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AUKŠČIAUSIAS TEIS- |
MAS IŠSPRĘS OREGONO
ĮSTATYMį
ŽMONĖS BUS PAŽADINTI
LINK PROTINGESNIU
PAŽIŪRŲ.

FRIEND)

Graikijos Karalius Nenori
Atsisakyti Sosto
IŠ TRANSYLVANIJOS JIS PASKELBĖ PROKLA
MACIJA GRAIKAMS
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LIETUVOJE.

CHICAGOJE.

KAUNO KONFERENCIJA.

PO "PRIMARY" BAL
SAVIMŲ.

Kauno konferencija
įvyk
sianti nę anksčiau balandžio
mėn. pabaigos, kadangi d a r
programa nėra pilnai paruoš
ta ir be to įvykęs šiomis die
nomis Estų kabineto krizis,tai
daljinai trukdo anksčiau susi
rinkti.
Visos trys Pabaitės
valstybės, matyt iš prirengia
mojo darbo, rimtai rengiasi
prie Kauno konferencijos, ku
rioje bus svarstoma visa eilė
svarbįų Pabaitės valstybėms
ekonominiu klausimu.

%
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Gera proga demokratams

laimėti.
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TURKESTANE KILUSI
REVOLIUCIJA.

Iš ŽEMAIČIO DAILĖS
PARODOS.

LONDPNAS,, bal. 10.. —
Vietos laikraštis Daily Mail
gavo žinių, jog ^Turkestane ir
aplinkiniuose distriktuose ki
lusi revoliucija,
atkreipta
prieš bolševikų valdžią.
Revoliucionieriai pažangiuoja. Bet Maskvos valdžia su
traukia stiprią
kariuomene.
Pramatomos didelės skerdy
nės.

Šiandie 3 vaL po pietų, 6v.
Kazimiero Seserų Akademi
jos studentės aplankys p. Že
maičio dailės parodą. P-s Že
maitis pasižadėjo joms duoti
specialu prakalbų apie dailę.
Visi pasinaudokite.
Bntų
gera, kad šią dailininko p. A.
Žemaičio dailės paroda kiek
vienas lietuvis pasinaudotų—
ateitų ir pamatytų p. Žemai
čio sutvertų dailės kurinių.

Praėjusį antradienį
per
i i
primai-y" piliečiai išnaujo
Bus suprasta, k a d negalima
nominavo kandidatu į guber
varžyti žmonėms laisvės.
natorius Illinois valstybėje
BUKARTESTAS, b. 10. — liai ir sostui ir peržengė kon
P O R T L A m " O r e M l>al. 10.
šiandieninį gubernatorių Len
K a s blogiaus, patį
Graikijos
karalius
Jurgis, stituciją.
— tinome anti-pri vatinių mo
Small, republikoną. • Iš de
kurs laikinai gyvena Transyl- karalių padarė savo žaislu.
kyklų Oregoną valstybės įsta
mokratų partijos kandidatu Į
vanijoje paskelbė proklamaci
Karalius
pažymi,
jog
esanti
tytus vietos federalis distrikgubernatorius
nominuotas
Toki
arod
me
ja į draiki jos gyventojus.
BOLŠEVIKAI
APSIDIRBA
^
P
^
% "etuviai,
įo priedermė atsiliepti į Grai
to t smas sugriovė.
Trys
Norman
L.
Jonės.
pirm
Am<?rik
e turime
ir
Karalius protestuoja prieš
SU
SAVO
PRIEŠAIS.
'
*
°J
>
kijos patriotingų tautę ir ją
tVdc-aliai teisėjai vienbalsiai
Illinois valstybės republikopastarųjų laikju Įvykius Grai
gal greitai neturėsime. Įžanįspėti nuo viliugįų, kurie val
pripažino, kad anti-privatinių
njų
partija
suskilusi
į
srovės.
kijoje.
Pažymi, kad jis ne
MASKVA, bal. 10. — Kon- S a i parodą tik 25c. ir tikietas
stybei gamina tik vienas ne
mokyklų įstatymas yra prieSEIMAS.
Cbicagos didžiulė spauda be
atsisako teisės kar a 1 i a u t i
trevoliucionierių byloje Kie- S e r a s vison* dienoms. Be to,
laimes.
šingas ne vien Snv. Valstybių
galo karčiai kovojo g. Small
Graikijoje
remiantis šalies
ve bolševikų teismas pasmer dar su šiuo tikietu galima bus
Seimo plenume intensyviai
konstitucijai, bet pačios Ore
Tik karalius ir sostas tega
kandidatūrą.
Prieš
jį
kita
gono valstybės konstitucijai. konstitucija.
li valstybę ištraukti i£ vargų svarstoma susisiekimo minis- rcpublikonų srovė pastatė sa kė miriop 3 vyrus ir 1 mote įgyti paveikslų vergės 150
Jis sako, jog tragingos ap
riškę. 20 kitų nubausta ka dolerųi. Tad visi į parodą.
iDistrikto teismas tad aiš
ir pastatyti ant stiprių kojų terijos, tai pat finansų, preky vo kandidatą — Essingtonų.
privertė jį užimti
Parodoje buvęs.
lėjimu nuo 5 ligi 10 metų.
bos ir pramonės, žemės ūkio
kiai parodė, jog negalima čia linkybės
pažymi karalius.
Nežiūrint to, gub. Small lai
i
Tarpe pastarųjų y r a du pro
ir vidaus reikale etataį.
varžvti gyventoju laisvės, ne- Graikijos sostą, nors išpradArtimiausioj
ateity
Graiki
mėjo
nominaciją.
Chica<gos
Be anksčiau paskelbtų par
fesorių — Vasilenko ir Smirnorint peržengti šalies kons žių jis to nelabai norėjęs. Ir
Ruošama
"Žemės
B
a
n
k
o
"
spauda tiesiog pastyrusi. Ne
duotų paveikslų iš p. A. Že
nors trumpą laiką valdovavęs, joj įvyks gyventojų referen įstatymo projektas.
nov.
titucijos.
gali įsivaizdinti, kaip tas ga
tečiaus visas laikas vadovavę- dumas kfetusime, ar jie nori
Teismas davė 48 valandas maičio ' parodos parduoti dar
lėjo įvykti.
Masonai apeliuos.
sis viena mintimi — šalies respublikos a r monarrbijos.
laiko nubaustiems prašyti su- šie paveikslai:
Užsienių reikalų ministeri
Dėlto
ateinančiais rinki sin]ylėjimo arba apeliuoti.
Tečiaus tas referendumas į .
Valstybės masonai ir Ku meile ir pilna išlikymybe val
Rytmečio Giesmė — pirko
ja praneša, suinteresuotų įs
mais y r a progos demokra
bus tik savos rųšies* forma.
Klux klano organizacija, ku stybės konstitucijai.
&v. Kazimiero
Akademijos
taigų ir asmenų žiniai, kad
tams laimėti. Nes jei guber
riems ačin, kad pravestas
Už politinius įvykius ir su Nes šiandieninė graikų vald
NORI PROKLAMUOTI NAU .Rėmėjų dr-ja. Paveikslas dosiunčiant pinigus Lietuvos pi
natoriaus Small priešingoji
čia tas nelemtas
įstatymas, irutes Graikijoj karalius kal žia išanksto pasalino karalių,
vanotas minėtai Akademijai.
liečiams Italijoj per Lietuvos
JA RESPUBLIKA.
srovė nori jį nugalėti, ji turi
pranešė apeliuosią Aukščiau- tina militarine karininku są- panaikino sostą ir paskelbė
Okeano Maudyklė — uupiratstovybe, juos reikia adre
rinkiniuose persimesti demok
sian Teisman VVashingtone.
jungą. Ta sąjunga, anot jo, respubliką.
<VERA CRUZ, bal. 10. — ko S. B. Komaiko.
suoti išimtinai, Lietuvos Ats
ratų
pusėn.
K
i
taipgi
gub.
Ar jie tai darys, nieko d a r sutrypė savo šventas prederVisa tai atlikta be gyvento
Pavasaris — nupirko H. U.
tovybei prie Kvirinalo, Roma, Small ir vėl bus išrinktas ke Revoliucionierių vadai mieste
nebežinoma. Bet greičiau bus mes kas link ištikimybė* ša- ju atsiklansimo.
Merida, .Yukatane, išsprendė Goldberg.
Corso (VJtalia 23, o ne Atsto tveriems metams
v
paduota apeliacija, kadangi
——
Baltasis Namelis i r Saulėproklamuoti naują respublikų
vybei prie Vatikano.
jiems tas nelėsuos.
Gubernatorius Small gal ir Meksikoj.
tekis Kalnuose — nupirko p.
geras valstybės administrato
Apeliacija Ims vedama ONaujon respublikon turėtų Lipskis.
Speeialė Miškų Departame
f
rius. tTeeiaus jis nebegtilėjo
regono valstybės vardu, dėlto
ineiti
valstybės
Yukatan,
nto komisija šiuo metu ruošia
Paroda turi didelio pasise
per ketverius metus išvystyti
išlaidos bus- padengtos šios
Campeche irjTabasco.
Lietuvos lliskų statuto pro
kimo.
Džiaugiasi visi tie,
savo darbo. Arisas laikas jis
valstybės visuomenės fondu.
jektų. Iki šiol Lietuvos miš
kuriems teko įsigyti p. A. Že
buvo priešingosios srovės per
Kuomet jie tai atliks, tuo
________________
MINIMUM UŽM0KESN1S maičio paveikslus.
kams tvarkyti buvo vadovau
sekiojamas, tąsomas po teis
met Aukščiausiojo Teismo iš
, UKRAiNU GINKLUOTI BŪRIAI JAU PEREINA
jamasi rusu. statutu.
Paroda baigiasi nedėlios va
ATMESTAS.
mus.
Tečiaus išsisuko.
Ir
sprendimas palies visji šąli ir
kare 10:00. Dėlto, kas nebu
• • i ,'.
• ' , . ' •
• '
j
•
DNIESTR0 UPĘ.
jis daugeliui atidarys akis,
štai rezultate piliečiai juomi
ALBANY, N. Y., bal. 10.— vote parodoje, paskubėkite.
PNORVEGUA
ATŠAUKIA
jog negalima šalies konstitu
daugiaus
pasitiki,
negu
kitais.
PARYŽIUS, bal. 10. — A- klauso Rusijai, bet ne RūmuNew Yorko legislatura atme
Parodos vieta; Transporta
» *
cijos tampyti kaip fanatikams
PROHIBICUOS {STATYMĄ Per * 'pri mary " republ iko tė bilių, kuriuomi norėta įs tion Building, 608 So. Dear181:2 mptais Rusija
ir privatiniu mokyklų prie nol gan<# žinių, grasina ru- nijai.
nų partijos kandidatai laimė- teigti moterims 48 valandų
sų-rumunų karas už Besarabi nuo Turkijos atkariavo Besal>orn St., ant dvyliktų lubų.
CHRISTIANIA,
bal.
9.
—
šams norisi.
jo:
darbo savaitę ir nustatyti mijos provinciją.
Norvegijos valdžia įdavė par
U
-u. J
Nes Aukščiausiojo Teismo
Suv. Valstybių senatorium nimum užmokesnį kaip mote
Be " p r i m a r y " praeitą ant
Sovietų raudonoji
armija
lamentui sumanymų atšaukti Deneen.
Pilna agentų.
Išsprendimas išanksto pramarims, taip vaikams.
radienį piliečiams buvo pa
išilgai Basa rabi jos pasienio
prohibicijos įstatymų, kurį ne
tomas, koksai jis bus.
Leiten. gubern. Sterling,
Šiandie Anglijoje pilna bol
duotas mažasis balotas su de
skaitlingai sutraukiama, kad
galimas daiktas įvykinti.
Valstvbės sekret. Emmerševikų
agentų,
kurie
supirki
vyniais įvairiais pashilymais
Kalbų klausime išsprendimas tuotarpu skaitliruri ginkluotų
PORTUGALIJA GAVO
Kiek
žinoma,
parlamentas
nėja įvairią karo medžiagą.
son. ir projektais. Visi 9 priim
Perniai Aukščiausias Teis- ukrainų bariai keliose vietose
PASKOLOS.
priims valdžios sumanymų.
Auditorium
—
Nelson.
Patirta, kad iš Vickers ben
ta.
mas paskelbė gyventojams tei jau persimetė skersai DniestIždininku — Gregory.
drovės įstaigos bolševikai pir
LISBONA, bal. 10. — Por
išsprendimų kas link ro upes.
RADO
MIRUSIA
AUGener.
prokuroru
Carlstkę virš 1,300 aeroplanų. Did
tugalijos parlamentui valdžia
svetimų kalbų mokinimo i>i*iBukarešto oficialėse sfero
PINIGŲ
KURSAS.
T0M0BIL1UJE.
rom.
•
žiuma tų aeroplanų dar gami
pranešė,
kad
ji
Anglijoje
ga
vatinėse mokyklose.
se tvirtinama, kad tokia Ru
Iš demokratų partijos:
nama.
vusi 8 milionus dolerių kredi
Lietuvos 10 litų
$1.00
Svetimšalių priešai mėgino sijos sovietų akcija
reiškia
Praeinųs
kaimynas
rado
sė
Suv. Valstybių senatorium to.
Didžiose Anglijos bankose
Anglijos sterl. svarui 4.29
parapijų mokyklose uždraus tikrąjį karų, kurį pakelia Ma
bolševiką valdžia gavo virš 20 dinčių nebegyvą automobiliu Sprague.
Ta paskola bus pavartota
Fr_ineijos 100 frankų 6.02
ti vaikus mokinti svetimų kal skvos valdžia Rumunijai.
ke Mrs. Newton, 68 metų, už
Leit. gubern. Garesche.
įmlioiUĮ dolerių kredito.
Portugalijos valiutos sustip • Italijos 100 lirų
4.22
bų, išėmus viena anglišką kal
Franeijos oficialėse sferose
pakaly
savo
namų,
6334
,So.
Valstybės
sekret.
Olson.
Bolševikų agentai užordeŠveicarijos 100 fr.
17.29
rinimui.
bą.
reiškiama baimės, kad Rumu rave daug gelumbės unifor Micliigan ave. Mirusi *mo
Auditorium — Hugbes.
.,.J— J-lL.
Aukščiausias Teismas tas nija tikrai gali nukentėti. Nes
Iždininkii ,— Martin.
moms, avalinių ir maisto. Vi širdies ligos.
pašiūrąs sugriovė. I r jei lei ji izoliuota nuo Lenkijos ir
iOcc:
General, prokuroru — Dosi orderiai (užsakymai) lai
do parapųų mokyklose mo Franeijos pagalbos,
ROMA, bal. 10. — Iš 535 novan.
Be to, komi paslapty.
kinti ir svetimų kalbų, tai tuo ji negeruoju d a r y r a ir su
atstovų Italijos parlamentan
Imant alpinai, rinkimai p r a
pačiu ražu pripažino i r para Italija dei neatmokė j imo pas- Bolševikų propaganda.
fašistai laimėjo 375 atstovus. ėjo ramiai, nors tikėtasi dide
v
pijų ir visų privatinių mokyk tarąjai skolų.
• » Tuotarpu Amerikoje bolšelių eksceąų.
lų toisotnmų.
Iš Londono turima
žinių, fvikų agentai veda propagan- ja, Francija ir Anglija. Bu
kad Anglijoje bolševikai su dą, idant kilus karui Europo tų naujas europinis karas.
Tėvų teises.
NEAPSIMOKA DARBAS.
Oregono distrikto teismas, perka daug visokios karo me je Amerika visai nesimaišytų.
Lenkai ginkluojasi.
P E R
,
,
' Tai pacifizmo propaganda.
Užpraeitų naktį plėšikai į- '
sugriaudamas ant į-pr i vatinių džiagos.
Pareina žinių, kad ir lenkai silaužė Colonial Wet Wash
Pranešta, kad bolševikai lemokyklų įstatymą, pripažino
J ų butan, 4648 Southport ave.
—So- nkjų valdžios V&ršavoje reika su paskuba ginkluojasi.
LONDONAS, bal.
tėvams neusįri namas teises.
ginklavimą veda franeuzai.
Panaktinį surišo ir suskaldė
Tėvai turi teisės savo vaikų vietų Rusija su paskuba ruo lavę duoti pažadėjimo, idant
Lenkų agentai taipat Angli ; * s e i f a i Atrado vos 100 do
'Lenkija nesimaišytų kilus ka
lavinimrui parinkti tokias mo šiasi kitan karan.
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
daug' visokios lerių. (Tečiaus prie #< seifo' f
l s atsakominpjų versmių pa- rui Rusijos su Rumunija. Te joje superka
kyklas, kokios
jiems atrodo
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
tirta, kad bolševikai išspren- čiaus Varšavos valdžia .nesu karo medžiagos.
piktadariai prakaitavę apie 5
tinkamiausios.
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
Nekrikščioniškos
valdžios valandas.
fTa tėvų teisę pripažįsta ša- j de šį pavasarį
a r vasaros tikusi duoti pažadėjiimj.
Pramatoma, kad jei ^Rusija gamins naujų kraujo pralieji
pradžioj pulti Rumuniją ir at
banką — UKI0 BANKĄ.
lies konstitucija.
Nepasitenkina tuo, ką
DAY.TON, O., bal. 10. —
tai mų.
provinciją, keltu karų Rumunijai,
K \Vasbingtono pareina ži imti Besarabijos
"DRAUGAS" siunčia pinigus htais
nių, kad parapinių mokyklų j kurią rumunai po didžiojo ka- karan turėtų pirmiausia įsi turij kas joms priguli, bet už Leitenantas jVechten iš 2,000
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draigrobia
svetimas
žemes
i
r
ke
pėdų
aukštumos
krito
su
ae
velti
Čekoslovakija
ir
Jugopriešai tenai išsijuosę darbuo- ; *0 pasisavino,
tab ir telegrama.
roplanu ir žuvo.
Besarabijos provincija pri- slavija, gi paskiaus — Itali- lia kerštų taaiįų tarpe.
—^
:—e
jasi.
* !
i

Bolševikai Sutraukia Kariuo
menę Išilgai Besaradijos

1

• — -

Siųskite Savo

Giminėms

LIETUf VĄ
P I N I G U S
ii

i

DRAUGĄ

M

Ketvirtadienis, ftal. 10, 1^24

D R A
LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

DRAUGAS"
Ksa taadianą iaakjroa mtcUIdienim
Metami
16.00
Pasai Metų
IS.00
OI prenumeratą mokas! iakaino. Lal
ai nuo Naajų Matą. Norint
anti adreaa riaada reikia
ti ii ienai adreaa*. Pinigai
etai dųMti &perkant kraaoje
preaa "Meney Ordar" araa

permal
prisiųs
geriau
ar ex
įdedant

damos tik teisybe. Nesant
mums skaitlingiems tiek, kad
galėtume patys vieni kų nors
nusverti, reikia dėtis ten, kur
teisybės daugiausiai.' Iš dvie
jų blogybių — rinktis mažiau
sių; tarp dviejų gerų, rinktis
geresni.
Tais pamatais politikon si o
ti yra naudingai ii" garbingas
darbas.

DRAUGAS FtfiV CO.
Susitvėrė Lithuanians vo2334 South OaJtley Arenu*
tors League of Illinois. Orga
Chicago, IHlnois,
aizacinėn komisijon išrinkti
Tei. Roossvelt 7791
lapo žmonės patikimi, su nu
sistatymais teisingais. OrgaT R U P I N I U K A I .
nizaciiniame susirinkime daly
Gazolino kompanijom prane vavo kuone visų Chieagos ko
ša, kad gazolinas šį pavasa lonijų atstovai. Susirinkime
rį greitai nepabrangsiąs, nes visų užsiinteresavimas pasi
keliai nešę geri. Mat kuomet rodė labai gyvas. Tad vėl tu
keliai negeri, mažai kas te- rime progos pasidžiaugti, kad
važinėja; o kai mažai auto bengdami pirmyn, laimėsime
mobiliais te važinėjama, mažai ir gera, darbe padarysime.
Organizaeiinėn komisijon
ir gasolino teperkaina. O kai
mažai teperkaina, tai kompa> pateko adv. Mastauskas, adv.
nijos ir kainu nekelia.
Česnulis ir kun. Vaičiūnas.
Kad piniguočiai uždeda pro Sveikinant darbo pradžią, ga
duktams kainas ne pagal jų Įima pasidžiaugti,, kad nesu
vertės ir gaminimo išlakių, tepti vardai tų vyrų garan
bet tiek, kiek gali nulupti, tai tuos mums politikoje teisybe:
jau *enai žinomu, Bet kuo o jų patirta ištvermė ir žmo
met jie patys oficialiai tų nių susipratimas pakels Ame
skelbia, tai ir juokinga ir be rikoje lietuvių vardų.
gėdiška.
BAŽNYČIOS VIENYBĖ.
Keisčiausia gi tai, kad iš
Vis kas kartę aiškiau ima
atsakomingų Amerikoje žmo.
nių mažai kas tekelia prieš kalbėti apie Anglijos valsty
tokius akyplėšiškumus balsy. binės Bažnyčios susivieniji
m Prieš rinkinius kandidatai ^a mo galimumus su Rymo Ka
I da žmonėms aukso
kalnus; talikių Bažnyčia, {šiuo Bažny
•
čių susivienijimo
klausimu
išrinkus viskas sutirpsta. Ir Londono
Times pašvenčia
Į jau
taisyklė
pasidarė, prielankų straipsnių. Su dide
m
kad valstybės vyrai ir politi iiu ramumu ir bep&rtyviai
kai, pabuvo metus prie val pažvelgęs Times į Bažnyčių
džios virsta paprastais nešvn susivienijimo galimumus, rai

jltauheiJHį Hambirgi ir Bre- j
mene streikuoja keli tuksta*
Francijos nota bolševikams. Itai geH&eliečių. Ji§ streikas
Gelikalio bufete.
ftttffinas hindi vtom\f*o
tttilAI.
Poincare pranešė piliečiui ttirys daugiau politinio jtobu
— Kodėl pas
Katalikę gyvenime Indijoj)
Čičerinui, Kusijos užsienių džio prieš rinkinius į INchsMokyklos.
Tamstas taip
ivyko idbnii niujiena, tai
reikalų komisarui, kad FranTelšiuose yra trys lietu
mažos l>orcifnindų vienuolyno įkūrimas.
cija pripažinusi, Besarabijų Jugoslavijos skola,
jos r
¥ra žinoma, kaip sunku yt& viu mbkyMos Liaudies moRumunijai dėlei taikos palai- Jugoslavija kalti gitv. Val
Kūė VreL
su Evaiigfcfijos švtetea prieiti kyklay Gimnazija ir Mokykymo Europoje.
stybėms $61,000,000. Skolas ^
prie
^ ^inndų,
^ ^ ^ o^ vienok
^
kyla
tejį
Seminarija.
čiau' suvalgyĮ konsoliduos sulyg Anglu — daug vietinei tautai gero Žaj Liaudies mok^'klon prieš
tų ir nepavėLiovėsi streikas.
Amerikos
sutarties
pavyz
jdanti teikti įstaiga
vie^jufcgavėnias & Laok<3s perkėluotų į trau
Anglijoje transporto darbi-j
džiu.
nnbtynas.
^^^^^^^^
lė mokytojų J. S. j Teistus. kinį.
ninku streikas pasibaigė. Da
Sardhana — tai naujo liin ] Mat jisai ten žmonėms į gy- Mūsų vaikai.
rbininkai beveik laimėjo vl-jMiktiĄll.
Mirusis prezidentas W. Wi- dų katalikų vienuoljno vke vą, kaula^ įkirėjo, antra krikš
sų, ko reikalavo*
Isonas paliko $250.000. Jo du ta. Či'a įsteifte naujokynas. eionys tėvai nfcnori, kad jų — Maryte, ar angelukaibe
Kasyklose nelaimė.
krelė ,g*us iš jų kas metei po Jie vadinsis vienuoliai teipu vaikai prisigertų bedieviško marškinių lakioja! —
Vakarinėje Virginijoje ka
cinai.
raugo.
Mokytojas- J. S. — O kaip manai, .vaike
$2,500*'
syklose ištiko nelaimė. "Kasy
Nesenai J. E. vyfekuf>as Es-J daug dirbo per rinkimus prieš li f—
klose N. 2 "Yukon — Poca- Spekulacija.
— O kur jie-nosinuke sle
termims gavo 8v, Sosto stiti- į krikščionis ir vaikams gerai
hontas Coaf" kompanijos į- "Petit Parislen" rašo, kad
kimų {steigti liindieeių seserų I įpasakojus, kad žmogus kilęs pia! —
vyko ekspliozija. Žuvo 28 dar Vienos bankierius Kafteft.
Kongregacijų.
Jos vadinsis iš beždžionės,
Drąsuolis.
bininkai vietoje. Daug sužei berg prakišęs turtą beapekti
liuodariias frankui krintant, sv. Pranciškaus Seserys. 1920] žmonės nebeturėjo kantry
stų.
Berlyne laukinių gyvuli ų
m. į naujų kongregacijų sto bes klausydami vaikų pasa
jis širdgėlos staiga miręs;
sode prie liūto namelio susi
Nori būti kalifas.
H. Hertman^banka^ Vie-}** ^ ^
* • * • ! « * - da koji mus :kų mokytojas niokė; rinko labai daug žiūrėtojų.
bar jau seserų.
susitarė ir išvarė į Telšius.
A
/ ^ T 1 "t™*
* * * K e begaudyikmas t,ūo»an
Nežinia, kdks čia bus Tel Stebisi visi jo baisia išvaiz
Abd-El-Aziz Es Saud, nori, čius frankas prakišo 12 htiii- ftis atsitikimas hindų tau
tai yra nepaprasta naujiena. šiuose. Gal ims paeioriai eig- da.
kad mahometonai Jį pripa ardų; austrų kronų.
— "Liūtas nėra baisus, —
Pradžia padaryta; reikia tiv|tis. Linkėtina.
žintų kalifu kaipo stačiai pa*
Kard. Mercier jubilėjus.
kėtiis Dievo palkimos ir go lietuviu Gimnazijoje beveik atsiliepė vienas jų: ,— 'aš įeinantį nuo paties Mahometo
ainį, o ne karalių Hussein iŠ Belgai rengiasi paminėti J. rų visam ftračttti vaisių, — yisi mokytojai svetimtaučiai: eisiu j jo klėtkų. —
ĮEm. kard. Mercier, Belgijos tikėjimo Žviesos.
— Neįeisi, kų ir plepi, —
Hedjaz 'o.
lenkai, rusai, bei vokiečiai.
Princo, kunigystes sukaktu
atšovė jam keletas.
Jei
kas
iš
mokytojų
moka
lie
Lietuves pinigai.
ves labai isinkilmingai. Kard*
— Įeisiu. —
tuviškaį,
bet
kalba
kitoniškai.
Berlyno pinigų biržoje Lie Mercier yra vienas garsiausių l t . rRAKOIšKAUS KSA
Pas mus tikras fiabelio bok- — Duosiu šimtų aukso mar
VER0 PAMINKLAS.
tuvos litai kur kas branges Belgijos sūnų.
kių, — įeik! atsiliepė vienas
stas.
L
\
ni už Amerikos dolerius. Taip Susirėmimai.
ponas.
Mokytojai
smarkiai
ruko.
Japonijoje, Yamagouchi
12—III Berlyne už $1 mokė
Airiai nekenčia Anglų. Qu
Žiūrėk, vienas pipke, kita* — (ierai. tireitai išveskite
mieste
viešoje
aikštėje,
leidus
jo 4,19—4,«21 bilijonų markių,
liūtų lauk, o aš į jo klėtkų jeenstown,e tnrro pakartotinai
provincijos valižiai, padary cigarų, o dar kitas makorkų
o už 10 litų ($1) mokėjo 4,atviras užpuolimas ant Ang tas s\r. Fmnfiškaus Ksavero traukia, — gyvų mėsų ruki- ėisiu.
24—4,46 bil. markių.
lijos kareivių. Kapitonas Ne paminklas. Prie jo atidengi na. Ar net Nepratę mokiniai Senovės tyrinėtojas.
ville sunktai sužeistas.
Mexico nelaimės.
mo Susirinko didelės žmonių {tabokos durnių jei jeina j mo — Suradau du Įdomius žmo
kytojų kambarį, tai išeina pa
Mexico priemiesty Tacuba- Gyvulių ligos.
minios.
gaus kiaušus — galvas. Jio
smirde
ir
daugiausiai
Su
So»
\a viename kino-teatre laike
Paminklo išlaidas padengė
Apie San Frinpiaco prasi
bus nuo 40 milijonų metų
pančia
galvą.
gaisro 2—IV žuVo 26 žmonės dėjo gyvulių karštligės. Apie mylintieji
sv. Fmncilkaus
(buvę žemėje. Čia, matot, jau
;
r 56 sunkiai sužeisti dėlei ki
Kėfcą
tvarkos;
mokiniai
nc-|
5Č0 kiaulių ir raguočių pa JCsavero darbuote Japonijoje.
no vaikiščio galvos kiaušas, o
lusios panikos-baimės.
myli
savo
tėvynės,
savo
že
Jų vienas Nikolas Tsu aukojo
dvėsė.
eia tO paties, tik jau pasenu
melės
iš
kurios
maitinasi,
bet
net
$600.
Ispanijoj.
sio vyro. —
Mokinsis typografi
dar
pašiepia
kitus
asmenis
ICatalikų gyvenimai Jai>o.
Algaboj subėgo gyventojai
(j aršus jumoristas Amcriko
kalbėdami lenkiškai ar kitaip. Leido.
pažiūrėti, kaip eina ledo ly je Samuel L. Clemens j stojo nijoje ima labiau atbusti.
Telšių gimnazijos 8 klasėm — Tamsta negali ligoje vai
tys. Drąsesni sustojo ant til į vienų typografijų Philadelmokiniai (nevisi) kalba len gyti sūrio. Sergėkis ypač
to. Bet ledai pakirto tilto po phijoj mokytis.
kiškai, o inspektorius užtaria šveicarų sūrio ragauti. —
(Nori sosto.
liūs ir žuvo vandenyje per
Brigų frankas vieton fran
Buvusia Albanijos karalius, Į ^ ^ a r n a s , kad jie nemoka
— Bet ponas gydytojau,
30 žmonių.
cusu.
Vilius Wiėd, pasiuntė iš Ne lietuviškai. Kaip čia yra; mo aš jį taip mėgstu. Nedrausk,
Dega laivas.
Coblenee įvedamas belgų
apolio. Albanijon savo pa si u n kinys 8 kl. nemoka lietuvių meldžiamasis. —
Užsidegė anglų laivas "Fra frankas taksų apskaitymui
tinį su tikslu patirti, ar jis kalbos. Ar jis nebuvo pirnaoj r— Tai jau galėsi, bet tiktai
ugestan," turįs savy 1,200 už tabakų.
neg'ąJėtų vėl apimti AlBfttii- kl. ii- nesimokino gramatikos, šveicarų sūrio skylutes. —
keliauninkų. Važiuoja j Jed- Armijos budietas.
ar už sykio į 8 kl. pastojo;
jo# sosto.
juk taip išeitų, bet negali Katekizmo pamokoje.
dah. Laivas "Taugistan" sku[ W ashingtone Senatas pra
Pasikėsinimai ant Lenkų
ba jam į pagelbų.
būti. Gėda apsileidusiems. Į —: Kodėl žmogžudžiam ant
dėjo įteiktų jam armijos budkonsulo.
Susipraskite.
Žetų *32«,000>000.
kryžiaus sulaužė blauzdas,
Gresia streikai Anglijoj.
Vokietijos valdžia atsipra
Kalifijoras. Joneli! —
Du milijonai darbininkų į Naujas Vokietijos bankas.
šė Lenkijos už j vykusį pasi
— Kad. negalėtų pabėgti
Anglijoj nepatenkinti gauna* Vokietijos batikas pradės dari kėsinimų Berlyne ant Lenki
mokytojau. —
niu užmokesčiu. Nori gauti bus 15 balandžio. Tmy sako jos konsulo.
Kaip upelis teka upėn, o u
daugiau. Darbo Partijos vai- ma paremtas auksu.
pė jūron, taip žmogaus paži Senai mokinasi.
Karalaitis
stoikas.
džiai teks pergyventi naujas
— Jfuo kurio laiko mokinimas siekią į žinojimo jurų
Vasaros
laikas.
Anglijos
karalaitis
jau
pa
•šmėginimo — krizis.
Serganti akis gerai nemato, niesi-katekizmo t —
Francijoj jau jvesta v'asa kilo iš lovos. Vėl žada daly
Politiniai streikai Vokietijoj. ros laikas* — viena valanda vauti Sporto rungtynėse iki j o nesusivaldęs asmuo nepajė- — Nuo pasaulio sutvėri
mo. —
fgia gerai protauti.
Elberfelde, Magdeburge, ankščiau.
kitos kojos ncišsilaiiš.

riais politikieriais.
Politiko vardas yra, g a r b i n ^ V ^ jo nuomone svarbiau
gas,
politikieriams
vardas
A- ,sis
šiam klausime
tai
primato
problema,punktas,
kurį Kri
merikoje
lygus tapo
sukčiui.
stus suteikė šv. Petrui. Ir Ti
O tuo tarpu galėtų būti mes klausia gale,' jeigu bus
kitaip, jeigu politinė kova ei j įrodyta* kad šventas Petras
tų ne už šiltas vietas, ne už turėjo primala dieviškąja tei
dolerį, bet už idėjas. Lietu se, kokios gali būti išvados.
vių visuomenė kaskart labiau Times nevisame sutinka su
ir labiau yra įtraukiama i A- Lord Iralifax nuomone, ne
merikos politika. Kitaip ir bu mano, kad jo vartojama me
ti negali. Negali šalies pili" todą butų geriausias įrankis
eiai norėdami būti gyvi pnsi- prie Bažnyčių susivienijimo,
kast po žeme. Lietuviai eis j bet nei nepeikia., nei nesako,
politika; ar mes norim, ar ne kad tai negalimas dalykas.
Anglijos viešoji opinija
norim. Tik svarbu, kad mū
sų visuomenė nenueitų poli- nors pamažu, bet linksta rim
tikieriauti už pinigų ir del pi tai klausimą svarstyti ir apie ką prieš 50 metų nebuvo
nigo.
Lituvių balsai turėtų būti galima nei svajoti, gali mūsų
neparduodami ir neperkami; lienose išsipildyti, būtent
lietuvių žmonės turėtų būti | Bažnyčių Vienybė.
i
*
r • •
neįkainuojamai brangus.
Žilvitis.
•
Norint kad mušu visuome
ne nesipudytų nešvarioje po
litikoje reikia juos organizuo
ti ir vesti j politikų idėjoms
vadovaujant. Vyriausioji tai
Nuo Vokietijos Versallės sutartimi
syklė lietuvių politikai šioj
s*lyj — t'dl teisybė. Teisybė atskirtasis Klaipėdos Kraštas jau nuo se
reikalauja, kad mes gerai ve novės lietuvių gyvenamas. O ir. dabar gy
lytume šiai šaliai; teisybė rei ventojų dauguma — lietuviai. Prieš karų
kaiauja, kad mūsų čionai nie •r patys vokiečiai tai pripažino. Bet kuo
kas nemėgintų skriausti; tei met prislopintasis lietuviškumas Klaipė
sybė reikalauja, kad balsuo dos Krašte vėl atgimti pradėjo, vokiečiai
tame už tinkamiausius ir ge ėmė po pasaulį skleisti žinias, kad Klai
pėdos Kraštas vokiečių daugumoje ap
riausius.
gyvenamas, o ir tie keli čia gyvenų lie
'Tiesa ir teisvbe vra sunku
tuviai apie Lietuvų ir prisiglaudimų prie
sarasti. Keikia ir politikoje
Lietuvos nė manyte nemanų, bet pervis
vsidovybė*. Lietuvių politiko
jaučių vokiškai.
je turi vadovauti žmonės ne
Bet Santarvės valstybės į šitokių vie
fili nusimanantieji, bet idėitinių vokiečių šovinistų agitacijų n<*itsiniai ir nesusitepė.
_
žvelgė, bet savo nutarimu 1923 vasario
I W
prie apsaugojimo IQ d. ir Tautų Sąjungos nutarimu iš šių
[lietuvių teisia ir prie apsau- ni etų kovo 14 d. Klaipėdos Kraštų pris
jojimo mūsų žmonių nuo po-f] kyrė Lietuvai.
litikierių suktybių, reikia MoŠovinistų darbai.
tuviams vienos organizacijos,
kuri Amerikos vidaus politiDabar krašte esantieji šovinistai voįojp informuotų, jungtų, rera- kiečiai (reikia pažymėti, kad yra krašte
af
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TRlTMPOS žllftOS.

VOKIšKUMO PASTANGOS KLAIPĖ
DOS KRAŠTE.
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Kulturbuud'as

"Kultiil^ld" /Sųjtmga ginti kultu
rų) įsisteigė patylantis, * o vistįomenė tik
tuomet teišgirdo apie jo veikim|, kuo
met jo atstovai nudardėjo Knuua# įj* Lįe

II

••

kuvos llespublikoa Prezidehttii paskelbė
vardan visų krašto gyventojų ištikimybe.
Bet jo veikimas parodo, kAd jis Valsty
bei nėra ištikimas. Kas tvarkingoje vai*
stybėje komunistinės sųjuiigoS — tas
"Kultūrinta^" klaipėdos Kraštui ir Lie
tuvos Valstybės tvarkai ir saugumui. Ant
tavo vėliavos netiesioginiai įprašė: l£ova prieš lietuvių tautų ir visų, k&* tik ko
kiame sįryšy su tuo yra. šituo obalsiu
"Ka^ti^rml^d,, eina į liaudį. Jis rodos
Sitų stengiasi pridengti. Bet Čia sakomo
sios kalbos tat parodo. Jo pirmininkas,
dvarininkas Conrad jun., turįs 'arti Klai
pėdos dvarų važinėjasi po kraštų ir skel
bia znionėms, kad visa, kas krašto ar
Lietuvos valdžios daroma, negera. Smui
kiaušius atsitikimus išpučia į begales ir
Iš pavienių atsitikimų daro įšvadas, kad
^at visur ir fctsikartotin'ai atsitinka. Ir
keliaudamas visiems kala šituos' pačius
žodžius į galvas.

ir žynius skaičius
£ingi lietuviams ir LieturdR Valstybei nu
sistatę) visoriiis |monėmiš stengiasi kelti
krašte vokiškumų, o naikinti lietuvišku
mų ir žeminti Lietuvos vyriausybės auto
ritetų. Šitų tiks% pasiekti, įsteigė 1020
ra. Klaipėdos Krašte vadinamąjį "H«iJuatbund.,, Ič šitas darbavosi, Vokietijos
ir vėliau lenkų pinigais šelpiantas. Jo ir
fitensų oberkomisaro dėka KlaiįJellos KITU
stas kuo neatsidurė tenkų globdje. Tik •čiu sukilėliams Klaipėda pasiliko Lietu
vai. Bet "Heim^tbund'' nenustojo vei
kęs: agitavo žmonėse, kėlė,riaušes ir neImdo kraštui nurimti. Inscenavo net 1923
m. Klaipėdoje didelį, streikfc kutis reika
lavo ir kiek aukų. Tuoįriet matėsi Vyr.
Įgaliotinis Klaipėdos Kraštui priverstas
?itų <<tteimatbund,, uždaryti. Bet vokiškumo nešėjai ir skiepintojad negalėjo nu
rimti. Kokiam laikui praėjus, įsisteigė ne
vienų, bet kartu du "bundu"; "Kiilturlmnd ,, ir "Autonomieverbund."
s
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Bėt visų daugiausia tu r jam nu
kentėti lietuviškumas. Po ilgo vai*go i į
nutikiu kovų pasisekė galų gale išgauti
fš vietinės valdžios įsakymų mokytojams,
kad' nitfkykidse, kuriose dauguma' moks

n
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leivių lietuviai, mok, lo dalykai butų dės
tomi lietuvių kalboje; o mokyklose, ku
riose dauguma vokiečių — vokiečių kal
ba. If Viši moksleiviai privalo išmokti
abi kraite vartojami kalbi: lietuvių ir
vokiečių. Bet šita vokiečiams netinka. Ir
todei eina į žmones agituodami, kad tė
vai priešintųsi prieš tokio įsakymo įkunijitnų. Baugina, juos "žemaitiškųja" kai
ba. O gyventojai, kad ir gimimo lietuviai,
bet jau savo tintai taip atšalę,, kad to
kiems agitatoriams paklauso ir vietomis
net mokyklas boikotuoja. O esant neperstipriausiai Valdžiai, šita daug vietose ir
pasisekė. Į mokytojus stengiasi kiek tik
galima įpiršti savus žmones, aršiausius
vokietininkus. "KuHurbund'? reikalauja,
kad tik tikyba teturi būti dėstoma lietu
vių kalboje, o ir tiktai jten. kur patys tė
vai to paties reikalauja. O kiti dalykai
privalo būti dėstomi vokiečių kalba. Ar
gumentuoja tuomi, girdi, jei tik lietuvių
kalboje moksleivis eisiųs mokslų, nieko ne
išmokėtus ir vėliau neturėsiąs, kuomi ga
lėtų uždarbiauti pramitimui. Taip sanprotauja "kulturbundistar."
(Bus daugiau)

Ketvirtadienis, Bal, 10, 1024
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LIETUVIAI AMERIKOJE

\

Šiam mieste gyventojų px*iskaitome apie 75 tūkstančius
įvairių tautg. Lietuvių yra,
'apie 3 tūkstančius. Jų tarpo
. —
i
yra apie dvidešimts įvairios
Padėka.
Šiandie "Bunco Party.*'
Per mano prakalbas She- j rūšies biznierių. Dauguma* t d
Šiandie, Imkmdžio 10 d. šv.
boygane balandžio. 6 d. S.m..-*i giežius nuosavus namus ir
Antano pa ra p. svetainėje Mo
toru Sąjungos 2 ra kuopa ren aukojo Lietuvos Vargdieniu 'automobilius. Turi gražią baž
nyčią^ kleboniją ir dar prie
I Seselėms šie asmenys:
gia "Buneo Party.' ?
to du namus. Dabar' manoma
J. Byfc — $3.
Kaip jau žinome, Sąjungio
mokyklą,
Po $t: St. K i l a i t i s , J. ftrj statyti parapijos
tės yra nusitarusios naujai
Kaustai*, K. Šidlauskienė, A, kas ištiesų begalo pageičlan
bažnyčiai įtaisyti
groteles;
Dėdinas, J. Austreviėius, J£ įtina. Turint savo mokykla, ga
Pnsirižhnus gražus ir ant kie
Zakmauskas, VI. Roklailis, jlėtume dorai išauklėti savo
kvieno žingsnio yra remtinas.
St. Jankauskas, K. J utis, M. jaunimą ir jis taip greitai
Tą nutarimą sajungietės jau
Senkeviėienė., K. Cigelienė, O. neištautėtų. Jau kartą ISihopradeda vykinti
ir vakaro
Š'aleevienė, J. Rutkauskas, J. H*s prigimtą kalbą skaityme
"Bunco*' pelnas tam tikslui
Stauskas, M. Skieri^, Pr. Dau ir rašyboje, jis ją vis labiaus
skiriamas.
girda, v . Kaniauskas, P. Du ir labiaus pamylėtų.
Už tat si vakarą gražu s;v bnys, J. KrinėėuiSj J. dataYra keletas iš jaunųjų ir
jungieėių tiksią pa remkime veekas, J. Kužmaitis, P. St'ra dabar mokančių lietuvių rasy
savo skaitlingu atsilankymu. kauskas, St. Barkauskas, J. bos ir jie patys tuo mokėjimu
Adamaviėius, A. Skieris, A. didžiuojasi, bet daugelis yra
Balandžio 27 d. taip vadi- Poėerienė, A'. KutkuuskienVs tokių, kurie tos dovanos ne
oamio Atvelykio dienoje Lati O. AKlakauskienė, P. Bičko- turi ir, aiškus dalykas, tokie,
daringos Sąjungos 3 kuopa vienė, D. Barkauskienė, J. būdami Užsigrįžę nuo skaityrengia labai gražų vakare šv v Kisieiir.uskis, O. (Jelbadicnė, mo gerų katalikiškų knygų ir
"TAS PASKELBIMAS
Antano parup.
svetainėje* S. Valentą, J. Dvilaitis, V. laišrašėių, (nes skaityt nemo
ĮPRATINO MANE RŪKYT
l>us išpildyta labai įdomi pro f >erakeviėius, J. Kunigonis, ;ku) pirmutiniai tampa auko
ama. Juokų bus visiems :- M. P>aikauskienė, J. Simony- mis įvairių pagundų ir taip
GERIAUSI CIGARETĄ
ki soties. Pamatysit kaip D/.u nas, M. Jakenevieius, A. CJrvjie nyksta be naudos mušu
tautai.
kas išlups Žydui kaili. Tuo tas, J. Milėnas.
IS BILE KADA
Smalkesniais — $7.8.").
Ypač šiais laikais skaudu
du asmeniu bus specialiai im
PADARYTŲ!"
Viso labo suaukota $.>i.8T>. } žiūrėti į tuos jaunuolius, ku
portuotu; Dzūkas nuo pat
Visiems aukotojams tariu įrie yra palinkę ragauti-iuunKruosnos cilto, o .Žydus is
pat Jcruzolinios. Dr.s ir •lan auoširdžiausią padėką. Tegul sainę, o tuos prakeikimo nuo
giau įvairumo. Atėję vis'.ą Geriausias Yiešj/ats atlygina dus kai kurie biznieriai pavisiems šimteriopai!
laiko, kad tas jaunas sielas
pamatysit.
Kun. Dr. K. Rėklaitis, nuodinti.
Taip, vaginėkite
Dzukiuks.
uuo jaunimo jo -žmoniškume.,
jo dorij, jo uždarbį, bet ateis
laikas už tas ;itagystes bus^
LIOOSTT * MTERS TOBACCO CO.
kiekvienam
atsaikuota.
Tr\ Boolevard 05S7
relefonas Boaletard lf3»
Draugijos.
Daugeliais lietuviu; yra su- K. Federacijos 37: skvriausšion orsanizacijon patartina
ittffi So. Ashlaud Avena«
bibure į įvairias draugijas, vėliava. Daug dar yra tokių, kiekvienam prigulėti,
ChlcJMco. IH.
•ai.: t ryto Iki l t piet. 1 po
kurios gražiai gyvuoja.- -Brau kurki iki šiol nuo draugijų Laukiam misijų,
1701 W. 4 7 - t b St.
plet iki • po piet: (rlt vak. Iki'
Pradžioj birželio mėnesio
• alandoa nuo 8 I&.5 12 dieną., n u o I
v »• rak.
gyos bei organizacijos yra se stovi nuošaliai. Ecikia nepaiki 8 va!, rak. Nedėlioruia n a o 8
kančios: Šv. Juozapo, &v. Vin miršti* kad tolfia taktika jo čion įvyks misijos. Laukiame
lkl X va!, po pietų.
cento, D. L. K. Vytauto G va r kios, naudos tokiems asme- labai atvykstant misionie
Telefonas Seeley 74S9
t »y
"
riaus. Juk ir mes esame žmo
•>
niins neneša.
dija, Susivienijimo L. B. K.
nėmis ir mums sielose sustip
Gi
'ištikus
kokiai
nelaimei,
k. 121 kuopa, Liątuvos Vyčių
rinimas būtinai reikalinga.
Oydo specialia! vlsck'.a* vyrų Ir
nėra
prie
ko
kreiptis,
iš
kur
Gydytojas,
Chirurgas,
Obsm o t e r ų lytiškas tiras.
48 kuopa, Lietuvių Darbinin
Duok, Dieve, kad tas laikas
tetrikas ir Specialistas
1401 Madteon Street
pagelbos/gauti.
Ypatingai
rci
kų Kooperatyvės Sąjungos
• Elektroterapas.
ateitų greičiau.
2 a a i p . We*icra A r e . — Chlcago
ktų
ben^
save
apdrausti.
O
V a l a n d o s : 1—4 po pietų 7—f rak.
IŠIMA TONSILUS —
tOl kuopa ir Moterų Sąjuo
1)—B« marinime,
taį padaryti patogiausia išira Dftrbo ir kitos įstaigos.
«)—B« ptiiiu ir b* ataaaiajML
sos
56
kuopa.
Visos
šios
drau
8)— B* knioj*,
Šioj apielinkėj yra anglių
gijos yra susispietusios po gaut į S. L. R, K. A- 121 kp.
*)—Be jekie paTojaus STHkatal.
Tel. l i o u l e v a r d 2160
ft)—FaeUcatal nereikia aireti, ra
kasyklų 'apie 26 ir šiaip įli tnoj
tuoj TalrrU, Ir rali 'eifi*
ii
it* *
•rr
1 darbą.
DR. A. J. KARALIUS
PatTde 'GaJl-stoaee* (akmenis tallyje)
vairių išdirbysčių 95; gele
ir akmeni* dlapumo pusldje be oK.
P
O
Ž
Ė
L
A
Lietuvis Gydytojas
peracljos, su tam tikromis moktžinkelių 7 linijos, D bankos, G
HSkomia prlemon^mia bei Tatataia.
3303 South Morgan Street
Apktirtaaiemj »upr»žina slrdejlma.
viešbučiai, 11 teatrų, 25 vie
Gydą visokiat* Uga» pasekmingai, Ir Jei
Chlcago, 111.
yra reikalas daro operacijas.
sos mokyklos, 7 parapijinės
l*refeeijonali patarnavimą teikia savo
acasH
mokyklos, 58 įvairios bažny
1411 So. 50 Ave. Cicero, IU.
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 1 vak
čios, 150 visokių draugysčių,
po piet iki • vaL vakarą
Nedėilomis ir seredomis ofisas
5 Parkai bei sodai, vleria ko
rytas.
Gydytojas ir Chirurgas
legija, vienas institutas, 2 bi
znio kolegijos, keletas muzi
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
Tel. Yards 0994
kos ir viena dailės mokyklos,
GYI»iTOJA8 m
CHIKFKGA8
Valstybės Bumai r— State
Valandom r
4442
So.
Westeru
Ave.
Nuo 10 iki 12 piet. m
llousc, Valstybės arsenalas,
Teit'f. Lafayette 414t
Nuo 2 iki 3 po piet
valstybinė parodos vieta (fa
Nuo 7 iki 9 vakare.
ir grounds), 2 Seserų akade
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
Ofiso Tel. lioulevard 96B3
mijos, šv. Jono ligonbutis ir
l l e z l d . Tel. Van B u ren 0294
šv. Jono Sanitarium, kurs ra
Tel. Boulevard 3686
ndasi netoli Rivertona mies
RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
telio ant Sangamon upės kra
PRANEŠIMAS
Specialistas Moteriškų, Vyri5kq
nto.
Valkų Ir wisų chroniškų ligų.
Darbai dabartiniu
laikn
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
kiek sumažėję. Darbininkams
Kampas 318t Str.
>«

GICEROJE

SHEBOYGAN, WIS.

R A I

D A K T A

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr,S.A,Brenza

D r, I. M. Feinberg

Dr, A, Račkus

•

•••

•

Dr e Maurice Kahn

Df. A. K. Rutkauskas

Daugiausia mėgamas ciga
riėlinksnjos na^ienos.
re tas Cliicagoj, tai Chester
"Draugo" Skaitytojas
field.
(Apgr.)
A. J. K.
*^

Suvirs 10,000 Chesterfield
Cigaretų parduota 1923 m.
(Apgr.)

Dr. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofLsą po numerio

4729 S. Ashland Ave.

K. POŽĖLA lietuvių žvaigždė risis su
SPECIJALISTAS
ttaHjonu sveriančiu 240 svarų ^ - b a i s u s tai italijonas. Da
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
bar Požėla kloįa Italijonus. Pažiūrėsime kaip Požėla pa
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo t—B
guldys t$ bjauru italijoną.
po pietį}: nuo 7—t.tt
vakare
Nedėliomis: 10 Iki 1.
Karulis Sarpalis didelis lietuvy*} sveriantis 200 svarų
Telefonas Drezel 3860
risis su John Linu, nisu sverianeiu 200 svarų. Juoaas Ban\
eevičius risis su Joe Wallace sveriančiu 230 svarų. Uoberts
Tel. C3anal C257 Vak. Canal 1118* Silke latvvs risis su OJaziickr abudu sveria po 200 svarų.
RISTYNES ĮVYKS
•

DR. JONAS P. POŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą po num.
3337 So. Morgan Str.
VALANDOS: 9—12 iš ryto
Nuo 2 vai. po piet iki 9 vak.

i

Dideles Ristynes Ciceroj!
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DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

i«31 So. Halsted Etraet
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki t
po pietų; 6 iki t vakare

PĖTNYČIOJE, BALANDŽI011,1924
HUOBYBĖS SVETAINĖJ*,
1401 So. 49th Court.
Cicero, UI.
Pradžia 8.15vai.vak.
Tiiketus galima gauti Liuosybės Svetainėje.

809 '#. 35fb St. CMetp
Tel Boulevard 1611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR. I
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes.

i

| | < į • • • » • — • » mm»

š=
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••••
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II i

Generaua Koutraktorius,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th S t r M
Ghicago, UI.

••

S OIBULSCIS

».w«raktorlus

on u
POPIEROS
KRAUTUVE

.m*~*m.

f

»m»

— -

m»•• • m

-mm.m±.~,
• » • • i —».

augimaa
kia

PLUMBING
Salpo lietnvys,
vta«na Ttea> Kaipo
lietu vys, Įloto rUmns
dk>s pataniaujy tuogeriausia
M. YTJSKA
S228 Weat Sa-th Strtmt

felB-

LIETUVIAI GRABORIAI
i » mm • • > > . . • » • • » .

aažiniflka

Koatumeriamf

A. Masalskis

patarnavimą.

Graboriui

2338 So. Leavitt Street

lĮiir. ^

r a t a r n a o j ų laldotaTėee

)i^»»»»»*»»?»i» *»>**»***
«***•

REALESTATE

KVIETKINE
ANT BRIDGEPORTO

Perkame ir parduodame
namus, .lotus, farmas ir biz
Puikiausios nusikrntos kvienius, skoliname pinigus, in
šiurinarne namus, langus ir l! tkos, vestuvėms bankiotams,
rakandufe ų geriausias kom ; pagrabąms vainikai ir
toms pramogoms.
panijas.
« Patarnaviraaa
mandafiauslaa,|
Prielankus i r teisingas pa
kainos žemiausios.
tarnavimas\ užtikrintas.
Kreipkitės) žemiau duotu

URBA FLOVVER SHOP

•*«»•• 2259 W. m «f.
Phone Canal 1295.
Chica^o, III.
M • f —-Į1 «

••

i

1

Nepaprasta*,
mueų
biznio

Miciiasl Jisnauskis & Co.

•n T - r i

• » • • • ra*

Tel. LAfayetie 433S '

=

•«••

n^l

JOHN G. MEZLAISKIS

Z^SS.

vbjtmo

m mm, . * • • • • •

Jelefonas Canal 5395

REAL ESTATE
•J418 W. Ifarfluctte Rd. arba «7 BJvd.
Ąrtl Westfem Ave.
CAk*«o, IM.
Td. Prbspcct 8«7S

Ohesteirfield Cigarettis ruko
milijonai vyrų.
(Apgr.)

— m

, FABIONAS Cl

Namus, lotus, farmas, bučernes,
groaerlus, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namu ant pardavimo ir
mainymo visos Ohicagoe dalyse, ypač prie Vienuolyno (Marąuette Manor) kur yra pu!Krausi Chlcagoa ko
lonija, dabar lietuviai apsigyvena,
gorintieji pirkt, parduot ar mainyt
kreipkitės ypatiakai, ar la»kų, gausi
te gxeita, teisinga patarnavUną,

plet.

aJ

PIBRTL PAąDUOTI AR MAINYtI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS.
TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

PARDUODU, MAIlfAU ir
PERKU

nDr. A . A. R 0 T H
Vai.: l t — 1 1 ryto: J—S p o
T—8 rak. N e d . 1 0 — l t d.

NORĖDAMI

II
\

9

3324 Aubum Avenue
Telefonas Blvd. 2096

3307 Anburn Ava. Chicago. J
f*

mmtmmšmmm

m m>mm m m m

~m-~-

mm»»*m^^į

-r—

S. D, LACHAVYIGZ
Lietuvis OraVoHos
1114 W. tSrd n .
CHca«o, IU.
patarnanja laldotaTėae kuoptfiauslaaaikale meldUu attliaultti, o
»*n*
darbu boalta «isa>
nadintl.
««.

OaajftJ
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Ketvirtadienis, Bal. 10, 1924

DRAUGAS
' • •

!•

I K P f I II

•i

I.

II V 'ii i Ui n V « ą *

• i » ' » i »i< i

SVARBUS L. VYČIŲ 24-toakui ir rabino jaunimą dėtis \
KP. SUSIRINKIMAS.
,prie organizacijų. Tėvelius ir
•
gi a;agino, kad jie prikalbin
Balandžio 10 d, 1924 ket.tų savo vaikelius prisirašyti
S vai. -vak. Aušros Vartų pa prie lietuvišku, katalikiškų or
'JULMJLI t W J • • • •
rapijos svet. ivyks svarbus* ganizacijij, kaip tai prie Vy
UETUVIgKI KRUTAMI
ORAS.
msirinkimas.
čių arba prie Nekalto Prasi
PAVEIKSLAI!
Bus aptarta rengimasis prie [dėjimo SvenČ. Panelės mer
CHICAGO. — Šiandie praWest Sidėje
dimo išpažinties i r prie s>. Igaičių draugijos.
matomas gražus oras; maža
Komunas
«in eorpore," [ š į k a i % rtariu m
^
Xeclčlioj, 1/al. 13, 1924 A u W. l.> d., 1924. Be to, bus (skaitlingas būrys, tarpo ku
atmaina temperatūroje.
sse
.šros Vaitų par. svetainėje L. tolimesnls aptarimas del vyki
rių teko pamatyti nemaža mo
Vyrių 24-ta kuopa rengia va ainio Vyčių vajaus.
ksleivių ir lankančių aukštes
kare- su lietuviškais kruta^M • ™ „ ; w i • o i
m EII V i s i «iwAai malonėkite atsi nes mokyklas, universitetus

NEPAPRASTA NAUJIENA VISUOMENEI.

CHICA GOJĘ

SVARBUS PASTOS
PRANEŠIMAS.

\

niais paveikslais. Polnas sio ,__ 1 / v f . n . v
. . . .
• lankyti a n t šio susinnkimo.
vakaro skiriamas parapijos
Koresp.
naudai.
'
tZmonių persikėlimo iš vie
Yra nepaprastas daiktas ma
BRIDGEPORTAS.
nos vietos kiton sezonas j a u
tyti krutančius paveikslus mu|
čia pat.
Praeitais metais

TEATRALIŠKAS KLIUBAS "LIETUVA"
Stato Scenoje 4 Veiksmų, 5 Atidengimų Dramą

"DU BROLIU

SCHOOL HALL SVET.

NEDĖL. BALANDŽI013,1924 / f Į
Pradžia 7:30 vai. vak.

t U

yy

48tos ir So. Honore Gatv.

u. 9

GERBIAMOJI VISUOMENE:— š i a m e veikale pamatysite koks skirtnm'as
tarpe mokyt9 i r nemokyto žmogaus. Taipgi kokios pasekmės yra t a r p geros ir blogos draugijos i r l*as laukia degtinės 'pasekėjus.
leatraliskas K 1 - ^ " " »T.;Af«w«'»» A*>r*n ^;tfafi nnstnnfrns. k a d ši vakarų pada
rius Įdomiu. Tai ^ ^
dalyvaus šiame vakare

ir profesijonalų — advokatų.
Po iškilmių susirinkus 'at
gal į vyėių kambarį, kuopos j
pirmininkas, P , Gritėnas vai
užtikriname, kad busite užganėdinti. "
" •
dybos vardu tarė padėkos žo
Kviečia \4sus Teatr. Kliubas "Lietuva
dėlto,
,-«.
v,
.
v ^ ^ ;sų
MĮ kolonijoje
KUlUHIJOje U
C I i a , kad
KlUl visi
VISI ,1TrrXini
l'.i» I t n l
. j
dį visiems už skaitlingą daChicagos pasta gavo nuo zmo- \
,.
. . .
vyčiai gražiai savo paieder
lyvavyinų iškilmėse i r prane
• * eru\rMv\
««»« vaidilos y r a lietuvmi ir pa ,
__„ . . . , , .
ien
n
ba] š m
1
- - - Mildos
l»ų virs 600,000 pranešimų,
.
*
. .
išpildė. iš ryto L. šė, k a d ateinanti ketvirtadie I ^ ^ '
Bal 6mes
d. anksti
SVet
?,U2
keisti.
>
f* ™ s t e d st. Mi PARDUOSIU ARBA MAINYSIU
. \ ..
,
. ,
i• rasai yra lietuviški.
Vyėiu 16-tos kuopos nariai su nį, vyčiams y r a skiriama die!
8. W. B A N K 8
tingas prasidės 7:30 vai. Vak.bučemė ir grosernė ant Automobi
kad
jiems yadresai
hutų to
pa-1
*
.
., ; •
Tcėiaus
r a tūkstančiai
na
aplankyti
A.
Žemaičio
dai
si rinko į vyėių kambarį, kur
ADVOKATAS
liaus Fordo ar Choarolet 5 st'dynių j
Sie krutanu paveikslai bu
Tas susirinkimas yra šau arba ant mažo .grosorlo. Kas plrka
7t W. Monroe SCreeC
mūsų darbšeibs mergaitės vi lės pjirodg. Visi nariai sutiko
Room
—^ Telef.
g-aus
teisinga
pasiūlymą.
Kreipkitės
^
^
^
^
^
^904
^^^
^ ^ ^ ^ ^Randolpk
^^^^^^ » • • \
vo nutraukti Dievo Apveizkiamas tuomi tikslu, idant
siems prisegė po baltq, rož<t\ ir išreiškė norą opranKyti dai
telefonu Prospect 1266 Nuo 1 ryto] { • • ! : Nuo » ryto lkl 6 po piety
^ v
. ,
.. ,. .-.dos par. Svarbu tame, kad
aptarti
kaip
apsiginti
nuo
iki 6 vai. vakare.
,{Vakarai.. SMS So. Halsted Wr
A])ie 7:80 v. visi išėjo į baž- lės parodų.
Telef. Yards 1911
km zmoniu, kurie persikelia iš • .
.
.
....
juodsfnaivių arba juodukų, ku
Ckloafo.
Korespondentas.
. . . .
,. . daugrausia veikėjų šiuose pa nytkieini eile po d u : mergai
vie jau pradėjo apgyventi
tės pirma, o vaikinai paskui.
vienu vietų i kitas gyventi i r ~ ,
. .
mūsų lietuvių didžiausią ko.
1 {
nj
. i veiksluose y r a jaunimas tos įeinant i bažnyėją, gerbiamas
Namų Savininkams.
lonijų — Bridgeportų.
paštai nepaduoda savo naujų I,jaunimų,
,
.
"
'
„
,
,
7
vargonininkas,
J
.
Sauris
už
kad ypatingai skai
beveik naujas mu
*^
•
kolonijos ir nemažai ją Vy- Į grojo marša kol visi susėdo į
Susivienijimas Lietuvių I Na Taigi kvieėiami yra visi lie ro PARDAVIMUI
ADVOKATAS
namas;
kioto
medžio išbaigimas
tlingai
atsilankytu
i
ši
vaka
ciai. luomi žvilgsniu LietuIv*** bjltm vhtt— TefamuMe. Katami
v.
pagal naujos mados; karstu van- j nueja Abstraktus. Padare pirkimo tr|
•To pasekmėje tūkstančiai
„ v ol
,
. . sėdynes. Tuoj ir prasidėjo šv. mų Savininkų ant Bridgepor tuviai namų savininkai neat deniu
•rAarliaa Oekiuneatoa Ir Irallejlaia*
Šildomas su 2 boileriais; lo
•
.
j vos Vyčių 24-ta kuopa kvie .Mišios. P e r Mišias, einant to šaukia visas lietuvius, na sižiurint a r priguli šioj orga tas 30 pi-dų pločio; vieta apgyventa 7 South Dearborn Street
Dėlto,^ kurie •'
žmonės
persi
lietuviais yra 2 flatai po 6 kamba
laišku is
irvienos
laikraščių
negali
būtį v.
. v
,. .
-.
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDO.
mų savininkus, | . e x t r a susi nizaeijoj a r ne.
kelia
vietos
rius; namas vertas pagal siu laiku
prie
Sv.
Komunijos,
p-rii
Sau
k
a kiton,
Telefonas Rando I ph S2<1
' n a Aušros vartų parapijos
$15,000; savininkas turi parduoti
rinkimų,
kuris
įvyks
penkta-1
Kviečia
Valdyba.
jprivalo paštai tuojaus praneVakarais: 2151 West 22 St.
rienė pagiedojo solo " A v e
ereitai; kaina tik $12,000; apie pu
jiems pristatyti į namus. Ne-'
Jviefo«a« Cmnąj 1M7
sę pinigais, kitus lengvais išmokėji
šrti savo senų ir nauja adre
Maria."
J
o
s
jautrus
ir
skam
mais,
šitas
namas
yra
tikras
barpristatytos pastos suverstos
i ginas ir yra vertas pamatymo.
są.
bus balsas nevieno siela, pa
didžiausios krūvos.
, n u k a < l } f c l K , m i j u s ką yltų k o
PARDAVIMUI
beveik
naujas 2
/ ; Nuo laiškų nešiotojų galima
kėlė
prie
Aukščiausiojo.
augštų
muro
namas;
2
flatai
po 4
Yra jaunimas
svarbu, kad
lonijų
gali jaunimas
nuveikti.
didelius kambarius; randasi BrigA 1D V O K A T A S
gauti tam tikrus
lapelius susiprastų, nes nuo jaunimo
Po Mišių mūsų gerbiamas
hton parke lietuviu apgyventoj vie
Tuomi Aušros Vartų parapi
Metropolitan State Banko Name
toj; kaina $9,300; reikia pinigais
Ant jų parašyti savo senų i r priguli visa mūsų ateitis. Au kietoms, kun. M. L. Krušas
2201 W. J82nd St. Tel. Canal 0609
jos jaunimas gal susiprastų ir
apie $3,000.
naujų adresų ir pasiųsti p a š - j § r o s Vartų par. jaunimas iš pasakė įspūdingų pamokslą,
PARDAVIMUI geras 2 augštų me
(langiaus veiktų idealiame \ i
dinis
namas; 2 flatai po 6 gerus
toji.
Risklaiaes ir
be griežto nusis pritaikindamas gavėnios laisuomenės
veikime
kambarius su gasu, elektra Ir mau
Tokiame atsitikime negalės tatymo. Jaunime, atsilankykidynėmis; namas statytas ant rimen
tinio pamato; randasi Rrighton par
žnti laiškai ir laikraščiai.
*e į šį vakarą ir apart lietu
ke lietuvių apielinkėje; kaina $6,500
ADVOKATAS
apie pusę pinigais, kitus ant morJei
Tamsta
turi
mažų
ar
di
jviškų krutamu paveikslų bus
(
gičio.
delį namų arba lotų ir nori
Norėdami pamatyti
viršminėtus
keli
geri
kalbėtojai,
kurie
iš
PASIDARĖ GAU?
greitu laiku parduoti arba
Ofisas Didmiesty j :
bargenus atsilankykite diena ar va
aiškins trumpai svarbų jauni mainyti, meldžiame atsišauk
karais pa«.
29 South La Salle Street
ti
prie
niusų.
George Kilburn, 25 m., stu •no ir j o susiorganizavimą.
BRIGHTON REALTY
Kambarls &&Q
Mūsų
Kcal
Estą
te
skyrius
COMPANY
dentas dentistas, rastas nebe
Telefonas Ceotrml 6StO
Kviečiame visus senus ir suteiks Tamstai geriausi ir
. . J. Yushken itz. vedėjas.
gyvas ga t va i tėję, 4356 Gren- jaunus, o svarbiausiai kaip skubiausi palarnavinių.
Vakarais 3223 S. Halsted S t
•1034 AWIHT .\v<\, prie ( alifornia
Avemie.
Telefonas i Yards 4681
vood ave. Sale jo gulėjo re jaunimą, taip ir tėvus, kad UNIVERSAL STATE BANK
i
AMTĄ yra ir prietelius ir nepretelius teJI K AL ESTATK DKPT.
volveris. Spėjama, jis pats geriau susipažinus su šių die
%m » » » » » • » <
lefoni.
3252
So.
Halsted
Str.
mis nusižudęs.
nų svarbiu jaunimo klausimu.
JIESKAU bro>\'aikio Antano Rim
Viena i s jos jiegij tai elektra, kuri nesą žnioTuo pačiu kartu visi turėsi- Tel. Boulevaird 0700
kos,
kuris gyveno Ca.\it. Antanas
gaus balsų toli. (ii antra tai potvinys, viesulą
Rimkus paskutinį karta man rašė
ADVOKATAS
Šiaurinėj Chicagos upės ša- :ne naudingai praleidę laiką
1915 metais Iš Los Angeios Anta
ir audra, kurie sunaikina telefono aparatus ir
Ofisas Vldormlestyje
koj, arti Krie st, rastas nei- ir parapijai naudos. Visi neno Rimkaus tėvas, Juozas, motina
Metų Sukaktuvės.
OHTOAOO
TEMPLE BUTLDINO
uždaro visa komunikacijų.
Ona Gerulaičiukė, mėtų Antanas

ADVOKATAI

PARDAVIMUI

STEBĖTINI NAMU BAR-;į=
| JOHN I. BAGDZiUNAS

C. V. C H E S N U L

V. W. RUTKAUSKAS

Maintenanceand National Service

G

dentit'ikuoto vvro lavonas.

A. y A.
VINC. PANKAUSKAS

•

persiskyrė
su šiuo
pasaulin
• vai. ryto Cook County llsrontoėje po ilgos li^r>s balau d/ U t
t <!., 1924 m.
Iš Lfc'tuvos paėjo Kvttlarnos
pai-ap., KitliAkii; kaimo 47 m.
amžiaus. Amerikoje išgyveno
25 metus. Paliko dideliame nu
liūdime Anunkoj hrt»IĮ Vla
dislove ir iKi pusbroliu, o Lie
tuvoje brolf ir dvi seserį. l a i 
dotuvės |r>ks subatoj bal. 12
d. 8:30 vai. iš ryto; iš namu
4430 So. Hermitage ave | šv.
Kryžiaus !>ažnyėia. o po pamaldų bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.
Meldžianu' * isus gimines ir
pažystamu< dalyvauti laidotu
vės*1.
Nnlhide brolis ir pusbroliai.
P. S. I>aidoHiv«'-N<' paiarnaii
Ja J. ZoJp: TeJ. Bcftdvd. 5203.

dėlios vakare į krutamus pa' veikslus.
S. V. Ž.

PRANEŠIMAI.

Kiekviena pora t^efono dratų Bell Sy^temos yra tai kelias j abipusinę kalbų. Kuomet'
šie tlratai sunaikinami kelias i penkiolika mi
lijonų telefonų yr'a uždarytas ir nei vienas bal
sas negali praeiti tuo keliu.

A. J A .
EMILIJOS
MARKEVIČIŪTĖS

Labdaringos Sąjungos Cenrco Direktorių susirinkimas įmirusios balandžio 12 d.,
vyks penktadieny, bal. 11 d. 1923, 15% metų amžiaus.
Jau suėjo metai kaip
8. vai. vakaro, Aušros Vartų
atsiskyrė nuo mūsų bran
rarap. svet.
gi dukrelė Emilija. O
kaip yra sunku užmiršti
Visi būtinai turite atsilan
mums tave. Pamaldos už
kyti.
Valdyba.
jos dusią bus ' subatoje,

balandžio 12 d. 8 vai. iš

Teatrališkas Kliubas

"Lietuva "
laikys mėnesini susirinkimų
ketvirtadieny, balandžio 10 d.
1924 m. 8 vai. vakaro Davis
Square j>iirko svetainėje.
Malonėkite visi susirinkti,
nes yra labai daug svarbių
reikalu aptarti.
Valdyba.

EŠKO

ryto, Dievo Apveizdos
bažnyčioje.
Nuoširdžiai kviečiame
gimines, draugus ir pa
žystamus dalyvauti tose
pamaldose.
Nuliūdę tėvai Pranciškus
ir Elena MargeviČiai.

Rezervai materijolas turi būti gatavas ant
rankos, taip kad užėjus tokiai viesulai be jo
kio atidėliojimo butų galima pataisyt. Tam da
lykui turi Imti atskiras fondas iš kurio butų
galima imti pinigus apmokėjimui siu dalykų
vartojamu pataisymui.
Naci jonai is telefono patarnavimas tiktai
yra galimas per.organizaeijų kuri pilnai žino
ir supranta dalykų stovj kaip finansiniuose rei
kaluoSe taip ir operavime.
ILLINOIS BELL T E L E P H O N E COMPANY

BELL SYSTEM
One Policy

One System

ONA

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj

T

KAMARAUSKIENĖ

(po tėvais Dvereckiutė)
Mirė Balandžio 7.1924 m. 10:30 vai. vak. 53 m. amž.
Kilo iš SuvalkTi Rėd., Vilkaviškio Apskr., Paje
vonio parap. Išgyveno Anglijoj 26 metus. Amerikoje
J
10 metų.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Joną, sunūs,
Juosa, Joną, Praną, Vincenta ir Antaną; dukteris
Margareta Bajorinienė, Agniešką Kulikauskienė,
Bngyda Wenefredą ir Konstanciją Kamarauskaitės.
Kūnas' pašarvotas 2322 W. 24th gatvė
ivy s B a l 1 0
9
'<*J&&*2i
S
^
vai. iš'ryto bus
det
J
Vartu
S S t i ^^^
^ ^ P - bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už nabaSniiikės sielą. Po
pamaldų bus
nulydėta į Sv. Kazimiero kapines
1
tt tedavė ™** " ^ ^ ^ ^ kvi^iame dalyvauKulindę Visa Šeimyna KamajrtMuku ir Kulikausku

77 Weet Wasblngton Street
Room 1726 Te!. Dearborn 9057
Namu Tel. Hyde Park 8365

Rimkus turi apie 38—40 amžiaus.
Su nekantrybe lauksiu žinių.
Su augšta pagarba.
JONAS RIMKEVIČIUS
Antrašas:
Kaunas, senas miestas, Vandens
gatvė, No. 3 Jonui Rimkevičiui.

JOSEPH G. SOBOL

A D V O K A T A S
Veda bylas visuose Teismuose,
Jonas Alekna vedęs Barborą Kazokaitytę mano tikrą seserį. Joną* | Exarainuoja Abstraktus. Padaro
pirkimo ir pardavimo Dokumentus
paeina iš Telšių aps., Ilakių valšė.
Židikų parap. Etreliškių kaimos. 10
Room 1518 Ashland Block
metų kaip išvažiavo į Ameriką ir po
Telefonas , Dearborn 4768
šiai dienai jo nežinome ar gyvas ar
Vakarais: 2341 W. 23-rd Plaee
miręs ir adreso jo taipgi neturim*.
Telefonas Canal 3589
Jis pats arba kas apie jį žinote,
praneškite šiuo adresu:
I* VAIVADIEN&,
Central 68O0
Jonaičių Kaimas,
Šiaudinės Paštas,
Papilės Valsč.,
Šiaulių Apskr.
Kauno Rėd.,
LITHUANIA
ADVOKATAS
•«•
. ••—• y
" —
Vidurmiestlj Oftaaa
|Room 1703 Clitcago Temple Bldg.

155 North Clark Street

STASULANI
7 W. WsshinRton St.

METŲ1 SUKAKTUVĖS

CICERO Ofisas: Panedėllo vak.
1814 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5038

A. f A.

BRIDGEPORT Ofisas: Kitais *ak.
3138 S. Halsted St. Tel. Bool. 8737

KAZIM. RANDIKĖS

w

A.

Univenal Service

A. A, Slakis

PEARL QUEEN KONdERTTNA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musn krautuvė—Viena iš didžiausių Ohicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip
negausi. Mašijiėliu laiškams drukuoti ir ofiso darbams vra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus hetuviSkais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikahškus instrumentus atsakančiai.
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų.
=*»

i

STEPONAS P, KAZLAWSKI
4632 So. ASHLAND AVE.
CHICAGO, IU..
Telefonas BOULEVARD 730P^

mirusios balandilo 10 d. 102.1
Pamaldos už Jos dusią {vyles
balandžio 10 d. 8:30 vai. ryte
Sv. Kryžiaus bažnycHoJe so eg
zekvijomis, antro** Mišios bus
Aušros Varti; bažnyčioje 8:00
vai. ryte. Jau metai praslinko
kaip baisioji
mirtis
atskyrė
Kazimiera nuo mūsų
mažo
būrelio nuskynė Viešpats Die
vas iš mūsų širdžių žydinčių
kvietkelf, Kur mes nieko ne
galime padovanoti kaip tik
Mišių malda. Tegul ilsis mūsų
brangioji Kazike šaltoje žeme
Įėjo mes pas ja nueisimo, o ji
pas mus nepareis.
Prašome širdingai visus gi
mines, pažystamus ir draugus
dalyvauti pamaldose.
Pasiliekame nuliūdę tėvai ir
du siutai.

r

J. P. W A I T C H E S
L a wy e r
LIETUVIS ADVOKATAS
Dlen.: D. 514—518—127 N. Dear
born St. Tel. Randolph 5584—5585 )
Vakarais
10717 Indiana Ave.
Roseland
Tel. Pullman 8877

(Skaitykite, Platikinte, Remia
te "Dranga/ \ vi«nintėU kaUIikišką dienšraštį Amerikoje.
NAPRAPATH

Dr.

M. S t a p u l i o n i s
4201 South RockvveU Street
_^x
Telefonas Lafayette 8026
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto Iki 9 vai

v»ir*M
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patanmu^u.
^mpinunaia, ar kitokia sena ilga, atalk, o ai norki

