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RABINAS AUKŠTINA
PARAPIJŲ MOKYKLAS.
SAKO, TIK VIENA ROMOS
BAŽNYČIA ATLIEKA
PILNA UŽDUOTI.

Ekspertų Komitetas Pildo
Francijos Norus

•

ANGLUOS VALDŽIAI
NEVYKSTA.

VOKIETIJOS MONARCHISTU NORAI.

Tečiaus ji nemano
atsistatydinti.

Nori prezidentu pastatyti
sosto įpėdinį.

r*

;—•

Žinios iš Lietuvos
DEL PAŠELPOS ŠIAURĖS
LIETUVAI.

LENKŲ PASIENIO BARE.

LONDONAS, bal. 9. —An
1-am rajone lenkų polici
BERLYNAS, bal. 9. —Vo
glijos socialistinei darbo par kietijos monarchistai nori ir Ūkininkų Sąjunga padariusi ninkai sulaikė pasienio gyven
tijos valdžiai nevyksta.
darbuojasi buvusį sosto įpėdi- su Žemės Ūkio Ministerija su to ją Lietuvos pilietį Joną Vi-'
Tik ji viena attetinkamai
Nesenai ji parlamentui įda- j nį išrinkti Vokietijos respub tartį, sulig kuria apsiėmė ap limą, važiavusį miškan keLiu,
mokina vaikus religijos.
rūpinti sėklomis nukentėju einančiu iš Komariškių vien
vė bitui, norėdama palengvin likos prezidentu.
NIEKO APIE OKUPUOTAS TERITORUAS; NEI APIE
ti bedarbiams.
Tečiaus to
Praneša, kad buvęs sosto i- sius rmo pereitų, metų lietų kiemio per Žeimių kaimo lauNEAV YORK, b. 8. — " N a 
KONTRIBUCIJOS DIDUMĄ.
ūkininkus kus vieškeliu ties demarkaci
mis dienomis parlamentas di pėdinis tečiaus nebeklausus šiaurės Lietuvos
tional Rep bliean Club" an
džiuma balsų atmetė bilių.
tos gražios monarchistų gies Šiaulių, Telšių, Mažeikių, Bir- jos linija (Lietuvos teritori
PARYŽIUS, bal. 9. —Žino Nieko apie kontribucijos
dai surengė politines prakal
J i s nuvarytas Vilnijon
'Tuo biliumi
pramatoma, mės. Nes jis, gryžęs Vokieti %ų-Pasvalio ir Rokiškio aps joj).
bas.
Kalbėtojais buvo įvai mas ekspertų komitetas, ku didumą.
į Dūkštą ir iki šio laiko dar
kad narni} savininkai negali jon, pasižadėjo viešai nešimai krityse.
riu tikėjimu įžymesnieji as riam pirmininkauja Cbrcagos
Ekspertų raportas neprisi išmesti laukan
Šiuo tikslu Ūkininkų Sąjun nepaleistas.
nedirbančio syti jokion šalies politikom
menys.
Rabinas
Nathan finansininkas gcn. Dawes, pamena, kaip didelę kontribuci darbininko šeimynos, jei pas
Taip lenkų terorizuojami
(Tai viena. Antra gi, kuo gos Centro Valdyba per vie
Krass kalbėdamas pareiškė, galiaus savo raportą baigė,
jų Vokietija išgali atmokėti. taroji negali išsimokėti reika
met jis įsimaišys
politikon, tos 'Ūkininkų Sąjungos sky gyventojai labai pasipiktinę.
jog Suv. Valstybėse iš Įvai kelefos mėnesių darbų šian
Komitetas randa tik, kad už lingos nuomos.
tuomet monarchistai, supran- rių steigia sėkljų dalinimo pun
riausių bažnyčių tik viena die įdavė reparacijų komisi
kelerių metų galėsianti tiek ir
P I L V I Š K I A I . — Pilviškių
Konservatistai su radika tama, jį spirs atgauti sostą. ktus Šiauliuose, ^Telšiuose,
Katalikų Bažnyčia pilnai pil jai.
tiek bilionų markių kas me lais nesutiko.
jTai skriauda I r kuomet jis pakelta tuos žy Pasvaly, Biržuose, Rokišky ir ž y d e l a i t ė s Lurie sužiedotinis
Raportas perdėm nuolan
do savo priedermes, teikda
tai mokėti.
namų savininkams, pažymėjo gius, ar gi monarchistai turi Jonišky.
Rudziauskis apvogė savo my
ma vaikams religinę apšvietą. kus Francijai. Taip sustaty
Kuomet gi bus tam mokėji jie. I r bilius atmestas.
§#dos bus
dalinamos be l i m g j ą j r i ž d u m ė Vokiettjc*.
ganėtinai spėkų jį apdrausti
premieras
J i s sakė: "Viena didelė A- tas, kaip norėjo
mui galas, kas kam galvoje.
Nežiūrint to, darbo parti- ir apginti.
skktumo nukentėjusiems uki- Vokietijos policija
pranešė
Poineare
ir
kaip
norėjo
repamerikoj bažnyči. savo
vai
'Tas tik Francijai žinoma. Gi jos valdžia nemano atsistaty
ninkams, kurie bus užsiregis- f L i e t u v o n , kad minėtas jaunaraeijų
komisija,
kurioje
svarBuvęs sosto įpėdini* jaučia
kams duoda pilną religinę apFraneija
nori, kad vokiečiu dinti. Premieras MacDonald
travę valsčiuose, valdybose ar Į v o d v s s u l a i k y t a s Hamburge ir
ir žino, kad monarchistams
švietų. Tai Katalikų Bažny- j k a u s i ą rolę turi Franeija.
tauta kuoilgiausius metus jai tuoiaus padavė tam bihui pa- ,
vietos Ukinink,ų Sąjungos sky ] ) u s 8 ū g r ą 2 i n t a s Lietuvon,
, ,
...
l
čia.
Mes nekatalikai galime Nieko apie okupuote.
.
dar trūksta reikiamų pajėgų. riuose.
vergautų.
taisymą.
Tečiaus ateis laikas, kuomet
Apie Ruhro ir kitų Vokieti
kartais nepripažinti parapijų
Užsisakant sėklų reikės įmo
Komitetas
nepasiūlo
nei
mo
BOLŠEVIKU SĖBRAI.
jie
tikrai
bus
stiprus
ir
galin
mokyklų.
Bet tai katalikų jos ploty] okupuotes ekspertų
keti
20
nuošimčių
užsakytų
COOLIDGE IMA VIRŠŲ. gi. Tuomet bus kas-kita.
J a m buvo ratoriumo.
metodą, su kuria jų vaikai komitetas nutyli.
sėklų kainos. Likusioji suma
Iš Lietuvos praneša, kad
Tuomet
princas
ir
nekalbina
mokami religijos. Jie tai at išanksto sakyta, kad to klau Nieko nauja.
P R T R O I T , Mieli., bal. 9.—
bus atidėta išmokėti gale me vasario mėn. pabaigoje plėšimas
išnaujo
sieks
sosto
viršū
lieka knogeriausia.
Gi pro simo nebeliestu.
tų ir net nukelta sekantiems kai užpuolė Meškučių kunigą
. . TT
Jei neskaitant vokiečiu ge- Čia ir visoj Michigan valsty nės.
testantai ir žydai tuo žvilgs
1 uotarpu žinoma, kad V o- v .
bėj įvyko delegatų j nacionametams, beprocentinės pasko (Šiaulių ap.) atėmė pinigus ir
_.
.,
.
.,
.
-o
..le/.inkelių,
kuriuos
ekspertai
fToks
laikas
Vokietijai
pri
niu neatlieka savo prieder kieti ia, neatgavusi pilnai Ku-|
••
, .- •;,
..
los pavidale.
Šiai paskolai sunkiai sužoidę paliko.
...
_ ,
. ; nori užstatyti kuz reparacijas, les konvencijas rinkimai.
B.
siartins.
Nes
socialistų
val
mių.
hro, jokiu būdu negali atsi-1 .
*
. ...
I š republikonų laimėjo Pre
garantuoti bus imama iš ūki
,_
^ ,
.A .. i tai raportas
neduoda jokio
džia
Vokietijoje
neparodo
zidentas Coolidge delegatai.
ninkų vekseliai su vekselio da
NAUMIESTIS, T ^ . a p s .
"Denatūruota" religijh.
gauti.
Nes Ruliro teritorija' .„
_.
reikiamų
gabumų.
Jie
nebe
Kiram
Johngan
mažai
gaus
vėjo ir kaimyno parašu. U- — Miestelis auga ir plėtojasi.
, . . . . . , .
.
. ! realio. išsprendimo, kurs uzRabinas Krass priešingas "širdis.
tikę
valdyti
respubliką.
Mo
delegatų.
\ okietijai skaitosi pramones
.
•
. ., .
kininkų Sąjungos skyriai ir Labai patogioj vietoj.
Per
projektui publiškose mokyk
ka
jie
bosauti,
taip
kad
tik
. _ , ptiknntij.
taika su
ir nuo
gerPasirodo, kad naeionalėj
pavieniai ūkininkai sėkįų da Naumiestį eis naujai sumany
sįųlymai Europai
ir sugestijos
lose mokinti vaikus
abelnų kartą pažymėjo, kad be, . Ruh būvį.
Tai tik vieni sausi pa- republtkomi konvencijoj Coo kiti galėtų jiems bernauti.
linimo ir jų
parsigabenimo tas gelžkelis
iš Lietuvos į
religijos principų, kas galėtu ro \ teritorijos
okietijos grąžinimo
vyv.ausybeji ne
ne skauda Vokietijai.
Kelinti metai socialistams
lidge turės didžiumą delega
reikalu informacijų gali gau Klaipėdą. Naumiesty prekės
patenkinti kartu
katalikus, gali mokėti nei
Ne tos rųšies raporto Vo
mažiausios
bernauja
kitų
partijų
vyrai.
tų.
ti sėklų dalinimo punktuose; pigesnės kaip kituos mieste
protestantus ir žydus.
kietija
ir
Europa
reikalinga.
kontribucijos.
Telšiuose pas agron. Ivanaus liuos. Nutarta išgrįsti mies
44
Mes negalime turėti dena
UŽGINA MOKYTOJAMS KAS CHICAGOJE VEIKIASI ką, Šiauliuose — Ūkininkų telį akmenimis <ir tuomi pa
tūruotos (atskiestos)
religi
Sąjungos Sk. Valdyboje pas lengvinti susisiekimą.
RŪKYTI.
jos,"
sakė rabinas.
''(Jai
• AVASHDCGTON, bal. 9. —
p. Sobolį, Pasvaly pas kun.
mes galime
turėti "nearJACKSONVILLE, Fla.. b. Senato komitetas patyrė apie"
Kriščiūną, Biržuose — Ūki
Šiemet Lietuvoj yra 4 che
beer," bet negalime turėti
9. — Vietos valstybės norma proliibicijos situaciją Cbica
ninkų Sąjungos Sk. Valdyboj
mijos farmacijos laboratori
"near-religion."
Religijoje
lės mokyklos prezidentas pa goję.
pas Nagulevičiu, Rokišky —
Vasario
turi būti atatinkamas, dvasios
skelbė, jog ateity
mokyklos
U
Probibicinis agentas Arm- Ūkininkų Sąjungos Sk. pas jos, jų dvi Kaune.
nuošimtis. Abelnai religiniai
studentai, baigę kursus, ne strong komitetui nupasakojo, agron. Mačiulį ir Jonišky — mėn. išduotas leidimas įsteig
laboratorijai
principai negali patenkinti tų
gausią certifikatų mokytojau kad Chicagos majoras sąžinin Ūkininkų Sąjungos Sk. Val ti dar vienai
Kaune.
ir kitų. Kiekviena grupė —
ti, kurie vartosią, utboką rūky gai mėgina vykdinti probibi- dyboj.
"R."
katalikai, protestantai ir žy
mui arba krimtimui.
ejją. Tečiaus tas darbas ne
V I E K Š N I A I (Maž. ap. —
dai, religiniu žvilgsniu priva
Rūkoriai tad ateity negales vyksta.
|
ŠIAULIAI, — 28vasario p.
WASHINGtTON, bal. 8. — feriu važiavo vieškeliu per
lo vystytis atskiriai.
Kaip matosi,
Valstybės departamentą ofi kalnuotas apylinkes, kurios mokytojauti.
Anot Armstrongo, Chicago- Sutkus padare paskaitą Šiau Pavasarininkai 2 kovo d. su
Tai visai naujas išradimas.
cialiai painformavo S. Vals žmonių neapgyventos.
je svaigieji gerymai latakais lių jaunimui temoje " Naujo rengė čia viešą vakarą.
Kasdieninės pamokos.
tybių atstovas Albanijoj, kad pavojingiausia Albanijos daliejasi.
Gi tie visi, kuriems ji valdyba," o p. Bičiūnas ka
** Vaikai kasdien
privalo
DIDELI NUOSTOLIAI NUO reiktų
tenai nežinomi
piktadariai [ lis.
vykinti
prohibieiją, lbėjo apie "Vilkolakį."
PINIGŲ
KURSAS.
gauti religines pamokas tie
POTVINIŲ.
praeitą sekmadienį nužudė j Karo padėtis paskelbta viima graftus
ir "bootlegesiog nuo tų bažnyčių, kurioms
,
$1.00
Robert Louis Coleman iš San soj šaly, kad tuo būdu sulaiAĖYTtFS. — J a u čia pava
Lietuvos 10 litų
BOStfON, Mass., bal. $. — ^iam's' nieko nedaro. ,
jie priguli.
Mums geriausiu
Francisco ir George B. De kyt šiandieninės valdžios prie Kuone visa Naujoji Anglija
saris. Patvino Nemunas. NeAnglijos sterl. svarui 4.29
pavyzdžiu gali būti Katalike
Francijos 100 frankų 5.64
šų sukilimus. Nes yra Žmo begalo daug nukentėjo nuo
L o n g iš X e w Y o r k o .
K A N S A S CICTY, b a l . 9. — v a l o m a s t i l t a s . p i l n a s v a n d e n s
Bažnyčia."
•
•_
••_
xv,„
,
,
„
(
;
,
.
„
„
„
,
„
T>«bA4n
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4.22
Italijos 100 lirų
Anot oficialio pranešimo, a- nių, kurie mėgina kiekviena pastarųjų dienų nuolatinio lie Čia inėjo paprotin areštuotus ir purvo. Reikėtų daugiau
Toliaus rabinas skatino su bu amerikonu nušauta sekma proga naudotis, kad susilpnin
Šveicarijos 100 fr.
17.29
girtus žmones bausti ne pa miesteliui švaros žiūrėti.
taus
ir
sniego
tirpimo.
sirinkusius turėti (langiaus re dienį pirm pietų, kuomet jie ti valdžią.
Išsiliejo upės.
Visur kilo baudomis, bet bažnyCių lanky
Ilginės pakantos bendrai gy du automobiliu važiavo iš .Ti
Albanijos autoritetai bijo, didžiausi potviniai.
%t
ccir:
Kol-kas mu.
venant ir bendrai atliekant rana į Scutari.
Albanas šo idant ta žmogžudystė nepa nuostoliai apskaitomi
virš
visokius darbus.
feris pavojingai
sužeistas. kenktų Albanijos stovybai.
WASHINGTON, bal. 9. —
dviejų milionų dolerįų.
»
—.
m
Dr. Krnest Stires,- St. Tho- Užpuolikų butą šešįų.
Senate pakeltas sumanymas,
mas protestantų
episkopalų
Suv. Valstybių pasiuntiny- Buvo [žymus finansininkas.
idant Prezidentas Coolidge su
RUMUNAI
SKERDŽIA
b a ž . m i o s rektorius, kadhėda- M a t s i t i k i m o v i e t ( m ^ „ „ ^
šauktų taikos konferenciją.
SAN FRANCISCO, Cal. b.
ŽYDUS.
mas nurodė, kad katalikų pa tardytojus.
Nužudytų lavo 8. —- Robert Louis Coleman,
rapijų mokykbį oponentai tu
LONDONAS, bal. 9. — Iš , WASHINGTON, bal. 9. —
nu paimta į Tirana.
kurs
tomis
dienomis
nužudy
rėtų liautis kritikuoti tas mo
Rumunijos pareina žinių, kad Johnsono ateivybės bilių konPasiuntinybė tuoj aus krei tas Albanijoj, ilgus metus Ca•
kyklas.
Tie oponentai, sakė
Madden vadina
pėsi į Albanijos valdžią rei lifornijoj buvo žinomas kaipo tenai daugel vietose seka žy gresmonas
Dr. Stires, tegul pirmians ap
dų "pogromai.*' Policija ne- farsą.
*
kalaudama piktadarius sugau įžymus finansininkas.
sidairo aplink save, kągi jie
t,uri jėgų. grąžinti tvarką.
-——^-.
ti.
I r gavo valdžios užtikri
atlikę vaikįų religinėmis pa
ROMA, bal. 9. — New Yor
Majoras Dever parėdė, kad
nimą, kad ji tuojaus pakelia
mokomis. Jei jie neatlikę nei
Trumpoj ateity Chicagoj rubij gaminimo dirbtuves, kur .
akciją. , Į tas apylinkes siun ko Kardinolas Hayes vakar
dalies to, ką atlieka Katalikų
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
buvo pas Šventąjį Tėvą au bus statomas viešoutis, kurs yra streikas, saugos tik vieni
čiama kariuomenė.
Bažnyčia savo vaikų naudai,
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
diencijoje ir vyksta Ameri bus didžiausias viešbutis vi vedę policmonai.
tai verčiaus tylėti.
kon.
* l Ęį same pasauly, su naujausiais
Albanija kaltina plėšikus.
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
=
Katalikai Kliubo New Yorįtaisymais.
CHICAGO. — Šiandie nebanką — ŪKIO BANKĄ.
TIRANA, bal. 8. — Albani
MANILA, bal. 9. — Čionai
ke prezidentas Martin Con"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
Chicagoįei dar veikįa kele- pastovus oras; gali but liejos valdžia už amerikonų nu kalbama, kad Suv. Valstybės
boy taipat kalbėjo.
Darbuojamasi j taus; maža atmaina tempera
ir doleriais: perlaidomis,
žudymą kaltina plėšikus. A- a r tik ne#uos savyvaldos Phi tas bravąrų.
ir tuos uždaryti.
turoje.
REMKITE SAVUOSIUS, merikonai patys vieni su šo- lipinu salotniB.
tais ir telegrama.
•M.Tfuii
—

—

—

—

—

—

KAD TAIP, TAI RAPORTAS NEDUOS NAUDOS

I
*

Albanija Baimėje Žuvus Dviem
Amerikonam
S. VALSTYBĖS REIKALAUJA PRAVESTI
TARDYMUS

•

:

Siųskite Savo

Giminėms

T

L fETU V A
PINIGUS

"DRAUGĄ"

a

2

Trečiadienis, Baland. 9. 1924
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=55
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pavus namus, išlaiko kelias
gavus tarp savo dantų sutreš- nuoliai
KUN. POVILAS D O O I U H
nuosavybės neturi; Į bet* pusžroogį — pusgyvulį
valgyklas, turi savas skalby.
kinti.
jiems vįskas yra bendra, socialistą, bolševikinis gorila
klas.
Kad ne uodega, butų gali Jau minėjome apie vieninter baigia valgyti.
Yra radinėje* įvairiuose lio
lę Jėzuitų įkurtų. Paraguajuje
Kas girdėjo Grigaičiui iš
ma
patikėti,
kad
ta
beždžionė
iftfta kasdieną ia&yrua nedeldienim
tuvių teikraidiuose ir išleidęs
Metama
$6.00 tikrai yra žmonėms giminin- vienuolyniškai - komunistinę keltų jo skaitytojų jubilėjinį
keletą knygų. Pavyzdžiui:
valstybe, kuri išgyvavo .pus "kačių koncertą," kas žino L.
Pveei liet?
13.00 ga, bent kai kuriems.
01 prenumeratą mokaal lakamu. Lai
1. Dvasiškas maistas Kris
antro šimto met^ų. Atvyks- Socialistų Sąjungos istorijų,
ka* ečaitoai aso naražjnio ditniOfi
taus Sužiedotiniai per Šv. Al
Amerikoje kasmetą įvyksta tantieji iš Europos keliaunin kas tėmija pusiau socialisti
i t aso Naujų rMato. Norint pennaifonsą Ligourą. 1904 m, trys
ajU adresą i iaada reikia prisiųs 10,000 žmogžudybįų, daugiau kai paliko apie tų valstybę už nio S. L. A. vystimosi, tas Į
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
tomai.
rašuose tokį sakinį: "tai žemato.
siai siusti ieperkant krasoje ar ex- sia negu kurioje kitoje šaly
2. Pirmoji Komunija. 1910
preao "Mocey Order" arba įdedant je pasaulyje. Sunku yra žmo miškas dangus."
metais.
tisdgus i regiatroota laiiKa.
Prašome gorilų nesumaišy
POLITIKOS BRUOŽAI.
gų pataisyti; tad gorilų gimi
3. Visų metų apmąstymai.
naičiai nutarė kontroliuoti gi- ti komunizmo su bolševizmu.
2334 South Oakiey Arenut
Iš lotynų kalbos versta, 1922,
LIETUVA. Sukilęs visoje
mimna,
Ir piktinasi mūsų
Pirmųjų krikšeiouių bend
Ctucago, Illinois.
4u tomu.
neramus
upes,
bolševikėlių laikraštis, kad rumas — komunizmas buvo iš Lietuvoje
l e l . Boosevalt 7793
4. Jėzaus Meilė. Iš kunigo
Lietuvos valdžia to neleidžia. liuosos valios; vienuolynuose sprendžiant Genevoje Klaipė
Pinarto versta. 1921 m. 346
Girdi, atsitinka, kad nekurios žmonės yra iš liuosos valios; dos klausimą,' atslūgo. Buvo
T k U P I N I U K A I .
karštų protestų ir valdžiai ra
pusi.
mergaitės, iš gėdos, savo vai Portugalijos
laisvamaniams ginimų nenusileisti. Pažangos
5. Kaip vesti susirinkimus!
kus skandina ir žudo. Jie su atvykus į Paraguajų katalikų
Prieš pusketvirto tūkstan
žmonės darė pranešimus vie
1908 ir 1918 m. (dvi laidos).
savo gimdymu, kontrole nori komunistinės valstybės naiki
šuose mitinguose Klaipėdos
čio metų pranašas grasino
Katalikų Veikimo Centre
toms mergaitėms pagelbėti ir nti, žmonės nei bauginami nei
klausimu; peikė valdižią, kaip
žmonėms, paskendusiems sajau antri metai vice-pirminin
siūlo visus
kūdikius žudyti prašomi nenusileido: velijo
antai Vilkavišky ir kitur. Vi
vymeilėje: "Jus vandenį už dar motinos yščiuje.
ku. Pasižymi ištverme, suma
Neste žūti, negu pasiduoti. Nes i i
suomenė dabar galutinai su
pinigus pirkdama gersite." A t bėtina, kad bolševikiškieji gonuniu ir darbštumu. Daugiau
liuosos valios jie tų komuniz pratus, kad Lietuva Klaipė
šiai jo pastangomis yra nu
rodė tuomet pasibaisėtinas i r į ^ į į j į į į i n e s c a ' U s " up ; a
mų buvo įgyvendinę.
Krik- dą laimėjo. Bet už tą laimė
pirkta dabar tebešautieji Kau
negalimas dalykas, kad taip ^ j o g ^ ^
2udhnM ar
ščioniškasis komunizmas yra jimą
turi užsimokėti pasi
ne prie Laisvės Alėjos Kata
neišsemiamų ir kiekvienam
jau užgimusių, ar motinos yš paremtas ant meilės savęs at imti ant savęs reparacijų da
likų Veikimo Centro namai.
reikalingą Dievo dovanų pričiuje visvien yra žmogžudy- sižadėjimo, ir liuoso žmogaus lį, sudaryti iš Klaipėdos au
sieitų už pinigus pirkti. Žmo
bė.
noro. Užtat krikščioniškas ko tonominę vienatą, įvesti "liuTRUMPOS ŽINIOS.
nės pasirūpino senai pranašo
Gorilų giminaičiams esant munizmas gyvuoja 1900 metų. psųją zoną," leisti lenkams
žodžius
išpildyti.
Ir jau
I^ietnvoj dideli pavandenys.
prie valdžios negalima kūdi
Nemunu.
Bolševikai gi patys pripa sielius ^plukdyti
daug milijonų kai kas i>adarė
kius žudant sustabdyti suau žįsta, kad jiems komunizmo Klaipėdos galutinį sprendimą
Franeuzų laikraščiai rašo,
pelno iš vandens.
Katalikų Veikimo Centro Vice Pirmininkas.
gusiųjų žmogžudybių. Bet idealų nepasisekė įkūnyti.
Lietuva pripažino. Liet. Sei
kad šimtai žmonių pasiliko
Xe iš vandens; iš svetimų
tiesiog stebuklas yra, kad yra
mas užsiėmęs vidaus tvarky
Gimęs 1877 m. sausio 20 d. iŠ Kauno. Apsigyvena Vil- be pastogės dėlei išsiliejusio
kišenių.
Nei franeuzų Komuna, nei mu.
iaug save žmonėmis vadinan
Knebionių kaime, Girkalnio niujo ir čia išbūna iki 1919Nemuno. Vanduo ' kaskartų
ru^ų
Sovietai
—
nėra
komu
čių, kurie to nesupranta.
kyla augštyn. Didelis pavo
VOKIETIJA įvairiais bu parap., Raseinių apskr. iš vi m., eidamas Lietuvių Centro
Amerikos
Senatas dabai
nizmas^ Nuosavybės tenai
dutinių ūkininkų. Mokslus ė- Komiteto nukentėjusiems del jus gresia Kaunui. Valdžia
dais
nori
išsisukti
nuo
repa
pravedė įstatymų, kad oras
Tie iš jų, kurie prie vald-l«iekas neišsižadėjo, nei komiimasi priemonių
apsaugoti
yra " nepanaikinama tautos žios nepritelpa, sudarė "Mo- sarai • milijonus sukrovusie- racijų mokėjimo Entantei. jo: Liepojuje, baigdamas 4 karo šelpti sekretoriaus pa
gimnazijos klases ir Kaune, reigas. Vokiečių okupantai, į- gyventojus nuo nelaimės.
nuosavybė.''
Įstatymas vi kslo .Tavorščių" šiltų kompa ji,
nei ūkininkai, maištus Bet ekspertai sako, kad Vo
kietija galėsianti 'sumokėti Žemaičių Dvasinėje Semina t&rdaini slaptame susinėsime Suv. Vabt. turtas.
siškai teisingas, bet ženklas
nuolat
prieš
valdžių
keliantienijų ir mokina žmones. Va
rijoje. Kmigu įšvęstas 1890 su jiems negeistinais žmonė
uuostolių
atlyginimo
40
įnililabai blogas. Iki šiol buvo
Amerikos žmonių turtas
kar
telefonuoja į redakcijų ji, nei darbininkai, fabrikų
m.
Vikaro
pareigas
ėjo
Kvjemis, areštuoja ir per 3 mėsiekia $320,803,862,000. Kiek
ardų aukso markių.
manyta, kad oras yra nuosa
mašinas
po
šmotelius
išvogususigėdęs žnuogus, sakosi butkuose, Panemunėlyje, Tirkš nesius daro tardymą, galų ga
Vokietijos valdžia pareiškė
vienam Suv. Valst. asmeniui
vybė viąų — žmonių, gyvulių
1
vęs Gugio paskaitoje ir pasi- **?& G* but Leninas su
liuose, Nemakščiuose, Vand le nubaudžia pinigine pabau
Entantei, nepriimsianti militenka po $2,918.
ir augalų. Amerikos Senatas
piktinęs labai jaučio-Jurgelio- Trockiu ir tikėjo į gryną ko
žiogaloje ir prie Žemaičių ka da. Patekus Vilniui į bolše
tarės kontrolės. Tą galinti a t
paskelbė, kad oras yra "nuo
munizmą.
Bet
jie
norėjo
ko
tedros bažn. kur ėjo drau vikų randas, kartu su koletu Besarabijos klausimas.
nio begėdišku pliurpimu apie
likti Tautų Sąjunga. O kita,
savybė tautos." Tautos nuodivorsų naudingumų: tenai munizmą įsakyti visiems. O reikėtų ir Franci jai nusigink ge ir Žemaičių Vyskupo sek kitų lietuvių inteligentų, a- , Rumunijos delegatas, llassavfbe^gaj^ma jei neparduoti,
nenorinčuijų nuli jonus papjo
retoriaus pareigas.' 1901 m., reštuoja ir sodina kalėjimam canu, pasiųstas Vienon į de
buvę
viešai
sakyta,
kad
luoti,
kada
nors.
yokietija
ne
tai išnuomfaoti. Ir senatas skel
gindamas lietuvių kalbos Įri kaipo įkaitą. Vilniaus, Dvin- rybas su Rusija pareiškė, kad
, , . / . , ,
, . ••okrienam vvrm reikia kelių vė.
norinti but toliau* niekinama,
nieko bendro nenorės Rumu
Tarj) katalikų komunizmo
šęs, Panemunėlio liaudies mo
bia jau, J kad daugiau, kaip- «tjF
,. , .
. , , . .
sko ir Smolensko kalėjimuo
franeuzų.
nija turėti su Rusija jeigu
v
, y
,.
nacių,
o kiekvienai
bobai kekykloje bedėstydamas tikjių vyrų.
Ir buvę sakyta
tie ir bolševikų komunizmo yra
se
išbuvo
pusę
metų.
PągryFRANCIJA pyksta ir šnai
išnuomuoti.
terminų
ant dvejų metų\Vell,
oro negalima
ji nepripažins Rumunijai Be
siog ciniškai-gyvuliškai. Mes toks mažas skirtumas ir pana ruoja į vokiečius. Atsistojęs bos pamokas, susiduria su ru žęs iš kalėjimo Kaunan 1919
bus galima prailginti, 'pate
sarabijos.
padėkojome žmogeliui už in sumas, kaip tarp žmogaus ir »š naujo Francijos valdžios su mokytoju, dideliu rusifi- liepos m. paskirtas Žemaičių
pus..."
supranta
katoriu, ir dėlto Vidaus Reiformacijas.
Kadangi
jis gorilos: katalikai
priešaky p. Poincarė smar
katedros vice-prepozitu. 1920 Sudegė fabrikas.
Blogai dedasi ximerikoje, prašė kų nors daryti
prieš žmogaus prigimtį, bolševikai kiais žodžiais puola Vokieti kalų Ministerio įsakymu b n - j r a b u v o į f o * ^ ; j s t e i g i a .
New Bedford, Mass. sude
jeigu nuo piniguočių užgrobi pornografijos skleidimų,' tai žmogaus prigimtį tarp savo
•• g e j m a
gė firmos * * "VVamsutte Cotton
ja. Jam labai nepatinka, kad vo nuteistas 2 metam Kretinmo reikia net orų saugoti. Jei įies vietoje patarimo duoda ilčių sutreškina.
vienuolynam
Visa tų , / .
.
. .
Mills fabrikas. Nuostoliai sie
vokiečiai nuolatos reikalauja gos
?
.
,
,-i
V
•
,
•
Visuomeniniam
darbe
pragu už kiekvienų atsiduksėjhnų me užklausimų:
,..
, ,
W
A.
kia $100,000.
apleisti okupuotą Ruhr'o k ra laika dideliu pasisekimu o r g a 'dėjo
daly\-auti
nuo
pat
praGrigaitis
sako,
kad
mes
ši
prisieis mokėti po dolerį, A— O ko lindai į purvynų? taip sakydami, mirkčiojame į štą, grasindami reparacijų ne nizuoja slaptų lietuvių kny džios kunigavimo laikų. Daug Francijos skola Anglijai.
merika gali užtrokšti.
«Vr nežinojai, kad gorilos Be bolševikų pusę. Ne, mes tik mokėti ir vėl pradėti pasyvj gii ir laikraščių gabenimą iš prisidėjo prie "Pavasarinin
P. Snowden pranešė Ang
Tilžės
j
Lietuvą.
1914
m.,
pra
tinka į mokytojus?
faktų pripažįstame.
Gorila- pasipriešinimų. Kaip Francikų, Ateitininkų ir Liet. Kata lijos parlamente, kad FranKol kas dar to pavojaus
sidėjus didžiajam karui, Kau
likų Mokytojų Sąjungos iku cija kalta Anglijai $622,896,bolševik. yra gauruotesnis už joj, taip Vokietijoj eina sinar
nėra. Amerika yra turtinga
no tvirtovės komendantas į158 svarus sterlingų.
Pasipiktino Grigaitis mūsų nuplikusį socializmą ir"tipre- ki riea parlamento rinkinius
šalis, ir visiems savo sve
sako, kaipo neištikimam val-< rimo. Dabar yra^ Pavasario
pasakymu, kad katalikybei j s n į g u ž pasenusį Grigaitį. At- politinė kova.
čiams teikia patogumų kuodžiai, į 24 valandas išsikelti Sąjungos garbės narys, Atei Vokietija nenori kontrolės
ANGLIJAI gresia dideli
komunizmo principai
nėra sisakiusieji krikščionybės ir
tininkų Susišelpimo Fondo ir
Vokietijos valdžia pranešė,
puikiausių.
Atvyko iš Afri
:
taip jau svetimi. Kad palin meilės* «#edieviai iš gerųjų, darbininkų streikai.
Šv. Zitos Draugijos pirminin Entantei, kad nei viena valskos gorila, — žvėris-bezdžioksminti senelį, dar pridėsime. nuo krikščionybės pavogtųjų
EGIPTE neišgaudytieji ša' nančių Prezidento rinkimų. kas. Daugiausiai jo pastan t^Bė žiūrėdama savo garbės
nė,
stipriausias ir žiauriau
Apaštalams pirmieji krikščio komunizmo idealų,
sutvėrė,Hes priešai-boJševikai ragina Viena partija prieš kitų į va i gomis
ateitininkai
jsigijo ir tradicijų negali būti il
sias gauruotas gyvulis, Nenis nešdavo savo
turtų "ir nuoseklų iki galo stiprų, žiau- ^darbininkus pakelti terorų, rius šmeižtus, nesąmones ki Kaune savus namus, kur dagiau pavergiama. Jie siūlo
kurie Amerikos rašytojai ir
birais pila, velka aikštėn* buk bar yra Studentų ateitininkų Tautų Sąjungos kontrolę, no
t
laikraščių redaktoriai paskel viskas jiems buvo bendra." rų, kriaugeringų, gyvuliškų suirutę.
Vienuolynų nuo pat pradžios bolševizmą.
AMERIKOJE (Suv. V.) ei tai tikrus ĮM-įešingos partijom bendrabutis.
vi nusikratyti franeuzų įvai
bė, kad ta milžiniška beždžio
ir iki šiai dienai yra tukstaji
Žmogus — katalikas nuo na įvafziausi rinkimai. Par kandidatų Nusikaltimus. Ko- Šv. Zitos Tarnaičių Draugi- riausių kontrolės misijų. Fran
nė esajitį jiems tolima gimi
apsigins; tijos uoliai rengiasi prie atei va eina,
'ja jo vedama. Turi įsigijus ?ija pyksta.
naitė.
Tur but dėlto gorila čiai; vienuolių milijonai. Vie- žiauraus gorilos
i LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

DRAUGAS"

•

tapo patalpinta
viename iš
geriausių Xe\v Yorko viešbu
čių.
Darvino teorijos pasekėjai
Amerikoje duoda visokių pajtogumų svečiams goriloms;
ik prieš ateivius — žmones
ie labai protestuoja.

'• JL.L
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BALTGUDŽIAI.
T

. (Užbaiga)

t '

Baltgudiių veikimas.

Paskaityti baltgudžių
laikraščius
Ta milžiniškoji
žiaurioji gana įdomus dalykas. Jie drožia visą tie
beždžionė sakoma esanti labai są lenkams į akis. Taip gražiai pajuokti
panaši į žmogų.
Ir tai yra ir skaudžiai įgnybti lenkų valdžiai ir užiesa.
Ji turi iš viso ketu- sidegeliams lenkams, nemoka net lietu
i a s kojas ir penktų — uode- vių laikraščiai,
ja, su kuria užsikabina ant
Varšuvos seime baltgudžių atstovai
nedžių. M su gauruota, y t me
yra susidėję su ukrainiečių atstovais ir
ika, su žiauriais dantimis-ilmoka gerai peštis su lenkais. Jie dažnai
imis, juodoj makaulėje ji tu
važinėja į Baltgudiją su paskaitomis ir
ri smegenų košės, bet tndesta
mitingais. Žinoma, lenkų laikraščiai vi
ai mažiuko daikto — proto;
emoka ugnies sukurti, iki saip juos keikia, išdavikais ir bolševi»
vejų suskaityti negali ir žo- kais vadina, bet tie nieko nepaiso ir sao pasakyti negali.
Šiaip vo varo. Atstovo teisės duoda jiems gu
n ji mėgsta žmones, jeigu
lę veltui gelžkeliais važinėti ir nors šieki pasitaiko vienų kitų pasitiek apgina nuo policijos.
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Per vargią į mokslą.
Lenkai baltgudžių gimnazijų moks
leivių nenori priimti į universitetus. To
dėl jų dalis mokinasi Minske, p kiti net
užnibežyje. Taįp žinau, yra keletas net
Paryiiuje. Prahoje (Čekoslovakijoje) jų,
Todosif yra apie 100. Jie ten leidžia net
mėnesinį t laikraštį/ kurs gana turiningas,
ir turi stipriai gyvuojančią studentu, drau
giją. Čekoslovakų valdžia juos šelpia.
Bet nežiūrint "lenkų persekiojimų yra ba
ltgudžių studentų ir Vilniuje. Jie ten
taipat įsteigė "baltgudžių studentų są
jungą."
Čia reikia paminėti, kad mūsų oku
puotoje Lietuvoje yra baltgudžių gyven
tojų. J ų buvo savanoriais lietuvių ka
riuomenėje. Todėl buvo*įsteigta Lietu
voje ir Gudų Reikalų Ministerija. • Bet
dabar nebesant Daltgudžių-neokupuoto
je Lietuvoje, pasirodė ir toji ministerija
nebereikalinga.
Baltgudijos Valdžia.
Reikia paminėti, kad baUgudžiai yra

mmmm
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paskelbę savo nepriklausomą, valstybę.
Jie turi ir savo ministerių kabinetą,
kurs, žinoma, nieko negali daryti savo tė
vynėje ir yra priverstas sėdėti svetur
(Kaune), llgalaikjnis to kabineto ministeris, i— pirmininkas
Lastauskas, buvęs Lietuvos Tarybos narys nuo baltgu
džių, yra labįaL rimtas ir mokytas veikė
jas ir labaiv malonus inteligentas. Tas
kabinetas siunčia Tautų Sąjungai ir Va
karų vulstykįėms visokius protestus prieš
lenkų persekiojimus Baltgudijoje. Ar tie
protestai ką» atsiekia, tai kitas dalykas,
bet visgi lenjkams* truputį akis bado. Mat
dabar jau pradeda sužinoti Europa, kad
yra tiar^ kokie tai baltgudžiai, kuriuos
lenkai visaip smaugia. Baltgudžių užsie
nio reikalų minifeteris p. Cvikevielas įtei*
kė net raštą amerikiečiui Pavis, Klai
pėdos klausimo ištyrimui komisijos pir
mininkui, pabrėždamas, kai Lenkija ne
turi jokios tteisės į Klaipėdą, kadangi
ji neturi jokio kelio į tą uostą. Mat Ne
munas . esąs įne lenkų, teritorijoje, bet
Lietuvos ir Baltgudiįps respublikų že-
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mėje. Apart to neleistina esą duoti tei
sių Klaipėdoje lenkams i r tuo žvilgsniu,
kad jie negabentų per Klaipėdą miško iš
. Baltgudijos.
Išvados.
Abelnai imant, baltgudžių santykiai
su lietuviais labai draugingi ir nuošir
dus. Mat abejiems reikia kovoti prieš
tuos pačius grobikus ir engėjus lenkus.
Kaip išsivystytų tie, santykiai, jei baltgudžiai gautų nepriklausomybę, sunku
pasakyti išanksto. J ų laikraščiai kartais
parodė pretenzijų net į mūsų Vilnių, nes
tas miestas esąs aplinkui baltgudžių ap
gyventas. Paltgudžių atetovai Varšuvos
seime net yra derėjęsi su kaikuriais len
kais del autonomijos savo kraštui su
centru Vilniujc(M). Bet visgi, aš ma
nau, su baltgudžiais butų galima dorai
susikalbėti ir draugingai sugyventi. To
dėl mes nuoširdžiai jiems linkime pasi
sekimo atgaivinti savo tautą ir įsikurti
greitu laiku nepriklausomą Baltgudiją.

Tnvia<UeniX Bąlami. D, 10.24
S — • — • - — —
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Busimieji vadai buriasi.
sportui atsidaycs Juvg. YensB a l '6 d. laikytame Giedri- lovas jis eina (manadržerio)
flįftJ$,'lft kp. susirinkime apie vedėjo pareigas. Jurgis Ven
por^^esėtkų naujų narių pri slovas, yra gabus atletas ir
siraše*. Sakoma, kad dar ne moka gudriai valdyti tyma.
j na į lauka^- aria ir beria į jį
visi vietiniai moksleiviai-ės Kad tik saulutė greičiau iš
'grūdą, taip padarykime ir
priklauso prie šios jiems taip džiovintų žemę, nes bolinini mes: susipratimo bei vienynaudingos organizacijos. Vi kai su nekantrumu laukia tos
[bės grūdą savo tarpi pasek isi, nariai-ės stengsis iki pas valandos, kad galėtų pradėti
I me, o vaisius bus tvirtas orVERTA SUSIDOMĖTI.
kutinio sutraukti į Giedrą. bolę mėčioti.
'ganizatyvis kūnas, kurį mes JĮI
Toks susibūrimas moksleivių
J. Brazis vietinis siuvėjas
Lietuvių tauta nėra m i l i j o Į ^ u k e l e t $ n ^ t ų turime suku
yra gražus apsireiškimas mū aukavo 25 kp. bolininkams
nioriu tauta. Lietuviai ilidžkl re> t i k ačiū mūsų nerupestinsų vietinės moksleivijos. ir siutą vertės 25 dol. ir tas
moję yra darbo žmonės, savo S11™™, daugelk stovėjome :
daug jai ir mūsų tautai le siutas dabar yra leidžiamas
rankomis uždirbą sau duoną, j nuošaliai. Tuomi organiaaty-. Pavyko.
Taškas. ant išlaimėjimo, kad uždir
Žmonijoj yra turbūt jau t o v i u kūnu yra Lietuvių Darbi' Bal. 6 d. L. Vyčių 36 kp. miantis dalykas.
bus šiek tiek pinigų del įki prigimtis ,kad turintis ninku Kooperatyve Sąjunga, gerai atvaidino veikalą "Lie
Jaunimo reikalai.
sisteigimo naujų uniformų.
(čia turiu minty darbdavį) jon dėtis mums visiems jau tuvaitė," š v . Dievo Motinos
Lietuvos
Vyčių
14-tos
kuo
Sporto
mylėtojai
jsigykit
Gal dat (Sopulingos dr-jos surengtaper savo godumą luptų du *enai atėjo laikas.
pos
svarbus
susirinkimas
įnors viena tikieta ir. pagelbė
kailiu nuo beturčio, žmogaus mėgin»>ime eiti žingsnį vieni, jjne vakare, Šv. Antano par.
vyks
trečiadieny,
bal,
9
d.
po
kit tiems sporto jaunuoliams
darbinmko. Iki šiol, ačiū d a r | n e o r S » I l i z u ° t i *
Ne. Toliau ,svėt.
pamaldų Sv. Antano par. sve
pasipuošti, kad ne butų sar
binnkų suspratimui, jų prisi taip būti negali. Mes reika- Ne be priežasties.
tainėje.
matos, kada pasirodis prieš
dėjimui prie gerų organizaci tingi savo šeimynai, savo tau K a i ; ž i l l k o d e l m u g u d n m g i .
Visi
nariai-ės
malonėsite
su
Mūsų, kaipo darbininkų j o s p r i e j 0 p r i e t o > k a d « i m _
publiką. Ti kietus galima gau
jų, bei unijų, turčiaus godu
sirinkti,
nes
yrą
labai
svar
ti pas Vyčių narius, neatsa
mas dalinai tapo pažabotas, uždavinys ne svetimus pene portuoja" vaidijas iš kitų ko
bus
susirinkimas.
Kurie
dar
kyki t pasiųlymo. Butų malo
bet ir tai nevisur. Daugely ti, bet šeimyninio gyvenimo lonijų atvaidinti veikalus, už
neužsimokėjote šįmet duok nu, kad atsirastų daugiau to
vietų darbo žmonės neigiami reikalus aprūpinti, o nuo pildyti vakarų programas!
lių, malonėsite tai padaryti kių įžymių aukotojų, kaip p.
]>o senovei, o ypač tose vie- gerai aprūpintų šeimynų, tau Argi tik gandai?
šiame susirinkime, kitaip bus J. Brazis, tada mūsų 'tymas'
'tose, kur darbininkai neorga ta susilauks tvirtesnės jauno
Girdėt gandai, kad L. Vy organas "Vytis" sustabdy turėtų viso to, ko jiems rei
nizuoti. Iš to aišku, kad šios kartos, išauklėtos dorai
čių Cliicagos Apskrities cho tas, nes to Centras reikalau kia.
mums lietuviams, to< nuos tėvų priežiūroje ir išlavintos
ras atvyks į Cicero atvaidin ja. .
Šermukšnis.
moksle
sulig
pašaukimo.
kaudos daugiausiai tenlva pa
ti operetę "Klaipėdos Julę," Dabar eina vajus naujų na
Lietuvių Darbininkų Koo
s r =tx=
nešti, dėlto, kad didelė did
gegužės 11 d. &v. Antano par. rių prirašymo,
atsiveskite
žiuma iš mūsų nepriklauso peratyve Sąjunga paremta
• svet.
kiekvienas nors po keletą
nei prie jokių darbininkų or Kristaus mokslo principais ir
J ^ W narių.
ganizacijų. Negi mes moka i ja visi darbininkai katali- Krepšių dirbėjams bixnifl.
Visų Šventų dr-ja rengia Mažųjų Vyčių susirinkinias
me vien tik tiek, kad savo kai gali prisirašyti. Yra tai
raumenimis penėti kitus, o vienintelė lietuvių darbinin krežių vakarą bal. 13 d. Da- to*» ketvirtadieny, 5:00 vai.
bar nariai bei narės galvoja po piety, Šv. Antano par. sve
sau, savo tautai, jokios nau kų katalikų organizacija.
tainėje. Prisirašiusieji ir tie,
Šio mėnesio pabaigoje, bū kuriam lfrepčininkui ir kiek
dos iš to neturėti? Ar ne lai
kurie nori prisirašyti, malonė
kas jau šiuo klausimu susi- tent balandžio 29 — 30 dd. jam duoti uždirbti už krep
kit atsilankyti, o sudarysime
domėti! Juk jau pavasaris, yra šaukiamas Lietuvių Dar šį ir paskui ar baravyką ar
vieni} iš puikiausių ir did
Kaip kiekvienas ūkininkas ei bininkų Kooperatyvės Sąjun žąsį dėti į tą krepšį.
žiausiu, organizacijų Ciceroje.
Greitai auga.
Xuo šio susirinkimo jau pra
Naujos bažnyčios fondas dėsime skirstytis darbus, kas
taip jau auga, kad, kai-ku- boles žais, kas ristynėsna eis,
M
.
ftoolcvard
0S87
Telefonas Coulevard 19*9
rie sako, neužilgo daaugs nau kas boxing norės ir 11.
jos, projektuojamos
bažny
STRAIPSNIS »7
L. Krekščiunas.
Miego
Svarba.
čios bokštą. Kurie ligi šiol
4«06 5o. A>htaod Arenas
Miegas svarbus yra vaikams. Tik
Chieago. 111.
dar nedavė aukos, — jų gė
del penėjimo reikėtų vaikas išbudint
Tai.: t ryto Iki l t p!et: 1 po
Jie tuoj jg-auna paprotj keltis tik del
1701 W. «-tfc 8t
• I ptet iki 1 po plet: • : ! • rak. Iki
dai tokių randasi ir tarp pa
reguliariskų penėjimų, ir yra papras
Valandos nuo 8 iki 12 dlcsa. nuo f
W s » rak.
ta,
kad kūdikis rniega Ištisa naktj
siturinčių žmonių — juu gė
Iki 8 Tai. vale. Nedėllomts ouo I
nuo šešių iki šešių, pradedant su
iki 2 Tai. pu pietų.
trejiuoju mėnesiu. Jie turi būti lai
dinasi prisipažinti, kad dar Vyčiai veikia.
V.
komi šiltame, serai išvėdintam* kam
r e l f f o u a . - fceeley 74SO
nedavę
aukos.
Tik
pamėgin
Kovo
27
d.
L.
Vyčių
25
kp.
baryje. Y.ra paprasta, kad normalis
r
kūdikis išmiega 20 valandų ir 24
kite užklausti tokio, tai grei "base bolTo" ratelis turėjo su Po
pirmo meto jiems reikėtų snusterti kiek paryčiais ir popletų, vie
tai
pastebėsite
jo
nesmagu
sirinkimų. Susirinkimas buvo ną ar dvi valandas. Rytini poguli
Gydo specialiai visokia* vyrų U"
Gydytojas,
Chirurgas,
Obsmoterų lytiškas ligas.
mą.
skaitlingas atletais, ir šiaip jie patys saviame atsipratina po
tetrikas ir Specijalistas
2401 Madisoo Street
dviejų metų. Bet popietini reikia pa
laikyti iki šešių metų ir vėliau.
nariais.
Buvo
svarstyta
į
ko
Elektroterapas.
Sjuup. Westera Ave. — OMcago
v%ian-lo«- 2—4 po pietų 7—9 rak.
IŠIMA TONSILUS —
kie, klesą šjmet stoti, nes mie
šviežia* oras.
1)—B«
nuuiaim*.
šviežias
oras
yra tiek reikalingas
•>—B« peili* it b* • • • M S H .
*tas ta- viskę, tvarko. Paga- kaip miegas. Kūdikis
turi jo gauti
» ) — H*
kn»Qj«.
ouo
gimimo.
Kambarys
turi buU ge
4)—B«
j
*
k
i
«
pavojau*
sretkatel.
Paeijeatol nereikia sirgti, r a 
Tel. Boule\ard 2160
'iaus nutarta užsiregistruoti
Atlankykite Lietuvą!
16—r li tuoj vaisyti, lt g a l eJM
rai išvėdintas, bet tas nereiškia šal
DR. A. J. KAKALIUS
I
| darbą.
i klesą " A , " nes šįmet, ro- tas. Dviejų savaičių kūdikis vasarą,
I Paaryde 'Gall-*tonM' (akmeni* tulžyjt)
Trečioji
Vasarinė
o keturių iki šešių žiemą, kūdikis
Ir akmeni* šlapumo pūslėje be oLietuvis Gydytoja*
ios, geresnės spėkos, negu turi būti aklimutuojamas, taip sa«
peracijoa, *u tam tikromis mokaIlAkomia priemonėmis bal vaistą U.
EKSKURSIJA I
kant, su lauku. Vasarą jokių prisi
3303 South Morgan Street
perhiai buvo, tų patėmijau rengimų*
; Apkiurtokiems sugrąžina girdėjimą. . .
nereikalinga, bet žiemą y.
Oyde> viitakiae lisma pasekmingai. Ir Jei
Chieago, 111.
LIEAUVA.
yra
reikalas daro operacljaa
ra
serai
kudjkj apsupti lyg išvežant
nuo jų kalbos ir išsireiški
rraffsiJoaaH patarnavimą telkia aavo
lauk.
Tada
reikia atidaryti langus
Šiii, Ekskursiją. Vadovauja
ofise:
mų ir tikiuosi, kad šįmet "ty plačiai kokią valandą ar ilgiau, ne
1411 So. 50 Ave. Cicero, HL
C. G. LUKSlS
dedant kūdikio į vėją. Tą padarius
*nas" bus atsakantis.
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 1 T a i
keletą dienu, kūdikis gaji būti išplačiai žmomaa lietuvis kalbčtopo plet iki t vul. vakarą
vežam*
lauk. Kūdikis turi kasdien
Nedėllomls Ir eeredomis ofisas
Girdėjau, kad Chicagos Vy galu t i Šviežio
jas ir keliautojas
oro, ar stuboje ar lau
rytas.
Išplauks 15 New Yorko
ke,
žiūrint
koks
oras. Geriausias lai
Šiai žada siusti "tymą" į sei
Gydytojas ir Chirurgą*
kas
yra
nuo
10
ryto
iki 3 po pietų.
Gegužio
(May)
28
d.
mą,
kuris
bus
Homestead,
Pa.
Jis
turi
būti
gerai
apsaugotas
nuo
4631 S. Ashland Ave.
pagarsėjusiu visame sviete
vėjų, šalčio ir dulkių. Kūdikiui au
•r ketina pakviesti Clevelen- gant, reikia jis ilgiau laikyti ore, o
Tel. Yards 0994
EKSPRESINIU LAIVU
gero oro, galima jj laikyti te
įiečius į rungtynes/Mūsiškiai prie
GY&VTOJAS m CHTHURGAtt
Valando*nai visą dieną
4442 So. Western Ave.
bolininkai su mielu noru apNuo 10 iki 12 pfet.
Teief. Lafayette 4US
Maukšlinimas.
Nuo 2 iki 3 po piet
-dima cliicagiečius rungtynėse . . MsutkštiHinuvs.
(45,647 tonų)
yrą tiek svarbus
Nuo 7 iki 9 vakare.
kiek
šviežias
oras
ar miegas. Labai
DEŠIMTIES DIENŲ LAIKU
pasveDdnti. Bet, Broliai, Chi
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
jaunas kūdikis gauna tiek mankštini
J LIETUVA
Ofiso Tel. BouJevard MtS
-^agos
Vyčiai,
išsilavinkit
at
mo kiek reikia, spsvardydamas, vo
RezJd. Tel. Van Buren 0294
per Southamptoną,
liodamas ir rėkdamas maisto. De
6 malonios dienos kelionės jūrėse
sakančiai, nes kitaip, kad ne vynių ar dešimties* mėnesių papras
Tel BouJevard 3686
Kainos:
tai pradeda ropinėti ir prie to rei
atsitiktų taip, kaip kad at kia
TREČIOJI KLASĖ
U akstimi.. Paprastai kūdikis
RUSAS GYDYTOJAS IR
I Kaunu .
$100.60
bando vaikščioti tinetu amžiaus, bet
sitiko
su
Detroito
102
CHIRURGAS
PRANEŠIMAS
I JPiliava
$100.50
čia kūdikiai skiriasi. Ksidikj neregi
Specialistas Moterišką, Vyrišką
kuopos "tymu." Jie bandč kia laginti vaikščioti ar stovėti Jl1 Klaipėda (Menu-1) $107.00
Vaikų ir Tįsy eferoniškų Ugų.
negu jis pats nori. A
Virš to %5 mu|to (karės)
net du sykiu elevelandiečius iagu
.
.Sveiki
kūdikiai yra tautos tintas.
Luksis lydės ekskursantus
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St Pilietis
Jei
negai
žindyti savo kūdikio, ne
sumušti, bet nepasisekė jiems
stačiai J Lietuvą ir aprūpins visus
imk jokių šansų. Duok jam Uorir pasilinksminimus visoj kelionėj
Kampas 31st Str.
•,o padaryki. Pas mus randa denV Kagle Fieno, maistą,, kori*
Kiti išpa ūkimai kas Sereda
iVal.: 10—11 ryto: J—l po plat.
išauklėjo šimtus tūks
si gana gabių žeidėjų, turi pasekmingai
7—8 vak. Ned. 10—U d.
C'unard Line
tančių kūdikių bėgy pastarų 62 mo
140 No. Dear
me gana atsakantį metėją tų. Tūkstančiai gydytojų po visą ša
bom Str.
lį rekomenduoja Eaglc Pieną del
Chieago,
/Picher) Edv. Bruksą ir vi (o. kad jis lengvai suvirškinamas ir
Utinois
maistingas. Kagle Pienas yra gryna*
ii kiti yra gana puikus lo- ir sveikas. Jis lengvai suvirškinamas,
jo visados gali gauti groserneje,
Sėjai, o labiausiai yra didelei ir
Perkėlė savo oflsa po numerio
nežiūrint kur eisi.

LIETUVIAI AMERIKOJE
•

•

-

-

-

LIETUVIAMS DARBI
NINKAMS.

CICEROJE

D

A
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A R A I

Dr.SABrenza

Dr Marya
Dowiat-SavSs

.

.

•

.

.

•

.

.

•

•

,

.

•

.

•

Iš CLEVELANDO.

•

Dr, I. M. Feinlmg

H5

•

gos metinis Seimas į Cainbridge,
Mass. Lai nepamiršta
kuopos tai, ir saukia kogreičiausiai susirinkimus, kad iš
rinkus priklausomą skaičių at
stovų ir juos Stiman nusiųs
ti.
Šiandie darbininko žodis yra jau galingas. Tarkime tad

. •

•

i ' • "

Dr, A, Račkus

OUNARD

Dr. Maurice Kahn

0 ••

0> &
V

P

S E pentkartes,
tOk^tąnčiai A«
menkos motinu var
iojo Borden's E3gl©
PJeną savo kfitHkiy
bonkutėse

Dėlto
kad Eagie Pienas bu
vo rekomen d u o t a s
joms

vienatinis

Motinos
rado, kad Eaglc Pie
nas susideda tik U
šviežiausio ir gryniau
eio puikaus pieno ir
gryniausio cukraus

h Kad
Eagle Pienas suteikia
jų kūdikiams pilną
maistingumą,
kuris
neapsunkins jų opii;
viduriuku ir yra len
gvai suvirškomas,

Jei
norite dykai pamoki
nime jusy kainoje
jkaip penėti jusy kūdi
kį su Eagle Pienu ir
padaryti ji stipriu ir
sveiku, išpildykite ši
tą kuponą ir prisiūskite mums.
KUPONAS
Pažyinčkit katra Literatūrą Norit
Penėjimo
Valgiai
Kūdikių
Instrukcijoj
. Vaikams
Knyga
Vardas___
;
«••!, *
s
Adresas \,, L
A,
,
(Lithuaniaa
fc
••»»•

• O R P I V
BU1LDINO
NEW YOFJL

«.U«

COMPANY

rf^M

4«*

AQUITANIA

X^

'p

1

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI .AE ^MAI
NYTI VISADOS KREIPKTTfeS
PAS HUB. TAS JUMS BUS
AKT NAUDOS.

UETUVIAI GRABOEIAI
m .Įm i • i • m m m m y • • i * i m »

Telefonas

FABIONAS

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ldgų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo S—S
po pietų: nuo
7—8.JO
TąJuura
Nedėiiomis: 10 iki 1.
Telefonas Drezel 8880
•"••

DR. JONAS P. POŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS!

Tel. Gaaal 0257 Vak. Canal E118

DU. P. Z. ZALATORIS

Perkėlė savo ofisą, po num.

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

3337 So. Morgan Str.
VALANDOS: 0—12 iš ryto

mit
So. Halsted Etreet
Valandos: 10 iki 12 ryt*; 1 iki 6
po pietų; C iki 9 vakar*

Nuo 2 vai..po piet iki 9 vak. j,

.,,.,,.>

u

t*, ,S^S rrf^i7*w^";^~o«'"vrį^r^«' »^*«. w<ta,

Bet—"M Jusijlšalvji ptlfM ! W*!<ii 'i — l#i taa mgadir* visk*.
Ką t^i«m afsitftm,* piimin,* HĮ.ie Jua jasi} mylimoji panele t
V**j£*J£
tmę<*; f A n W v n impnūh,
i * e i . nMuto. jei y«jPracl<Mite kaeyti aavo gaivą
ir twr*..d naiv«rUf i>lci4u««a po vi*j k»i»b;iri. Naudluiit

Raffles

\ EJEEHEil j

rlrLkuni; mirtinoj r.riHfcj! UiUikykH nje kitų pagarboje.£Mk »u. t r u k i u l»atxi^-- ' ,
Lt n J ^ , . O^ k i e k i u .akan, ^ r kokia d^imt d • « *Jgį»
' J ^ į * *™J į
iuli* įiUBfimti. ^ v o »krybflc bfle kur. Pltiskanog « i - » %-«*•" i truuigi Uiką !

r

i i T t o . vi-kHs k" reikia djrytl, tai nrtkarciaia ptfriiiti l » vo. «h * ^ « ^ * '
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Tiktai nuolatinis saugojimas iš tė
vų pusės palaikys kūdikius nuo ne*
^apenėjimo ir apsaugos juos inuo
Hgt>s užpuoliniij bol užtikrins jiems
jaunystės vikrumą ir stiprią^sveika
tą, kurie yra busiančios laimės ir,
pasisekimo pamatai. Ufeanėdin4inlai»
gi rezultatai gaunami penint neda
psnėtus kūdikius su Eagle Pianu.
Mokyklų vaikai, kuris kentė
ouo
silpnumo majsto, stebėtinai pasitai
so su Eagle Pienu, kusmet tas jde
damas j jų paprastus vagius. Visi
vaikai turėtų gauti vieną syk} Eag
le Pieną j dieną, apart paprastų vai
glų. Atmlešk du ŠaukStu Eagle Pie
no ąu trimis ketvirtadaliais puoduko
žaHo vandens. Kiti vaikai geriau j}
myli suginger ale, vaisių sunkomis,
suplaktu Kiaušiniu ir skanskooiu.

į

Skaityk SfcK*s straipsnius k » * savaitę

kr BMidsk Ateičiai

809 W. 35tti St, Chieago

Tek Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pNMrut ir
«
Parduodam Lajrakortca. -

.Tf

y

4itf

Grftboriua
ratarnanJu IsJdotuvėse
r«a>
tmvėse,
krlLšCf*
oėe
ir
kltoos*
retkalnose.

3307 Auburn Ave.
I n > i | l » > i i i i » i > n • » ^ i * m • m,^tm m m m fmtm

S. D. LACHAWICZ
Lirtnvls

= w

Orabortns

t s l 4 Vi. 2*rd F t
Cicago, IH.

,•""»*

Patarnauja laido
tuvėse kuopijriauala.
Reikale mslafciu at
sišaukti,
o
mansį
darbo busite užga
nėdinu.

Telefonas Ganai 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Oeneralia Kantraktoriua,
fitatytojas ir senų namų
taisytojas.
8319
24-tk oireab
Str««t
« i y West
w e s i »*-IH
Claicago, IB.
j

Boulevara

A. Masalskis

1

Dr. CHARLES SEGAL

paveldėjas

motinos pieno.

Dr. A. L Rutkauskas

Dr. A. A. R0TH

daktaru kaipo

TeL

Oaaal 1S71
tltt

ss
TTT

RBMKITB SAVUOSIUS,

Trečiadieni*, Baland. 9, 1924

D R A U G A S
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se
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vakare bus išpildyta gražus namie. Pareis* iš darbo, tai
NORT HStDE.
mo ir kuris narys"rė daugiau
baknytinis koncertas. Bus pro jau į mokyklos (yardų) bo.
serijų išpardavė ? tam buvo
ėka.
gos išgirsti giedant gabius so lę mušt, kad mėto tai mėto.
duodamos dovanos. Pirma įib
Sulig paskelbto programo v ana — didelė 'dėžė saldainių rer mano paskaitas balan listus ir vietinės parapijos Nerupi nei vakarienė. Tai
pirmadienio vakare dailinin teko p. vytei P. Krutulienci džio 3 d. aukojo Lietuvos Var eltorų. Pasirūpinkime koncer kur-gį valgis, kad basebollės
kas A. Žemaitis kalbėjo gan ir antra dovan'a — p-lei v. gdienių Seselėms šie asme tan atsilankyti visi šios kolo laikas atėjo. Biskį atšilo, tai
FEDERACIJOS SUSIRIN- apsčiai susirinkusiems lanky M. Paulauskaitei.
nys:
nijos lietuviai, o taipat kvie besibovina. Mes paremsime
KARDINOLO MUNDELEIN
. KIMAS.
PRIĖMIMU!.
"Bunco P a r t y " komisijos Gerb. kun. Prof. B. Urba 'Mami yra ir kitų Chicagos juos ir jie išlainiės tikrai čam
tojams apie paveikslų pieši
P. pijonatų — pirmenybę šį.me
— $5, J. Lebežinskas — $1.50. kolonijų lietuviai.
mo
technikų,
spalvų
estetikų,
raportų
išdavė
p-lė
P.
Jure
K. Federacijos Chicagos
tų. Kada tik darys vakarus,
,,(
Po $1: J. Naujokas, Jučai
Visi, be tikėjimų skirtumo,
perspektyvų
ir
kitus
Tanai
vičiūtė.
"Bunco
Party
įvy
Apskričio svarbus susirinki
Turime pasidžiaugti mūsų - visi paremsime juos. Gir
tė, P. Misys, B. Itadiškausruošiasi iškilmėn.
įdomius
,
o
taip
mažai
publi
ksta
ateinantį
šeštadienį,
bal.
mas įvyks šiaaidie, bal. 9 d.,
kienė, o Labanauskiutė, B. bažnytėlės gražumu. Žmonių dėjau, kacT vienas iš jų vakai žinomus dalykus. Kalbė 12 d. Tikimasi,
atsilankys
B Chicagos arkivyskupijos 7:30 vai. vakaro Aušros Var tojas viskų nupasakojo labai skaitlingas būrelis jaunimo. Naujokienė, V. Daugirdienė, sueina labai daug stacijų ei karų bus tuojau po Velyki]
ti ir pamaldų klausyti.
subatoj, bal. 26 d. Visi eisi
ofiso paskelbta, kad J o Emi tų par. mokyklos kambary. vaizdingai ir visiems supran.
VI.
Struoga,
A.
Bacevičius,
Nutarta
aplankyti
A.
Žemai
nencija Kardinolas Mundelein (West Sidėj).
taniai. Klausytojai buvo d ai čio dailės paroda, vyčiams pa M. Stankevičius, D. Maksvy Aftoriai labai puikiai pa me į L. Vyčių 5-tos kuopos
Skyrių atstovai malonėkit lininkui labai dėkingi, kų iš
Chieagon gryž gegužqs 11 d.
Taradaika.
tis, A. Kumšlytis, J. Valaitis, puošti. Mūsų Seserys Kazi- vakarų.
skirtu
laiku.
Visi
žada
važiuo
Katalfiku Labdarm Draugi atsilankyti punktualiai. Svar reiškė gausiu rankų plojimu. ti.
A. Afarcirikevičius, A. Rugie mierietės labai tuo rūpinasi.
Vyčiams.
Valdyba. Sekantis dailininko A. Že
Jos labai dailiai išpuošė al
jų Sus-mas artimiausiomis bus reikalai.
nius.
Kas link pakeitimo organi
torius per 40 vnl. atlaidus. Lietuvos Vyčių .") kuopom
dienomis paskirs
komitetą,
maičio pranešimas bus pada
Smulkesniais
—
$7.55.
zacijos vardo tapo nubalsuo
SVARBUS PRANEŠIMAS
Mušu, kolonijoj dar nė vienų'mėnesinis susirinkimas įvyks
kuriam bus pavesta pagamin
rytas jaunimui ir mokslei-1
Viso
labo
suaukota
—
$31.05.
ta: 50 balsų už naujų ir tik
metų taip nebuvo^ gražu. Jos šiandie, ba.l 9 d., š. m., Sv.
viams
ši
ketvirtadieni,
8
vai.
ti generalius planus Kardino
Visiems
aukotojams,
o
yChicagos ir Apielinkės
tai 2 prieš, arba už senąjį.
labai rūpinasi ir-gi procesijo Mykolo parap. svetainėje, 7:
vakaro.
Tema:
Lietuvių
dailė
lo priėmimui.
paė
didžiai
gerb.
kun.
Prof.
Vyčiams.
Taigi 16 kuopa pageidauja,
mis. Mes labai esame dėk i n* 30 vai. vakaro. Visi nariai
senovėje
ir
dabar,
Lietuvos
Protestantų bažnyčios pra Gerbiamieji:—
B.
Urbai,
ir
Federacijos
sky
kad vietoj ^Lietuvos Vyčiai'
prašomi atsilankyti. Bus svar
gi Seserims už tai.
dailininkai
ir
dailės
pakrai
riui,
kuris
daug
pasidarbavo
nešė, kad ir jos prisidės prie Kaip girdėjote iš laikraš
butų Amerikos Lietuvai Vystoma apie pavasario darbus.
Mūsų jaunimas.
pos,
Čiurlionis,
mūsų
stylius,
rengiant
man
paskaitas,
reiš
priėmimo iškilmių. Chicagos čių, kad balandžio (April) 4
ciai.
A. L. Manstavi&us, rast.
Basebolininkai jau neišsėdi
liaudies
dailė
ir
t.
p.
kiu
šiuomi
giliausių
padėkų.!
Church federation (protesta d., 1924 m., Transportation
Prie kuopos šį kartų prisi
Kun. Dlr. K. Rėklaitis.
ntų) sekretorius Mee pranešė, Building, (ant 12-tų lub"ų), Vakar ir vėl buvo mat v tis rašė penki nariai, trys iš per
kad artimiausiomis dienomis 608 S. Dcarbom st., Chicago, parodoje apart chicagiečių iš niai metų basebalininkų: JuMlctiael Jasnauskas & Go.
Jau netoli.
federacija suformuluos pla 111. jnasidėjo lietuvių dailės toliau atvykusių žmonių, kaip ngis, (Young), Balsevičius,
8. W. B A N E 8
Ateinančių nedėlių jau Ver
nus.
• • paroda ir tesis 10 dienų, ši tai iš Waukegan, 111., India Stadutis (Friday) ir dvi jau
ADVOKATAS
bų sekmadienis. Tų dienų šv.
7t W. Monroe Street
Žydai taipat dalyvaus Kar paroda, mums lietuviams yra' na Harbor, Ind. ir kitur.
nos mergaitės, kurių vardų
Room t 0 4 -- Telef. Randolph X9€0
Vienų
iŠ
gražiausių
paro
Mykolo bažnyčioje, 7:30 vai.
labai
svarbi
dailės
žvilgsniu.
dinolo priėmime.
Tai: Nuo 9 ryto lkl i po pi«ty
Perkame ir parduodame
neteko sužinoti.
doje
paveikslų,
būtent
"Skai
Vakarais. S20S 80. Halsted 8tr,
*
namus, lotus, farmas ir biz
Parodų surengė Lietuvos
Miesto tarybos komitetas
Telef. Tardą i « l l
nius, skoliname pinigus, in
Moksleivis B. Balčiūnas bu
Q * n n A \/IMIII
Chicago.
keliaus Xow Yorkan.
Kitas Dailininkas, Antanas Žemai stus Vakaras'• nupirko žino
šiurįname
namus,
langus
ir
vo
prirengęs
duoti
paskaitų,
I
A
H
U
A
f
I
IR
U
I
mas Chicagoje, (Bridgeporrakandus į geriausias kom
komitetas bus majoro paskir tis. Parodoj yra įstatyta virs
bet
buvo
jau
vėlybas
laikas;
TURIU
PARDUOTI
OREI
te) biznierius — aptiekininpanijas.
tas Chicagoje priimti Kardi aštuonios dešimtys (80) jo ori
Prielankus i r teisingas pa
— paskaita tapo atidėta ki-j TAI PLAYER PIANAS, su
ginaiių paveikslų. Vieni pieš kas Poška.
nolų.
tam susirinkimui.
suoleliu, kabinetu ir 40 muzi- tarnavimas užtikrintas.
Paroda
telpa
vidumiesty,
ADVOKATAS
Kreipkitės žemiau duotu
Arkivyskupijos kunigų tar- ti Lietuvoj, kiti Amerikoj.
•«M
byla* T I M I M C Teisi
Po sus-mo sekė serijų t r a u k o s rolių. Kaina $140.00.
noajs Abstraktus. Padaro pirkimo b
adresu:
2259
W.
22DII Str. parearlmo
DoJnuaeataa far įraUojima*
pan pasveikinti Kardinolų pa Karu buvo progos būti atida Transportation building, 608
1389
Milwaukee
Ave.
kimus.
Gavo
Bronis
KrutuSo.
Dearborn
st.,
ant
12-tų
lu
7 South Dearborn Street
• Phone Canal 1295.
skirtas ir Šv. Jurgio parapi ryme šios paveikslų parodos,
1 mos lubos
lis
10
auksinių
dol.
ROOM 1538 T K i n i ' N E HLDG.
bų, ir atidaryta kasdien nuo
Chicago, 111.
jos klebonas, gerb. knn. M. tai negalėjo atsigėrėti, ypatin
Telefonas Randolph 3261
Korespondentas.
3 iki 10 vai. vakaro.
ga
paveikslų
grože.
Vakarais: 2151 West 22 St.
Krušas.
MOTERIMS PRANEŠIMAS
Telefonas Canal 1667
Dailininkas, Antanas Žemai
BRIGHTON PARK.
Šitas
tavoras
parsiduoda
Amerikos Lietuvio Mokykla
BRIDGEPORTAS.
tis,
iš
dešimties
savo
parodos
*
DIDINA GELEŽINKELIE
žiemą ir vasarą.
Vilnonės
3106 So. Halsted Str.
dienų, ketvergo vakarų, balau
gijos
nėrimams,
visokių
spal
Mokinama; Anglų Ir Lietuvių kai
Subatoj, 12 d. baL MeldaČIAMS UžMOKESNJ.
vų matkas 4 oz. kaina 28c. bų: Aritmetikos, Knygvedystės,
džio (April) 10 d., 8:00 vai. Iš jaunimo darbuotės.
A D V O K A T A S
žio svetainėje bus suloštas :tfc. 40e.
Stenografijos, Typearrltimg, PirkMetropolitan State Rauko Name
lybos Teisių, Laiškų Rašymo, Su
Balandžio 3 d,, L. V. 16-ta juokinga* veikalas "Ekspro- Marškonės —šilk linen arijos vienytų
Geležinkelių darbo boardas paskyrė Amerikos jaunimui,
2201 W. 22nd St.
Tel. Canal 6699
Valstybių Istorijos, Abel•jis
pats
žada
paaiškinti
apie
,,
mezginiams
ir
siuvinėjimui.
nos Istorijos, Geografijos, Poli
kuopa laikė mėnesinį sus-mų prijatorills.
padidino užmokesnį 5 nuoš.
Ekonomijos .pilietybės, DaiwĮ
~
~ •
r i " '~ĮĮ
Kaina matkas 10c. 15c. 20c. tinės
Sus-mas
kai-kuriems geležinkeliečiams, paveikslų reikšmę, bei Lietu vyčių kambaryje.
lrašystės, Grarnatikos,
Literatū
Visas Cbicagos jaunimas 25c.
35c. 50c. — 1522 yardų.
ros, Retorikos Etima'ogijos Ora
buvo skaitlingas. Jki šiol bu rengiasi pamatyti.
4irbantiems ant geležinkelių vos daile.
Atdara visas dienas ir sek- torystės.
Dailininkai, Antanas Že vo dedama jėgos į L. V. CM
MOKSLO LAIKAS:
madieinais visa dieną. Kreip
vakaruose nuo Chicagos.
W. S.
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų.
ADVOKATAS
maitis, dailės srity yra taip eagos Apskr. chorų, kad s takitės tuojaus:
vakarais
nuo
7
iki
9:30
vai.
IJžmokesnio
padidinimas
F. Salimanavičius
Lietuvai brangus, kaip Mai tomą " Klaipėdos J u l ė " butų
Ofisas DldmlcstyJ:
liečia £5,000 darbininkų. Per
TOYVN OF LAKE.
504 W. 33rd Str 1-mos lub
ronis poezijoj. Kad pažinti pasekminga, už tai turėjo ne
29 South La Salle Street
PARDUODU, MAINAU ir
metus geležinkeliu bendro
Maironį ir jo poezijos per maža nuostolių savo kuopai,
K am bar Ls 630
PERKU
L. Vyčių 13 kuopa turės
vėms prisieis 5 imliomis dole
Telefonas Central 63t0
lus, tai reikia daug studijuo ypač dabartiniu vajaus laiku.
Namus, lotus, farmas, bučernes,
mėnesinį susirinkimų šiandie, JIEŠKAU brolvaikio Antano Rim proserius,
rių daugiau s išmokėti darbi
automobilius ir kitus biz
ti. (Ii nuvažiavę i dailininko Dabar visį kaip vienas sto
Vakarais 3223 S. Halsted St.
koa, kuris gyveno Calif. Antanas nius. Turiu namu ant pardavimo ir
bal. 9 d., 8:15 vai. vakaro Da Rimkus paskutini kartą man raiše mainymo visos Chicagos dalyse, yninkams.
Telefonas: Yards 4681
parodų per valandų pamatysi ja į darbų organizuoti naujus
vis Square parko svetainėje. 1915 metais 15 Los Angelos Anta pač prie Vienuolyno (Marguette Mano Rimkaus tėvas, Juozas, motina nor) kur yra puiH/aual Chicagos ko
įne jo daug gražių sielų žavė narius.
Visi
nariai
teiksitės
susirin
Ona Gerulaič'iukė, metų Antanas lonija, dabar lietuviai
apsigyvena.
REIKALAUJA 100,000
jaučių paveikslų.
Rimkus turi. apie 38—40 amžiaus. Norintieji pirkt, parduot ar mainyt
Susirinkime daug dalykų kti.
Su nekantrybe lauksiu žinių.
kreipkitės ypatiškai, ar laiškų, gausi
DOLERIU.
Kadangi dailininkas, Anta buvo svarstoma, daug svar
Su
aug&ta
pagarba,
te
greita, teisinga patarnavimą.
Koresp.
JONAS RIMKEVIČIUS
ADVOKATAS
nas Žemaitis, pašvęs minėtų bių dalyki? nutarta ir padary
Antrašas:
Illinois valstybės generalis
Ofisas Vidurmlestyje
Kaunas, senas mlestasv Vandens
vakarų jaunimui, todėl turiu ta. A. Budris surado naujų
CHICAGO
TEMPLE BUILDIHG
gatve, No. 3 Jonui Rimkevičiui.
prokuroras Brundage trankia
77 West Washington Street
garbės kviesti iy prašyti Ame "baseball" menedžeri, J. Ju
Room
1728 Te!. Dearborn §087
tieson laikraštį Chicago KveJonas Alekna vedęs Barborą KaNamu
Tel. Byde Park 8385
rikos jaunimų, ypatingai Vy ngi; (Young), kuris apsiė UBTI'VTS AKIŲ 8PEOIAIJ8TA8 zokaitytę
mano tikrą seserj, Jonas
ning American.
Reikalauja
Palengvina
risi; paeina iš Teisių aps., Ilakių valšč.
čius, nuvažiuoti į parodų mi mė suorganizuoti baseball ty
aklų
tempime
Židikų parap. Etreliškių kaimos. 10
100,000 dolerių atlyginimo.
REAL ESTATE
kas yra priežas metų kaip išvažiavo J Ameriką ir po
nėtų vakarų.
mų. Komisija tapo išrinkta v^>
timl
skaudėjime šiai dienai jo nežinome a,r gyvas ar 2418 W. Marquette Rd. arba 67 Blvd.
Tas laikraštis stovi guber
Chicago, UL
Vincas Rukštalis. del organizavimo naujų na galvos, svaigulio, aptemimo, nemo miręs ir adreso jo taipgi neturim*. Arti Westeni Ave.
A D V O K A T A S
Tel.
Prospeot
8678
tum*, -kaudanciua
ir užsidegusiu*
Jis
pats
arba
kas
apie
jj
žinote,
natoriaus Small pusėje.
Gi
Veda
bylas visuose Teismuose.
rių
ir
pažadėta
duoti
dovanų
L. Vyčių Centro Karšt.
karščiu aklų kreivos akys katerak praneškite šiuo adresu:
Examinuoja Abstraktus. Padaro
nemiegi o: netikras akis ln dedam
prokuroras Brundage skaitopirkimo ir pardavimo Dokumentus
tam nariui-ei, kuris daugiau to.
L. VAIVADIENĖ,
Daroma egsa minas elektra parodan
Telefonas
Canal
7233
Jonaičių Kaimas,
155 North Clark Street
mažiausias klaidas. Akiniai pri
PRANEŠIMAS.
M«I nepermaldaujamas guber
narių prirašys prie kuopos. Į tis
Šiaudinės Paštas, •
PETRAS CIBULSKIS
Room 1518 Ashland Block •
taikomi teisingai, toli Ir eiti matanPapilės Val.Šč.,
Telefonas Dearborn 4788
natoriaus priešas.
komisijų išrinkta: dvasios va tieraa pagelbėta. Sergėkite savo reMaliavoj Uno Kon t rak torius
Vakarais:
2841 W. 23-rd Place
Šiaulių
Apskr.
gėjlmo
Ir
vaikus
einančius
mokyk
Localas 269 A. C. W. of A.
Telefonas
Canal 3580
das kun. J. Skripkus, kun. J. ton. Valandos: nuo ' l t lkl 8 vakaro
Kauno Rėd.,
Laikraštis
perdaug apie
0 A2 Ų
Nedaliomis nuo 10 lkl 12.
šaukia extra susirinkimų 11
LITHUANIA
Statkus ir apie dešimts kuo
prokurorų prasitarė, tad iš
1545 W. 47 8t. ir Ashland A v
d. bal. 1924 m. 7:30 vai. vak.
l'el. Central 8800
pos
narių,
kurių
vardus
sun
to ir bvla.
1564 X. Robey st.
POPIEROS
ku ir išskaitliuoti. Visi žada
Malonėkite visi kriaučiai
<r
Aki* \ pritaikymo m e n e
dėti
pastangų,
kad
didžiųjų
KRAUTUVE
DVI LENKĖS IR VĖL
ateiti j tų susirinkimą, nes
PAIEŠKAU merginos ar moteries
20
metų
prityrimo
ADVOKATAS
dalį Bridgeporto lietuviško
prie nanyj ruošos pas našlj. Šei
Nepaprastas
AREŠTUOTOS.
yra daug svarbių reikalų kai
VldurmlesUJ
Orisa*
myna visa suaugusi, vaikų mažų nė
mūsų
blsnlo
katalikiška jaunimo sutrauk
ra.
Room
1703
Chicago
Temple Bldg.
bedarbės laiku ir dar bus rin
augimas reiš
Atsišaukite pas Joną Žvirbli, 2012
Charlotte YVeiss ir Marion kimai delegatų į šeštų suva us į Vyčių organizacijų.
7 7 W . IVashinston St.
CICERO Ofisas: Panedėlio vak.
S. s i ii iig ht., ant antrų lubų iš už
kia
sąžiniška
Hojft, 1400 W. Huron st., abi žiavimų, kuris įvyks Philadel
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5038
pakalio.
Serijų komisijos narys, P.
Kostumeriams
dvi jaunos lenkės, pinu trijų phia 10 d. gegužės.
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak.
Čižauskas pranešė, kad jau
3236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6787
patarnavimą.
mėnesių buvo areštuotos, kuo
Kviečia Valdyba. viskas prirengta del laimėji2338 So. Leavitt Street i
METŲ SUKAKTUVĖS
met josdvi užpuolė su revol
UMTTOMAI PARBtflKIA
veriais viena
krautuvę ties
Akly Ligms
' J.'P. V V A I T C H E S
Ar jums skauda galvą T
Chicago ir Robey gatvėm.
L a vv y e r
Ar jūsų akys ašaroja t
Tel. Lafayette 4228
Ar yra uždegtos f
KAZIM. RANDIKĖS
LIETUVIS ADVOKATAS
Tomis dienomis josdvi vėl
Dlen.:
D. 514—516—127 N. Dear
Degina ar niežti T
mir.isios balandžio 10 d. 1923
born St. Tel. Randolph 5584—5585
Ar skaitant akys greit pavarg
areštuotos, kuomet
mėgino
Pamaldos už jos dūšią jvykd
Vakarais
10717 Indiana Ave.
•tat
balandžio
10
d.
8:30
vai.
ryte
Roseland
Tel. Pullman 6877
Togtį vienoj vidumiesčio krau
Kaipo lietavys, lietuviams visa
Ar kvaišta galva T
šv. Kryžiaus bažnyčioje su eg
dos
patarnauju
kuogeriausia
Ar matote kaip Ir plakančia/
zekvijomis, antros Mišios bus
tuvėje.
(po tėvais Dvereckiutė)
H. YUAKA
taškus t
Aušros Vartų bažnyčioje 8:00
8228
Weat
38-tb Street
Ar
atmintis
po
truputt
mafejnl
vai. ryte. Jau metai praslinko
Mirė Balandžio 7.1924 m. 10:30 vai. vak. 53 m. amž.
Pirmu kartu abidvi lengvai
. Ar akys opios Šviesai?
kaip baisioji mirtis
atskyrė
KAPEAPATH
Kilo iš Suvalkų Rėd., Vilkaviškio Apskr., Paje
Ar jaučiat* kaip ir smiltis aky
nubaustos.
Bet dabar, maKazimierą nuo mūsų mažo
būrelio nuskynė Viešpats Die
vonio parap. Išgyveno Anglijoj 26 metus. Amerikoje
sat
fyt, jos gaus gerų "užmokesvas iš mūsų širdžių žydinčią
Ar
yra
baltą
dėmė
ant
voku
t
10 metų.
kvietkelį, Kur mes nieko ne
Ar
turit
kataraktą
t
nį."
galime padovanoti kaip ' tik
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Joną,, sunūs,
Ar turi žvairas akis T
4201 South Rockwell Street Mišių maldą. Tegul ilsis mūsų
Juozą, Joną,, Praną, Vincentą ir Antaną; dukteris
Telefonas Lafayette 8026
brangioji Kaz4kę šaltoje žeme
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto lkl 9 vai. vmkars
Chicagos teismai perdaug
Įėjo mes pas ją nueisime, o ji
Margaretą. Bajorinienė, Agniešką Kulikauskienė,
Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydau
pas mus nepareis.
AKTNIU SPECIALISTAI!
Brigydą Wenefredą ir Konstanciją Kamarauskaitės.
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują ser
nuolankaus moterims, kurio3
1801 So. Ashland Ava.
Prašome širdingai visus gi
gančių gydymui budą : nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
Kūnas
pašarvotas
2322
W.
24th
gatvė.
Kampas 18 gatvės
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus,
mines, pažystamus ir draugus
fudo savo vyrus. Dėlto, dau
jis dar smagumą telkia.
Ant
trečio
augstp
viri
Platto
ap
dalyvauti pamaldose.
Apie laidotuves bus pmanešta vėliau.
Jeigu j a s aplanklai net keletą gydytojų, pas kūrinos pagalbos ir gi
tiekęs, kambariai 14, 16, If ir 17
gelis .moterų naudojasi pro
Pasiliekame nuliūdę tėvai ir
nseusIradU.
a sergi širdies, nervų, nunaių, paralyžiumi. Inkstų, ausų n#~
Nuliūdę Visa Šeimyna Kamarauskų ir Kulikauskų
Valandos nuo 0 ryto Iki 9 vakare
du sumai.
girdėjimo,
naktiniais
•uslšUpinimals, ar kitokia sena Ilga, ateik, o a i noriai
ga.
Nedėltomis uždaryta.
#

o
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