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LIETUVOS FUTBOLININ
KAI DALYVAUS PASAU
LINĖJE OLIMPIADOJ.

Francija Ir Rumunijai
Duoda Didele Paskolą
POINCARE DARO SU RUMUNIJA MILITARINĘ
SUTARTJ

I

^

Tuo remiantis, vokiečiai ti-l ANGLIJOS PREMIERAS |
JAPONIJA BEGALO
kiši atgauti tas visas teritori
NEPATENKINTA.
ISPĖJO BOLŠEVIKUS.
jas ir išhaujo sujungti su Vo
kietijos valstybe.
Anglijos bankininkai skelbia TOKYO, bal. 16. — Japo
Šį eksperte raporte pažy
ultimatumą bolševikams. nų spauda kelia didį triukš
MILŽINIŠKA DEMONSTRA
me, kad Suv. Valstybių Kon
mima sąJ$#a yra begalo vo
CIJA PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
kiečiams svarbi ir tcįlel ra
('' [Draugui'' kablegrama).
LONDONAS, bal. 16.—An- greso Žemesnieji rūmai p raportas turi but priimtas, jei glai su bolševikais veda tai-'vedė Johnsono bilių, kuriuomi j KAUNAS. Lietuvos FutboArkivyskupas nebežinojo,
nebeturima kitokio išėjimo.
draudžiama japonams išei lo Komanda dalyvaus VII pa
kos derybas.
k a d Vatikanas darbavosi
—,——*~
'Derybos pradėtos šį pirma- viams keliauti į Suv. Valsty- saulinėje Olimpiadoje. Balan-|
jj paliuosuoti.
džio 17 d. F|iitbolo Lygos at
dionį.
Konferenciją atidarė I bes.
vyks|
Kongreso nusistatymą ja stovas Garbačauskas
premieras MacDonald.
Kal
I
LONDONAS, bal. 1 £ — H
bėdamas jis įspėjo bolševikų ponai vadina "biauriu naeio- traukti burt>ų, su kuom lietu
PARYŽIUS, bal. K). —Čio-f Šiandie Francija ne pati
,,
'Varsa vos pareina žinių, kad
viams teks žaisti.
atstovus, kad jie, viešėdami nalizmu.
nai Rumunijos karaliaus ir ka viena palaiko begalo skaitlin
tonai iš Rygos atvyko ArkivyNuo Redakcijos.
Tai bene
Anglijoje, nevestų čia jokios
ralienės vizitą baįgėsi.
Te- gą armiją i r nuolat ginkluo
skupas Cieplak, kurį bolševi-**=—propagandos. Nes tokia An KONVENCIJA BUSIANTI pinną kartą istorijoje, kad
ėiaus Kurnami jos užsienių rei jasi.
Bot dar ginkluoja Če
kai andai paliuosavo iš Mask
WASHINGTON, bal. 16. - glijos valdžios nebus paken
Lietuvos sportininkai
stoja
kalų ministeris įDuea ėia pa- koslovakiją,, Lenkiją ir dabar
,
"SAUSA."
vos kalėjimo ir pristatė Len
Anądien • žemesniųjų. Kongre čiama ir tas galį suskaldyti
tarptautinėj arenoj, viso pa
siliko. Veda derybas su pro- Rumuniją.
CLRVELAND, O., bal. 15.
kijon.
saulio akyse, kaipo lietuviai. inieru Poineare kas link miPasirodo, Francija nori ap so ritmų pravestas imigraci derybas.
—Vietos
policijos
viršininkas
J a n i atvykus Varšavon, į- litarinės sutarties.
&į kartą, turbūt, lietuviai
MacDonald sakė, kad ši kon
žioti didesnę dalį Europos. nis bilius ' kiekvienai tautai
i
šaukšto
praneša,
kad
čioani
vyko negirdėta-neregėta dedar nelaimės nieko. Bet tai
iškilo iš Anglijos
Pranešta, kad Francija Ru Vokietijos okupuotuose plo ateivi ją čion šalin susiaurina ferencija
įvyksiančioji republikonų par
monstrancija dvejopos roikš- munijai skolina 100 miL fran tuose ji veda puikius reikalus. ligi 2 nuošimčių kvotos 1890 valdžios
notos,
pasįųstos
pirmasis žingsnis. O prie lie
t
i
jos
nacionalė
konvencija
bu
m ė s : sveikintas kankinys Ar kų ir už tai nori padaryti sau Gamina ginįįus ir amuniciją metų; cenzo.
Tcbitcherinui. .Tąja nota An
tuvių kūno sveikatos ištver
sianti " s a u s a . "
kivyskupas ir grasinta bolše palankią sutartį.
ir. tai visa pristato savo pa
mės galimas dalykas, kad lie
Pagal to bilįaus lietuvių at glija be jokių sąlygų pripa
vikams.- Demonstracijoje da
tuvių tautos vardas ir šioj sri
eivių per mjotus turėtų but pri žino bolševikų valdžią. I r štai
Šimtas milion.11 franku sko- vergtoms valstybėms.
PHILIPINŲ SALOMS
lyvavo apie pusė miliono žmo linama "Rumunijos armijos ap
tyje nėbužilgo atsistos vieno
Kituomet Europoje vokie imta 402. Tuotarpu šiandie ši konferencija yra kaipo kom
PLEBISCITAS.
nių.
je pirmųjų eilių.
ginklavimui ir išrengimui.
čiai buvo garsus militaristai. ninis įstatymas leidžia 2,622. plementas bolševikams.
WASHINGTON, bal. 15.—
Geležinkelio stotvje ArkivvAtidarant konferenciją vie
Senato komitetas
propoFrancija siunčia Rumuni Šiandie jų vietą iižima franPraneša, Kongresui bus įduo-j
skupą sutiko vyresnioji Yar- jon savo instruktorius peror euzai.
nuoja 2 nuoš. kvotą, bet 1910 tos laikraščiai paskelbė tryli
DANIJA TURI NAUJA
šavos dvasiškija ir diploma
tas
projektas
leisti
Philipinų
Griuvo vokiečių militariz- metų cenzo.
ganizuoti rumunų armiją ir
Tad pagal to kos didžiųjų Anglijos banki
PREMIERA.
tai.
salų
gyventojams
plebiscitu
ją lavinti.
Jr paža/la, kad mas. Europai nemažai atsi komiteto lietuvių ateivių per ninkų įspėjime bolševikams.
«
5
Bankininkai
r e i k a l a u j a , išspręsti, ar didžiuma jų nori
Tai socialistų vadas
Kuomet Arkivyskupas sqdo jei bolševikai kėsintųsi atim eis kraujo pralieti naikinant metus galėtu imt įleista lį7o2.
nepriklausomybės.
idant visos senos ir naujos
I r at
Staliniu*.
karieton važiuoti į Kardinolo ti Bessarabiją, tai Francija franeuzų militarizmą.
LONDONAS,
bal. 15
roziderM*iją, žmonos iškinkė iŠ tuojaus duotu Rumunijai pa- eis laikas, kuomet jam bus pa- RAUDONIEJI VISGI DAR Rusijos skolos butų pilnai pri
pažintos. Už neteisingai at Lenini valdžia skelbia,
OOPENHAGEN, bal. 16.—
j darytas galas.
kad
karietos arklius ir patys Ar gelba.
STPRUS ITALIJOJE.
imtas nuo svetimšalių savas pradėjus Dirželio 20 Lenkuo Danija jau turi naują premje
kivyskupą nuvežė link Kardi
ROMA, bal. 16. — Fašistai tis turi but pilnai atlyginta. se bus įvesti " z l o t y " pinigai rą, Juomi yra socialiste va
nolo rezidencijos.
Bankininkai
reikai a u j a. ir šiandieninės markės nebe das [T. Stauning. Dėlto ir
laimėjo rinkimus parlamen
Senoli* Arkivyskupas iš di
ateity teks vertės.
pati valdžia nuo šio laiko OUB
tai!. j į 535 parlamento ats idant sovietb valdžia
delio susijaudinimo net u įėjo
- <
1
socialistinė.
tovų fašistai • tarės 356- -arsto- pilnni pripažintoj ifv^jMįfąus- *» •>
žodžių, kaiji dėkoti žmonėms
WA£HINGTON, bal. 15.—
Socialistas premieras iški
vus.
Priskaičius draugingas tų privatinių kontraktų" nopauž toJcį sąjausmą.
fašistams partijas, fašistų di liečiamybę, idant ant visados Nebraska valstybėje išleista į- lo anądien parlamento rinki
Rygor atvyko skuduriuose.
džiuma skaitys virš 400 atsto pertrauktų savo propagandą statymas, kuriuomi nustatoma muose pralaimėjus valdžios
IŠ JRygos jau buvo praneš
duonkepiams maximum duo
svetimose įstaigose.
Darbo partija iš
vų.
ta, kaip tenai atvyko Arkivy
Nežiūrint to pavykimo, pa iDelto su tąja konferencija nos kepalukų svarumas. Auk rinko daugiausia atstovų.
skupas Cieplak.
ščiausias Teismas pripažino
Taip įvykus, premieras Nesirodo Italijos
komunistai nebežinia kas gali išeiti.
Bolševikai, matyt, nesitikė įstatymą nekonstituciniu.
Bolševikai jį išleido iš kalė
ergaard tuo jaus su kabinetu
taipat gavo nemažai
bal
kad
oentralis
kabinetas
gaft
BERLYNAS,
bal.
16.
—Su
jimo ir kareiviai pristatė Lat
atsistatydino ir karalius į pre^
sų.
1921 metg rinkimuose jo tokio sau Anglijoj priėmi
veikti taip, kaip jam tinka
GR0SERNINKAI
VAR
važiavo
čionai
Vokietijos
val
mierus pakvietė socialistą.
vijon.
Neduota jam tai ke
jie gavo 1,800,000 žmonių bal mo.
miausia.
ŽOMI.
lionei nei pinigų, nei maisto, stybių promiorai nutarė pri
Atmainą valdžioje įvyko ly
sų.
(Vi dabar — 1,100,000.
ROMA,
bal.
16.
—
Frenza
nei švaresniu drabužių.
At pažinti principe tarptautinių Vienas Bavarijos premiera* Pasirodo, kad nedaug jie su
Generalis prohibicijos ko- giai taip, kaip Anglijoje.
observatorijoj
užrekorduotas
eksportų
raportą,
kuriuomi
priešinosi, kad Vokietija turevyko Rygon apsitaisęs vie
Naujas premieras žada su
misionierius parėdė, kad pra
smuko, fcrid jie
Italijoj vis
žemės
drebėjimas.
nais skuduriais,
kaip buvo paduodami planai ir projek t£ Paryžiun siųsti saro dėle- dar gyvuoja,, kad fašistų val
dėjus gegužės 1 dieną, valgo stiprinti šalies valiutą, kuri \
Vieton
laikomas kalėjimo urve. Sa tai, kaip Vokietija gali ir tu gaeiją su atsakymu.
mųjų daiktų krautuvių savi žymiai nupuolusi, duoti padžia jų nepersekioja.
ri patvarkyti savo finansus ir to, pasiųsti atsakymą raštu.
viškiai jo nebepažino.
ninkams (groserninkams) bus gelbos darbininkams, kuriems
atmokėti Fra nH ja i karo kon Užsienių reikalų sekretorius
uždrausta parduoti džiovintus šiandie yra sunkenybių nuoSenelis ne vien turėjo barz
PIRMIAUS
B0NUSAI,
PAS*
tribucija.
Stresemann su tuo sutiko. I r
vaisius ir iš vaisių pagamin muotis namus, arčiaus susi
da, iK't nekirptus galvos plau
KIAUS
TAKSOS.
Ministorių kalnuotas pada vakar pagamintas atsakymas.
tas giras pirmiaus neištyrus, draugauti su kitų šalių socia
kus.
Bolševikai
kalėjime
1
rė tik vieną pastabą, būtent, Šiandie siunčiamas reparaci
jam nebeleido nei maudytis.
WAJ3HINGKTON, bal. 16. —
ALBANY, N. Y., bal. 16.— ar kartais perkantis tai visa listais, ypač vokiečiais, ir tt.
jų komisijai.
svaigiųjų
Iki atvykstant Rygon Ar apie tarptautinę 800 milionų
Senato finansinis komitetas Nebeužilgo New Yorko mies nenori pavartoti
PINIGŲ
KURSAI
kivyskupas nebežinojo, kad auksinių markių paskolą, ku- Kabfnetas laimėjo.
išsprendė senatui pirmiaus į- te įvyks nacionalė demokratų gerymų gaminimui.
Taigi, kiekvienas vartoto
Kvontasis Tėvas Pins X I pa-, r i < a i l 0 t i a P o t o > b l l t i n a i r e i k a
duoti bonusų klausimą. Šį partijos konvencija. Bus ski
Vokietijos
centralis
kabine
Lietuvos 10 litų
$1.00
riamas kandidatas į preziden jas, norėdamas pirkti džiovin
vartojo visas .galimas priemo Iinga Vokietijai, kad ji ga
klausima
norima
senate
šią
tas tad laimėjo tai nuo preAnglijos sterl. svarui
4^9
lėtų
pradėti
atsilyginti
su
tus vaisius arba iš vaisių gi
tus.
nes jį paliuosuoti iš to bolšesavaitę
baigti.
Tikimasi,
at
mier|ų, ko norėjo laimėti. Bū
6.02
Francija.
New Yorko valstvbės demo- rą, turės pasakyti grosernin- • Francijos 100 frankų
vistinio pragaro.
einantį
šeštadienį
balsuoti.
0
tent, jis norėjo, kad visas rei
4.22
kui, kokiems tikslams jis tai Į Italijos 100 lirų
I r kuomet jam pagaliaus Siunčiamas atsakymas.
j
kratai
darbuojasi
kandidatu
kalas jam butų pavestas. Taip P o bonusp tuoja«s bns f ^ f o ^ į į į į į į j į į
Smith.'
j Šveicarijos 100 fr.
17.29
perka.
liepta apleisti Maskvos kalėji
tas taksų klausimas.
Kabinetas ilgiaus septynių ir įvyko.
Kai-kas abejoja apie pavymą, jis nebežinojo, kur jis bus
valandų karštai diskusavo su
kimą.
Nes Smith yra kata
55
Vokietija,
pripažindama
siunčiamas.
Pamano,
kad
I
IR SENATAS PRIEŠ
valstybių promierais apie eks ekspertų raportą, pažymi, kad
likas.
Matyt, bus išmėginta
bolševikai jį nori arba nuga
JAPONUS.
pertų raportą.
jo kandidatūra.
tas raportas yra pagrindas
labinti a r pasupti kitan kalė
Ant (galo promiorai sutiko, tolimesnėms deryboms.
jimam* (Tik įvažiavus Latvi
WASHIN(ITON, bal. 15.—
jon, Arkivyskupas pasijuto yToliaus Vokietija tiki, kad Senatas didžiuma balsų pa
kunigų.
Dėlto
nenori
tiems
r a laisvas.
ji šiandie geresni|U sąlygų ne naikino žinomą Suv. Valsty
gyvenimo kartybių padidinti. galį sau laukti nuo savo prie bių su japonais "džentelme
Raudonosios armijos karei
Kartą savaitėje
kalėjime šų. Antra, Vokietija tiki, kad, nišką sutarimą/' ir šiandie ža
viai, kurie jį lydėjo iš Mask
MEXICO CITY, bal. 16.—
P E R
vos, paleidę Latvijon per sie Arkivyskupui leista pasima remiantis tais pianais, Vokie da balsuoti visai uždrausti ja Oficialiai pranešta, kad Obreliu jį įspėjo daugiaus nebegrį tyti 9D savo ištikimuoju tar tija savo prekybą su užsie ponams ateiviams šion šalin ^gono valdžios parėdymu su
nu. Retkarčiais kalėjimo au- niais taip daug turės išvysty- keliauti.
žti Rusijon.
šaudyta 11 suimtų revoliucio
toritetai j»m perduodavo iš - t i > k a d į o s p r į e s u s apims Dai
nieriai vadų.
Nieko nesako. 4
vai rių šalių prisiunčiamus gi mė ir pabaigoje jie atsisakys
P I i r r S B U R G H , Pa., b. 16. •. Kiek revoliucionių nužudy
Nors praleidęs neapsako lios simpatijos ir užuojautos pačios kontribucijos.
— Ihi kilusiu] vįdumiesty gai ta pirmiaus, čionai apie tai
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
mus dvasios ir kūno kentėji laiškus.
Tos rųšies laiškų
sru padarė 1,ŽOO,000 dojeriu tylima.
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
J ų turėjo žūti šim
mus Maksvos kalėjime, Arki Arkivyskupas gaudavo ir nuo Dar daugians.
nuostolių.
tai.
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
vyskupas atsargiai ir palan Amerikos katalikai.
Pagal planų, Francija su
banką — ŪKIO BANKĄ.
CHICAGO.
—
Šiandie
ne
kiai atsiliepia, apie bolševikų
Belgija
okupuotose
teritorijo
C
A
I
O
0
,
Egiptas,
bal.
16.—
Arkivyskupas tikrai negali
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
valdžia.
y
žinoti, kiek daug katalikiškų se turi vokiečiams gražinti Helduan observatorijoj užre- pastovus o r a s ; po pietų ar
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draipramatomas lietus;
J i s žino, kad Rusijoje dar kunigų bolševikai šiandie kan- visiis geležinkelius ir visa in-korduotas stiprus žemės dre- vakare
taii ir telegrama,
šilčiau.
kenčia keliolika katalikiškų kiną.
dustriję.
bėjimas.
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MOGILIAVO ARKIVYSK.
CIEPLAK VARŠAVOJE

•

•'

KOKIA KV0T« LIETU
VIAMS KONGRESAS
SKIRIA.

Vokietija Pripažįsta Ekspertu
Raportą

«

SAKO, RAPORTAS YRA PAGRINDAS TOLIMES
NĖMS DERYBOMS

NEW YORKO DEMOKRA
TAI STOVI Už SMITH,

•

Siųskite Savo Giminėms

UTTUVĄ
PINIGUS

NUŽUDĖ 11 REVOLIUCI
ONIERIŲ,
—

i
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yflfe
EKBAP&TANT.
KATAĮLIKŲ PA&AULY.
kad bankrutai nepajėgia už-.togios progos Vokietija atsiLIETUVIŲ KATALIKU
DIENRAŠTIS
grjzo Kaunan, o nz keletos ^ „ ^ n M ) l d e l . n i s t a i (paiaį »
sakys mokėti karo nuostolius.
mokėti cash.
dienų turėjo vėl važiuoti Že- di katalikai) vėl pradeda kel
Amerikos kardinolai.
lslaikėiodį.
ITALIJA. Įvyko rinkimai
... «
,T
nevon užbaigti diplomatines ti savo baisa* Bet jų žalinga
Pasivijo J o 
T„
XT
Vienas advokatėlis iš trypi- į parlamentą.
l
Du trečdaliu
Kardinolas
Hayes, New
^ ^
naitis
Icku,
Btoa kasdieną iš&kyrus nedeidienlo* nėjančiųjų liogerio buvo užė
įtaka pačioj pradžioj naikina
atstovų gavo fašistai. Tuo bu Yorko arkivyskupas, 10—IV I "
skubantį mie
Matams
|6.00 jęs pas mumis ir taip sakė:
ma. Katalikai bus Apsaugoti.
du Mussolini'o valdžia įgau a p l e i d o J r t t e m Miest, Ke- m m { J m A S
šveicarijoje,
Pusei Mttų . ^
$3.00 " A š dabar virsmu
stelin. Diena
tvoros na pilno teisėtumo. Niekieno .oin S drenoms fcuvo sustojęs ? d_ ^
^
^
^*. V o k i e t i j < m k e l i a n t .
R ptmnmcratiį BOTEsnl li&ainu. Lai vaikščioju. Jei^u man katakaršta.
Pra
San Rėmo. 28ai—TV New
nevaržomas
Mussolini
galės
I š Vokietijos negalima iš
kai skaitosi nuo užrašymo dienos*
iškilmingai švenčiama šventė
kaitas varvė
likai
duos
Chicagos
k
o
B
s
u
t
o
'
^
.
į
y
^
;
.
4
v
y
k
a
p
i
i
t
i
Yorko
katalikai
organizuoja
M ASO Naujų Meta. Norint pennaivažiuoti
turint
per
200
auk
šv. Tomo Akviniečio, kuris yte varva J o 
syti adresą mada reikia priaiąi- vietą, tai aš busiu su jais, jei Į n i u s 8 U l l l a n y m u s #
iškilmingas sutikimo manifes
sinių
markių.
ra Friburgo universiteto i r
* ir senas adresas. Pinigai gertac ne t a i man reikia gyventi."
naičiui nuo
taeijas
kard.
Hayes,
o
Chica
slsi siųsti išperkant krasojt ar ar
Įvažiuojant reikįa imti liudy kaktos: neša naują siutą pa
akademijos Globėjas.
FRANCU A. 12—IV palei
Mes
iš
mandagumo
ne
atsa
gos
katalikai
kard.
Mundesceso Money Order" arte įdedant
Iškilmėse dalyvavo visas mas, kiek kas vežasi pinigų, taikyti siuvėjui.
atnifui | registmota UiAfra.
kome jam, kas. reikėjo. Mes stas Francijos parlamentas. lein sutiktuvių iškilmes ren
aukštosios, mokyklos persona kitaip bus vargo išvažiuojant.
— Žinai ką Ickau? — sa
pasakėme, kad vergijos laikai Nauji rinkimai įvyks 11 gegu gia 11-ai gegužio dienai.
DRAUGAS FU*. CO.
las, studentų korporacijos i r
žės. Atstovai bus renkami šoko Jonaitis: — paskolink man
Naujas Turkų įstatymas.
2334 South Oaiaey Aeeaue praėjo ir žmonių mes neper
Roma.
svečiai. I š lietuvių pamaldose
dolerį ?—
kame.
Pagaliaus pasakėme, šiems metams. Eina smarki
Chicago, Illinois,
Konstantinopolio
provinci
Šv. Tėvas Pijus XI rūpina ir paskaitose dalyvavo muša
prieš rinkimus kova. Susida
—Ui, kam jam doleris! v—
kad
mes
nesame
Lietuvos
val
l e i . Roosevelt 7791
joj
(Turkijoje)
išleista
parė
rė nauja ūkininkų partijų. Jai si padidinti Vatikano biblio korporacijos " L i t u a n i a " ats— Aš t a u šiandie sugrą
džia, kuri skiria konsulus.
dymas,
kad
prieš
įstosiant
mo
vadovauja senatorius Jonas teką. Reikalingu daugiau vie tovai-ės: J—ja Adomaitytė, p.
žinsiu. —
T R U P I N I U K A I .
terystės
luoman,
jaunikis
ir
O
reikėjo
pasakyti,
kad
pa
r
tos.
Manoma,
kad
bibliotekai
!
Orvidaitė, K. Ruginis,
J . Lei
Durand ir Henrv Javui.
Oi, vai, negali anam tie
"^
V
7
7
T
'
~"
"
'
jaunoji,
turi
gauti
nuo
gyi
"
" ' "'
v
siduodančiu J u d u mums nebus paimta Vatikano mozai manas
anas, Radzevičius ir Ambrof, t .
.,
, . ,. , 'keti. — kraipo žydas galvą.
RUMUNIJA IR RUSIJA kų fabriką. Bet kol kas neBolševikų laikraštis rašo reikia nei primokant. Katali
1V1U L
J
zaitis.
...
dytojo sveikatos stovio liudy K ^ 1 #
.
4
* apie Kristaus nekalta, prasi kybė stipri yra tikinčiųjų pa- bloguose santykiuose. Nutrau žinom'a galutinio • nutarimo.
Po pamaldų buvo prireng m 4 . Be s v e r t o s liudymų pu - A* tau užstat* d u o d u . dėjimą.' ' Katalikai tokio do- sišventimu, gyva širdžįų mei- Ma Vienos derybos del Beša Nežinia kur padėtų minėtąją
N a na
nU(klu 0 z v
tos paskaitos: Prof. Marin darytas vestuves nauja t . u - das.
~
'
>
~
S gmato nežino. Mes žinome a- le, kentėtojų krauju, o ne ant rabijos priklausomybės. Abi mozaikų dirbtuvę.
— Štai naujas siutas. J e i
s i ą skaitė apie šv. Tomo rei kų teisė skaitanti kaipo ne
pus ; . traukia karinias jėgas į
pie šv. Panelės Nekaltą Prasi rinkos parduodama mėsa.
gu aš tau dolerio šiandie ne
kšmę kultūringame pasaulyje buvusias.
parubežį, o visam pasauliui Roma.
J dėjimą ir apie Kristaus pra
sugrąžinsiu — tavo siutas.—
Kolumbo Vyčiai netoli Vati ir Prof. Yaegumin — apie šv.
kerbia,
kad
karo
nebusią.
Zi
LIETUVIS
p
.
STRAŠKAUS
sidėjimą iš šv. Dvasios. Bet
Žydelis, daugiau nieko ncPOLITIKOS BRUOŽAI. I no v ievas Maskvoje pasakė, kano pasistatė sav<* rūmus. Tomo istorinį i r filosofinį au
komunistai
teologai, kurie
KAS
DALYVAUJA
BRITŲ
j sakęs, išsiima, dolerį, duoda
| kad Besarabijos klausimas ne Buvo kalbama, kad tų rūmų toritetą.
dėlto tapo redaktoriais, kad
Ten buvęs. IMPERIJOS PARODOJE. Jonaičiui, o tas šitam siutą.
į š v e n t i n i m e dalyvausiąs pa
VOKIETIJA.
Reparacija
i
iššauksiąs
karo.
Suprantama,
barzdų skusti nepajėgė išmo
'
JDvi valandas karšty keliavę,
klausimas šiuo laiku užima šiuo momentu negali būti ka tsai Pijus XI. Iškilmės turėjo
kti, tų dalykų neskiria.
Iš Londono " D r a u g u i " p r a ' p r i e i n a miestelį,
visų valstybių Europoje do- ro, nęs... pavasaris, baisus po įvykti 9^-IV, 5:30. Bet šv. TRUMPOS ŽINIOS.
Rašo tad apie katalikų ti mę. Tuo reikalu ypač susi
nesiima, kad 23 balandžio d. — Ickau, še t a u dolerį
triniai. Kita, Rumunija jau Tėvas, sužinojęs, kad tasai
kėjimo tiesas nesąmonių ne rūpinę vokiečiai, — jiems rei
įvyks Britų Imperijos Paro- atgal, duokš man siutą. —
Vyčių nam'as yra už Skęstančio balsas.
čiasi izoliuota. Francijos ver- Kolumbo
sąmones ir mano, kad pasau kės mokėti. Ekspertų komisi čiama Lenkija pareiškė nepa-'l 5 0 ***** nuo Vatikano riBrooklyno bolševikai ragi dos atidarymas. Manoma, kad] — Ui, kaip jam žodį gerai
lis yra toks mulkis, kaip jie ja, vadovaujama p. Dawes ir laikvsianti Rumunijos pusės M, nepanorėjo laužyti pop*- na pirkti jų šėrus, nes jau ža šv. Jurgio dienoje Anglijos ka laikui. Aš tokis žmogus mypatys.
MeKenna, patiekė savo tyri kare su Rusija, o pati Rusija ž i u tradiciją nuo 1870 metų da nebeatsilaikyti i r subankru ralius Jurgis V patsai atida- liu. Imk rūbą. —
nėjimų pasekmes. Tuos ityijgttmfck svarbiais vidaus »ei- .tebesitęsiančią i r iškilmėje tyti. A r manai Brooklyne ne rys tą parodą. Visa į>arodaį —Ačiū, Ickeli, kad man jį
užima 216 akrų žemės plotų. i>anėšėjui, — padėkavo Jonai
Del Kristaus dievybės suį- nius labai noriai priima Fran
Reikia numalšinti ywn P ° r savo sekretorių kard. atsiras ' 'išmintingųjų f''
kaiais>
Iš visos imperijos staliorių tis.
ro galvos protestonams. Ti cija, bet kitaip žiuri Vokie kraujuose priešbolševistinę r e 9 « W * į b u v o atstovaujamas,
Naujas surnanymas.
dalyvaus parodoje tik 4, iš
kėjimo dalykuose, kaip teisin tija. Svarbiausi vokiečių už voliucija. Turkestane, reikia I N u o 1 8 7 ° m - n e i v i e n a s »
Francijos ministerių kabino kmių
v i e ^ Uetuvis p s t m .
Mūsų vaikai.
gai pastebi bolševikų laikraš metimai prieš i ekspertų komi kaip nors sureguliuoti pablo- P i e ž h , s neperžengė Vatikano
— Mikuti, kodėl tu sesu
tis, ' ' protestomj. liogery did sijos pranešimą yra šie: 1. gojusius * del Mongolijos san ribų," tyliai protestuodami tuo tas nutarė įnešti parlamentan g k a u s k l u s > V i e r i t i k už viat«
eksponatams .turės jie tę gnaibai ? —
žiausia suirutė." Bet t a su Nenustatyti galutinai atlygi- tykius su Kinija. Rumunijos įui prieš neteisingą Romos pa sumanymą rinkti atstovus į
parlamentą ne dviem metant ' k į ^ v j e ^ užsimokėti po tu- — O ko j i nuolatos ver
irutė ne dabar prasidėjo. J i nimo suma; 2. Franeija su karalius su karaliene nuvyko grobimą.
kaip iki šiol, bet šešiems.
j katantį svarų, ty. $4,290. P . kia. —
prasidėjo tuomet, kuomet pro Belgija turi apleisti Vokieti Paryžiun...^ į svečius. BolševiNesijaučia laimingas.
\ Straškauskas yra prieš kelio— Mažyte, pasakyk, kodėl
LIETUVIAI SVETUR.
testonai, atskilo nuo Kataliką jos industrijos sritis, R u h r V j ^ j
nesnaudžia,
ieško
irgi
Daburtinmm Anglijos pre-|lil\a metų atvykęs Londonan, tu vis verki—
Bažnyčios vienybės ir Kris-į kraštą; 3. Praktiškai paėmus, ĮĄg^^gn
— Mikutis gnaibo. —
FRIBURGAS, Šveicarijoje. mierui R. MacDonaldui nepa- Dirbo kaip paprastas darbitaus mokslo pradėjo graibytis j turėtų reikalaujamos atlygisienų, kaip aklas. Bolševikų j nimų sumos būti A viniai j>a- •
—»— Kovo mėn. 7 Ą. ,š. m. važiųo tinkąs jo dabartinis užsiėnu- niakas. Žmogus blaivus, taujant iš Ženevos Friburge bu mas. Sakosi, butų kur kas lai pus ir doras, visuomet rėmė Paaiškino.
" t e o l o g a i " prie tos progos ]mažintos. Dėlei tokio vokie"Kadangi krikščionių varGyvuliu, parodoje
aiškina
vo išlipusi Lietuvos Delega- mingesnis, grįžęs p n e savo bu parapijos reikalus, susitaupė
prirašė drobulę šlikščiausių čių nusistatymo, Paryžiaus do priešai išnaudoja kasdjecija. Gerbiamųjų svečią suti- vusio privataus gyvenimo su pinigo, įsisteigė stalių dirbtu tarruus įvairias laukinių gyvu
blevyz^ij ant visų krikščionis- laikraščiai nelabai optimisti- ninę' spaudą dvasiai gadinti,
kti iš " L i t u a n i j o s " buvo pa- $2$00, $2,500 uždarbio į įne- vę. Jo dirbtuvės išjdirb:.aiai y-j lių ypatybes. — Čia kirmė
kii šventybių. Jiems ant žmo-'niai žuri į patiektąjį eksper- reikia, kad katalikai suprassiųstu keletas asmenų, kurie tus, prie "savo kruopų ir s ą r a perkami į įvairias pašau lė boa. Nuo galvos iki uo
gaus šventybių
spiaudyti ir tų reparacijų suiųanymą, y- tų, jogei apsigynimas šioj s r i
pasveikino delegatus ir įtei- vo bulvių,"kaip jis išsireiš- lio šalis: Ameriką,, Indiją, degai turi 15, o nuo uodegos
nuindžioti brangiausius žmo- pač kad jie nepasitiki vokie- ty nebūtų menkesnis už užpuo
kė jiems užuojautos davonė. kęs.
I Australiją.
iki galvai 20 metrų. —
nioi įsitikinimus — priprasta, čiais, manydami, kad prie pa-!limą. , , Leonas XIII, 1883. _
T*
^TIr po savo pasmirdusiais vėdžiaugsmo). Ak, kaip puiku! Pranukas iš
Pranytė. Ak, mes buvome visai už
kad nėra taip narsus, kaip jis apie save
Vertė U. Sapniunas.
Brumalais J ^ pasirašo
karto įtikės, kad tai lokys nerangusis, tuo
miršę, kad mūsų tarpe yra vyras! Pra
mano. Bet kaip tą padaryti f...
tus."
labiau kai bus tamsiam kambary...
nukas nori susitikti su lokiu... Be to iis
Marytė. Ot, štai kaip tik i r mes a" B r u t u s " lotyniškai reiš(Girdėti Pranuko eisena, Juozukas už
. taip mėgsta sviediniu žaisti t a i be abe
pie tai kalbėjom...
kia — žvėris-gyvulis. Mums
Vienveiksnuė komcdijėlė valkams.
simetęs kailį bėga į kitą kambarį, Pra
jonės jis nueis atnešti...
Juozukas. Man atėjo viena gera min
nebereikia žmonių ausims įnytė su Maryte sėda pas stalą i r skaito).
(Užbaiga).
Pranukas, (nusigandęs ir susijaudi
tis į galvą...
įyrėti, juos vardu vadinant,
Pranukas. (įeidamas) Na, ir ką?..
nęs) Juozukas myli lokius ,o aš JII ne
SCENA I I .
Pranytė.
Kokia?
Sakyk,
greičiau
sa
jeigu jie patys pasisako, kas
G ai, ir kartais atėjo pas Juozuką lokė pa
kenčiu!..
Marytė i r Juozukas, vėliau Pranytė.
kyk L.
e
bučiuot už jo gerą prijaučiančią širdį..
Pranytė. Praneli, tu vyras... Jšok,
Juozukas. Ką čia padarius, kad Pra
Juozukas. Reikia ką nors aprengti
Pranytė. Pas Juozuką niekados ne
broleli, į kambarį i r atnešti sviedinį!..
lokiu...
nuką bent kiek proto išmokius? Tai bai
Bolševikų " L a i s v ė " savo
ateis, nes jis bijo laukinių žvėrių, bet pas
Pranukas, (pažiūri per rakio skyleMarytė. Na, ir ką. toliau?
sus daiktas, kaip jis šame aukštai kelia
doros prisilaikydama apšmei
tave tai gali kartais atsibraškinti...
lę) Brrr!.. koks jis baisusi.. milžinas L..
Juozukas. Pastatyti aprengtą kita
ii* kokiu didvyriu laiko. Patark, Maryte,
žė kun. Petkų. Suvargęs se
Marytė. I r sav*o letena tave pasvei
Aš pas papiustą t a i eičiau, bet pas tokį
tu vyresnė, ir protingesnė.
me kambaryje...
nukas kunigas butų nebepajė
kinti...
negaliu...
Pranytė. Gali apalpti iš baimės..
Marytė. Sunku ką nors čia patarti...
gęs kreiptis į teismą apgyni
Pranukas. Aš j a i tuojau t c leteną
Pranytė. Eik, eik, mielas brangus
Juozukas. Toli nenueisime, čia p a t
U ai ima, nebent, prievartos keliu jį šiek
mo.
Bet šmeižtas buvo tiek
sutriuškinčiau!
broleli, pats žinai kaip bus linksma kie
prie jo busime...
tiek pamokyti, mandagesniu padaryti...
negražus ir tiek kvailas, kad į
Pranytė. Tik leteną?.. •
me, žaisti... Atnešk L
Marytė. Tai. puikus sumanymas!..
bet aš nenorėčiau, kad jam reikėtų nuo
tą bylą įsipainiojo Brooklyno
Branukas. Na ir... kaktą...
Praaukas. (vėl žiuri, bet greit šauk
- Juozukas. Aš apsirengsiu... Pas giri
savo tėvelių kentėti...
miesto valdyba. Už išdergiMarytė. Jvoks tu narsus!..
damas atšoks ta) Bėkim!
Artinas pas
ninką yra lokio kailis, jis nesenai sko
Juozukas. Žinoma, nereikia niekam
mą viešai spaudoje Dievo i r
Balsas už durų. Ei, vaikai, imkit
mus, bėkim!.. (Bėga į duris, bet durys
lino vakarėlio vaidinimui, tai paskolins
nemalonumo daryti... Bot kam jis mane
Kryžiaus Brooksyno miestas
sviedinį ir eikim pažaisti į kiemą!...
užrakintos) Kas tai? k u r raktas? Pra
ų1 man. Aš tuojau nubėgsiu parsinešti...
bailiu vadina...
padavė " L a i s v ę " į teismą.
Pranytė. Tai teta vadina. Ak, kaip
nytė! Maryte!
Marytė. Bėg, bėg greičiau! Ot, tai
Marytė. Ko tau, Juozuk, užsigauti!..
gera! (mirksėdama akliais į Marytę)
(Mergaitės taip pat, lyg ir persi
puikiai sugalvota.
Jog aš tavęs niekados bailiu nevadinau,
I r " S a n d a r a " ir " L a i s v ė "
Sviedinys anam kambary... Eik, Maryte,
gandusios, bėgioja ieškodamos rakto, ku
Juozukas. Skrendu! I r jus, sesutės,
neimk domėn ką jis sako...
pakliuvo nemaloniai.
Gresia
atneši!..
rį tyčia pačios paslėpė, tuo tarpu lokys
pagalvokit kaip geriau tą įtaisįus....
Juozukas. O, taip... t u gera, labai ge
ir nuostoliai ir kalėjimas. Re ra mergaitė!.. Kaip gailą, kad neesi ber
Marytė, (praveria duris i r greit persi
pasirodo duryse).
Pranytė. Gerai, gerai...
nkamos tad aukos.
Laisva niukas...
gandusi grįžta atgal).
Pranukas. (Krinta nusigandęs prieš
(Visi išeina).
manių šmeižikai surinko arti
Ak! ak! Dieve Aukščiausias! kas ten
lokį) Gelbėkit! Dieve, Dieve! Gelbėkit!!!
. Marytė. Tas nieko nereiškia', gali bū
SCENA
III.
šimto dolerių, komunistų tiek
I
dedasi!...
ti moteris didvyriu.. .Pavyzdžiui: Graži
Juozukas. (Nusjsupdumas kailį) Kel
pat.
Nebeapsimoka meluoti, na, Živilė ir daug, daug kitų..:
Pranytė ir l^arytė, vėliau Juozukas ir
Pranukas; Tu baile! Ką ten pamaty
kis, didvyri!.. Vadini baUiu veiklų kal
jeigu tik po šimtuką dolerių
galop Pranukas.
ti baisaus galėjai? Nebent nekaltąją pe
Juozukas. Bet aš vįstiek norėčiau,
n i e t į , man taip pat tą vardą atmeti, prie^
Marytė. Žinoma, ir mes, neva, bijotegalima prisiubagauti per ke kad tu būtum berniukas... galėčiau su ta
lytę! Ka-ka-ka!
valandėlę Marytę tuo vardu apkrikšti
simės eiti į kambarį, kur randasi lokė...
k*tą mėnesių, kuomet reikia vimi gę rokai pasipešti...
Pranytė. (pribėgdama prie Marytės)'
jai... o pats... už visus bailiausias!..
Pirmas turės įeiti mųsų narsuolis, o kai
Maryt sakyk kas atsitiko!?
dešimta ir šimtų tūkstančių.
Morytė. (Juokdamosi),
Ka-ka-ka!
Pranukas. (Nustebęs'pakyla ir nori
jis nusigąs? tai ir mes psakui įeisime...
Marytė, (nuduoda nusigandusi) Lo
Galima tikėtis, kad Dievo Tai del peši mosi nori, kad aš bučiau ber
pradėti muštynes s u Juozuku). Tai tu.
Pranytė. Ak! kad taip,mums pasisek
kys! lokys kambaryje!.. Toks baisus" be
nebetekusieji dolerio garbin niukas... (Įeina Pranytė).
tuL
galo.. r
tų!..
tojai laisvamaiuai su bolševi
Pranjtė. Ko tu taip juokiesi f
Juozukas. Taip, tik aš! palauk tikro
Marytė.. Tikriausiai pasiseks!..
Prarrytė. Ar gali būti?., turbūt iš žvė
kais panirs žmonių bedieviniMarytė. Na gi štai! Juozukas nori,
jo loki*), o su persirengusiu muštis netin
Juozukas.
(Įeina
pundu
nešinas)
Pa
ryno
ištruko!
J
o
gal
kas
greit
ateis
nu
mo džiabą. Xo biznis! Gir kad aš bučiau berniukas, vien del to, kad
ka!..
siseks,
tikriausiai
pasiseks!
Štai
jau
tu
sivesti!.. Bet dabar mūsų žaislai prapuo
dėjome, kad Jurgelionis j a m peštis su manimi galėtų...
riu lokį!., (apsisupa kailiu i r atsistojęs
la, nes sviedinys lokio kambaryje...
(Pranytė ir Marytė juokiasi, o Pra
rengiasi socializmą parduoti
Pranytė. Et... tas pagirų puodas ne
nukas susigėdinęs stovį).
niurna): Mr, mrr..
Marytė/ Sviedinys spintelėj, o lokys
laisvamaniams. Bet mes Jur taukuotas...
Pranytė ir Marytė (šokinėdamos iš
kaip tik pas spintelę ir stovi...
Pranytė Teisybė! Reikia jis įtikinti,
gelioniu patartume atsiminti,
n
Uždanga.
•
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D R A U G A I
kambarių ir informacijų.
S. L. R. K. A. Kuopa.

ADVOKATAI

«sgFįSlį

West Sidėj gyvuoja & L. j
j Telefoną* Y*rd» 2390
' *-**.!.«*
į R. K. A. 205 kuopa. Susirin- V if
kįmua laiko kas 'antras nedėi
A D V O K A T A S
.
|Ji2?^ft»-j
^^^^^^ra^ -*90^&tr^
dienis, tuojaus po sumai, Lie
(Buvęs Vilniaus ir Kauno Apy- !
gardų
Teįspio Teisėją*)
t do. šie nauji vargonai bus į-vinskienė i r kiti, kurių vardų tuvių svetainėje. Kuopos yal
Veda
bylas
visuose Teismuose
**' ^otioen
taisyti į nauj«ti šv. Antano neteko sužinoti. Taipgi baza- dyboje yra: pirm. Ch. MagoPabaro
visokius
dokumentus.
Duoda
Lietuvos
teisiu
.patarimus.
bažnyčia..
rui gelbėjo Lietuvos Vyčių hs, fin. sekr. ir kasierius Vik.
3112
S.
tyUsted
St.
Chicago,
IU.
Operetė ir Koncertas.
Choro darbas yra didei pa 102 kp., &v. Antano dr-ja, šv. Alinskas, užrašų sekr. Juzė
• i
-2L
$v. Grigaliaus choras ren
girtinas ir sykiu vertas gau Rožančiaus Moterų dr-ja ir Kairiutė. Narių turi apie 90.
gia labai puikų vakarą, kuri*;
S. W. B A N E S
sios paramos.
Mažų Vaikų choras po vado
lEI tavo kūdikis gauna tinkamą
A D V O K A T A S
u
j vyks gegužio 4 d. Vakaro pro j
East Sidės parapija.
maistą, tai jis augs stiprus ir svei
X. V. Korės. vyste mokytojos Teresės Lau
. 7 0 W. Monroe Street
gramą susidės iš operetės j
Šiaur-rytinėje miesto dalyRoom 004 — Tol. Raiulolpli 2900
kas. Eagle Pienas y r a priimtas mai
cai.tes. Garbe ir padėka pnk- .
, .
. .. A ,
| Vai.. Nuo t ryto iki 5 po pietų
"Constilium F a c u l t a t i s " ir
stas kūdikiams p e r 6$ metus ir išau
Vakarais 3203 So. Hal.-led Str.
. •
. . 'je randasi senesne lietuvių pa
Telcf. Y s r d s 1015
koncerto. Varg. A. Stulga de
lauso visiems bazare pasidar
.. *
.
-;
,f
klėjo tūkstančius kūdikių į stiprius
T
Chicago.
da pastangų, kad vakaras ko
bonauja
plačiai
žinomas
mu
.
.
«
.
.
,
rapa
ja
Sv.
Jurgio.
Čion
kleir
sveikus
vyrus
Bei
moteris*
ran atsilankiusiems. .
H
bavusiems, kaip lygiai baza- ,.zikas .kun. , J.v. Čižauskas.
. v.
puikiausia pasisektų. Opere- W e s * S i d ė s P ^ a p i j a .
Šios
Šiais metais parapijos ko
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiūsk
tė.s pastatyme dalyvaus šie
s ė t u v i ų fc. Antano para
lietuvių kolonijos ateitį tem
miteto valdyboje yra.- M. Ben
mums šitą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
asmenvs; p-lės L. Jučaitė, J . P * vakarinėje miesto dalyje
dina iš apylinkės besispiečian Į
nėjimo instrukcijas, Kūdikių J&aygą ir kitokias
doraitis, pirm., J. Šimkūnas,
ADVOKATAS
Rekašiūtė ir Kutaitė, pp. Juo j Pasidėjo 1920 metais. 1921
ti juodukai ir žydai. Ypatin
brangias
informacijas,
dykai.
fin. sekr., Pr. Bendoraitis,
no«J» \hatrnktuf.*
PacTarV pirkimo fr
tu
lie Dix
gai žydai savo bizniais besisHfitM, K. AnHrejunas, Zokai- [ * * * * « « * * > k> * P
nut. sekr., ir J u r . Sakalaus
THE BORPEN OOMPANT
7 South Dearborn Street
piesdami prie pat lietuvių |
lis, J . Gudas ir J. Rama ir 25 gatvių iy pabaigoje 19- kas, kasininku.
ROOM 1538 TRIBLNE R L IKI.
BORDEN BUILDiNG NEW YORK
[23
metų
užbaigė
statyti
gra
bažnyčios
čion
atmosfera,
ga
Telefonas Randolph 3261
nauskas.
8
Lietuvių svetainė.
Vakarais: 2151 West 22 St.
dina. Iš šios parapijos Aema-1
Vakaras yra rengiamas ati ii,} muro bažnyčia. Sausio 13
Tetefotuu, O n a i
1991
Skersai gatvės prieš Šv. žai lietuvių keliasi į vakarinę
darymui naujų vargonų fon d., 1924, jėjo i nuosavių baž
nyčią. Ciįeitam parapijos susi Antano bažnyčių gyvuoja Lie dalį apie Grand River, kur
•e^cODIKlv^
organizavimui ir 'abelnam su tuvių svetainė pastatyta ir keliatui lietuvių genis namus
rEROVES SFtfRII
stiprėjimui
pridera
garbė užlaikoma Lietuvių Svetainės įsigyti pagelbėjo Molis & Ši
A D V O K A T A S
Metropoli tau State Banko Name
DEL APRŪPINIMO
VYest Sidės lietuviams, bet už Bendrovės kooperacijos pag monis, Lietuvių Agentūra, ku
MOTINŲ IR tjy
j 2W1 W. SSnd S t
Tel. Canal ft699 [
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
LIETUVIŲ DRAMOS TE
rindais.
Dabartinė
bendrovės
vis
labiausiai
jų
parapijos
rie
taipgi
turi
savo
skyrių
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
KŪDIKI U SVEIKATO&j
ATRAS
BR00KLYNE.
PAS MUS. TAS JUMS BUS
vadui gerb. kun. Boreišiui, valdyba susideda iš: Jonas šioje parapijoje prie 9243 Ru
f~
Ai\T NAUDOS.
j kuris dėjo i j deda visas sa- Nakas, pirm., Juoz. BartKus, sseil str.
ftiuM *rt*į» m*
[vo jėgas pats save užmiršda- sekr., ir Clias. Maiga, kasieKuiį laikų tam atgal atvy
Moc'iishinieriams bėdos.
A D V O K A T A S
•Mtiaoaa ir H l t b t W > • •
mas, kad tik parapijos reika- j rius. Bendrovės akcijos per.
I
•gkUBrif.
—
* i ^ « a^ •
^ <
Kaip kitur, taip ir Detroi ko iš Lietuvos dramos artLs*
l us pastačius ant tvirtų ko- duodamos po $10.00 viena.
KUIW» «pri»hwua Ir p *
Ofisas DidmiestyJ:
te, žmoneliai namuose verda tas — dramos tėvas J. Vaič
•ijilM* yra dalykM gyroa
!jų. Pats gyvendamas prastuo Patartina kiekvienam Detroi29 South La Salle Street
srarbaa ieimynal Ir taaUi
šnapšelį ir juomi vienas kitų kus ir 'artistas L Dikinis. J.
se kambariuose, nesamdoo del
del!to lietuviui priklausyti prie
Ir M JMfitMt kad tai
Kam baris 530
Vaičkus sukūrė Dramos stu
vaišindami
nuodijasi.
Miesto,
yra daiykaa, kor) BM OiTelefonas Central 6390
bažnyčios prižiūrėjimo nei
dcl j hvuts
n del
šios uenaroves,
bendrovės, nes
nes tai
tai yra
yra
rime r*jnL*riikai» UULOdijų,
su
kurios
pagelba
tiki
valstijos
ir
federalė
valdžios
Tel. Bculevard 0611 u 0774
larBials atrkal ir kUarai
savo buto užlaikymo jokių j širdis viso mūsų tautinio ju
} Vakarais 3223 S. Halstcd St. t
PADAROM PIRKIMO IR PARsi
sudaryti
nuolatinį
profeyra pasiryžę nuo tos nelai
Yards 4«81
Telefi
tarnų, bet jis pats viską dir- dėjimo.
DAVIMO RAŠTUS.
STR.\IPSNIS 68
sionalį
teatrų
Amerikoje.
Jau
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
mingos neminės miestų apva
ba, kad tik parapijai sutaul a a > » « « » « » » » » » • • < • » » — »««»i
Maudymas
"% Parduodam Laivakortes.
Bizniai po svetainės stogu. lyti. Balandžio 9 d. apvalė ir trys mėnesiai praslinko nuo
K udik.i reikia kasdien
prausti,
! pius keletą dolerių, kad tik
Po Lietuvių Svetainės sto vietos lietuvių piaejai žino dienos studijos susikurymo, laiką nure£idiuojant pagal laiką
greičiau išmokėjus bažnyčios
penėjimo ir pravėdinimo. Geriausia
gu tam karte randasi šie biz mų biznierių p. K. A. pakratė. gi viešų spektaklių dar nebu yra rytas, bet galima ir vakare. Ne
PARDUODU, MAINAU ir
ADVOKATAS
skolas. Mažai teužein'ama pas
reikia
kūdikio
maudyti
po
penėji
niai:
1)
Didelė
salė
išrendaPERKU
Ofisas Vidurmlestyje
| Pakratymas nebuvo veltui; vo. Studija pasiruošusi tik mui, arba neužilgro prieš išvedimą
Namus, lotus, farmas, bučernes, Amerikos lituvius taip pasiš v vi n u i perstatymams, prakal
CHICAGO TEMPLE BUELDLNG
laukan.
Iki
bamba
ncužgla,
reikpastogėje rado nevisai mažų daug nuveikus kelti savo dar trinti tik su kempine. Po to vartoti
groserius, automobilius ir kitus biz ventusių klebonų dėl savo pa7f Weet Washuigton Street
Room 1728 Tel. Dearborn W57
nius. Turiu namu ant pardavimo ir
boms, ete. 2) Dvi mažesnės sa bravarėlį kupinų išrūgintos ir bus viešumon. Kai tenka pas vonele. Per pirmą menes} vandens
Mamų Tol. B j d e Park
mainymo visos Chieagns dalyse, y- rapijonų.
temperatūra lai būna apie 95—100 ^jm-^-m » » • » • • • • • • • • k• • 3S95
• • • »«1|
lės del susirinkimų, etc. 3) | teberugstaneios.
pač prie Vienuolyno (Marrjuette Matebėti iš laikrašeių, tai netru laipsnių Fahrenheito. laipsniškai ma
nor) kur yra puikiausi Chicagos ko Ba.zaras.
žinant iki bus 90 gale metų. Reko
Ofisams kambariai, kurių vie
lonija, dabar
lietuviai
apsigyvena.
kus
susilauksime
ir
teatro.
menduojama
įsitaisyti maudynės ter
Vietos
laikraštis.
Norintieji pirkt, parduot ar mainy \ j Nesenai, užsibaigė Šv. An- tiiĮ užima nesenai eion sustitmo
metras.
Aasis
ir mosj reikia Svel
PaUrta, kad 26 šio bal. įvyk uiai išvalyti su vata.
kreipkitės ypatiškai, ar laiškų, gausi lano bažnveios naudai surenVietos
lietuviai
veikėjai
Seilių plelve*
te greita, teisinga patarnavimą.
vorusi Lietuvių Agentūra,
A D V O K A T A S
w
| gerklėje pas kudikj taip ploną, kad
sta
te'atro
atidaYymas,
daly
Veda bylas visuose Teismuose.
kalba
apie
išlydimų
Detroite
mažiausias patrynimas gali įdrėks
gtas baiaras.
Pelno davė Seal Estate, lnsurance,veExaminuoja Abstraktus.
Padaro
vaujant
pačiam
I.
Vaičkui,
ar
ti
Ir atverti kelią užsikrėtimui. To
;
pirkimo ir pardavimo Dokumentus
Lietuvių
kalboje
laikraštuko,
dėl patariama, kad motina nepri
$4019.46. ikizaro gaspadoriais datiui ž 4iomų tėvynainių Mo
tistui
I.
Dikiniui
ir
iš
Kauno
1S5 North Clark Street
leistu
burnelei, apsipurvinti ir tada
laikraštukas manoma butų
Room 1518 Ashland Blook
lio
ir
Šimonio.
Antra
užima
klebonui j ]>agelbą buvo it
nereikės plauti. Po šeštam mėne
atvyskstaneioms
artistėms
P
.
Telefonas Dearborn 4766
pašvenčiamas tiktai vietos lie
siui kūdikio gerklę galima valyti
muzikos
mokytoja
i^lė
T.
Vakarais:
2341 W. 23-nl Place
darbavosi L Vinialis ir Pr.
Skrabutėnienei
ir
A.
Saučišsu minkštu audeklu nemygant, o
Telefonaa
Canal 3589
tuvių reikalams. Lauksime pa
Laucaitė
ir
dar
pora
yra
tuš
kada
dantys
pasirodo,
tai
'
galima
1
Kaeulis. Iš parapijos pusės
kaitei. Brooklyno spaodn apv vartoti šve'nų šepetuką. Kaip tik
REATi ESTATE
sirodant.
Taškas.
v\ų
labai
tinkančių
del
danužauga tiek, kad gali mo
darbavosi bazare
2418 W. Maronette Rd. arba 67 BJvd. ypatingai
šį teatrų atsiliepia labai prie kūdikis
kintis,
reikia
ji pratinti dantis va
ArU VYestem Ave.
Chicago, M .
pp. M. Bendoraitis, J . Šim ti>(o. Lietuviui dantistui eion
lankiai, tad nėra abejonės, lyti.
Xel. Prospect 8078
kūnas, F . Kazickas, ponios yra labai, patogi vieta, nes
kad tam teatrui neteks merdė
Maudymai
dar lietuvio dantisto šiame
Puodienė, Šilaikienė, ir SliSoda
Prausimas.
— Prausimas su
ti.
ADVOKATAS
r
soda patarnauja gana gerai tada,
mieste nėra. 4) Žemai randasi
Vhtannlestlj
Ofisu
kada šilta, ypatingai vasara. J kiek
Michael Jasnauskas & Co.
Balandžio 6 dienų atsibuvo
krautuvės: J . Nakas, saldai
Teko girdėti, kad šis teat vieną galioną vandens reikia dėti du Room 1703 Chicago Temple Bldg
3
kuopos su ras, dar gegužio mėri. pabai šaukštelius sodos. Vandens tempe 7 7 VV. Washington St.
nių ir šaltakošės palocius, Giedrininkų
ratūra turi būti ta, kurios kūdikis
Ofisas: Panedėlio rak
sirinkimas.
Protokolas
buvo
goje žada atlankyti Cliicagos jau pripratęs. Užtenka laikyti jį CICERO
Broliai Piragiai mosinyčia ir
Atlankykite Lietuvą!
1314
S.
Cicero
A v. Tel. CJoero 503C
dvi lkt keturių m h i u t y . Odoje tada
perskaitytas
ir
priimtas.
Švai
lietuvius.
neturėtų būti jokio trynimos!. Kudi
B R I D G E P O R T Ofisas: K i t a i s rafe.
^roseris, Samonas laikrodinln
kį reikia nusausinti su švelniais a b Perkame ir parduodame
Trečioji Vasarinė
3236 S. Halsted St. Tel. Bonl. 6737
stymai buvo šie: 1. kad ant
Žinąs.
rusais.
kas
ir
fotografas
ir
Wm.
J.
namus, lotus, farmas ir biz
Skrudų prausimas. — Skrudos ir
EKSKURSIJA I
ateinančio susirinkimo visi
nius, skoliname pinigus, in
Stoll, graborius.
gi naudingos del karščių. Į vandeni r
^^^^^^^^^^^^
šiuriname namus, langus ir
UEAUVA.
nariai išduotų raportus apie
t eikia įdėti vieną, puodelį skrudų j
P
W
A
I T C H E S
i
n
ti
| rakandus i geriausias kom
L
r
daryti
taip
pat
kaip
su
sodos
šia Ekskursiją Vadovauja
Darbai.
— kokic naudų, gavo ir kų Telefonas Canal 5395
prausi |iu.'
panijas.
•
Lawyer
Mušatrdos prausimas. — Mušt ar
C.
G.
LUKSIS
Aplamai darbai
Detroite padarė būdami Oicdrininkais;
LIKTUVIS ADVOKATAS
Prielankus ir teisingas pa
dos prausimai naudingi nerviškume
D4e*.: D. 514—&16—127 IT. Deaas I
pinčiai žinomas lietuvis kalbėto
tarnavimas užtikrintas.
ir nemiegojime, Prirengiant maudy
2.
kuopos
alimmų
suorganiza
dar
neblogai
eina.
Daugiau
born St. TeL Randolph £584—5585 |
jas
ir
keliautojas
Kreipkitės žemiau duotu
nę, dėk pilną šaukštą muštardos j
Generalis Kontraktorius,
Vakarais
10717 Indiana Ave.
Išplauks iš New Yorko
sia lietuvių dirba Fordo au vimas bus išduotas kitam su
šešius galionus šilto vandens. Kudi
statytojas ir senų namų
kj laikyk vandeny dvi ar tris miRoseland
Tel. Pullman §377
Gegužio (May) 28 d. tomobilių dirbtuvėse, kurios sirinkime; 3. paskirti: F . A.
nuats, o išėmus gerai nutrink odą
taisytojas.
I
Phone Canal 1295.
pagarsėjusiu visame sviete
ir tuoj guldyk. Tuo būdu kūdikis
dirba piln$ laiką trims at- Gelumbis, J . Arbačauskas, A.
2319 YVest 24-th Street
gaus .ramaus ir atgaivinančio iaiego.
Chicago, UI.
EKSPRESINIU LAIVU
Chicago, UI.
main'ais į dieną. Atvažiuojan Mįsukevičius, ir Vincus Nor
Telefonas Canal 7233
Didžiausia problema
kiekvienos
kevičius
nueiti
pas
mokyklos
tiems iš kitų miešti] patarti
PETRAS CIBULSKIS
motinos yra .tada, kada jos krufu,]
Maliavojlmo
Kontraktortas
pienas
išsenka,
ir
jai
rUpi
kokį
mais
na apsigyventi ant West Si- prezidentų apsvarstyti lietu
tą
reikia
kudikui
duoti
idant
jis
(45,647 tonų)
LIETUVIA1 GEABOEIAI
sveikas butų ir augtų stiprus ir vik
de, kur spiečiasi visos didos : viškas klases ir kreditus ir
DEŠIMTIES DIENU LAIKU
rus. Bordcn's Eagle Pienas išrišo tą
I LIETUVA
• • • • -t
nės dirbtuvės ir į tą pusę mic kad pagarsintų kataloge atei
problemą tūkstantinis ir tnkstantims
per Southamptoną
motinų bėgy paskutinių šešalsdęšim
!
6 malonios dienos kelionės jūrėse |stas sparčiai auga. Visa va nančiais metais. Nutarta lietu
ts metų. Daugiau v^ikų tapo išauk
POPIEROS
lėta su Eagle Brand negu su visais
viskas
klases
lankyti
ligi
18
Kainos:
Ivarine dalimi pagal Detroit
kitais preparatais
sykiu
.sudėtais,
Graborius
TREČIOJI KLASĖ
d.
gegužio
ir
bus
bandoma
per
žindyk,
suprantama,
pati
kudikj
jei
KHAUTUtE
upę
statosi
visa
eilė
naujų
I Kauną
$109.60
Tel. Blvd. 4139
ga*i,
bet
nebandinėk
visokių
maistų
I Piliau*
S108.50
| dirbtuvių, projektuojamas di- eiti gramatiką.
apie kuriuos mažai žinai. Eagle Pie
Nepaprastas
f
Klaipėda
(Memcl)
$107.00
Patarnauju lai
nas
yra
sveikas
ir
grynas,
bet©
len
mūsų
bljtnioj
Aptarus reikalus,
kalbėjo
Virš to $5 muito (karės)
|delis uostas ir geležinkelių su
dotuvėse, vestu
gvai suvirškomas.
Pilietis Luksis lydės ekskursantus
augimas raiš
vėse, krikštyno
Jonas Arbačauskas. Kalbai
stačiai į Lietuvą ir aprūpins visus i bėgimas ,kur darbininkai ra^
V
T
r
i
n
d
a
m
a
s
su
Ruffles
Skaityk
šiuos,
straipsnius
atydžiai
se ir kituose rel
ir pasilinksminimus visoj kelionėj užsiėmimą. Norintieji iš kii;ųj t e m $ " P ^ v a s ir Tėvynė'; bu
kia
aąžlnUka
kas savaitė ir pasidėk ateičiai.
Isiri»»i
Pleiskanas
Lank,
kainose.
Kainos
Kiti išpaukimai kas Sereda
NioSti, niežti visą dieni) — jųs net
Kostumeriamsj
prieinamos.'
miestų 'atvažiuoti ir geidžiau vo pasiskyręs iš "Giedros",
Ciinard Line
stebitės iš kur tų pleiskanų tiek
Tel.
Lafayctte
42*3
140 No. Dear(^
imasi! Juo daugiau jųs kasote, juo
3307 I j i b u r n Ave.' Chicag
' patarnavimą.
tieji informacijų gali kreiptis Kalba buvo ilga, bet sykiu
daugiau pleiskanų išpuola ii jūsų galborn Str.
'
TOS, suteršia jūsų drabužius, daro ne
2338 So. Leavitt Street
Chicago,
malonumo kiekvienam arti jųs esan
į Lietuvių Agentūrą, 356$ Dix įdomi, maloni pasiklausyti.
čiam, ir*vis neapsakomai .niežti!
Illinois
Giedrininkas.
Kalno Iletuyys. lietuviams visa
ave., Detroit, Mich. kur gaus
dos patarnauju lruogeriansia
pagelbą susiradime namų,
M. YUfiKA
EEMKJTE SAVUOSIUS.
Lietutis Graborius
8928
West
38 -th Street
LIET.
ATSTOVYBĖS
IR
tai
prašalins.
Ruffles
yra
tonikų
ra i v t
*=5P
galvos odai ir plaukams. RuffU* yra
2514 W. 23rd PI.
pleiskanų naikintojas su puikiomis
KONSULATŲ ANTRAŠAI:
aca=
Cicago, 1H.

F. P, BRADOMIS

CICEROJE

ŽINIOS Iš DETROITO.

M

BROOKLYN, N, Y,

I. BAGDZiUNAS

G. Y. C H E S N U L

NORĖDAMI

I l % RUTKAUSKAS !

809 W. 35th Si. Ghicago

A. A. Slakisl
UI U

W W «

JOSEPH G. SOBOL I

S. BONEVENTURE, N. Y.

REAL ESTATE

STASULANI

OUNARD

JOHN G. MEZLAISKIS

I

ad*esu: 2259 W. 22m! Str.

AQUITANIA

A. MASALSKIS

r

f

PLUMBING

I

S, D. LACHAWIGZ

Patarnauja laido- Į|
tu v ės e kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busit* užga
nėdinti.
TeL Caaal

1271

lltf

Vakare

Ryte

Turėk HVarias, sveikas akis
Jeigu akys apvar
gę, lešU, dega ar
skauda
tuojaus
Ii
"JUS
jkM U vartok
Murinę.
Atgaivina, Palengvina. Saugu mažiems;
ir suaugusiems. Visose vaistinyčlo*^
reikalauk knyg.
Raiyk šiandien M t t ^ , «

REBIKITE SAVUOSIUS.

ir

Erc

Ę*^*,

CO.. 9 E«»t Okio »U. Chl**tm

Lithuanian Legation.
1925 F Street, N. W.

Washington, D. 0.
Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn Str.,
Chicago, 111.
Lithuanian Consulate,
38 Park Eow,
New York City, H. Y.
Suite 814-816

pasekmfimis.
Ir tame nėra jokios paslapties.
įtufflm* yra sudarytas gabių ir paty
rusių kemlkų, kurie išdirbo fonnulą
n|>ecialiai paskirta sunaikinimui pleis
kanų perų — ir RuffU* atlieka savo
darbą.
Pamėginkit bonką! įtrink it truputį
RuffU*
į savo galvos odą kasdien
a;»ie IHT saivaite laiko. O kuomet
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo
kite karts nuo karto ir pleiskanos jus
daugiau niekuomet nekankina! l i k
65c. už bonka. Galima gauti aptiekose.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St., Brooklya, N. Y.

Dr. M. S t a p u l i o n i s
4201 South Rocktrcll Street
Telefonas Larayette 8028
Priėmimo valandos: Nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare
Pranešimas sergantiems. Turiu garbes pranešt Tamstai, kad aš fydao
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgjdomomis. Vartoju nauja —
faričlų gydymui biudą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis ne
nu, o gydau — NAPRAPATIJ08 bud». Gydymą* iiuo bttdu jt% m*>
j dar smagumą teikja.
Jeigu Jau aplankial net keletą tTdytoJ". r*» kuriuos ptgeibos lr
nesysiradai, o 9*r0 širdies, nervų, ramatų. paralyžiumi, inkstų, ausų
girdėjimo, naktiniais suslšlaplnlmala. ar kitokia penji %ft> M« l k - o aJ patarnausiu

g

Treciadienig, bal. 16 d., 1324
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C/7/G4 GO/E
DE PAUL UNIVERSITE
TAS IR LIETUVIAI
MOKSLEIVIAI.

A. ŽEMAIČIO PAVEIKSLU
PARODA ŠIANDIE GALU
TINAI UŽSIDARO.

Lietuvių moksleivių skai
čius lankančių De Paul Uni
7 : 0 0 VAKARE ATLANTIC versitetų šįmet žymiai paau
gėjo, Dabar hmko ji septyni
VIEŠBUTY ĮVYKS
— dvi mergaitės ir penki vy
BANKIETAS,
rai. Uitai jis ir įgija didesnės
svarbos tarp lietuvių.
Šiandie, trečiadieny, pasku
Kovo 31 d. Arts and Scien
tinė diena, kuomet daii A.
ces skyriaus lankytojai persi
Žemaičio paveikslų parodą
kėlė į naujus namus, netoli
jdar galima matyti. Bus ati
senųjų. Tie nauji n'aniai gra
daryta nuo 1.-00 dieną ligi
žus, su vėliausiais įrengimais.
10.-00 vakare.
Vietos yra gal ir atrai tiek
7:00 vakaro, kaip jau buvo moksleivių. Senieji namai užminėta,
atsisveikinimui su leidžiami akademijai
(higb
dailininku A. Žemaičiu, kurs schooll).
greit išvažiuos Lietuvon, At
Pab&r yra varomas vajus
lantic viešbuty, 316 So. Clark surinkti du ir pusę milionų
st., įvyks bankietas su gražia dolerių padidinimui, praplėti
programa.
Bankietui tikie- mui šio universiteto. Norima
tus galima gauti
parodoje, į (Im . k e l e h > mn^ų
^ ^
gu
" E l t o s " bendrovėje ir inei- patogiausiais įrengimais^ pasnant salėn.
tatyti. Žymių Cb icagos visuo
Po vakarienės programa ir menės vadų prisideda prie
parodos užbaigimas įvyks jau šio vajaus. Darbuotojai yra
pačios parodos bute, 608 So. išsidalinę darbus po visas
Chicagos dalis, kad nei vieno
Dearborn st.
(Vienas laimingųjų parodos i neaplenkus kurs nebūtų kvies
lankytojų gaus dovanų — tas prisidėti auka prie šios
brangintina paveikslų veltui. svarbios įstaigos. Nei univer
sitetą lankančiųjų neaplenkia
KETURI IŠGELBĖTI NUO ma su kvietimu prisidėti prie
to vajaus su auka. Nors šį
KARTUVIŲ.
universitetą lanko daugumoj
Aukščiausias Illinois vals neturtingi moksleiviai, vienok
tybės teismas keturis asmenis kuone vi<i prisideda su au
Chieagoje laikinai išgelbėjo ka. Lietuviai moksleiviai taip
nuo mirties bausmės, parėdy- gi neatsilieka nuo kitų.
Amerikonai matyt w*oka
damas visiems atnaujinti by
kaip įkinkyti jėgas j sau nau
las.
(Įįflgus darbus. Giedrininkas.
Išgelbėti šie:
•

Mrs. Sabollo Nitti, kuri pa
smerkta miriop už savo vyro
nužudymų.
Peter Oud<*lle, kurs Mrs.
jNitti gelbėjo jos'vyrą mižudvti ir paskui su ja susituo
kė.
"Larry' llet't'ernan, žino
mas galvažudis, kurs nubaus
tas miriop už automobiliaus
pirklio Lanus nužudymą.
AVilliam Cramer, Heffarao
no sėbras.

ŽMONES APMUŠĖ
DETEKTIVA.

LJi' Į Į ' M V „

mm*
-

BRIGHTON PARK.

lio už vagtmų' taisymo inspek žada. atnusti. TM laikas su
torių, o nuo 1918 iki 1922 toj žirinkimo bus praneštas ir
pat kompanijoj už užveizdų, prašome visų giedrininkų du
gaudamas algos $240.00 } mė- lyvauti susirinkime, ir tie kurie nepriklauso malonėkite at
nesį.
Nors mūsų tautietis turėjo eiti ir prisirašyti prie šios
gerą bei pelningą darbą* bet prakilnios organizacijos. Aty
darbininkams išėjus streikan džiai sekite pranešimus kas
liepos 1 d/ 1922 m. Juozas En link giedrininkų susirinkimų.
Omega.
ceris su jais kartu išėjo, o
streiką pralaimėjus, žinoma,
AKTORIŲ DOMEI.
ir jis tą pelningą darbą pra
rado, vienok to visa neatbo
Trečiadieny, bal. 16 d., ftai
jo, bet džiaugėsi, kad neliko
mond Chapeį 816 W. 31 st.
už "skobą." Dabar jis užsii
įvyksta Chicagos lietuvių vi
ma namų statymu; girdėjau,
suotinas aktorių ir profesio
žada jau atidaryti Real Estate ir Contractors ofisą po nalų susirinkimas. Tikslas —
num. 4403 So. Mozart st. ant susipažinti su krutamu jų pa
veikslų artistu Kazimieru UrBrigbton parko.
Juozas K. Enčeris yra ve baičiu iš New Yorko.
Jau laikas atėjo išmėginti
dęs ir augina gražiai šeimy
ną; jis turi 5 Vaikučius; pri- lietuvių 'aktorių spėkas knita
klauso prie S. L. R. K. A. 160 muose paveiksluose. Viskas ykp., kur buvo valdyboje pir ra prirengta, tik reik aktorių,
mininku, taipgi L. L. P. Sto aktorkų ir mūsų profesionalų
ties valdyboje išbuvo 2 metu, Visi bus priimti be skirtumo
taipat du metu ištarnavo N. tikybos, partijos ir gabumo.
P. ftv. P. parapijoje, kaipo Pradžia 7:30 vai. vakare.
;
stistas ir tik ši meta gar-. *—'
•
trustu
bingai išstojo iš parapijos ko- ] NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas IAICUS, O jeigu turi
miteto.
namą, lotą ar kokios rufiics bizni,
Imantės Juozui K. Enčeriui ir nori parduoti ar i.^nainytl tolefonuok: l>afayette 5107, gausi tei
naujo biznio sakos, linkiu ge singą patarnavimą, - pas:
FRANK C. LFC-AS
riausio pasisekimo ir sykiu
4116 Arcbcr A ve.
jaučiu priedermės paraginti
visuomenę jį remti, kreipranVIEŠA PADĖKA
tės prie jo, kaipo teisingo žmo
gaus, įvairiais savo reikalais.
Plunksna.

A.

A.

TOWN OF LAKE.
Pasilinksminimo Vakaras.
L. Vyčių 13 kp. vykdina
šokius tuojau po Velykų baL
27 d. SchooJ Hali svet. Jau
nime, nepraleiskit progos, nes
Vyčiai paima geriausią "jazz
musac" prie ko jaunimas mė
gstu šokti. Kitų kuopų Vyčiai
širdingai kviečiami atvažiuo•

Naujas biznierius.
Džiaugsmas.
Visiems gerai žinomas BriGavėnios laikotarpyje pas
ghton parko veikėjas Juozas tebėta daug jaunimo artinanK. Enčeris nuo kovo mėnesio, ties prie Iv. Sakramentų. Sek
1924 m. iki kovo mėn. 1928 madieniais ilgiausios eilės pri
metų Illinois Valstijos guber *iartina prie Dievo stalo. Jau
natoriaus Len Small tapo į- nimas pagirtinas kad pildo
gaiiotas eiti notaro (notary . L
public) pareigas. Už Juozo K. Įsakymus.
Mūsų gerb. dvasiškija pra.
Knčeri.o teisingumą pasirašė
50 įžymiausių Cliicagos pilie ne^ė, k'ad gerb. misionierius
čių, be to, dar jis užstatė 10 l)r. Navickas laikys misijas
mūsų parapijoj. Žinoma, su
tūkstančių dolerių bondsą.
40 Vai. atlaidais baigsis. (At
K. Enčeris atvvko i S. V.
laidai) 40 vai. Šv. Sakramen
1909 metuose, būdamas 19 me
to adoracija prasidės trečią
tų. Tūlą laiką jis lankė va
nedėlią po Velykų. Laikas
karines mokyklas. Vėliaus lan
misijų pradedant bus paskel
kė dieninę mokyklą Jonės pu
bta vėliau. Visi parapijonai
blic scliool ir Lake High Schišsiilgę laukia gerb. misio
ool 1913 ir 1914 metais lankė
nieriaus pamokslų.
Ferris Institute, Big Rapids,
Micb. iš kur parsivežė gra
8v. Cecilijos choras vado
žių kreditų, nes ten mokėsi vaujant gerb. varg. V. Dauk
kolegijos prisiruošimo kursus, šo mokinasi naujas mišias gie
bet pinigų pritrukus, ir esant doti per Velykas. Visų pas
nedrąsiam kitų prašyti, buvo tangos dedamos, kad viskas
priverstas tvertis už darbo. gražiai pasisektų ir parapijo
Nuo 1915. iki 1918 jis išdirbo mis užganėdinti.

Halsted gatvekariu važiavo
detektivas Patrick J. Lee.
Ties Harrison gat. jis paste
bėjo, kaip du žinomu kišeni
niu vagiliu krausto žmonėms
kišenius.
Jis iššoko iš gatvekario ir
abudu vagiliu nutvėrė. Tuotarpu vagiliu puolėsi prie detektivo ir pradėjo į žmones
šaukti, kad tai jis yra vagi
lius, sako, jo nepaleiskite.
Vaginu pabėgo, gi žmonės
pradėjo daužyti 4etektivą.! a n t P^nsylvanijos geležinke/
Ant laimės, laiku
pašaukta
policija, kuri jį išgelbėo.
Policija ieško tų dviejų va
gilių. Kuomet bus nutvertu,
jiedu savo gaus.

Po Velykų giedrininkų kp

MARIJONOS
USELIENĖS
Visiems • dalyvavusiems
laidotuvėse balandžio 8d.
tariame širdingiausią, ačių gerb. kleb. kun. P.
Lapeliui už taip gražias
pamaldas, š v . Onos Dr
jai, Tretininkams, graboriui Eudeikjui už manda
gų patarnavimą ir vi
siems, kurie tik kuomi
prisidėjo prie Įfctidotuvi!;.
Nuliūdę
vyras Jokūbas Usąlis
iry dukterys
341 t . Kensington Ave,
Chicago. ,

A. f
A.
JONAS ŽVIBAS
mirė balandžio 13 tl. 1924 m.
10:25 vai. ryto *l/t metų am
žiaus.
Gimęs Clticagoj, Paliko rtiele
lianie nuliūdinu' ti'va Joną, ino
tim} Paulinę 2 sesutes Kotriną 10 melu. .Paulina 8 % meto.
Kūmas pašarvotas 2210 YV.
21 str. Laidotuvės jvvks seredoj balandžio 10 d. 1924 iš na
mų 8:30 vai. bus nulydėtas į
Aušros Vartų bažnyčią, kurio
je |vyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. P o pamaldų
bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę
Tėvas Jonas, motina Pau
lina ir Sesutės.

_• •' • •!•

PARDAVIMUI

Ant Randos 2 Storu

PIANO BARGENAI
?700 player pianas, suolelis kabi
netas ir 100 muzikos rolių. Paau
kuosiu už $125. Garantuotas.
3324 N. Marshfield Ave.
1-mos lubos
PIJAYER

^

Didžiausiam lietuvių centro, Bridgeporto kolonijoj, ant
Halsted gatves, priešais 33-čių gatvę, skersai nuo Universan State Banko, kur tūkstančiai žmonių praeina

BIZNIS

kasdiena.

Vienas Storas Aptiekai
Antras Kitam Bizniui

DIDELIS BARGENAS
CICEROJ
Parsiduodia saliunas geroje
vietoje "leasas" yra ant metų
ir pusės, raudos į mėnesį $65.00. Pardavimo joriežastis pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite
1426 So. 49 Court
Cicero, 111.

šitam name dabar randasi Justino Kulio aptieka ku
rios lysas baigiasi gegužio 1-ma.

J 0 T PARDAVIMO Saldainių krau
vW
nauji fixturiai ilgas leas'as
tu
lietuvių apgyventoj vietpj, randos i
nn'nes} $35.00. Kama $700.00. Tu
riu parduoti greitai, nes turiu 2

gerai išdirbta vieta per daug metų, o antras storas ki
tam bizniui. Aasišaukit į:

G E O . Y l TlTOES
1078 Canalppi t A ve.
Telefonas Canal 2700.

ELTA COMERCE COMPANY
3251 S. Halsted Street

NAMAI.
,

PARDAVIMUI

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Ave.
Telef. Laffayette 7674

r

Iš tos vietos bus

padaryta du storu, vienas aptiekai nes tam bizniui yra

bizniu.

nauji mūriniai namai budavojami
ir užbaigti po 6 ir 6 kamb. Darbai
ir parankumai pagal vėliausios ma
dos vieta lietuviam gerai žinoma tar
pe 65 ir 66 Roekwell Ir Tolman ave.
2. 2 pagyvenimų mūrinis namas
po 4 ir 4 kamb. maudynės, elek
tra namas geram stovy, kaina $8,-.
600.00.
. Mūrinis namas 2 pagyvenimu po
5 ir 5 kambarius beveik
naujas
randasi Brighton park.
4. Beveik naujas 4 pagyvenimij
medinis namas po 4 kamb. įtaisytas
pagal vėiausios mados parduosim pi
glai. 4538 S. Fairfield ave.
5. 2 pagyvenimu po C ir € kamb.
medinis namas ant eimento ir lotas
fcale tuščias graži
vieta
Brighton
Parke.
6. 2 pagyvenimų mūrinis namas
5 ir 6 kambarių namas g«ras ir gali
ma pirkti su mažai pinigų.
Atvažiuokite ir pamatykite
tuos
visus namus, o mes parduosime pi
giai ar mainysime ant lotų ar ma
žesniu namu.
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D A K T A R A I
Telefonas

Boulevard

1029

-» r Tel.

0&S7

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr.SABrenza
SO. ASHTiAND AVĖNl'E,
,
Chicago, IH.
Vai.: 9 ryto lltf 12 plet: 1 po
piet iki 3 po piet. 6:30 vak. Iki
9:30 vak.

Boulevard

4608

•

1707 W. 47-th 84,
•alandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo I
lkl I vai. vak. Nedėliomis nuo 8
Iki S vai. po pietą.

Telefonas Beeley 74S9

Dr, I. M. Feinberg
Gydo specialiai visokias vyrų ir
moterų lytiškas Ilgas.
1401 Madlson Street
i U m p . Westeru Ave. ~
Cfcicago
balandos: I—4 po pietų 7—t vak.

r Tel.

Boulevard S100

DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
Chicago, 111. .

AkU v pritaisjrcuo mene

20 metų prityrimo

Dr* Maurice Kahn
Gydytojas ir Chirurgas

Dr. A. Račkus

Gydytojas, Chirurgpas, Obstetrikas ir Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —
D—Bs

D—B4 peili* ir b«
| ) B« kn*aj«,
4)—B« j*ki« (MITCJMI s v e u u t a l ,
K)— Fmeljf«tul nn^lkui fliTU,
nII tuoj vtlgytt. b f d
dtl
I darbs,
'GsU-tUMtT (akmenis tulžyje)
Ir akmenis šlapumo puelėje be operacijoa, su tam tikromis mokillikomla priemonėmis bei valstala
Apkurtusiems sugražina girdėjimą.
Oyse f i s s k l a s Bgaa pasekmingai, Ir jei
yra reikalas daro operacijas.
ProfesIjiMiU patarnavimą telkia savo
ofise:

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI.

Ofisas atidarytas: kasdien nuo 1 vai.
po plet lkl • Tai. vakarą
Nedaliomis Ir seredomls ofisas e M a rytaa.

4631 S. Ashland Ave. r"
Tel. Yards 0994

Valandcv
SIMPTOMAI rAREMKIA
Aklo Liga*
Ar jum* skauda galvą?
Ax jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg
B ta t
Ar kvaišta galva?
Ar matot© kaip Ir plakančiu*
tafikns T
Ar atmintis po truput] matė}*)
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky
ee?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
Tel. Boule»ard 3686

PRANEŠIMAS

GYDYTOJAS IR

o

CHIRURGAS

4442 So. Western Ave.
Tclef. Lafayctte

4146

frriao Tel. Ponlerard »69S
fteaid. Tel. Vnn Buren 0294

Dr. A. A. R 0 T H
RUSAS GYDYTOJAS CR
CHIRURGAS
§perlall8tas Moterišką. Vyri&ką
Valką Ir visą chronišką ligą.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas 31it Str.
Vai.: 10—11 ryto: 2—I po plet
7—8 vak. Ned. 10—12 d.

Dr. Jan J, Smetana
AKINIU SPECIALISTAS
1801 Ko. Asbland Ave.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augfito vlrS Platto ap
tiek os, kambariai 14, 15. 16 Ir 17
Valandom nuo J» rvto iki 9 vakare
Nedėliomis uždaryta.

Dr, CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

oflsa

po

numerio

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS

DR. 0. VAITUSH, 0, D,
SPECIALISTAS
Paiengrvlns
risi,
aklą
tempimą
kas yra prležas
tlml
skaodėjime
galvos, svalfirullo, aptemimo, nervo*
tuma. rksiidančlus
Ir užsldesruslus 1
karščiu aktą kreivos akys katerakto. nemleiio: netikras akis 1Ddedam
Daroma efrsamlnas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matau Perkėlė
tiems pagelbsta. Sergėkite savo regėjlmo ir ralkus einančius mokyk
3337
lon. Valandos: nuo l t iki 8 vakaro
Nedėliomis nuo 18 lkl 18.

Džiova, Moterų Ir Vyrų higų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—S
po pietį): nuo
7—8.20
vrkare
Nedėliomis: 10 lkl 1.
Telefonas Drexel 2880

LTJETtiVIS AKIŲ

DR. JONAS P. POŠKA

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1545 W. 47 St. ir Ąafaland A v

DR. A. K. RUTKAUSKAS

savo ofisą po num.
So. Morgan Str.

VALANDOS: 9—12 iš ryto

Nuo 2 vai. po piet iki 9 vak.

i

Tel. Canal 0257 Vak. CanaI 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.
Vaandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6
p6 pietų; 6 iki 9 vakare
V^ — -

.ĮM.MJiaammĮmmtm>mtmfm>

THE GEEVUM GIRLS

Chicagos majoras šį penk
tadienį saukia konforeTveijon
gatvekariu viršininkus, kad
jie pasakytų tikrai, kiek jie
nori už visa. gatvekariu siste
mą Chieagoje.
Chicagos pijbliškij mokyklų •
superitendentas
McAudrew |
apgalvoja planus, kokiu būdu
vaikus pašalinti nuo gatvių,
kuomet jie išeina iš mokykla.

-^*

