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JUGOSLAVIJOJE PAKEI, STAS MINISTERIĮ)
KABINETAS

Palankus Saukti
Pasaulio Konferenciją

RUMUNIJA NORI SUSIDĖ
TI SU TURKAIS.

PRAVESTAS PENSIJŲ
BILIUS.

Žinios iš Lietuvos

Premieras Bratiano projek ^-WASHINGTON, bal. 23.—
žemesnieji Kongreso rūmai
tuoja aplankyti Turkiją.

••

POLICIJOS SAUVALE.

l& Lietuvos. Iš to Lenki,
iždas turįs daug nuostolių.

pravedė pensiją bilių, kurio
autorius vra atstovas B u rsmn.
Tuo bilium padidina
mos pensijos veteranams: eiviljo karo, su ispanais, su
Meksika, indionais fr net 1812
metų karo.
Buvusiojo europinio karo
veteranai tuo biliumi nepalie
čiami.

GUNTAUNYKAI, Tv. v . r Kovo mėn. 1'4 d. į Guntauny- LIETUVA LAUKS" JURU
kų sodžių atvyko 4 girti po
SVEČIU.
licininkai su komendantu pry
šaky. Sustojo pas Tomą StaTALINAS, (Elta). —Lai
Ir naujoje valdžioje
siuną ir pasikvietė pas save
žiniomis, birželio mė
stačiatikių įtaka.
šaltišių Augustiną Semėną ir Baltijos jurą aplankysiąs It]
PO TO SEKTU NUSIGINKLAVIMAS IR PASAULIO TAIKA
Feliksą Stasiūną, iš kurio pa lijos karo laivynas. J i s sj
VJENNA, bal. 22.
Jngoreikalavo nurodyti įtariamus stosiąs visą Panaitės valstj
\ K \ V VORK, ba?. 23. —
Ta konferencija turėti] bu t
siavjjoje jau kolinta savaitė
Gnntaunykų ūkininkus.
Iš bių uostuose.
veikia naujas ministerių kabi Associated Press surengė va- sušaukta taįkos tikslais. Bet
vardytas F . Stasiūnas .pasakė
netas. Tečiaus ir šio kabine kas čia savo metinį pokylį, nusiginklavimui formulos P r e
Gabrio Stasiūno^ Krist. Sta.Ministeriją kabinetas pradą
kalbėtoju zidentas %iobeturįs.
to atsine>imas i Kataliku Ba kuriu svarbiausiu
siuno ir Gabrio /Sejiuko pava- jo svarstyti nuo karo tarn>]
buvo pakviestas Prezidentas
Tos konferencijos pasekmin
žnyčia nepalankus.
{dtp.* Po to policija suėmė j bos atleidžiamųjų valstybini)
gumas tečiaus gali prigulėti
Griuvus ministerių kabine ('oolidgo.
Gabrį Stasiūną.
J i s buvo mokesnio įstatymo projektą;
Prezidentas pasakė ilga pra tik nuo galutino Vokietijos
tui spėta, kad valdžioje įvyks
muitas ir kojomis mindžiotas, 'svarstoma taipat nesenai V A
atmainos. Tečiaus į premie- kalną apie naminę padėtį, a-.**!**•**.)«. klausimo išsprendi Ieško talkininku.
reparacijų
rus pakviestas tas pat Pašič. pie tarptaut. situaciją ir šia mo'. Kaip ilgai
K uomet
rumunų-bolšcvikų NEPALANKIAI ATSINEŠA Sukaustę rankas dideliame ^nansų .Ministerijos patiektaj
šalty nu,i*abeno į iDaugėliškį, .'monetų įstat\Tno projektas
I LIUDININKUS.
Kis gi ministeriais pasirinko ndieninę neramią pasaulio pa klausimas p a s i l i k s migloje, taikos konferencija Viennoje
kur taipat visą parą sukaus-, Taipat jau baigiama svarsty)
taip ilgai pasauliui, taika ne del Besą rabi jos suiro, .Rūmuvienus bedievius ir stačiati dėtį.
r
( ti švenčių įstatymo projektas
kius, kurie, aiškus daiktas, y*
inja pasijuto atsidūrusi pa WASHIX(iTON , bal. 23.— tytą laike.
Prezidentas daugiausia kal gali but užtikrinta.
Žemesniųjų Kongreso runių
J)elto, šaukiamoji kita nusi vojum
Policininkai reikalavo gerų f Teko patirti, kad miestuos
ra dideli Kataliku Bažnyčios bėjo apie savo šalies reikalus.
j
komitetas, kurs išklausinėja
ginklavimo
konferencija
pir
priešai.
Tečiaus paskiaus
pareiškė,
Dėlto Runmmjos karalius
įlietų, o taipat surinkti avižų; ; kuriuose gyventojų skaičių*
.
.
.
.
.
,
liudininkus
pronibicno.s
istamiausia
turėtų
išspręsti
tą
re
Dėlto, kaip senasis, taip šis kad ''mes galime sau pagel
taip pavyzdžiui iš šaltišiaus \siekia 10,000 i r daugiaus, sekSU karaliene tuojaus nudumei
•* .
•
paiacijų
klausimą.
Po
to
jau
naujasis kabinetas neatkrei s t i tik tuomet, kuomet gelbe
„
*.
,
-..-#,.
• • I tymo modifikavimo reikale, paimta 2 pūdu avižų ir tt.
imadieniais ir kitomis svarnebūtų
sunku
atsiekti
pasau
Parvzum
neva
oticialen
vizi-i
. .. .
. v
pia domės į kataliku reikala sime kitiems.''
I* . . .
.
.
(nepalankiai atsineša i modiNerasti dieną namie Kr. Ibesnėmis šventėmis prekybž
lio ramybės.
ton,
gi
dabar
jau
norima
tur-J,...
.
.
.
.
'
vimus.
Tik žiuri, kad butu
kų prašyti pagelbos, jei bol
Dėlto, ragino Amerikos fi
Stasiūnas ir G. Seliukas b u v o j u s sustabdyta visai dienai.
fikavimo
projektą.
Orgamzuo
Ekspertų
komisija,
išspren
patenkinta stačiatikybės ku nansininkus dirbti pasaulio
ševikai mėgintų pulti Rumuto darbo vadams komiteto na suimti naktį ir taipat mtgadusi
reparacijų
klausimą,
da
rios atstovai, suirus stačiati taikos tikslais.
injų.
I š ten • NUBAUDĖ MOKYTOJA.
riai stato aštrius klausimus. benti į Daugėliškį.
ve gražią pradžią galutiniam
kybei Rusijoje, išvystė savo
Rumunija tad ginkluojasi,
.
Prezidentas reiškė palanku to kfausimo
Aišku, kad iš tų išklausinė juos visus ti-is buvo nuvarę
Išsprendimui.
veikimą J ligosią vi j o j 4
Čia juos stoŠVENČIONYS. — Pereitą
mo šaukti naują nusiginkla 'Tad Amerikos finansininkai gauna tani tikslui nemažai kre jimą nieko nebus. Fanatikai Švenčionysna.
m
s
Teeiaus nauja valdžia turi
vimo konferenciją,' kurioje da turėtą remti Vokietiją pas dito iš Franeijos ir francu- probibicionistai labai įsjgalė- rasta ištardė ir kovo 22" d. < ^ i Švenčionių apskrities'
ir labai silpnu pusių.
ParlaJuos kaltina, k a d j s t o r a s t a ""baudė Guntaunylyvautų visos pasaulio valsty- kolomis, jei Vokietija tokių zus intniktorins savo armijai. jį. Ims gražaus laiko fanati paleido.
sodž
irr*nte jj neturi reikalingo* di
esą
neištikimi
lenkams,
lauN
v Tverečiaus v a i s i a u s
il"-S.
kus
nulaužti.
kutu reikalinga.
.
Kitas klausimas.
l i u m * >>.
Delio, knd prtrVesti
kią lietuvi,!., norį nudėti Fe- f-^»vių m o ^ t o j ą
Tamrdytę
3
VOKIEČIU
VAIKAI
ŽUVO
1
0
u
svarbesni uos i ILS įstatymus, ji
Su tuomi Rumunijos vargai
liksą Stasiūną ir tt.
° § ksinų pabaudos už tai,
N
NAUJA
MISIJA
Iš
PHILIi
PLIENO
BENDROVĖ
TUturi gauti kitų pertijų para
nesibaigia.
kad tarėsi su savo sodžiaus
BERLYNAS, bal. 2:,\ —Vemos.
RINTI DIDELES IŠLAIDAS. Rumunai po europinio karo lvku diena šalę Berlyno naci- Iš KATALIKŲ VEIKIMO vyrais* mokyklos reikalais.
PINU SALŲ.
turi užgrobę ne vien Besara
Tad atrodo, kad šio ministe
: CENTRO DARBŲ.
Byla tapo iškelta sąryšy su
onalistai vaikinai atliko kovą
tTOKYO,
bal.
23.
PeV
Taip
tvirtina
bendrovės
biją,
liet
dar
didelius
Ungaririų kabineto gyvavimas yra
tuo, j©g tame pačiame sodžiųsu komunistais nepriaugliais
:
Yletm
Japonija
i
Suv.
Valstvbes
kc
jos plotlis. Del kaikurių tų
labai trumpas.
galva Gary.
KAUNAS. - Kat. Veiki- ** ^ I i a s e n a l e s a n , o s
^
del vienos vaikų stovyklos.
m
o
k
k
I
o
s
liauja dar viena Philipinų sa
plotų šiandie turi nemažai kiii.o Centro Tarvbos posėdy |
y
t e i g i a m a lenkų moKovoje pavartoti peiliai, laz
kyk]a n e t u r ė j 0
visai
vaik
HOBGKFN, X. J., bal. 23. vii*čių su Jugoslavija. į i
KARDINOLAS MUNDELEiN lų misija, kurios priešaky y1024^-111-20,
kuriame
d
a
l
v
l
*
dos ir kitoki įnagiai. 3 vai
ra Philipinų senato preziden — United States Steel Cor
Rumunijos karalienė mėgi kai žuvo. *
vavo katalikiškųjų organizaci- l l e s » Sy™«<>& neleido. *
APĖMĖ TUTULARC
Tamul
tas .Manuel Quezon.
Keliau poration direktorių pirminin no tuos ki\irčius baigti, išlei> ^ I e ^ a k > ^ virBAŽNYČIA.
Kovą sustabdė miškų sar- jų atstovai galutinai.' nutarta *
ja su reikalavimu nepriklau kas (iaryįtvirtina, kad panai zdama vieną savo dukterį IVĄ
kongivsas sušaukti liepos m. t o n* a S l t a t o r ( N ir maištininr
£vba.
knr tūJ1
kinus plieno dirbtuyėse 12-os serbių karaliaus. |Tečiaus ta
1, 2 ir 3 d. Kongrese numa- k e 1F k a s t i k n o r i ^ *
* '
Tūkstančiai romėnų sveikina somybės saloms.
t
l
e
n
t
o
Quezon tvirtina, kad Suv. valandų darbą dienoje bend- kombinuoto mažai ka gelbojo. j
^
i ^ P™* ^ ^ ų ^ ° Amerikos Kardinolą.
T E X A S £ Ž U V Q 2 LAKŪNU tomą bus šios paskaitos. 1)
kyklą, nuoLit šankia susirinki
jValstybių Kongreso didžiuma rovei brangiai atsieina dirbKatalikiškoji akcija, 2) Baž
Ateity tas klausimas gali}
mus, gąsdinanti lietuvių atėji
ROMA,.bal. 23. — Šį pir palanki nepriklausomybėj ir iuvi" operavimas — per me- paaršėti.
nyčios
reikalų
sutvarkymas
Dėlto, draugingu
SAN ANTONIO, Tex., bal.
^ r isa tai įrodė
madienį J o Eminencija Kar bilius bus pravestas. ,Tą bi- tus 38 nulionai dolerių dan- mas su Turkija butų labai 19. — Kelley lauke beskrin- Lietuvoje, 3 Vienuolynai; 4) mu ir tt.
skaitlingi "liudytojai."
Tik
dinolas Mundelein, Chieagos lių Kongresui įdavė kongTes- J I W 8 , neskaitant 10 nuošim- parankus.
dant užsiliepsnojo aeroplanas Savivaldybes. Kaip ir. perei
niekas neįrodė, kad p-lė 'Ta
Arkivyskupas, apėmė sau pa monas Cooper iš VVashingto- ^«J daugiam aktualiam opeir smogė žemyn. Žuvo instruk taisiais metais numatoma su
mulytė ištikrųjįų kalta.
ravimui. Nes tie 35 milionai
vestą titularę bažnyčią Santa no.
torius Įeit. Frederįck ir jo daryti dar visa eilė sekcijų.
DAWES PARVYKSTA.
išmokami daugiaus darbininAlaria del Popolo, palei Prinmokinys McCaulIy.
CHICAGO. — Šiandie pracian kalvos.
karna.
SUDEGĖ ISTORINIS
SOUTHAMPTON, Anglija,
KELEIVIŲ TRUKDYMAS. matomas gražus oras; tempe
KARO VETERANU
Tečiaus Gary reiškia pasi bal. 23. —- Iš čionai garlaiviu
Kardinolas paskirtą valan
BUTAS.
ratūra kįla.
tenkinimo, kad panaikintos il Leviatlian Amerikon iškelia
B0NUSAL
istas naujas valdžios įdą ties bažnyčia atvažiavo au
gos darbo valandos. Tas at- vo Chieagos finansininkas Da
ALTON, III., bal. 20.
sakyinas, kuriuo einant bus
tomobiliu.
Ties vartais J o
PINIGU
KURSAS.
^YAįSHINGTON,
bal.
21.—
!
senovės
butas,
likta,
anot
jo,
prieš
darbiniuČionai
sudegė
kratomas
keleivių
bagažas
vi
Eminenciją sutiko tūkstančiai
wes, kuris pirmininkavo eks
Pranešta,, kad karo veteranų
same Vibiiaus krašte.
Šita
romėnų, gi bažnyčios valdy kurio salėje prezidentas Li.n- i kų norą, nes darbininkai ne- pertų komitete sprendžiant
Lietuvos 10 litų
$1.00
bonusą
biliaus
klausime
se
va- Vokietijos reparacijų klausi
priemonė esanti reikalinga ko
ba jį įvedė į puošnius Dievo colnas 1858 metais turėjo po- j• reikalavę trumpoj darbo
Anglijos sterl. svarui 4.29
H
' ' '
natas apsidirbsiąs greitai.
vai su kontrabanda, labai" išsi
mą.
namus.
Franeijos 100 frankų
6.36
litinius debatus su Dougl'ass* Į landų.
platinusia šiame krašte. Kon
Bet tai atlikta, kad paten- Finansininkas rja'dčrjh'e, kad
ši bažnyčia
pastatydinta
Italijos 100 lirų
4.22
P
I
T
T
S
B
U
R
G
H
,
Pa.,
b.
22
trabandinės prekės einančios
SNIEGAS INDIANOJ.
Šveicarijos 100 fr.
17.29
kinti mirusio Prezidento Har jis atlikęs didelius darbus su
f a p o s Paskaliaus IT 1099 m.
— Čionai
netikėtai
mirė
di ngo norą, ir kad prisitai žinomuoju ekspertų raportu,
Anot pa/Iavimų, toje vietoje
FORT WAYNE, Ind., bal. kius prie visuomenės senti prie kurio pagaminimo prisi garsi italė aktorė -Eleonora
baręs palaidotas žinomas pir
Duse.
mųjų amžių krikščionių perse 23. — Pionai gerokai pasnigo. mento. Visuomenė buvo prie- dėjęs.
*
•
Deja, prieš
iškeliausiant
kiotojas imperatorius
Nero- Tai nepaprastas įvykis šiuo
šinga
ilgoms
darbo
valan
*
»
larfeu^
Londonas jam nesukėlęs jo 3 TRAUKIAMI TEISMAN.
nas.
•
doms.
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siųskite
kią ovacijų.
T r y s asmenys traukiami tei
Bažnyčios apėmimo iškilmė
per dienraštį " D E A U G Ą " kuris pigiausiai siunčia ir geriau
kolegijos
choras
užgiedojo
sman
už
įvykusį
Curran
hall
se dalyvavo daugelis Romos
38 NUBAUSTI KALĖJIMU.
siai patarnauja.
ik
Štai
atėjo
Didysis
Kuni
RENGIAMASI
PRIE
DIDE
bute gaisrą, kuri begesinant
aristokratijos,, Vatikano rep" D r a u g a s " siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, bet
M
gas.
DANVILLE, UI., bal. 28.—
žuvo 8 gaisrininkai.
rezantantai,
amerikoniškos
LIO PAMINĖJIMO.
ir Doleriais.
kolegijos nariai ir kt.
Kardinolas užėmė vietą ran Čionai federalis teisėjas LinJei norite patys pasiųsti, t a i " D r a u g a s " išrašo čekį-draf
WĄSBIN.qpTON, bal. 23.—
Patriką Sexton koronierio tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie
• Kardinolui inėjus bažny donąjame soste.
dley 38 Herrino jryventojus
Monsignoras Carinei pers nubaudė kalėjime ir pinigine Kam bus laimes dar pagyven teismas apkaltino už^ žmogžu nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo i r be
čion, ties durimis jam aukon
įduotas kryžius, padėtas ant kaitė Papos bullą. Tuo do pabauda už svaigiųjų gerymų ti aštuonerius metus, tai 1932 dystę. J i s nušovė galvažudį atitraukimo.
f
metais tefes pamatyti, kaip ( S. Rose.
bažnyčia
brandaus pagalvėlio.
Kardi kumentu pavesta
r
Jei
kam
labai
greitai
reikalingi
pinigai,
"
D
r
a
u
g
a
s
'
užlaikymą ir
pardavinėjimą. Valstybės iškilmingai paminės
nolas atsiklaupė, pabučiavo Kardinolo Mundelein globai.
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes a r keturias dienas
Kalėjimo
bausmės
terminas
Jurgio Washingtono 200 metų
Patirta, kad andai sudągęs išmoka.
krvžių ir po to pašlakstė švę- Kardinolas į tai atsakė trum
Curran hali butas, kur žuvo
sfru vandeniu bažnyčioje susi pa kalba pažymėdamas, jog nuo 60 ligi 6 mėnesių. Tai- gimimo sukaktuves.
Taipgi " D r a u g a s " siunčia pinigus ir perlaidomis. No
at
Šventojo Tėvo dvasinė vald- P
piniginė bausmė nuo 2QPJ Kongresas to paminėjimo'8 gaisrininkai, peraukšta su- rėdami platesnių informacijų kreipkitės:
rinkusius žmones.
reikalu jau darbuojasi. .
ma buvo apdraustas.
I dolerių ligi 1,500 dolerįų.
" D R A U G O " PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Tnotarpu Propaganda Fide žia nuolat eina didyn.

TEČIAUS IR NAUJAS KABINETAS NEPALANKUS
KATALIKAMS.

TA KONFERENCIJA IŠSPĘSTU REPARACIJŲ
KLAUSIMĄ'

jSOFIA, Bulgarija, bal. 23.
r— Rumunijos premieras Bra
tiano projektuoja
oficialiais
reikalais aplankyti Turkiją.
s i žinia Balkanuose sukėlė
nemažai žingeidumo ir viso
kių kalb-ų.
Sakoma* Rumunija norėtų
patirti, kaip ofieialė (Turkija
.*
atsineša į /Besarabijos klausiKadangi .bilius jau praves
mą.
Jei butų kiek palanku tas ir senato ir žemesnieji rū
mo, tai Rumunija labai no mai neatlikę jame jokią at
rėtų su Turkija sudaryti są mainą* tai tas tuojau* siun
čiamas prezidentui patvirtin
jungą. '
>
ti.
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Litai ir Doleriai

tfreciadienisd,

balau. 23, 1924

T R U l # O S ŽINIOS.
KATALIKŲ PA&AULY. net 46,1Š4. Jeigu t«p ir to-; gfyŽti. Juokiai <fešimčiti me
kinius- poterius įsivedė, ir
.
liaus Dievas laiminė, sulauk tų praslinkus, tdfeių {&<retis
pavadino juos religiniais fa
DIENRAŠTIS
Tarp kaireivių.
natikais. " B e t juk tie "-pote La Salette Itfisijonienų dar sime, kad visas iladagaška- bus t i i r a i sunki, bus įjftvers- Suidfci pirdblema.
— Tai vyrai,
buote M&dagaslfcare. %
ras bus katalikę šalis.
Australijos ribos tęsiasi 12,ti pavargėlių nainuose s&vo
r i a i " buvo tik pašiepimas tik
tokio drąsuo
000
mailių.
J
a
s
apsaugoti
tai
Misijose
steigiamos
mokyk
amžių
užbaigti.
rųjų religinių poterių ir išdė
Madagaskaras padalintas į
lmdfoną išskyrai nedeldienlm
lio, kaip aš,
Karui pasibaigus geras didelė valdžiai problema*
stymas komunistinės pasaulė atskiras bažnytines provinci- j los, prieglaudos, ligoninės.
niekur
nėra.
16,00 žiūros Ir pareiškimas komunis
Stabmeldžiai apšviečiami die BMrtŲM lietuvių borys išva- JI š e n o v § s i s & s e n o s .
jas.
Jose
darbuojasi
įvairi
IS.00
Metą
Stovėjdnie vi
"Itinio sentimento " — aiškina- \ į ) i e v o g a r b e i ir artymo labui viškuoju mokslu, jiems duo žiavo Lietuvon, ypač mote
P. Melvin G rovė darbuoja
si
sargyboj
prtnnmera tą mokaal ii*aino. Lai si " L a i s v e '
dama platesnis, tikras žmo rys, kufių vyrai iš Rusijos
savo gyvenimą pašventę vie
•kaitod nuo uiraaymo dienos,
si pasekmingai
Palestinoje.
neutralinėje
gaus
tikslo
žemėje
supnatiien
parvažiavo.
Nemaža
ir
iš
ano Naujų Metų* Norint permaiOt, tai vyrai! Ištikrųjų ga nuoliai ir vienuolės — sese
Mirusiųjų juros srity, iškaszorfoje. Eina
mas. I r Katalikų Bažnyčia vi tisų šeimynų Lietuvon išvy
•4iMą visada reikia pririna- Įima pasigėrėti tu 'žmonių be
rys.
Centralinėje
Madagaska
damas žilos senovės liekanų. lenkų būrys. Mano draugai
iir aanaa adresas. Pinigai gerlansose šalyse, visame pasaulyje, kti, bet jų dauguma norėtų
atodairos
drąsa.
Taip
suu
at
ro daly yra la saJett'iečiams
tinstl išperkant krasoje ar expabėgo. Aš-gi pastrykt į krū
"Money Oidei" arba įdedant virai, visam pasauliui, pasi- j pavestoji dalis, Antsirabė's auga ir jos augimo • nesustab vėl Škotijon gryžti, sako — Priverstinas darbas.
Bulgarija skelbia, kad 1921 mus ir laukiu. Neprieteliai!
$ ragijtrao ta laUka.
sakyti, kad* jų komunistinė f apa&i. vikariatas. Toje srity dys keKų, net kelių šimtų lie Lietuvoje sunkus gyvenimas,
tuvių ištvirkėlių prieš Ražny tik yis.a bėda, jog Britani m. priverstino darbo įvedimas kaip pradės šaudyti, tai tik
DRAUGAS P U £ . 0 0 .
•pasaulėžiūra ir sentimentas' j darbuojasi, šviesdami- stabkalkos pro ausis, nosį, — net
čią šmeižtai, jos niekinimai. jos valdžia ji} nebeįsileidžia. davęs gerų pasekmių.
goutn OaJUey Arenu* yra pašaipa iš maldos, teguli j nieldžlus ir prie tikrojo tikėpapirosą iš dantų išmušė. Kad
Tifesa galingesnė už juos.
s Pasitaiko, jog Britanijos kon J. Washingtono stovyla.
tiktai bolševikiškas ciniškas j j į m 0 atvesdami, vienas vysku
jau pykau, tai ir perpykau.
sulas Lietuvoje tokiems vizą
Cbicago, Illinois.
Iš Wasliingtori6
praneša,
begėdiškumas.
' p a s , Dautinn; 16 kunigų vieKaip šoksiu į lenkų gaujų,
Tel. Eoosevelt 779)
ŠKOTIJOS LIETUVIAI. išduoda, o atvykus jiems ko- kad Virginijoje (Aleksandri
Mes tokiu pareiškimu labai.nuolių 3 pagelbininkai bro
kion nors Britanijos Firiep1- joj) statoma Jurgiui Washin kaip pradėsiu kardu mosuoti,
džiaugiamės, nes jeigu ištikro liai; 6 Maristų tėvai; 18 Die
lenkelių nei vieno beveik ne
laukon, Britanijos valdžia at gtonui stovyla.
(rašo
"
D
r
a
u
g
o
"
koresporid.)
E U P I N I U K A I . pas bolševikus visas turinys vo Apveizdos Seserų, 9 Se
liko. Prišokau prie vienos ir
gal grąžina, reikalaudama iš
bepaliko pašaipa iš šventeny- serys Karmelitės; 46 mokyto „ Tarp-lietuvių svetur gyve
Į vienu pamojimu nukirtau jam
Britanijos Darbo Ministerijos Naujos priemonės.
Pasirašyta sutartis tarp A- kės, tai bolševikinė votis mu- jai ir mokytojos j 331 katachi nančių Škotijos kolonija (kru
Japonai, norėdami išveng koją. —
liudymo, jog yra darbas už
voh sutratikus), sulig savo di
l^rikos ir Lietuvos, sulyg su. visuomenėje neužilgo 'prat stas.
— Tai kam tu koją, 0 ne
tikrintas. Iš Da*rbo Ministe ti žefnės drėbėjimo nelaimių,
Visas Ahtsirabės vikaria durno ,po Amerikos ar ne pi r
irios Lietuvoje prasikaltę a- >uks ir ligai galas nebetoli.
rijos gi tokį Hudynnį gauti statą piramidų pavyzdžiu na galvą nukirtai. —
tas padalintas yi*a į penkias mą tik vietą užima. Škotija beveik negalima — Britanijoj mus.
Įerikiečiai kriminalistai bus !
— Taigi, k'ad mano drau
Angfijoje
yra
netikinčiųjų
dalis; turi 328 krikščionių , ir geram būriui Amerikos lie | ir taip pilna bedarbfų.
ibenami Amerikon, o prasigai jau buvo jam gaivą nu
OinoO
kaltininkas.
[altusieji. Amerikoje lietuviai draugija, kurios nariai tik tirščiau apgyventas vietas. tuvių pažįstama — tai it kdks
kirtę. —
Paskutiniu faiku nemaža
Senti
torius
Shortridge
iš
Ka
rai
yra
tikėjimo
į
Dievą
nepereinamasis
iš
Lietuvos
Ame
Misijonierini •turi įsteigę ir
ts gabenami Lietuvon. Su
lietuvių išvažiavo įlifornijos patiekė garsų Par Geraširdis.
irtyje kalbama ne apie poli- Į betekę. Jie susirenka ir... da veda 2 mokyklas; kitos 3 yra n k o n punktas. Jei kas dėlei Škotijos
„ fJ * .
,• , ,
,
.
.
.,
.
.
Anienkon,
o
dar
daug iau pasi Į kimentui sumanymą, uždraus
Savininkas: — Ką sveikas
v
inius prasikaltėlius, bet apie' ro pamaldas.
Yra apeigos Seserų vedamos, o 22 mokyk kokios priežasties — akių ne
kriminalistus, ty. apie vagis, I Lškihriingos panašios, kaip ir los su 2,627 mokinių tenyk sveikumo, pinigų trukumo — Į kėlę važiuoti. Bet ir čia b e ' t i visiškai japonams įvažiuoti čia veiki! —
Vagis: — Racbui pamestų
Keikus, žmogžudžius ir jiems ! katalikų bažnyčioj. .Laike tų ščių mokytojų mokinama. Ka negalėdavo Atnerikon iške da — lietuvių An^rikon kvo 'į Suv. Valstybes. Del šio nuta
lanašius.
pamaldų gali pamatyti žmo- tekizmo mokinasi ^,587 vai liauti, atvykdavo Škotijon, o ta nedidelė, g r ė i r prisipildo. r j n io guli kilti daug abiem prieš mėnesį raktą. Žiūriu į
kurias duris tinka, — reikės
nes su ašaromis akyse: tomis kai ir jau yra 6,613 katėk li čia valandą pagyvenęs jau lei Dar tai gerai, jog Britani- pusėm nemalonumų,
joje gimę lietuviai prie Bri
gaspadoriui sugražinti. —
sdavosi Amerikon. Bet dau
Mes iki šiol buvome isitiki- apeigomki jie stengusi užpil- menu.
6-tas
dro
teisių
Kongresas.
Įdomus yra katalikų skai guma taip ir pasiliko Škoti tanijos kvotos priskaitomi,
| kad kriminalistas ir bol-! d > r t l
'ū^\
š'rdžių, nustojuSuv. Valst. valdžios atsto Žino iš patyrimo.
o
Britanijos
kvota
suvirs
70
Garsaus pamokslininko BoSvikas vra visai skirtingi du s , u g e n i m o pamato, tikeji- čiaus augimas toje šalyje pas joje gyventi, škotijon, bent
vas dalyvauja Vi-me oro tei
tūkstančių
žmonių.
talyku. Bolševiku laikraštis m o •» 1 ) i e v ^ Grigaitis visai kutiniais metais. Taip 1900 didesniais būriais, lietuviai
siu naudojimo nustatymo kouį unlelou ruiklausė kartą po
'
(Bus
daugiau).
t e W
m s mažne itikino, kad m « |
W
pastebėjo, kad ti- apsikrikštijo stabmeldžių bu keliauti ėmė kiek vėliau, ne
grese Italijoje. Kongresas pra nia, ar nėra nuodėmės eiti
k( i,nas
ra
lydome. Bolševikai rašvdami i ' J
>'
natūralus daly- vo 6.337; 1910 metais krikštą gu Attierikotl, bet ir Škotijo
vatairuškosna ir ramanus skai
sidėjo 22 bal.
kus
tpie ta sutarti Oel pasikeiti- j " Tikėjimas, gyvenimo li priėmė net 21,705;, 1320 K* je yra nemaža lietuvių gyve- PIRMOJI LIETUVIŲ ŽE
tvti.
ksI
Nauja
Respublika.
MĖS
ŪKIO
PARODA
mo .kriminalistų, pastebėjo,, ° ^ k o j i m a s amžinybėje y- dar daugiau atsivertusių iš rtančių virš 30 metų, o dau
— Ponia, — atsakė pamo
! ra
KtAlPĖDOjfe.
Iš Yucatan, Campecbe
ir kslininkas; — Tamsta geriau
Įkad nuo to nukentės daugiau
P ^ n n t a s žmogui. Nebete stabmeldijofrj — apsikrikšti guma virš 20 metų, kai Ško
Tabasco sudaryta nauja respu galėtumei atsakyti į tą klausi
k a bolševikai, kurie bus iS-! k v t i k r o <l° D l e v o ž m o n * 8 l l ž " jo 34,062. Bet paskutiniais me tijon atvykę.
Šį pavasarį gegužio 25 ir jblika. Naujos respublikos pre ma, kaip aš. —
luodami "Lietuvos b u o ž i ų ! l ) l l d o s * l o s tuštuma arba tuš tais, Dievui laiminant, KataTikslaus lietuvių Škotijoje
ildžiai "
ičiomis apeigomis ir sentimen likų Bažnyčia kas kartą dau
gyvenančių skaitlinius negali 26 d rengiama pirmoji žemės zidentas esąs Candido Agni- Punktualumas.
'
,.
.
' taliai verkia, arba persimeta giau randa savo dvasios sūnų,
nkio
paroda
lietuvišl<aiue
la.
#
ma pasakyti — yra apie 1,000
Per Velykas iš New Yorko
Jie geriau žino, jr mes gau .
.
*:
nes 1922 ra. apsikrikštijo 39,KiaipėtloH
.kmžte.
^
V
^
'
.
j
^
į
g
į
i
,
^
Chicagon
atvyko
viešnia.
u.
«
.«
i i • v . i žiauru tanatiznui, kad savo 977, o pereitais 1923 m. jau šeimynų, įvairiose Škotijos ko laulcininkai (ūkininkai) lošia
lonijose išsibarsčiusių, neskiii
sime turbūt sutikti, kad K*K- j . ,
;
,
. .
Bolševikai skelbia nepriim- skundžiasi ji savo draugei:
didelios
svarbos
rolę
ekonomi
tant
pavienių*.
Daug
Škotijos
voje. skausmą m.kurtinh koLjų didžiausią
. . . . . skaičių bolševi.
sielos
sią adresuotų laiškų į Pėtro- — Žinotum, širdele, gavau
Juk
štai
Leninas,
prieš
mir-|lietuviai
vyrų,
neteko
1917»|niamė
gyvenime
riė
tik
tame.
kant kriminalistų, surasime
Tiktai be nugarkaulio žmo
kėlių tarpe.
, .
n v i i
•
-T-«U
gradą. Dabar reikia rašyti j aš toki vyrų, kaip laikrodį.—
n
nės, ištižusieji laisvamaniukai tį klajodamas prisiminė Die metais, padarius Rusams su krašte, bet ir visoje Lietuvo-'f .
,
rr
. . . ,
— Ar taip yra punktua
„
.
,
,
.
,
.,
,
•
J.
r»
i
•
,
i,
M
[Leningradą.
Kas
ispes,
koks
ir jiems giminingi praskiesti vą. Tiesa, progresyvus parly- B n t a n n a konvenciją, kuomet je. Parodoje laukiama skait-'
_° .
.
,
Bet nors ir savo dalykų ži
lus?—
ži.us neleido jum sąmoningai keliolika šimtų tapo Rusijon'lingai atsilankant svečių iš
soeialistėliai to nesupranta.
bus Leningrado vardas po 5
novai, bolševikai,
tvirtina,
— Taigi, kas valandų mane
sugryžti. 6 e t juk ne visi bol- išgabenta. Vieniems iš*jų 1920 kaimynių Baltijos valstybių,
metų f
kad jų tarpe yra didžiausias
muša. —
jševikai supus sifiliu užsikrė metai J
Bolševikų
laikraštis
prisi
skaičius kriminalistų, mes vis
^
.
,
. . . v CM
..
.
Rusijos bolševikai grasina
r
Teisme.
minęs daugelio socialistų grį tę. Sveikesnieji sugryš.
sugryžti
LIS musisekė vel Skotnon o taipgi iš Skandinavijos. A- jai • "J.
_r^ _ ^ _. ° ;
j;i esame nuomonės, kad tarp
_
_
^
Šv. Povilas, kol buvo neat sijos v,.
— Tamsta už vagimą naktį
žimą prie katalikvbes rašo:
Lietuvon
, ... parvažiavo,
.,.
.v i io progos
i tarp 20v.ir• 26
, d. gegu. iPabčdtijos Valstybėms: Latvi
bolševiko ir kriminalisto vra
J
•
sako
nepakesianti
rusų
val
" d a daug kartų " D r a u g a s ' siekęs tiesos, laikėsi bolše dar geras
būrysvėliau
yra likęs
mėri. norėtų
vžti, kit'.
iš RuRu-,merikos
sveėiai, atsilankyti
kurie prie . .
* ... . „
.
#, . eisi metams kalėjimam Ką tu
( žio
gana žymus skirtumas. Kas
džia
tą Estija.
dviejų Komisaras
respublikųStem
mi ri į tai pasakyti? —
V
J
L
V
*
.
•
J.
a,*
•
n^
i
•
jai
su
vikiškos
taktikos.
Giovanni
galės pasidžiaugti susrvžimu
sijoje,
apie
kuriuos
tankiauj
pagarsėjusioj
Klaipėdoj
ir
pa
•©*j
tai yra lietuvis-bolševikas?
lit'arės sutarties^ nes tame opaklydusių avelių." Ačiū už'Papini buvo kairesnis už bol- šiai nėjokios žinios neturime.! matyti vienintelį Lietuvos uo
— Pons Teisėjau! pasigaisąs Leningradui pavojus. Pa
Jis nebeturi patriotizmo. Jis
gerą pranašystę. Mes nei kiek iševiktis, buvo
anarchistas,
Pavienių lietuvių skaitlius stą ir pirmąjį Klaipėdos kra- vieniui, mat, lengviau Įveikti. jlėk. Aš jau nei nežinau, ka
nebeturi, tikėjimo. Jis nebotu
da vogti: vogiau dieną, kaip
apie tai neabejojame. Nes pa- Kaip tiedu tapo visam pašau Škotijoje žymiai sumažėjęs— što lietuvių ūkininkų žeme»s
ri patenkinimo savo likimu.
kiti matė gavau du mėnesiu,
tyrimą turime per dcvynioli- liui žinomi savo krįkščioniš- merginų tik keliolika bėra Ii- ūkio parodą, bus teikiama p« Amnestija.
Kai žmogus nebeturi, tai no
Grekijos parlamentas pas dabar pats vienas naktyje, o
L*ą šimtų m«tų. Tik bereika- ku uolumu, taip ir iš bolše kę, o vyrų dar bus į porą šim Iengviniinų vizos reikale.
ri turėti. Nebeturimieji, no
lo bolševikėliai sį>ėja, kad tik vikų tarpo savo laiku mes tų, daugiausiai susenėję, ku-; Adresas: Lithuanian Con jkelbė politiniams prasikaltę- gaunu net visus metus. Tikrintieji turėti ir nesi.bljantiesocialdemokratai tegrįš į tikė sulauksime krikščionybės a- rie nė darbui nelabai tinka,, sulate, 608 So. Dearborn st., liams pilną amnestiją — do rai>gali žmogus iš galvos išji prarieda imti, kur tik blo
I eiti. —
nė tėvynėn neturi su kuo su-! Chicttgo, 111.
vanojimą.
jimą. Sugrįš ir bolševikėliai. 'paštalų.
gai guli.
Tarp bolševiko ir krimina
L E V I : Visi žemės sutvėrimai...
L E V I : Didelę ramybę jaučiu savo
stis dėkojant Viešpačiui už apturėtas gelisto yra toks skirtumas, kaip
radėjystes.
širdy. .
\
VISI: Savo Sutvertoją garbinkit!
tarp kiaušinio ir vištos: iš
J U D A : Jaučiuos taip, kaip retai kaL E V I : Visos dangiškos dvasios...
DANAS: Aseras matomai geriausia
nebetekusio tikėjimo — doros
ISTORINĖ DRAMA.
tfci. Stiprumą ir tvirta, iėgą jaučiu visa
V I S I : Mylėkite savo Viešpatį!
patėmijo mūsų tėvelio patarimus ir nu
pamatų — bolševiko, išauga
me savyje. Jaučiuos stiprus, kaip kūnu,
L E V I : Kalnui, pakalnės ir upės...
rodymus. Aš pilnai siv tuoini sutinku.
ankščiau a r vėliau kriminalis
Septyniuose Atidengimuose.
V I S I : Karštai garbinkit Viešpatį!
taip ir siela.
•
NEPTAL1S: Apie maldą užsikalbė
tas.
Parašė
L E V I : Visi žvėrys ant žemes...
IZACHARAS: Nesistebėkite, broliai;
jome, o ten mūsų bandas vilkai su liū
VISI: Garbę duokite Viešpačiui!
Kun. Juozapas 2ydanavičius
tais gal išpiovė. Gerai butų, kad nors ke
kad ir aš panašiai jaučiuos, nes malda
" L a i s v ė " praneša, kad už
L E V I : Visi paukščiai ir paukštytės„ s
li iš mūsų nueitų pažiūrėtų.
vis\iomet suteikia žmogui ramybę, stipru
Amsterdam, N. Y.
jų blevyzgas prieš Dievą ir
V I S I : Garbę duokite Viešpačiui!
mą ir gerą upų.
RUKENAS:-Mudu su Neptaliu, ka
kryžių, bei už šmeižtus prieš
L E V I : Žvėrys ir visi upių, marių ir
da jus, broliai, dabojote, buvome primi
(Tąsa)/
ŽABULONAS: A Š to negaliu pasa
kun. Petkų, Brooklyno mies
vandenynų sutvėrimai...
gę, todėl juš dabar atsilsėkite visi, o mu
kyti, ką Izaeh'aras tarė. Man visuomet
to valdybai prisidėjus jie put kad jis užgiedotų savo miną, o mes atsa
VISI: Garbę duokite Viešpačiui!
du eisime galvijėlius padaboti.
taip atsitinka, kaip jis \ako. Aš kada tik
raukti atsakomybėn a n t $100.- kydami ant jo pirma užgiedotų žodžių
L E V I : Visi žmonės už savo sutverikarštai meldžiuos, tai tubmet jaučiu pa
GADAS: Kicenai, tu vyriausias e000.00. Kaip ir " S a n d a r a " visi kartu giedosime.
,
m?j...
tenkinimą, taigi, jeigu noriu tą tikslą pa
si, tu geriau lik su broliais, o aš su Asetaip ir " L a i s v ė " kreipiasi į Į
V I S I : Levi! Giedok, mielasis pagal
ru ir Danu ir Neptaliu eisime padaboti.
siekti, tai stengsiuos karštai melstis.
VISI: Dulkite garbę Viešpačiui!
savo vienminčius kaulydami nurodymą vyriausio mūsų brolio. Mes vi
Mes jauniausieji!
L E V I : Lai vardas Dievo būva pa
G ADAS: Žabulone! (kreipiasi prie
pagelbos. Šis tas atsiliepė su si noriai dalyvausime maldoje. •
garbintas! (3 kartus paantrinti).
brolio). Aš negaliu sutikti su t^vo nuo
RITBENAS: Ačiū tau, Gadai, už pra
aukomis. Ir " L . " iškilmin
LJCVI: Jeigu jau tokijs tisų noras,
V I S I : Dabar ir per amžių amžius.
kilnią tavo širdį, bet- ir aš noriu su ju
mone kas link maldos. Maldos tikslas,
gai skelbįg., kad jau surinkta kad aš jums vadovaučiau maldoje, tai
Amen. ((3 kartus paantrinti). /
pagal tavo nuomonę, tai patenkinimas to,
mis keturiais eiti, tada penki liks atsil
$80. "... reikia d a r daugiau'* lai taip ir būna. Susitvarkykite, aš jau
kurs karštai • meldžiasi, o aš suprantu,
sėtų, o penki iš mus eis daboti. Manau,
— sako bolševikėlijj laikraš
pasirengęs pradėti.
LEVI (pakėlęs rarikas ir &U į dan
x
kad maldos tikslas, tai Viešpaties pager
kad tokią tvarką ir tolesniam laikui už
tis.
gų negiedodamas kalba): Viešpatie, pri
Broliai stoja pagal balsus. Levi jttbS
bimas.
laikysime. Tai išrodo patogiausia.
O, taip, reikia dar $99,920.imk tą mūsų maldą, kiiriąja t norėjome
tvarko. Levi'o imną galinta keliais bal
V I S I : Sutinkame! Lai burta taip kaip
ĄSERAS: Na, jau tu Gadai pasakei
00. "Storavokitės, v y r a i " r—
Tave pagerbti. — Netikę esame. Trūks
sais sugiedoti. Levi gieda solo.
Rubenas p a t a m .
gbriaus ntaho miomonę nei Žabulonas, bet
ta mums žodžių; atsakančiam Tavo pager
kaip sako vienas Cliicagos lie
L e v i o
i m n a s .mūšų tėvas tikriausiai kalbėjo daugelį,
bimui. Bukie gailestingas mums, mūsų
RUBENAS: Na, tai einame, bro
tuvis patriotas.
LEVI: Visas pasaulis ir žemė...
kartų, jogei reikia melstis, idant Dievą
tėv'ams ir gentėms.
liai! Negai.šykime laiko.
VISI: Lai garbin'a Viešpatį!
pagerbti, reikia melstis, idant išprašyti
Nustebo *' Naujienos''
dej
Gadas. Aseras, Danas ir Neptalis su
VISI: Amen! Amen! Amen!
L E V I : Saulė, mėnulis ir žvaigždės...
bolševikų krikšto, kad bedie
sau; arba kitiems to, kas mums,, arba ki
RUBENAS: Broliai, kaip jaučiatės?
Ruitenu priešaky — išeina.
viai — bolševikai net bolševitiems, yra reikalinga, taip pat reikia mel
V I S I : Atiduokite garbę Viešpačiui!
.SIMEONAS: Mano širdis linksma.
(Bus daugiau).
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Labdarių darbuote.
Labtl. Sę-ga 3 kp. laikė kil
nia baf. 13 d. į vieta 20, neš
per Velykas nebūtu, patogu
laikyti sv&jną.
Nors ir nebuvo plačiai skel
biama sus *»io diena, belr žino
niu susirinko daug. Gyvai bu
vo svarstomi kuopos reikalai,
būtent, apie vakarą, kuris įvyks tai. 27 d. parapijos svet.
yra dedamos visos kuopos iėgos, kad kuopuikiaušiai pasi
sekti], nes vakaro komisija ra
porte pažymėjo, kad vakaro
programa "' d a h ^ a u j T p - n i " a
Laura it i e nė taipgi, veikale,
kurs bus .atloštas ta Vakarą
*—

pilna bažnyčia minėdami Kri
>įsiražė: L ^ Gerb. administrato
Akinių pritaisyiuo mene
staus Kančią siuntė J a m karš
rius kun. M. Kazėnas $35, 2.
20 metų prityrimo
tų atgailos k gana padarymo
P. Kazėnas $35, ,3 B. Vaišno
Mokšks tęsiasi.
maldų.
ras $35, 4. M. Bupšis $35, 5.
1
Velykų naktį žmonės baž
ty. "Žydas ir D z ū k a s " dzūko
Paprastai, kitose mokyklo M. Cįrigalitlnas $50 bbnu , 6.
r-y
nuolatos
budėjo se moksleiviai gauna Vely IT. Gfafiutė $SQ boriu, 7. p-lė
rolę loš A. Rakauskas, kita nytėlėj
me gi veikale roles turi p a s i - Į P r i e i%ūrytojaUš Grabo, iš koms koki$ savaitę a r dau- A. Siitkaitytė (barikos v. kadaline p-lė Bašinskai te,
F . kurio auštant Velykų rytui fgįau atostogų. Bet Valparai- sier/^) $35, S. K. Stravinskas
Vaišnoras ir kiti. Turint į- Kristuš garbingai kėlės.
I r s 0 Universitete švenčiama tik $35, 9. T. Vasiliauskienė $35,
Akių Liga.
vairų programa, manome, kad nudžiugo titdh&ųjų
širdys, v į e n ą dienc. Mokyklos admi- 10. p. O. Venelavičiehė $35 ir
i r jam* «kauda galva? •
Ar juao akys ašaroja T
vakaras pasiseks.
kuomėt pasigirdo žodžiai tos nistraeija sako, jog čion su- 70 metinių narių. Stambių ria
A> y r * uždegtos t
«5s
džiuginančios važiavę moksleiviai užmoka rių dauguma įsirašė triusii
Antras kp. svarbus reika neapsakonfai
Degina ar niežti?
Ar skaitant akrą greit pararg"Linksma
diena pinigus i r nori kbdaugiausiai gerb. kun. M. Kazėno.
las, tai lrtipiniu diena, gegu giesmės
*• eta?
Ar kvaišta galva? ,
žės 30 d. Nutarta atsispausdin miuns nušvito"... Choras ir Už tai mokslo gauti. Iš savo
Ar Satote kaip ir plukaneiot
Dangun įžengimo parapija,
r^«c:
ti laiškus su užkvietimais Ci- sykiu vi^a bažnyčioj esanti mi pusės administracija ir sten
. totkui X „ .....
THtl
(jerb. kun. A. Rimkevičius už
Ar
atmintis po truput} mažėjat
ceros draugystėms, kad jos nki tą džiaugsminga Alleliija^ giasi kiekvienos dienos bran
Ar
aky* oploa šviesai?
$5 knygų ir 3 metiniai nariai.
Ar
jaučiate
kaip ir amlltia aky
traukė
nušvitusiais
veidais,
visos rinktų iš savo tarpo dar
gų laika, tiksliai sunaudoti.
se?
Užtat viršminėtose parapijose
Et tavo kūdikis
Tok
bininkus vyrus ir moteris, nes kuomet iškilmingai procesija
nakty
verkia,
yra
labai
duosniai
peirėmė
katali
Mažiaus veikimo.
visiems bus darbo, taipgi kp. ėjo apie bažnyčią.
neramus ir nemiega,
Ar turi žvairas akis?
' Lietuvių moksleivių kaip ir kiškąją spaudą. Gerb. kuni
grali būti tai jo mai
pageidauja, kad merginų drau
Gerb. kun. H. J . Vai^iima.s
seniaus čion yra, tik šiais Ine gams I. Sutkaičiui, I. Vaišno
stas, kuria kelia t a s
giją narės visos iki vienos ap pasakė labai gražų, Velykų
tais ypač (Jiedrininkų 2-ra rui ir M. Kazėnui i r visiems
bėdas.
AKTlfIO S^ECIALISTAB
si imtų pagelbėti kuopai rink dienai pritaikintą, pamokslų,
1801 So. Ashland Are.
kuopa parodo labai maža vei nariams tariu širdingiausios
.
Kampas 14 gatves
tl plie
kaj,ini
ir, kartu sveikino visus lygiai kimo viešai surengiant bent
Tokiais
atvejais
tu
^
Ant
trečio
augfito viri Platro ap
padėkos i r pag'arbos žodžius.
su
šventomis
Velykomis.
tiek
oa,
kambariai
14, 15, I I Ir 17.
rėtumėte
vartot
BorTaipgi kuopa stropiai ren
kokią programą. Se"hiaus šios
Kun. P . Raščiukas.
V»lan<1ns
nuo
»
»Tto
Iki 9 rakare.
den's Eagle Pieną,
Bažnytėlės
vidus
ypač
alto
Nedėliomis uždaryta.
giasi prie šv. Antano dienos,*
kuopdš (Jiedrininkai būdavo
maistą, kuris išauk
konvertai su laiškais jau ats riai Velykoms buvo specialiai veikliausi Visoj organizacijoj.
lėjo daugiau drūtų ir
sveikų vyru bęi mo
pausdinti ir viskas prireng papuošti gyvomis gėlėmis —
tery negu visi kiti
ta, komisija savo užduotį ge baltomis lelijomis. Tai gerb. Vakaras.
kūdikių maistai krū
Telefonas Ganai 72SS
L. Literatūros dr-ja, kurioj
Seserų Kazimieriečių darbas.
rai atliko.
von sudėti.
PETRAS CIBULSKIS
Jos visados kiekvienoje iškil gali priklausyti visi lietuviai
Maliavojimo Kon traktorius
mėje bažnytėlę moka gražiai moksleiviai pastaruoju laiku,
Gražiai paminėjo.
Eagle Pienas buvo
priimtas pienas per
mmmmmm
papuošti. Gėlėms 'aukų sutei nors ir sunkiai, bet rengiasi
Lawrence
bal.
28
—
4
geg.
Cicero lietuviai
katalikai
63
mettts.
Jis
stip
kė imtys / /parapijonai paren prie vakaro, kuris jvyks bal.
riai rekomenduojaVelyki] šventę labai gražiai
Westfield, Mas?. — 5 — 11
kant darbščioms moterims, 23 d. Cliicagoje, AVest Sideje,
dytojų, kuomet mo
paminėjo, iš ko vien pasidžiau
gegužės.
Meldažio
svetainėje.
Tani
va
tinų pienas neprieiturbūt Altorių Puošimo drgti patys ir kiti tegali
mas ii* duodamas gykare bus išpildyta koncertinė
Nashua, N. Ė. 5 — i i Ge
jos narėms.
1^^—.'v
^—^——į> * ^k\
Artinantis Velykų dienai,
namas.
Nepaprastas
programa
pačių
moksleivių.
gužio.
Per Velykas šv. Antano
mūsų
butnlo
žmonės skaitlingai, lankėsi i
parai>ijomu, kurie nebetilpo Programoj dalyvaus taipgi
Jei nežinai kaip var
Ansonia gog. 12 — 18 gcg.
augimas reiš
šv. Antano bažnytėlę. Didžia visi per Prisikėlimo Mišias j miizikos mokytojas p. Lesintoti E a g l e Pieną,
kia sąžiniška
' prisiūsk mums sitį
jam Ketverge daugelis ėjo bažnytėle, suteikė savo para skis, kurs y r a Universiteto* fcleveland geg. 20 — 1 birž.
Kostumeriams
paskelbimą ir mes pa
Beno direktorium. P . Lesinsprie* šv. Sakramentu, gi. Did pijai labai gražiui aukų.
siusime jums penejipatarnavimą,
Įd3 yi*a lietuvis, augęs Pennžiojoj Pėtnyrioj
maldininku
jimo instrukcijas, Ku
• 2338 So. Lėavitt Street
dikių Knygą i r kito
Blaivus, doras vaikinas'ga vsyIvanui valstijoj, tik kiek
kias brangias infor
li cauti vietą gyvennimui po nutolęs nuo lietuvių. O butų
macijas dykai
Atlankykite Lietuvą!
numeriu 1405 S. 49 ave., an labai geru daiktu p . Lesins- j
THEBOM^COMBalfY
Trečioji Vasarinė
tros lubos. Kreiptis gali nuo kj, kairio muziką i r kaipo pa
r l'el. Boulevard 0527
siekusį aukštesni mokslą vai
Bordcn Bldg., NevvYork
0 iki 8 vai. vakaro.
EKSKURSIJA I
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
Naktibalda, rūkorius bei kiną turėti savo tarpe. Lie
UEAUVĄ.
NYTI VISADOS KREIPKITfiS
P A S MUS.
T A S JUMS B U S
šių. Ekskursiją. Vadovauja
munšainieriuš lai- durų nevar tuviai, burkimes į vieną tau
ANT N A U D O a
C. G. LUKSIS
sto.
Koresp. tinį kūną i r čion parodykime
1707 W. 47-th M.
plačiai žinomas lietuvis kalbėto
savo nepalaužiamą valią.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nao C
jas ir keliautojas
iki S vai. rak. Nedėllomla nuo t
Išplauks
Iš Sv\\ Yorko
Dedamos moksleivių pastan
SCRANTON, PA.
iki 3 ral. po pietų."
tis tarp šešto ir septinto mėnesio.
:
gOs rengiant vakarus a r kito
Gegužio (May) 28 d. Dvidešimts dantų sudaro pirmą se
tą, arba "pienius," ir jų pasirody
pagarsėjusiu visame svieto
Aukotojų sąrašas Šv. Kazi kias pramogas y r a vertos pa
mas labai jvairiuo}a. Priežiūra šitų
EKSPRESINIU LAIVU
laikinių
dantų yra labai svarbi. Juos
visuomenė
miero Seserų Koplyčios Vajui ramos ir mūsų
reikia du sykiu i dieną apvalyti švel
809 H. 351h St., Chicago
niai trinant su minkštu audeklu ar
lai šį kartą jų nepamiršta.
Gydytojas, Chirurgas, Obs- kovo 23, 1924.
ba vata, pavilgyta su boraksinėa r u
t e l . Boulevard 0611 ir 0774
tetrikas i r Specijalistas
Ex Valparaisietis.
gšties mišiniu. Kūdikiui aug-ant di
PADAROM PIRKIMO IR PAR
šv. Juozapo Mokyk. Mokiniai $200
(45,647 tonų)
Elektroterapas.
dyn, reikia jį pamokinti vartoti dan
DAVIMO RAŠTUS.
Nuo Perstatymo
150
DEŠIMTIES
PIENŲ
LAIKU
tų
šepetuką,
nes
sveikumas
antrųjų
IŠIMA TONSILUS —
Pasekmingai
siunčiam pinigus ir
G. W.
25
Į LIETUVĄ

LIETUVIAI AMERIKOJE
/

ATSIDARĖ

BBBBH

i

*»<

NAUJAS

PAINI storas
CICEROJ
IMLr^
jlj
mm
»•

I'"-.laikau geriausios
rušios maliavų prireng
tu. ir noprlrrngtij ma
liavojimui, taipgi tu
riu aliejaus, galionais
^
ir pusgalionais, gražių
siestoms Išpuošti uoploros ir viso
kių
smulkiu
geležinių
reik
menų.

.••CK

J

Or, Jan J, Smetana

MISIJŲ TVARKA.

DA2|f

P0PIER0S

^tTi

*—

STANLEY BUKAUSKAS
iš užpakalio

Phone Cicero 8003

-»

Dr, S, A Brenza
4608

SO. ASHLAND AMONI K.
Chkngo. 111.
Vai.: O ryto iki 12 piet: 1 po
plct iki 3 po p h t . 6:30 vok. iki
9:30 vak.
Telefonas Beeley 7439

Dr, I. M. Feinberg
Qydo specialiai visokias Tyrų ir
moterų lytiškas ligas.
S401 Madison Street
Ztrap. Weetera Ave. — Chicago
! VsJando*: t—* po pietų 7—9 rak.

Dr- Maurice Kahn
Gydytojas ir Chirurgas

4 6 3 1 S . Ashland Ave.

PITTSBURGH, PA.

Arlauskienė
. 10
Po $5 aukojo: K. Brazaitis. V.
Juška, O. Gudienė, N. Kurapklenė\
Ig. Noreika, J. Tamošaitis, J. And
0
riulis, Karevieial, E.* Gudiniutė, O.
Šv. Kazimiero Spaudos DrPetrauskienė,
P o $3 aukojo: Ą. Hiaubienė, N. ja ratk) čia daug prielanku
Zarumba, M. Pušimaltlenė, K. Mi
ckienė, Bricnienė.
mo i r gausios paratnbs.
Ir
Po $2 aukojo: A. Stelnonis, A.
Anscnlkienė, S. Bakšienė, B. JuKa- taip, šv. Vincento parapijoje,
vičius, Lenkauskienė, A. Kamičai
1411 So. 50 Ave. Cicero, H t tis, J. Petukauskas, T. Kupšciun'.o- kur klebonauja visų gerbianė, M. Navickas, J. Lenkauskas, V. inas kun. I. Vaišnoras įsira
Ofisas atidarytas: kasdien nuo I TBA
po piet iki t vai. vakar*.
katalymienė. K. Liepienė, P. VizNsdėllomis ir ssredomls ofisas
niauska.s
I). Jaunavičius, J. šidlaus šė amžiąalsiais šv. Kaz. dr-jos
rytas.
kas.
K. Žurinsklenė, J. Slizls, M.
1. Gerb. klebonas
Čėpukaitienė, M. Makstutis, M. Kvie nariais:
tkauskienė, A. Janušaltis,
kun. L Vaišnoras $35, 2. A.
Po $1 aukojo. J. Valtulevičius, B.
Bieliauskienė, Margelienė, M. K, O. Skodžius $50 boną. 3. D. RinKamanauskaitė, A. Čepukėviėiutė, N.
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
N., M. Rekštienė, G. Matulevičiūtė, gevičienė $35, 4. Ž. Povilaus4442 So. Western Ave.
A. Peredmiutė, Putirskienė, T. BU. kas $35, 5. V. Jievaltiėnė $35,
Tclcf. Lafayctte 414S *
nsavičiutė, M. Čepaitis, O. Verbiutė, L Govelis, N. N., B. Andriuliu- 6. N. Kasulaičiutė $35,. 7. A.
tė, T. Klimavičius, Mrs. Gibboms, V.
Haeimas, V. Janušauskas, M. Ar- Kasulaičiutė $50 oohu i r 47
Ofiso Tel. Ikmlevard M M
bauskienė, J. Kam-auskas, M. Vlr- metinki.
RezidL Tel. Van Buren 0194
Įsteigtas skyrius
bitskienė, M. Sepurevičienė, O. Len
kauskienė, M. Juodangiutė, »J. Ord- garbės pirin. klebonas, pirm.
ziavlčius, E. Petkevičienė, J. Muckus, P. Budra, M. Povilionis, D. KarL Šiaulis, vice-pirm. A.. SkoRUSAS GYDYTOJAS IR
šokas; O.-. Andriuliutė,
J. Žvirblis džiiis, sekr.' G. Šimkus, ižd. L.
CHIRURGAS
M. Kumpikienė, Pedlicnė, J. Arlaus
Specialistas Moteriškę, Yyrtikų
kas, J. Ralius, A. L.; J. Kasparai Astrauskas ir kiti valdybos
Vaiki) Ir Tlsq chroniškų Ugų.
tis, B. Tamošaitis; K. Kvedaitis, P.
Alešauskis, M. Rutkauskas, M. Lak-nariai
dtutienė; J. Janusas, J. Stumbris, J.
Šv. fcaziniiero parapija. Pla
Žurtaskas, J. Venckus, A. Kazake
Kampas 31st Str.
vičius;
M.
Kupščiuniutė,
J.
Paulau
j Vai.: 10—11 ryto: S—t po p l s t
skas, M. Venskevlčius, J. Balinienė, čiau buvo kitur. Pavyzdžiu ir
7—8 vak. Ned. 10—II d.
O. Kupščiuniutė, Bulinskičnė A. Bal žodžiu labai pritarė šv. Kaži
čietis; P. Katilius, Galiniai A. Gavoy
A. Slavinskienė, O. Mardosiene Q. miero Dr-jtfš veikimui gerb.
Juožalynienė,
J. Vanslovičius, M.
Juodaugiemė, M. Meškauskaitė, M. ktfnigai, todėl pasekmės graRočklenė, M. ŽvaJiauskienė, P. RaGarbės nariu įsirašė
simjenė, J. Balčlutls; A, Plaušįienė, žids.
i
J. Valukonls, J. Aksomaltis, Alek Gerb. klebonas, Jdnas SutMi
sandravičienė, T. Juozalyniutė, O.
Perkėlė savo ofisą po numerio
Zarubiutė, O. Pocienė, O. Paliiitie- tis $25, o $75 p/asižadėjo sHL
nė, M. Kibrauskas, O. Stadulukis,
Amžinaisiais nariais
M. Klibna, M. Venskienė, J. Klik- mo^ėti.
nienė, J. Katalienė, M. SamulcvičieSPECIJALISTAS
nė, A. Govdienė, K. Gulbinas, V.
Džiovu, Moterų Ir Vyru Lifų
=aa
Savlnskas, M: Kutulieijė, M. ValulieVai.:
ryto
nuo
1
0
—
l
t
nuo
I—6
P(
nė, A. Šumbrys, F. Bežis, Ig. Ručis,
po pietų: nuo 7—i.M
vsjtars
Stumbrienė,
Biknevičienė, A. Marcin
Nedėliomia: 10 Iki 1.
kevičienė,
M.
Bunevičienė, M. Arba*.
Telefonas Drezel I 8 M
čiauskienė, Z. U.ronis, R. Skriptonis,
G. Čiploskis, V. Sternetski*!, E. VerTel. Canal 0257 Vak. Canal 2118
neskis, R. Lcskjiusklenė, M..-Gudintu
tė. R. Gudiniutė, K. Mikutis, V. Mi
0$« or tWo Or*ngeln< pArderi braca you
kutis, Urbonienė, M. Arlauskienė.

DR, A. K, RUTKAUSKAS

T e l Yards 0994
Valandot;
j
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.

per Southaniptoną
6 malonios dienos kelionės jūrėse
Kainos:
TREČIOJI KLASĖ
I Katiną
$109.(10
l I»lliava
$106 t 50
Į Klaipėda (Memcl) $107.00
Virš to $5 muito (karės)
Pilietis Luksls lydės ekskursantus
stačiai į Lietuva ir aprūpins visus
ir pasilinksminimus visoj kelionėj
Kiti išpanUnial kas Screda
Cunard Line
140 No. Dear
born Str.
Chicago,
Illinois

Dr. A. A. R0TH

Boulevard 3686

PRANEŠIMAS
^

AQUiTANIA

1)—B« msurinJm*,
t ) — B« peilio U b« i f c l l M i ,
I ) — B « knaaj*.
*) — Be j«4cl« parojaus sveikatai.
R)—PacUeatul u n l k i a sirgti, r a 
li tuoj Talgyti, Ir gali eiti
I darbą.
Payy<« •Gall-stonesr* (akmeni* tuliyje)
Ir akmenis šlapumo pūslėje be operacijoa, an t a m tikromis moks
liškomis priemonėmis bet vaistai*.
Apkurtusiems sugrąžina girdėjime. . •
t,jd© visokias liras pasekmingai, a jai
yra reikalas daro operacijai.
ProresijonaJI patarnavimą telki* savo
ofise:

Chicago, n i .

Tel.

S.I.FABI0NASC0.

Dr, A, Račkus

DR. A. J . KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

m m m u m

KŪDIKIU ŠVElkATdS.<

įį,

Dr, CHARLES SEGAL

^ JR
&
Bsasssakb.

\

4729 S. Ashland Ave.

Mmm

1 / '"Ihaaiu AJfc'S*-

DR. JONAS P. POŠKA

t

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.

For Headache
SickStomach

DR. P. Z. ZALATORIS

Po 50c aukojo: G. Arlausklutė r
Klebau8klenė, M.' Krutullehė 2 5 c
Smulkiomis
surinkta
bažnyčioje
$62.75.
Išviso .suaukota $675.00.
Vaandos: 10 Iki 12 ryte: 1 Iki «
Visiems aukotojams ir aukas rin
po pietų; 6 IKI 9 vakar©
kusiems nuoširdžiai ačiū.
/ i v . Kazimiero Seserys.
8 " " ' ' • ? * ' * • * • " » » » » > ' • •• P

right up. ti».,p»l» ia 8«M. y<wjr atomACh
aattlea, aervea relsJt. tHe entire ayatem
reapondo. Perfect medicina for raen or
women. pravent« nearly all alckflaas, Get
m. 19c pk«. Oran<eine powd©ra of any
drUgtUt. MilUona uaed yearly. Tl»ey nęver
t«4i!Fortoula on every pk«. No narcotlca.

Lietuvis Gydjrtojas I r
Chirdrgas
1821 So. Halsted Str.

I

«ai te
(Pomkri)

i 1

•

Parduodam Laivakortes.

REALESTATE
Perkame ir parduodame
namus, lotus, farmas ir biz
nius, skoliname pinigus, įn
šiuriname namus, langus i r
rakandus } geriausias kom
panijas.
Prielankus i r teisingas pa
tarnavimas užtikrintas.
Kreipkitės žemiau duotu

««fresu: Ž259 W. 22U(I Str.
Phone Canal 1295.
Chicago, 111.

'

"

'

• —

-

-

Dr. M. S t a p u l i o n i s
4201 South Rockwell Street
Telefonas Lafayette 8016
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. rakara
Pranešimas sergantiem*- Turiu garbės pranešt Tamstai, kaA aš gydau
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja •**gančių gydymui būda: nesilpnlnu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau •— NAPRAPA.TIJ08 būdu. Gydymas šiuo būdu m *irfu<
jis dar smagumą, teikia.
^
, ^
Jeigu jau aplaukial net keletą gydytoju, pas kuriuos pagėlbos ir gi
nesush-adal, o sergi Širdies, n>rvu, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų ne
girdė jimo, naktiniais šusillapinlmais, ar kitokia sena liga, ateik, o a i norisi
patarnausiu,..,..«..,,, , , , . . . ,
• «

•. iM
WA y •

'
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Michael Jasnauskas & Go.

•^

aianc tkyriuje »«t hflkaa
•no įtiko įiūituiimM rei
kalus (doaiias Maiaaaatu
•totlMBu Ir motinom* jaaB9 kaaikio.
KMiklu aprdpininu ir »eaijimaa yra dalyku jyros
avartea attaaymd ir Uitai
^jpaa Jaaaama, kad tai
yra dalykas* kar) ama ta
rimo ragoJarUkala mikoUrptaU atvirai ir k i m i
pergrMiaJL.

Visados savo kūdikiui duok geriau
sį maistą. Jei negali žindyti savo ku
dikib, neeksperimentuok su įvairiais
preparatais, bet pradėk tuoj gerai—duok jam t4 maistą, kiltis padarė
daugiau sveikų ir vikrių vyrų bei
moterų, negu visi kiti kūdikių pre
paratai krūvon sudėti — duok savo
kūdikiui Borden's Brand Pieną, mai
stą, kuris išauklėja vikrias kojas ir
sveikus kūnus. Jis remiamas ir re
komenduojamas gydytojų dėlei jo
augštos kokybės Lr vienodo* sudė
ties. Milijonai ir milijonai kūdikių
išaugo į vikrius berniukus bei mer
gaites del motinų geros priežiūros
ir maistingumo, kurį suteikia Bor
den's Eagle Pienas,

V

PIOTINŲ m j y

m" ^H

dantų priklauso žymiai nuo priežiū
ros "pieninių."
Antrieji arba amžinieji dantys pa
sirodo apie šeštus arba septintus, kū
dikio metus. Sėte pareina 2 dantys.
Priežiūra Šitų dantų yra pirmaeilės
svarbos. Yra saugrus paprotis ka^ 6
mėnesiai duoti geram dantistui apžiu
rėti kūdikio dantis.

Skaityk Situs straipsnius atydžiai
kas savaitę ir pasidėk' ateičiai.

DEL APRŪPINIMO

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
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Dr Marya
Dowiat-Sass

Tel. Boulevard 2160
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1447 S. 50th Ave. Cicero.

Telefonas
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STKAli?SNiS 69.
Priežiūra kūdikio akitį, ausų, nosies
Ir ^gerklės.
Yra pirmos ivarbos dalykų užlai
kyti kūdikio akis, ausis, nosį ir gerk
lę švariai. Kiekvienas menkutis ausų
uždegimas, arba tekėjimas ifi ausų,
nors ir manytum mesvarbiu, reikalą u
ja tuė-tuojaus gydytojo
apžiurbs.
Greitas gydymas gali išvengti apžabaimo, ar apkurtlmo. IViprastas ii
geras vanduo del akių plovimo yra
borakso rūgštis (boracie acid). Jos
pusę šaukgteCio reikia Jdėti į'painte
virinto vandens.
Dantys.
Sveikas kūdikis turi pcasikalti dan

7*

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jqg turit Geltono* plauku*! O gal j ų i plaukai yra juodi 1
Ar Kaitaninial Rudi, ar Auksines parvos; IUu«vi plaukai ar V i s i 
kai Raudoni t Vienok nežiūrint kokjoa apalptu jie nebūtą, neleisk
p l e i s k a n a s sunaikinti jų graiunio.'
Rafflig
atliks taiw jei jus tik laiks nuo laiko juos naudosite.
Nežiūrint ar jųg savo plaukiu dar tebodevtt supintus i kasą, ar su
siimtus i mezga, ar ral jau esat trumpai murikirpe, vienok j y s nega
lite daleisti, kad neiA'arios, iškrikę p'eiskanos suKadytų juk-ų išvaizda ! Juras nereikės kentėti no<roi<runio dėlei nieJėjimo fr beatlunimo
galvos odoo, jei naudosite
Rufflmi.
Netikėkit mujg ipdaiui. Nusipirk it 65o, honką ir palios per
sitikrinkite, kad įkuffttM yri mirtinu priclu pleiskanų ir kartu yra
puikiausiu plakų tonikų, koki tik kada esate naudoje! Galima
gauti apUekose.

. F. Ab- R1CHTER & CO.
104-114 So. 4 t i Str«*t

Brooklra. N. Y.

Trečiadienis, baland. 23. 1924
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BRIDGEČORT.
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Iš šv. Jurgio (vyir$) dr-joa
gyvavimo.

Prie šv. Jurgio parapijos yra jau senai įsikūrusi pašai18ta KOLONIJA.
pine ^Lr-ja tuomi pat vardu.
• Ateinančia snbata Dievo Dr-ja pasižymi gera tvarka,
Apveizdos parap. svetainėje ištikimybe Bažnyčiai — va,
yra rengiamas, nepaprastas kad ir* ateinančiame sekmadie
koncertas, kuriame dalyvauja ayje, pagerbimui savo drjos
dvi įžymios orkestros, bū patroną, visi nariai šv. Jur
tent, p. Ji. KrekšeLnno orkes gio dr-jos eis " i n eorpore"
trą i r šv. Antano parap. or prie Šv. Komunijos. Tų daro
kestrą. Be to bus dainų, ku-j regulariai kasmet -7- tai parias išpildys giabųs daininin vyzdis kitoms dr-joms, ypač
kai. Visas vakaro pelnas eina toms, kurios užsivardina sa
Labdaringos Sąjungos bei n'a ve šventųjų vardais...
Bal 20 d. įvyko dr-jos su
* Laičių naudai. Darbas yra
sirinkimas. Dr-jai pirminin
gražus i r visame kame remti
kauja per suvirs 17 metų p.
nas. Lai nštuoniolikiečiai, o
Kazimieras Naugžemis, žino
tnipat ir kitu kolonijų lietu
mas visuomenės veikėjas. Į
viai šiam gražiam darbui ne
šios draugijos susirinkimų at
pamiršta parodyti užuojautos
ėjo p. Antanina Nausėdienė
:skaitlingai atsilankydami į
ir atpasakojo Seserų Kazimie
rengiama koncertą subatos va
riečių reikalų koplyčia sta
kare.
A.
tant, o tai reikalų pinigų.
Dr-jos nariai išklausė prašy
ŠV. JURGIO PARAPIJA.
mo ir apkalbėję rimtai daly
kus, nutarė iš kasos aukot
Velykos.
$100.00. Toji dr-ja jau nuo
Seredos ket. ir pet. ant Tam seno rodo didelį palankumų
šiųjų J ntrinų žmonių pilna Seserų Kozimieriečių Vienuo
erdvi bažnyčia. — Subatos va lynui, ir jau nebepirma aukų
•«*».

REPUBLIKONŲ PLANAI.
Chieagos republikonai pla
nuoja, jog busimoje, nafionafcje repųbl ikonų konvencijoje
indidatu i prezidentus bus
įšauktas Calvin Coolidge iš
[assaehusetts valstybės ir
kandidatu į viceprezidentus
'harles G. Dawes iš Illinois
Įralstybės.
{Teeiaus organizuotas dar
us didžiai nepalankiai atsineį Dawes, kurs yra žinomas
organizuoto darbo priešas.
Dawes anais motais plačiai
Iskelbė visur įvesti "open
|s*hop." {Defto, darbas nega
li to pamiršti.

VIENAS PIKTADARIS
SUIMTAS.
Vakar vidumiesty trys pikIfadariai užpuolė žmogij, no
rėdami ji apiplėšti.
Liepia
m a s nepakėlė ranku, tad pik
tadariai jį ėmė mušti, Išpul
tasis pra,dėjo šauktis pagelbos.
Tai nugirdo raitieji policmonai.
Plėšikai, nieko nepelnę, pa
sileido bėgti per minias žmo
nių. Du įbėgo gatvaitėn, su
sisuko ir pranyko. Trečiasis įsprudo vienan restorajian, kur
tuo jaus suimtas.
Suimtas pasisakė esąs Mor
ris Scblitz, 25 metu, 1024 So.
Califomia ave.

kure ant Kompletos perpilna

THE GEEVUM GIRLS

Ties aj>artin"iitinių namu
saliuno durimis, 3034 W. Van
Buren st., pamesta lyomba.
Visuose namuose ištrupėjo
langų stiklai.
Spėjama, tai bus nauja ali
nė kova.
Chieagos universiteto obse
rvatorijoj užrekorduotas že i
mės drebėjimas už virs 1,750
mailifų nuo Chieagos.

£OSrt-'--THAT 8ASS DPOM
iŠ WOieSE TWAN 7MC fk»M»
LOOfc!S LlfdE M 0 O L m A \ ^
-R) SOV TUAT.'T&O. TO SET
iSlDOFTHE MOI&E.I

! Brolių ligoninėje, persiskyrė
su šiuo pasauliu kovo 27 d.
Š. m. Net draugija apgailėstavo, kad a. a. Mykolas Lapin
skasitapo palaidotas į lenkti
šv. Vaitiekaus kapines, tai
matoma, kad ir po šiai die
nai lietuvių yra iš lenkų krau
jo paeinančių. Ą. a. M. La
pinskas buyo augęs vaikinas
ir pasiturįs, nes girdėjau, kad
prieš mirsiant ketihęs tukstan
tį dol. paaukoti lieuviams na
šlaičiams
Labdarių steigia
mam namui, bet Jturbut, naba
šninko brolis nedaleido, ku
ris jį palaidojo gyvendamas
tarp lenku. Toliaus išduoti ra
portai nuo draugijos rengiamo vakaro, kuris įvyks ned.
bal. 27 d. š. m. 6 vai. vakare, šv. Mykolo par. svetainėj
Kviečia visus atsilankyti. Tai
pgi perskaitytas laiškas su
uakvietimu nuo šv. Mykolo
draugijos, kuri rengia vakarų
gegužio 4 d. š. m. bažnytinėje
svet. Mūsų draugija prižadė
jo atsilankyti. Buvo raportai
nuo Labdarių ir Liet. Ivat.
Federacijos atstovų; paaiški
no apie Labdarių ir Federa
cijos veikimų., Raportai vien
balsiai priimti.

Mūsų draugijoj dar vienas
ligonis randasi, kuris jau me
suteikia Seserims.
Garbė ir padėka priklauso tus prasirgo, tat draugija nu
šv. Jurgio draugijai už remi tarė ateinančiame susirinkime
mų prakilnių darbų. Pora sa apmokėti gyvam pomirtinę.
Drujos Reporteris.
vaičių atgal Visų Šventų drja (taipat vyrų pašelpine drIŠ WEST SIBĖS.
ja) nutarė aukot šimtą dole
4«
rių Vienuolynui. Tai labai
gražus darbai tų dviejų drau "Motinos širdis" scenoje.
(Jegužio II d. Aušros Var
gijų. Be abejo moterų dr-jos
tų par. svetainėje J J o t e r ų 8ų
[>aseks pavyzdį vyrų dr-jų.
Valio Seserį} Kazimieriečių jungos 55 kp. statys gražų vei
kala "Motinos širdis." Girpr i oteli ai ir rėmėjai.
dėjau, artistai yra parinkti
Koresp.
geriausi.
Taipgi tų vakarą
Linksmas pavasario šokis.
bus nemaža ir kalbėtojų.

— Velykų ryta žmonės netil
po i bažnyčią, net stovėjo Jau
ke.
Prikėlimų
laikė
klebo
nus
kunigas
M. L. Kru
šas asistuojant kun. J. Stat
kui ir kun. J. Skripkui. Pro
cesija jmikiaušiai Seserų Kazimieriečių sutvarkyta.
Choras pritariant orkestrai
labai gražiai giedojo Velykų
giesmes ir naujas Mišias.
Klebonus pamokslavo, kun.
9 GAISRININKAI SUŽEISTA Statkus laikė pirmas šv. Mi
šias.
Užvakar
Chicago je
dauPo tokiu angalviu L. Vyčių
Altoriai ir grabas Isganytogiaos 9 gaisrininkai sužeista.
jaus puikiau papuošti, taip lf> kp. rengia šokius 26 d. bal.
3 iš jų nukrito su užpakaliniu
kad ne maža svetimtaučių pa šv. Jurgio par svet., su tikslu
namų prieangiu gesindami gai
traukė. Aukų parapijonys per duoti progos jaunimui prie
ara ties (i rami boul.
Kiti 6
Velykas sudėjo $2,10(1.04 dar puikios p. L. Krekšeiuno or
sužeista važiuojant prie gais
tikimės iš nekuriu biznierių., kestros linksmai IF smagiai
ro ir susi(laužus su pastos
Klebonas ir parapijos komi praleisti laikų, gi kuopai tu
automobiliu ant kampo 35-os
tetai džiaugiasi ir dėkoja pa- rėti materijalę naudų.
i r AVallace st.
rapkjonams.
Tikimės, kad kaip vietinis
Šv. Jurgio atlaidai pripuo taip ir iš kitų kolonijų jauni
VISOS ŠEIMYNOS BYLA. la 2:) d. balandžio, bet nukel mas parems savo idėjos drau
ti ant 27 d. bal. ty. sekantį gus skaitlingu atsilankymu į
Chieagos kriminaliam teis
sekmadieni. Bus iškilminga niusų rengiamų vakarėlį,
me pradedama nagrinėti vi
vyte.
Suma ir Mišparai 7:o0 vaka
sos šeimvnos bvla. Tai Mon- re. Tikimės svečių kunigų.
tanų šeimyna, kurios vienas Svečiai kunigai, per Sumų ir
NORTH SIDE.
narys nužudė detektiva, kuo 'Mišparus pamokslaus.
met tas be waranto
inėjo į
Pirma Komunija bus 18 d.' Šv. Mykolo par. svetainėje
namų virtuvę ieškoti svaigįn- gegužio.
Dievo Motinos Aušros Varjų geryrmi.
ftv. .Jurgio parapijos gegu- tų draugija laikė men. susižinė Bergmanu's darže bus 25 rinkimų, kuriame
atsirado
NEUŽMIRŠKITE NUSTATY d. gegužio.
daug svarbių reikalų, nes buTI LAIKRODŽIŲ.
Pažymėtina, kad šv. Jurgio vo skaityti 3 raportai. Vienas
bažnyčioje šių gavėne ir per kaip paprastai nuo draugijos
Ateinantį
sekmadienį, ba Velykas tūkstančiai žmonių ir susi linkimo. 0 du buvo extra
landžio 27 d., Chicagoje pra vaikų ėjo prie šv. Sakramen- kas link 2 narių mirties a. a.
sideda saulės šviesos taupy tų. (j'avėnioje išdalyta virš St. Kareivos, kuris persiskyrė
mas.
S,000 Komunijų. Iš ko mato- su šiuo pasauliu po 3 mėnesių
Dėlto sulaukus šeštadienio ma, kad šv. Jurgio parapi- ligos kovo' 24 d. š. m. Antreikia išvakaro prieš sekma ja ne tik finansiniai, bet ir ras a. a. Mykolas Lapinskas,
pasirgęs 3 mėnesius Alexian
dienį nustatyti laikrodžius vie dvasiniai gerai stovi.
na valanda pirmiau.
Nemirškite
tad nustatyti
laikrodžiu.

PAMESTA BOMBA.
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ADVOKATAI

PARDAVIMUI

Kovo ?>0 d. L. Vyčių v Chicagos Apskričio choras statė
didmiesty 2 aktų operetę
"Klaipėdos J u l ę . " Po persta
tymo į antra dienų tapo apra
šyta " D r a u g o " editoria'le aplamai. Gal but'daugiausiai
kreipta domės kaipo į menųdailę ir pasišventusius dailės
mylėtojus — choristus-es ir
jo vadams. Taipgi paakstino.
*t
bei primine lietuvių visuome*
nei remti tų meno įstaigų: vie
niems — jaunimui Stoti į cho
risrų-čių eiles; kitiems patą p
t \ choro rėmėjais, įmokant .5
dol. į metus iš kalno, o cho
ras už tų suteikia po du ge
riausiu tikietu nuo kiekvienoperstatymo.

* 700

p l a y e r pianas>

« u0,ells

kttbit

A D V O K A T A S
70 W. Monroe Street
Room 004 — Tcl. Kandolph 2000
VaL. Nuo 9 ryto iki 5 po pietų
Vakarais 320S So. Halsted Str.
Telef. Yards 1015
Chicago.

Paliko dideliame nulUidime
vyrą Mykolų, 4 sunūs, Albiną
14 m. Joną 12 m r Stanislova
10 m. Kazimiera 5 m. sesei-1
Marijona Radzevičiene ir pus
brolį Teof. Binkis. Lietuvoje
motiną ir broli Povilą.

JDHN I, BAGDZIUNAS
ADVOKATAS
fedą bylas V!M*M TeHmaMe. KgnmU
QQOj» Abstraktu. Padare pirkimo \r
pardarim* Dakcmctttas Ir Irallojlma*

7 South Dearborn Street
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDO.
Telefonas Randolph 3261

Vakarais: 2151 West 22 St.
Telefonas' Canal

N.įlindo, vyras ir vaikai
sesuo.

A.

-a

' V, W. RUTKAUSKAS
I

29 South La Salle Street

A.

Kambarls 580
Telefonas Central 6390

Vakarais 3223 S. Halsted St.

JUOZEFA PETKIENĖ

Telefonas: Yards 4681
« • • • • ! • '

mirė 3 vai. ryto 21 balandžio
1024 m. Gimus Chicagoje pra
gyvenąs 22 metų ir 0 mėnesius
Paliko nuliūdime vyrą Stanis
lovą, dukterį Aleksandrą 21
mėnesio amžiaus, motiną Juze
fą Martinkiene. Seserį Oną po
vyru Viskantienė, ii brolius Ste
poną, Kazimierą Ir Stanislovą
Martinkai.

• • • • • • • •

• • •

••

A. A. Slakis
ADVOKATAS
Ofisas Vldurmlestyje
CHICAGO TEMPI/E Ul.'ILDING
77 West Washlngton Street
Room 1726 TeL Dearborn 0057
Namu Tel. Hyde Park 3395
> • " • •

Laidotuvės |vyks ketverge,
24 d. balandžio 1024 m. H:M)
vai. ryte iš namų 4623 S. Pau
liną st. | šv. Kryžiaus bažny
čią, o po pamaldų f ftv. Kazi
miero kapines.

P. RRUriJTIS,
4322 Ko. >lapl«»woo<i Ave.

Kaipo Hetuvys, lieruvlacn» visa*
' dos patarnauju Iruogerlausla
M. VUfiKA
8128 Weat 88-tb H t m l

Ir

j

Ofisaa DidmtastyJ:

PAUSTDUOPA medinis namas 2
flatų po 5 kambarius. Baigiamas
statyti pagal naujausios mados j tai
symais.
Namas randasi Urighton
park 4404 So. Maple\vood AVo. At
sišaukite pas savininką:

P L U MB I N G

t

A D V O K A T A S
Metropolitan Str.te Banko Name
2201 W. i E2nd St.
Tel. Canal 6690

A D V O K A T A S

NAMAS

• ! « » » » •

1667

C. V. G H E S N U L

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, dratigus ir iiažystamiis
dayvautl šiose laidotuvėse.

PARDAVIMUI

» » • • • •

W. B A N E S

mirė
U ROTI Inėjo,
balandžio
21 d. 1024 8 vai. ryto 36 me
tų amžinus. Kilo iš Kauno rėd.
Panevėžio aps. Parap. štadeikių kaimo. Išgyveno Amerikoj
15 metų.

Kūnas pašarvotas 8148 Viri.
cennes Ave. Laidotuvės |vyks
Ketverge, baland. 24 d. iš na
mų 8 vai. bu« nulydėtas \ ftv.
•luo/apo bažnyčių So. C'hicagoj
ktirloj į\yks ge<Iulingos pamal
dos už velionės sieUj. P o pa
maldų bus nulydėtas [ ftv. Ka
zimiero kapines.

LIET. ATSTOVYBES IR
KONSULATŲ ANTRAŠAI,
Lithuanian Legation.
1925 F Street, N. W.
VVashington. D. C.
Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn Str.,
Chicago, Ql.
Lithuanian Consulate,
38 Park Row. ,A
New York 6ity, N. Y.
Suite 814-^816

Tel. La/ayette 4288

A D V O K A T A S
(Buvęs Vii/niaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas)
Veda bylas visuose Teismuose
Padaro
visokius
dokumentus.
Duoda Lietuvos teisių patarimus.
3112 8. Halsted St. Chicago, 111.

S.

Laidotuvėms patarnaus grabortus Eudeikis Yards 1741.

lraSystės, Gramatikos,
Literatū
ros, Retorikos Etimologijos Ora
torystės.
MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų.
vnkarais nuo 7 iki 9:30 vai.

F, P. BRADOMIS

A. f A.
APOL. RADZEVIČIENĖ

Už tų visų kų dienraštis
* ' D r a u g a s " pareiškė, Choras
ir jo vadai yra širdingai dė
kingi " D r a u g u i " i r turi vil
ties gauti tolimesnę paramų.
A. Budris.

Amerikos Lietuviu Mokykla

Telefonas Yards 2S00

netas ir 100 muzikos rolių. Paaukuosiu už $125. Garantuotas.
3324 N. Marshfield Ave.
1-mos Jnbo*

• • • >

JOSEPH C. SOBOL
A D V O K A T A S
Veda bylas visuose Teismuose.
Exarainuoja Abstraktus.
Padaro
pirkimo ir pardavimo Dokumentus

Alsus gimines ir pažystamus
meldžiame atiduoti paskutiu.i
patarnavimą neužmirštamai k.
a. Juozefai.

OR. 0. VAITUSH, 0 , 0 ,

L. Vyčių 13 kp. turės sa
vaitinį susirinkimo, bal. 23 (\.
8 vai. vakare, Davis Square
parko salėje.
Šiame susirinkime- bus ypa
tingai priėmimas nauju nariu.
Teiksitės visi atsilankyti.
1
Koresp.

i

PLAYF.R PIANO BARGENAI

Daug pasidarbuota.
"\Vest Side\s moterys kaip
LHCTl T18 AKIŲ §rEClAIJKTAh
C
>
f al«ncTjn»
r\jt
tarė, taip u* padarė. Josios su
/ g ^ i tV^STaN akių
temptm*
sirinkusios nutarė surengti pa VfW»Į X*W5\
k « rra prieta*
%
I^T"
^»^į^O timl tkaudėjlm
rapijos naudai vakarienę, ku (mJvoa,
svaigulio, apt«ojimo, nervo
tuma, ekaudančlua
ir užsidegusiu
ri atneštų gryno pelno $1,000. karščio
aktu kreivos akys katerak
Vakarienė. įvyko įr pereitame to. nemlegio; netikras akis indedan
Daroma ogaamlnas elektra parodan
šeštadįeny moterys atnešė va Us msilauBias klaidas. Akiniai prt
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
kaj'ieiiės jielnų čekį $1,(K)(> ir tiemg pag^lbHta. Sergėkite nove re
Sojinio' ir vaikus einančius mokyk
įteikę klebonui. k
loo. Valandos: nuo 10 Iki t 'vakare
Nedėliomla nuo 10 iki 12.
Reikia, pastebėti, kad no 1546 W. 47 St. Ir Ashland Av
rint j vionų vakarų padaryti
gryno pelno $1,000.00, tai rei
kia dirbti be atodairos. Ma
3106 So. Halsted Str.
tyt, jų ir dirbta. Bravo WestMokinama: Angių ir Lietuvių kai
sidės moterys! Bet kaip su hų:
Aritmetikos,
Knygvedystės,
Stenografijos.
Typewrittng,
Pirkvyrais bus? Ar jie upsileis
Iybos Teisių, LaiSkij Basymo, Su
vienytų Valstybių Istorijos, Abelmoterims?
nos Istorijos, Geografijos, Poli
Rep. tinis Ekonomijos .Pilietybės, DaiTOWN OF LAKE.
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155 North Clark Street
Room 1518 Ashland Block
Telefonas Dearborn 4766
Vakarais: 2341 W. 23-rd Place
Telefonas Canal 3589

Nuliūdę Stanislovas Petkus,
duktė Aleksandra ir artimiau
si giminės.

Ceutral 6»U«

P: S. I.aidotu\ėse patarnau
ja L i. Zojp Tel. BoulAd. 520,*

A. E.

STASULANI
ADVOKATAS
Vldurmiestlj Orisaa
iRootn 1703 Chicago Temple BIde

LIETUVIAI GEABORIAI

1

7 7 W . VVashington St.

A. MASALSKIS

(CICERO Ofisas: Paiiedėlio
lt814 S. Cicero Av. Tel. Cicero
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais
:i236 S. Halsted St. TeL Boul.

Graborius
Tel.

Blvd.

4139

Patarnauju lai
dotuvėse, vestu
vėse, krikšl>nosc ir kituose rei
kainose. Kainos
prieinamos.

3307^uburn Ave. Chicago

vak
5038
vali
6787

J. P. V V A I T C H E S
L a w yer

•

LIETUVIS ADVOKATAS
Dlen.: D. 814—516—127 M. Dear
born St. TeL Randolph 5584—5585 I
Vakarais
10717 Indiana A v e . }
Roseuuid
Tel. Pullman 6377 J

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius
8314 W. 23rd PI.
d e a g o , 111.
Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausla.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busits užga
nėdinu.
TeL Canal 1971
1199
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Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS1
Generalifi Kontraktorina,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th Street
Chicago, 111.
! • • • • » • •
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