Piliečiams nėra išėjimo. Tu laudos seneliams ir našlai
Visij j§v. par. choras bus ant Verbų Nedėliolioj. Bus- vaidi ponavičienė, Ą. Urbikas, Ą. 38 Hermanowicz B.
A 1D V O K A T A S
ri jie balsuoti už demokra čiams, dabar sumanyta ligoni
tiek didelis, kad virsi s kiti) nama operetė "Nastutė," ku Kriaučiūnas, I. Martišauskas, 43 Jasiavičia Bruonas i
Metropolitan State Banko Name
tus arba republikonus. Tie ir nę statyti, aukos buvo renka
2201 W. iI2nd St.
TeL Ganai 6698
parapijų chorus, nes čia, Ro- rios westpullmaniečiai senai I. Dobilas, J. Bružas, D. Juo- 46 Juška Stasys 2
lciti daug ką žada.
mos tik tam tikslui.".. Tokių selande, yra gana daug kata
zapaitis, S. Danelius, P. Lu
laukia
su
nekantrumu,
nes
47 Junurauskis Juozapas
Balotai dideli. Tad patarti kalbų daug yra.
likiško jaunimo, žinoma, jei jiems mažai suteikiama tokių kas, T. Jankauskas, L. &im- 50 Karaekei Nikolei
na pasirinkti ant "sampelrc" Todėl iki dar laikas yra,
gu tik p. J. Karafka ir klekūnas, V. Petraitis, P. B a l - I 5 3 K a z i u i B n i v i d t ] i
tinkamiausius kandidatus ar reikia gerai apgalvoti, ką inn | į 0 1 l l w Nenuleis rankų ir to- vakarų. Kaip girdėjau neuž
teks nei sėdynių, nes svetai tu^ka, L. Juzelienė, K. ApŽe 6 8 L e n d z b e r R i K s t a t y s
A D V O K A T A S
tos ar kitos partijos, juos pa jnome daryti, nes užtraukę
liaus organizavę jaunimą prie nė maža.
lau.ska.
K.
Imk**,
P.
Birgij
^
^
S
fif)
]os
*S^
sizenklinti ir balsuojant ant porą ar tris šimtus tūkstan
veikimo, tai galiu iš kalno sa
Ofisas Didmiesty]:
i m
Taigi gerbiemieji pasisku ello, S. Skiautieno, P. Vilkas, ] u ^
tikrojo balota, naudotis tais čių skolos, galime ir tą nu
kyti, kad mano viltis nenueis binkite sti tikietais iš anksto, I. Vnkas, P. Vasiliauskas,
29 South La Salle Street
77 Milkiowieius Kazis
**ga Taperiais."
pirktą žemę pražudyti ii tų veltui.
Kambarls 580
nes paskui galit nebegauti. A. Baląišis, I. Zokaitis, P. A- 80 Mikalonis Alponsas
Balsavimo vietos atviros f)8 tūkstančių, kuriuos žmo
Telefonas Central 6820
Ventus.
Aio vakaro programoj pirmu Ujauskas, I. Drabnas, A. [ į į ^ į į j ^ J n R t ; g
nuo 6:00 ryto ligi 4:00 po pie nės vargšams paaukavo, ne
Vakarais 3223 S. Halsted St.
sykiu dalyvaus muzikas A. Tebelskis, S. Dargis, S. Bar- 87 Unuyis Vineentas
tu.
Telefonas: Yards 4681
tekti.
kauskas, P. Šova, A. BuiviPocius.
Taigi
bus
gera
pro
94 Petereikis St.
Ig WESTSIDfcS PADAN
Štai "Darbininkas" paduo
das,
A.
Greibus-,
P.
Kapočius,
ga mums išgirsti jo paties
103 Ragazinskui Ignacui
GĖS.
VISI I DAILĖS PARODA. da panašią žinią iš WaukeI.
veikalas. Galiu užtikrinti, kad [I. Gurstas, I.« Kuraitis,
\\?> Serekienei Petronėlei
gano, III. Xo. 32, 1924 m.;
Samoška, P. Balsis, B. Stroeatsilankiusieji
neapsivilsite.
114 Bharkis Antanas
Dailininkas A. Žemaitis pa
Krutamieji paveikslai. Ver
ADVOKATAS
"Victor Męmorial ligoninė
kis,
P.
Rimeikis,
St.
Koga,
"Kastutę" vaidins šie: V.
rodoje darys pranešimus apie
120 Sublinekas P.
bų Nedėlioję, bal. 13 d. Au
Ofisas Vldarmlestyje
atsidūrė blogoje padėtyje. Li
I. Kiuras, I. Balčius, A. Sky
Dumbrauskas
los
Petro
rolę,
CHICAGO
TEMPLE BUILDING
dailę.
šros Vartų par. svetainėje į127 Stankūnas Jan.
77
West
Wasnin|Pton Street
goninė buvo pastatyta sko
rius, A. Ažolas, I. Meižis, A.
Nastutės
—
Agnės
Shigaitė,
Room
1726
Te!. Dearborn 2067
vyks L. Vyčių 24 kp. vaka
Pirmadieny — apie tapy
130 Snekulis Tamošius
Narna Tel. Hyde Park 2S25
lintais pinigais ir skolos pa
fįm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
i •••į
ras, kuriame gerb. kun. Ig. ji visuomet užžavi publiką Bartkunas, K. Bartkunas, V. "135 Urbui Jaronimui
bos techniką, kompozicija,
sidarė $106,000. Ligoninė at
Albavičius parodys krutamuo savo maloniu balsu, J. Soro- Raubunas, P. Kaminskas, O. 150 Zupkus Kazimieras
perspektyvą ir spalvų csteti
sėjo $.150,000.
Iš ligoninės
sius paveikslus, kuriuos padą kas, įasas, vaidins Jono ro Trašalaitė,
ką;
valdybos skolininkai pareika
rė "patys Dievo Apveizdos pa- lę, Joana Uselaitė, Motinos ro Smulkiomis aukomis $18.55.
Antradieny — apie lietuvių
A D V O K A T A S
lavo skolos, o valdyba pinigų
Veda bylas visuose Teismuose.
1$,
N.
Urbonas,
Viršaičio,
J.
Ačių
už
aukas
ir
tegul
Die
Amerikos
Lietuviu
Mokykla
rap. lietuviai. Bet o, bus rody
dailę, jos atgimimas, liaudies,
Examinuoja Abstraktus. Padaro
neturi.
pirkimo ir pardavimo Dokumentus
Kilas,
Raštininko.
vas
visiems
atlygina.
3106 So. Halsted Str.
ta labai Juokingų komedijų.
o ypatingai moterų reikšmė
155 North Clark Street
Gali priseiti ilgonine par
Mokinama: Anglų ir IJetuvių kai
Kun. P. Meškauskas,
Visi artistai ywt gerai pri
Room 1518 Ashland Block
mūsų dailės išsilaikyme;
bų: Aritmetikos, KnygvedystPS.
Telefonas Dearborn 4766
duoti ant aukeijono." Taigi Tą vakarą kalbės taipgi įžy sirengę atlikti savo roles
Labdarių
Są-gos
Jgaliot.
Stenografijos, Typ,ewriting, Pirk
Vakarais:
2341 W. 23-rd Place
Ketvirtadieny — Jaunimo
ly bos Teisių, Laiškų Rašymo, Su
Telefonas Canal 3589
••ia užtraukta tiktai trečia d a | m ^
T
knogeriaiisiai.
Komisija.
vienytų Valstybių Istorijos, Abelir moksleivių vakaras, apie
K&t
S p a U d S Dra
i al
nos Istorijos, Geografijos, Poli
li« skolos ir tai eina prie han
°
"K J 1»
Lietuvos dailę senovėje ir da
tinės Ekonomijos .Pilietybės, Daikruto, o ką kalbėti apie tris sidarbavimu p. Gasparkienės
Irašystės, Gramatikos, Literatū
Tej; Central 6800*
LABDARIŲ SĄJUNGOS
$>ar, lietuviai dailininkai; dal
Mano
vyras
Pranas
Viskoros,
Retorikos
Et
ima!
ogi
jos
Ora
kartus daugiau skolos, negu ir kitų narių, labai gražiai pa
REIKALAI.
ntas apleido mane praeitą pa- torystės.
)ės pakraipos, mūsų stylius ir
vyko.
Girdėjau,
Spaudos
DrMOKSLO LAIKAS:
pinigų yra.
nedėly, palikdamas mane su 5
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų.
liaudies dailė.
vaikais. Vieną^ vaiką su sa
Brighton Parke aukotojų
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.
Direktoriai privalėtų tą da ja ir vėl rengiasi prie parody
vim
pasiėlDė.
Kas
apie
jį
ži
Kaip žinoma, paroda telpa
ADVOKATAS
mo kratamųjų paveikslų "Fa
sąrašas.
lyką gerai apsvarstyti.
note,
praneškite
šiuo
adresu;
Vldnrmlestij Ofisas
Transportation building, 608
Room 1703 Chicago Temple Bldg.
Mrs. Ver. Viskontienė,
Kun. P. Meškauskas, bijolė", tai yra vienas iŠ gra
Telefonas
Canal
72S8
(Užbaiga).
So. Dearborn st., 12-tam augs
45V) So. AVhipple Str.
77 W. Washington St.
Labdarių Jgaliot. žiausių veikalų. Kada miestePETRAS
CIBULSKIS
GlC£RO Ofisas i Panedėllo* vak.
te ir atidaryta kas dieną iki
buvo statytas, tai tikietas bu D. Bartkus, M. Vertelka, I. NEPALETSK 13 SAVO MINTIES
Mallavojimo Bontraktorias
1814 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036
NORĖDAMI pirkti parduoti
arba
f.
Baranauskas,
N.
Treinausšio mėnesio 13 d. nuo 3 iki
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak.
vo $3, bet Spaudos Dr-ja ža
mainyti namus farmas, lotus . arba
ROSELAND.
2236 S. Halsted St. Tel. lioul. 6737
kas,
"P.
Kuliecius,
V.
Andrei10 vai. vakare.
blle kokiuą biznius, kreipkitės J muda padaryti labai pigius tU
49 ofisą visuomet busite
užganė
•*A. žemaičio pranešimu pra
kietus, kad kiekvienas gale- kus, I. Šimaitis, 3 . Kar^aus- dinu padarom greitai, pigai ir gerai.
Visų Šv. parapijoj veiki
C. P. SI ROMSRIK fcO.
POPIEROS
[kas, P. Artišauskas, A. Vaiš
nešimų pradžia lygiai 8 vai.
tų ateiti ir pamatyti.
J. P. W A 1 T C H E S
SSSS 80. Halated SI.
Chioago, I l t
mas
eina
kas
kart
vis
didyn
vilaitė,
P.
Bargailo,
I.
SkirTe.
Roulcvard
§641
vakaro.
Ketvergo vakare, bal. 3 d.*
L awyer
KRAUTUVE
i r didyn, ypač yra matomi
rnuntas,
I.
Vaišvila,
P.
Pet
LIKTLVIS ADVOKATAS
įvyko L. Vyčių 24 kp. susi
Nepaprastas
Pferoda papuošta.
Dlen.: D. 514—516—127 N. Dear
girdėti, kad mūsų gerb. J.
rinkimas.
Prisirašė keturi raiti??, 1. Stankus, I. Zaleskio,
born St. Tel. Randolph 5584—5585
musg
blanlo
(vargon.)
sngeba
Vakarais
10717 Didiana Ave.
' Kitomis dienomis bus irgi Karačka
nauji nariai. Mūsų Vyčių kp. M. StapuIioniB, T. šnekaitis.
augimas raiš
Roseland
Tel. Pullman 6377 .
gana gerai organizuoti jauni
KAMBARYS ant Rsmdos
tam tikras programas.
A.
Vyšniausas,
K.
Strelčiunas
puikiai anga.
Žvalgaitis.
kia
sallnlftka
del vieno vyro, turime kam
mą
prie
veikimo
ir
dailės.
Lietuvių ^Moterų Kliitbas ir
I.
Sirunas,
P.
Bredelis,
K.
——barį ant randos bet tūri but
Kostumerlams
Kovo
30
d.
buvo
surengę
S. L. A. Moterų 208 kuopa
NORTH SIDE.
Origutis, P. Sadauskas, Z. Ko geras katalikas ir blaivus
patarnavimą.
žmogus.
Atsišaukite:
parapijos
komitetai
puikią
papuošė parodą puikiomis gė
kalis.
2338 So. Leavitt Street
ant antro aukšto
Vakarienę su įvairiu progra
nDraugijos darbuotė.
Po 1 dol.: T. Žadeikis, P. 1518 So. 49th ave. Cicero, 111.
N/VPEAPATB
mų. Visą programą sutaisė
Šv. Ražančiaus dr-jos sus- Kibartas, M. Rimkus, V. Kil
Telef. BoaJBrard 0319
Chicagoje apleidžia tarny p. J. Karačka, vietinis var mas įvyko kovo 30 d. šv. My kus, D. Varnis, I. NevarausTel. Lafayette 4398
Dr. Natalii Žukauskas
bą net keturi S. Valstybių de goninkas. Programoje dalyva kolo par. svet. Per šį sus- kas, M. Girnis, St. Mikalaus
NAPRAPATB
vo beveik visi chorisai-tės ir mą. buvo gana daug svarbiu, kas, V. Maeulis, S. Žolandau TURIU PARDUOTI OREI
pūty maršalai.
8249 8. Morgan St.
Chica«o
žodžiu* visi atliko savo užduo reikalų apsvarstyta.
Kaipo lletuvys, lletnviafns visa.
skas, A. Klikna, I. Galeckas, TAI PLAYER PIANAS, su
Valandos Paned. Sered. Ir Su- i
rtos patarnauju kuogeriaosia
Pamesta bomba sprogo ties ti gana gerai ir žmonės ne
batom
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Viena nauja narė prisira K. Kudulis, L. Čiugelis, I. suoleliu, kabinetu ir 40 muzi
. M. TU6KA
4653
South Ashland Avenne
8998 West 88-tb Street
Peter Muratori mėsinyčiu, ,58 galėjo atsidžiaugti, nes žavė- šė. Ja yra p--ni Radišauckie- M. Kolaitis, A, Akučka, I. kos rolių. Kaina $140.00.
_ j mmn t
i
r - i » •
Vai. Utar, Ketvr. ir Pstn. nuo
1389 Milwaukee Ave.
1 Iki 8 vai. vakare.
te žavėjo kiekvieną. Progra- nė. MUŠTI dr-ja šį metą nei Gajauskas, Br. Daškus, I.
45 No. Clark st.
1 mos lubos •
me turėta solų, duetų, kvarte jokios aukos nedavė del Šv. Klumbis, V. Sleipįkas, S. Pe. Šeštadieni Chicagoje bėga- tų ir tt.
Kazimiero koplyčios, tai per traševieius, A. Končius, A.
Nesenai buvo man progos, šį susirinkimą nutarė rengti Leparskis, V. Šarka, K. Lau
Jp iškilmingai palaidotas gal
4901 South RockvreU Street
Telefonas Lafayette 8026
važudis Frank Caponi, kurs sužinoti, kad Visų &v. parapi vakarą. Vakaras įvyks 21 d rinavičius, PI. Šimkevičia, I.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto lkl 9 vai. vakarą
PARDUOSIU ARBA MAINYSIU
.
~
Praii««nias
sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydato]
jos
choras
rengia
labai
pui
rinkimų dieną Ciceroje pobal. Bus programas ir šo Stupalis, I. Ribinskas, M. Ba bučernė ir grosernė ant Automobi- tokias figas, kurios
buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja aarliaug Fordo ar Cheąrolet 5 sėdynių ffcneių gydymui bud*: nesllpnlnu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
kų
ir
triukšmingą
vakarą
pa
licmono nušautas. Taip šian
kiai. Į komisiją išrinkta A. ranauskienė, I. Karpis, I. arba ant maf.o groserio. Kas plrkj ginu o gydau - NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus.
rapijos naudai, bus atvaidin Andruškevičienė ir B. Naujo Paulius, I. Nagaitis, A. Sta-;] gaus teisingą pasiųlymą. Kreipkitės jis dar smagumą telkia.
die yra Chicagoje.
a a m f i S V t ^o sergi
s S ^ T Širdies,
E S . " * nervų,
***** ramatu,
t"1**0*' paralyžiumi,
P " kuriuosInkstų,
pagelbės
telefonu Prospeet 1266 Nuo 7 ryto n
nesuBlradal,
ausųIr ngtj
lta scenoje "Desenzono Mer kienė.
, ,3 * kėnas, P. Butkus, M. Klimas, iki 6 vai. vakare.
P>ktlni>to
U 8 i ą i
l n t o
•
^
^ *«• a t o k i a sena ilga! ateik.% aS n o r i t
P auti!gi°,'iu
Mrs. Jennie Nakwas, 18 m., gelė/' Veikime dalyvaus 30
Draugija paskyrė 10.00 ant M. Alkimavičius, Y. Šimkus,
pasidarė galą įtardama savo mergaičių ir visos bus parin kvietkij Velykoms ant alto M. Bredelis, A. Stirbis, I. Ja
ktos iš chorisčių.
nkauskas, S. Dubickienė, P.
-vyrą neištikimybėje.
rių.
r,
Vaikinai (choristai)
irgi
Balsis,
A.
Skudutis,
S.
Ja-J
Žinoma, mūsų draugija da
SAVAITĖ BE NIKOTINO. nenori pasiduoti, vargoninin vė 10 dol. ir 40 vai, atlai- kubauskienė, M. Štaras, L
kui patariant, jie sutiko ta Idams. JTabar kviętkos labai Simanavičius, B. Pocius, L.
Paskutinioji prieš Velykas me pačiame vakare atlošti vei brangios, tai butų gražu, jei Triubas, F. Jurgelionis, I.
savaitė Pavasarininke orga kalą "Nėra pinigų." Minėti gu: visos dr-jos musų parapi
Turėdami Lietuvos 2BMLAPĮ matysite Lietuvą kaip
Paukštis, A. Jančius, I. Ronizacijos skelbiama savaitė be abu veikalai įvyks bal. 13 d. jos galėtų nors Siek tiek pa
ant delno. Iš Žemlapio pamatysit kiek Lietuva turi dabar
žale, M. Raudis, K. Bajorinikotino. Visi pavasarininkai lygiai 7:30 vai. rvak. Visų Šv. aukoti, tai mūsų draugijai ne
OSrSkis Pa nEspellerloTrviiimt
geležinkelių, plentų, Apskrities mietų, kiek lenkai "pra
nas> A. Grigas, I. Kiselius, K.
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri
ir jiems prijaučiantieji tą sa parap. svet. Prie to dar bus butų taip siinku.
verstas atsigulti. Po sunkiam dienos
šu pane" turi okupavę Lietuvos plotų. Žodžiu sakant —
Trorapiška, P. Poškus, A. Zodarbui, savo rankom, kojom ir pečiam
suteik palengvinimu !
k a i t ę nerūko.
Gi tą dalį pi didelis programas, kuris susi
pamatysite visą Lietuvą, taip aiškiai, kad patys būtu
Draugijos velykinė ispažin lys, M, Požerskis, I. Zobole• žmogus, kuris cirba su savo musku
lals, negai b/ti fvrgančiu. Pamėginkit
nigų, kurią butų išleidę, jei dės iš gražios muzikos ir kurį tis bus priefi Velykas suba- viciūsy M. Navickienė, A. Amėte pervažiavę skersai ir išilgai.
fak-Essslktiarl ; «itr ! t i skai damas vietas.
ISvengkite ska^ ' ^.tį ^efių ir diegian
trataj rūkę, sutaupę
siunčia išpildys p. J. Karačka su toj prie 6r. Komunijos eis belis, A. Jurevičia, P. JureKaina tik 45c.
čių «jnarių. Pain-£xpelleris palaiko
sveikus *mones peroje padėtyje t
pavasarininkų centro valdy- [savo dideliu ir. gerai. i8Iavin : l^kcfrpore Velykų rytą.
3&c. ir 70c ui bonka aptiokoae.
DRAUGAS PTJB. CO
vicią S. Kaminskas, M. Kre-1
P. AO. RICHTER A CO.
2334 Souih Oalrley A T <>,
O M ^
r*.
•Jjar Yavysdirigas feisKnys. tu choru.
104:114 So. 448 SW Brooklva, H. Y .
ninkė.
n6ieuė, B. Moferienė, P. An-t
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