¥

DRAUGAS"
Piiblished Daily Ezcept Snndays

i %

KAINA 2 C E N T

One Year
$6.00
Six Months
|3.00
AT NEWS - STANDS 2c. A COPY
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc.
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111.
Tel. Roosevelt 7791

• *

PRICE 2 C E N T

(LITHUANIAN DAILY FRIEND)

-

No.

105

t

ENTERED As SECONB-CIiASS MATTER MARCH SI, l t l Į

KKSJLietuvos Litai Turi Stipru
PARYŽIUS, &>g. 2. — Kar
dinolas Mundelein, C'bicago.s
Arkiv\ skupas, kurs pinu kolėtos dienų čionai atvyko, ry
toj garlaiviu Berengaria i5keliaus Amerikon.
Kardinolui
draugauja jo
sekretorius, monsign. Shell.

Dolerio Pagrindą

Skirtumas tarj>e t n sparnu

ANOT KORESPONDENTOŪTETUVOJE DIDELĖ
BRANGENYBĖ

\

r e i k a l a v o išleisti d a u g i n u s Ii- Hudu gali p r a g y v e n t i čia t a i p

tu.
Bet ministeris nesutiko. vadinama
\'<s neturėta jiems dolerinės klasė.

vidurinė

AT CHICAOO, ILLINOIS CNDER THE OP ACT OF MARCH S, 187t b

žmonių

Paskui save paliko tik viemis griuvėsius.
ATLANTA, Ga., gcg. 2. —
Tomis dienomis baisus torna
do praūžė per valstybes; Georgia, So. Carolina, Alabama,
N"o. Carolina. Virginia,, Lousiana ir Arkansas.
Virš 100 žmonių žuvo ir ke
letas , šimtą sužeista.
Nuostoliai sieks, keliolikos milionų
dolerįų.
Dauginusia nukentėjusi Alabama. (Tortiado paskui sa
ve paliko išnaikintą taką. Na
mai sii$riajtiti, medžiai su šaknimis išraati, stulpai išvarty
ti, vietomis viskas su žeme
sumaišyta.' 'Tornado takas
ilgesnis 1,000 mailią. Oi plo
tis visokeriopas.

JAPONIJOJ PLANUOJA
MI DIDELI POKYLIAI.
Tai pnnco-regento vedybų
pagerbimui.

TOK YO, <gog. 2. — Pagerb
.--J.
ti princo-regento vedybas ge
gužes 21 d: čin ruošiamas valstybinis pokylis, kuriame da
lyvaus princai, princas, au
kštieji japonai valdininkai ir
[diplomatai.
Kiti' pokyliai, ir pramogos
NEGALIMAS DAIKTAS ARGUMENTUOTI SU MOTERIMIS Įvyks birželio pradžioje. Tuo
se dalyvaus žemesnieji valdi\VASHIN0TOX, geg. I. — ,at.«o\v, kad nuo 2.75 nuo.šim- ninkai.
Kongreso žemesniųjų
rūmu čiu alkoliofio aluje negalima
Tokyo ir kitą miost(ų muni
juridinis
komitetas dar vis nusigerti.
.Jei jis netikį te cipalitetai paminėti tas nacioveda išklausinėjimus kas link gul patsai išmėgina, tegul pa nales šventes jau ruošiasi. Tr
Volsteado įstatymo sumodifi- ragauja tos rūšie* alaus, tai tam tikslui nemažai pinigą
kavimo, ko reikalauja 59 kon- geriausia įsitikins.
skiriama.
gresmonai ir didžiūnui šalies
Kongresmonas nuraudo, bet
gyventojų.
BOSTON, Mass., ^ . 2.—
nieko neatsakė.
(ii kuomet jam paskui kita Bigelow-TTartfonl firma savo
Vakar komitetas turėjo pro
gos kalbėtis su dešimts mote moteriškė užtraukė už jo ne darbininkams sumažino užtuomet jis ir mokesnį 10^ nuošimčiu.
rų iš Pliiladelphijos.
Tos mandagumą,
moterys, tai įvairiu organiza baigė išklausinėjimus.
ATLANTA, Ga., įre^ % —
Abelnai imant, moterys pri
cijų atstovės, kuone visos dar
buotojos visuomenėje'.
Fš ją pažino, jog šiandieninio Vol Buvęs Indiana valstybės gu
steado įstatymo negalima įvy- bernatorius ^ c C r a y pristaty
devynios yra motinos.
tas čia federalin kalėjimam
JOS visos reikalauja Vols ! kinti. I r kuomet negalima to
teado įstatymą sumodi filmo- atlikti, bntinai reikia jį pakei
sti.
AR SMITH GALI BUT KAN
ti, gražinti šaliai aLu ir vvna.
DIDATU I PREZIDENTUS?
Nes, anot jų, šiandieninė proIR VEL PRAGAIŠO LAKU.
hibieija jokiu būdu neįvykdo^
NAS MARTIN.
Demokratai nemato tame
ma ir kaipo tokia
vedanti
KAMPANUA UŽ TARP
jokių khuciŲ.
pragaištin priaugančią gentCORDOVA, Ala., ąeg. 2. —
TAUTINI TEISMĄ.
karte — vaikus.
Nebežinia kur ir vėl aero
N E W YOKK,
Komitete randasi prohibiciplanu skrisdamas pragaišo S. Praneša, jog čionai narionaW A 8 H I N G T 0 N , ^s;. 2. —
nis fanatikas, kongresmonas
Senato užsieniu reikalu ko
Valstybių armijos leitenantas lėj demokratų partijos konve
llersev iš Maine valstvbės. .
miteto subkomitetas ]) radėjo
Martin, kuris kitą. trijų lakū ncijoj Madison Square GarŠis kongresmonas daugiau- nų priešaky skrinda aplin pa den kandidatu bus nominuo
išklausinėjimus, ar S. Valsty
bės reikalingos prisidėti prie'sia klausinėja tuos,
kurie saulį.
tas ne kitkas, kaip tik šiandie
tarptautinio teismo, kurį Įku-!priešingi proliibicijai.
Šiuo .kartu jį turėjo nutren ninis New Yorko valstvbės
rė Tautu Sąjunga.
Dėlto, jis i r - p r i e š moteris kti'žemėn staiga kilusi sniego jriibernatoriiis Al Smith v
Tečiaus • moterys pūga.
Su tais išklausinėjimais su užsi puo'jė.
Gub. Smith yra katalikas ir
kelta didi kampanija įtikinti jam taip atrėžė, kad kongres
vienas "drėgnųj^j. ,? Bet de
senatą, kad Suv. Valstybės monas, taręs "negalima argu
mokratų partjjos
vadai nei
PRANEŠA, STREIKAS
mentuoti su moterimis" per
prisidėtu prie to teismo.
religijoje nei jo nusistatyme
BAIGIASI.
bemato joki-u kliūčių.
Ir kuomet tas bus atlikta, traukė išklausinėjimus ir pa
Iškalno todėl pradėta dar
Suv. Valstybės bus traukia sitraukė šalin.
International Ladies ^GarT a s kongresmonas klausė ment AVorkers Uinon p r a n o | buotis Smiitbo pusėn patraumos paskui pačion Tautą Są
vienos moteriškės, a r ji no- ša, kad streikas rubsitivių Chi j kti visus den^okratus piliejungom
rinti girtuoklystę
platinti", j eagoje jau baigiasi.
Fabri-jeius, kaip Naujoje Anglijoje,
CHICAGO. - - Fėderalis o- jei norinti atgauti alų ir vy- kautai matydami pi*alaimėsią taip pietinėse valstyrbėse.
sutiko vesti taikos derybas ir
Vadų darbavimasis net paro biuras nusako šiai dienai na.
Bet moteriškė tuo jaus jam derybos jau vedamos.
eiam |ruharnatoriui daro daug
grąžą orą.; kiek šilčiau.
tas, kad socialiu krikščioniu
grupė daugiausia užsiėmusi
darbo žmonių reikalais. gina
ji darbininku interesus.
Pasklydo gandu.t kad pas
taruoju laiku abudu sąmrnn
kit< nuo kito pilnai atsisky
rusiu ir tokiu būdu konservatist,u pnrtija, nebetekusi rei
kalingo solidarumo,
pilnai
suskilusi. /
Šveicarijos katalikiški laik
rasčiai tuos gandus užgynė.
Bet ji«'ins netikėta.
Bet štai praeitą
balandį
aiškiai įrodyta, kad Šveicari
jos kataliku tarpe yra daug
solidarumo, ir kad konserva
tistu partija gyvuoja
kaip
gyvavusi.
St. d'allen kantono aukš
čiausioji tarvbon rinkti atfctovai.
Pasirodė, kad abu kata
likų sparUu veik'- išvien. Xes
taiybon išrinkta daugiausia
kataliką atstovu, daugiaus ne
gū 1 i,«-ršit»l turėta.
Tai geriausias priešams įrodymas.
Katalikiški laikra
ščiai krikštauja.

Moterys Atakuoja Volsteado
Įstatymą

»

«
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DIDELIS GAISRAS KORĖ
JOS SOSTJN6JE.

NUO TORNADO ŽUVO
APIE 100 ŽMONIŲ
BAISI VESULA 7 VALSTY
BES PALIETE.

2. (Ba«•c garaiitiios ir todėl Iii josi li
KAUNAS,
angį. laikr. korespondentas). tų puolimo.
ŠVEICARIJOS KATALIKŲ
Tečiaus trumpoj ateity, sa
- S u finansine problema LieSOLIDARUMAS.
litu skaičius
tuva jau antri metai apsidir- kė ministeris,
msi ir jos litai šiandie turi bus pad auginta s, kuomet bus
Rinkimuose katalikai
[pastovų kursą.
.Vienam a- gauta jiems" dolerinės apsaulaikosi vienybės.
merikoniškam dolerini moka-: gos.
Kaune yra tik vienas tikras
YIKNNA, geg. J. — Visoj ina po 10 litu.
Tai
Mefcropol.
Visi Lietuvos
valstybinės viešbutis.
Kuro po j kataliku priešai buvo pradžiugę, kad Šveicarijos banko išjojai pinigai remiami Viešbutis pačios vyriausybės
Pigiausias jame
katalikai, kurie sudaro du di ne auksu, bet amerikoniškais vedamas.
deliu politiniu sparnu, nckuo- doleriais, kokius lietuviai pri kambarys ?> dol. dienoje, Xel
centralinės šilumos, nei van
rnet neturės vicnyliės ir tas siunčia iš Amerikos.
dens, nei maudynių.
Dėlto,
katalike suskilimas jau jokiu
Finansų ministeris Vvfau- amerikonui nejauku apsisto
būdu neatitaisomas.
tas Petrulis sako, kad Lietu jus tokiam viešbuty.
Ilgus laikus
Šveicarijos
vos banką išleidusi 70 milioLietuvoje, ypač Kaune, d i
konservatistu partija,
kurią
nu litu. kuriu l;gi KO nuoš. pi!-j ( jel- brangenyliė. Net amerisudaro katalikai, yra pusiau
nai paremti amerikoniškais fcomijį 'vartojančiam dolerius
skilusi. - Viena partijos dalis
pasirodo peraukštos gyvenivadinasi konservatistu spar ooieriais.
Anot
linan.su ministerio, nio išlaidos.
nu, iri kita
socialiu -krikš
čioniu (christiaii-sociaJ) spar perniai Lietuvos verteiviai; .Dėlto reikia /debėtis, kokiu
nu.

METAI-VOL.

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, GEGUŽIO (MAY) 2 D., 1924 M, v

Pramatomas fanatikų
darbas.

LIETUVOJE
POTVINIS LIKVIDUOTAS.

i GHIGAGOJE.
ĮTARIAMAS ŽMOGŽUDE
LIUOSAS.

KA'LNAS. — Pereitą ant
radienį išsivalė liuo ledo XeĮtariamą žmogžudį
Mr
TOKYO, geg. I. — Kilęs
prisiekę
teisėj
gaisras, matyt, iš padegimo, miuno rankovė, tik Šišės upėj j Kai 1 man
sunaikino butą, kurį turėjo ledas j>asiliko. Tą dieną l&-{kriminaliam teisme paliuosj
užėmę Korėjos valdžios penkr ėjo,ledas Kuršiai marėse nuo vo/
J i s buvo kaltinamas ben<
departamentai mieste Seoul. Juodkrantės pradedant. Tre
Nuostoliai siekia virš vieną čiadienį visomis Nemuno ran ra i su Jack Jiose Frank
miliona jenų (500,000 dole kovėmis ėjo ledai iš kitu. įta ton nužudyme. Anądien E
rių).
iDaugybė svarbią doku ką atnešti, ŠišįVj ledas nors se Sexton tėvas nušovė kr!
apsproginėjo, bet neišėjo. Ke minalio teismo bute.
mentu sudegė.
tvirtadienio ryta Kuršiu, maDėlto Jlaifmanui buvo pr<
T o gaisro laiku kitose mies
^;ėnus ėjo didžiausios ledinės, gos išsisukti nesant gyvai
to dalyse pakilo apie dešimts
matyt, pasijudino # tolimesnė Roae. .Jis teisme pripažin]
atskiria gaisru.
Spėjama,
ledo dalis už Juodkrantės. šaudęs, l>et tai daręs apeij
btis tai kokiu fanatiku dar
Vanduo Nemune vietomis bu n imu i.
Nes, girdi, Sexto^
bas.
vo dar labiau kilęs.
Smali- pirmutinis pradėjęs šaudyti]
Šiandie čia ir kituose dides
ninkuo«e ]() vai. ryto buvo
niuose Japonijos miestuose 6,28 metr., vakar b\24 metr.;
KETURI PRISIPAŽINO
japonai darbininkai
turėjo Trapėnuose 6,31 m,, vakar6,VAGYSTĖSE.
paradus ir
demonstracijas.
28 m., Šanzenkrnge a,;")!) metr.
Prie japonu prisidėjo ir ko,
Joft
... ,
- 0 . , 1 Policija areštavo: Ted MQ\
reonai.
vakar . .),80gnAm., Klokuose
.),8J i
•• ooo
20 '' m., iT. Zetbe, , la
m. vakar
4,90 m., 0KiLsnej
3,J8 ver,
;
• įm
•
Policija išvakaro demons
.
r. i
i I P- StanczVk, la m., ir Jol i
n ...
Paskendu-'
trantams uždraudė giedoti ra m. vakar ,3,4b m.
šieji kaimai tebestovi po van Klein 15 m.
dikales giesmes ir turėti rau
.Jie visi prisipažino, kad at
deniu.
likę virš 40 įvairiu vagysčių įdonas vėliavas, kad išvengti
vairiose vietose.
riaušių.
x

ČEK0SL0VAKŲ ATST0' VAS IŠVAŽIAVO.

Nesu valdydamas aut omobiliaus J. (i u v e r / 4352 Grane
f'ekoslovaku atstovybė K/.u
ne i^-ajH'ša, kad Octkoslovaki- boulv., smogė su mašina res
torano langan, 167 W. Mon-'
ATKNA'T, R(V. 2. — "Sauja
jos atstovas Lietuvai p. Galią
roe st.
graiką respublika skiria Suv.
balandžio 10 d., išvažiuoja ku
Valstybėms pirmąjį respubli
riam laikui į (Čekoslovakiją.
Areštuotas ... J. Clianofrski,
kos pasiuntinį — Palicronia-1
J o nebuvime- metu .jo pareiw
•ir.
• ^^y% ** l
18 m., 4a31 Honore st. Na
gas
eis
konsulato
sekretorius
-b
dis.
mu
basemente rasta aštuo
r
f».
1*.
D\
orak.
(J raiką
valdžia
krcijiėsi
niolika pavogfą dviračių."
Washingtonan klausdamas, ar
VENGRU EKSKURSIJA.
amerikoniška vaVlžia nepriePolicijai; nevyko
susekti,
Šinga tam naujam, paskyri
kas nužudė d u ir sužeidė ke
Šį pavasarį rengiasi aplan
mui.
letą žmonių andai
elektros
kyti Lietuvą Vengrijos Szedarbininkų unijos
susirinki
NENORI PADIDINTI
ged'o Universiteto Geografime.
ALGŲ.
jos Instituto mokslinga eks
kursija (vengrą mokslininku,
HAVANA, Kuba, go^. 2.—
VVAS11LVG5TON, ^ . 2. —
profesorių ir studentu). Su Nužudytas Santiago de C n b |
Pastos reikalu Kongreso ko
sisiekimo Ministerija »ju, atvy miesto majoras Villalon.
mitetas didžiuma balsą atme
kimo palengvinimui už .gele .
tė projektą, kuriuomi norėta
žinkeliu b i lietus padarys žy
PINIGU
KURSAS.
paštą tarnautojams padidinti
mią nuolaida.
algas — po 400 dolerių kiek
$1.00
Lietuvos 10 lirų
vienam daugiaus į v metus.
KAKNAS. — Balandžio 8
Anglijos sterl. svarui 4.88
d. atvyko į Kauną Amerikos
Francųjos 100 frankų 6.46
BUFFATiO, N. Y., gep;. 2.
Jungtinių Valstybių atstovas
Italijos 100 lirų
į 4.48
—r Čionai nacioanlės moterų
Lietuvai p. Colman,
Šveicarijos 1001 f r.
17.83
lygos suvažiavime nutarta,
kad Volsteado įstatymas be
atodairos Imtu vykinamas.

GRAIKIJA SKIRIA
PASIUNTINĮ.

Ulilllllllfllliuillllllllliiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuillllllllllllllllllllllllllll

siurprizo.
Bet į tai neatsi
žvelgiama.
Republ ikonų spauda saukia, kad prieš Smitlią pakils
K u Klux klanas ir kitos prie^
katal iki škos
. brga n i zaeijos,
kurios visur kovoja katalikus
kandidatus. Tečiaus rcpublikonu šis šauksmas reiškia ne
kitką, kaip tik vieną baimę.
Nes jei demokratų
partija
Smitlią pastatytų
priešakiu,
jis galėtų nušluoti šalin republikonus.
Gub. Smith yra begalo popularis, garsus administrato
rius, ir kaipo toksai šiais lai
kais atsakančiausias būti šios
didžiulės respublikos prezide
ntu.
Gi religija neturi but mai
šoma politikon.
Niekas ne
klausia, kokią sektą išpažįst(a
nekatalikai kandidatai.
Dėl
to ir katalikas turi gauti lygios progos su visais kitais.*

Siųskite Savo

Giminėms

LIETUVĄ

PINIGUS
ii

P E R

DRAUGĄ"

NES. "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
banką — ŪKIO BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
į 'DRAUGAS/' PUBL. CO., <
2334 So. Oakley Avenue % Chicago, UI.
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak.
Sekmadieniais uždaryta.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiitiiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinni

D R A U G Ą *
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LTBTUVIV KATALIKŲ
'DIENRAŠTIS

nigų neįnešė, b e t gaus juos
iš gryno pelno " u ž darbą."
Vienkart pastebima, kad žakuditną iiskyrns naUldieauu j dėjimai didelių pelnų, jeigu
****»»*
•'*
$s»w|jie bus išpildyti, nuskriaus
Pusei Metu
$3.00 ,. .
,
,
prenumeratą mokasi iškalno. Lai- Kauno gyventojus, kurie tuos
akaitosi nuo užrašymo dienos, pelnus gaus K u mokėti imda
ano N*ujų Mtt«. Norint permai- mi elektra. Pastebėjo ''Dar
• I adresas visada reikia prisiųs- bininkas" su apgailestavimu,
i ir senas adresas. Pinigai geriau,|ft»i siusti išperkant kr ąsoje ar ex- kad nereikėjo " G a l y b ė s " .at
•'Money Order" arba įdedant stovams kraustytis gyventi' į
! Pinigus j registruota laišką.
šv, Kazimiero vienuolyną,.
DRAUGAS PUB. CO.
Vandeniniai šėrai ir kapita
2334 So. Oakley Avenue
listinis pelnas yra nemažmoChicago, Illinois.
žiai. Bet kad aukavęs šv. KaT e l Roosevelt 7791

"DRAUGAS"

NAUJAI KONSTITUCIJOS
PRIEDAS RUMUNIJOJE.
Rumunįjos karališkoji val
džia įnešė fnartamentan kons
titucinį priedą, kuriuo reinian
tis b lis nacionalizuota visi iki šiol neišnuomuoti vidaus
žemės kurtai. Koncesijas teik
sią vien "nacionalizuotoms''
firmoms i r tokioms, kurios
sutiks 5 metų bėgyje naciona
lizuotis,
l u o būdu ma
noma
padauginti
val
džiai pajamas, pakelti Rumu
nijos žmonių gerovę, paimti
kontorlėn esamas Amerikos,
Anglijos, Francuos firmas,
kurioms yra pavestos Rumu
nijoje įvairios kasyklos.

RIKKIMŲ ittTAI.

nambuco liną ja francusų aero
planu.

1924 m. — tai įvairiausių
Apsauga nuo dujų.
rinkimų metai. Vokietija ren
K a r į i ė chemijos tarnyba
ka Reichstage 4 gegužės;
Franciįa. 11 gegužės. Tuo pat Amerikoje iš New Yorko pra
laiku Japonai renka savo at- neša, kad išrasta nauja apsau
stovus. Danija, Australija, I- ga nuo įvairiausių nuodingų
talija % y p t a s
jau išrinko; dujų. Maska-apsauga galinti
savo valstybių atstovus. Bir išlaikyti šešias dujų veikimo
želio mėnesy Pietų Afrikoje valandas.
rinkimai; rudeflyje Suv. Val Smarkaują Trockis,
stybės Am. renKa prezidentą.
Komisaras Trockis grasina
Visj tie rinkimai — tai politi
karu Europai ir Suv. Valsty
nis pasaulyje krizis. Nuo iš
bėms. Jisai nuo karomanijos
rinktų atstovų priklausys jų
d a r nepagijo.
tautų politika. Iią atneš, ko
kias atmainas šie visi rinkim Pragyvenimas pinga.
mai padarys, sunku šiandie
Anglijoje pragyvenimas pin
spėti. Duok Dieve, kad jie pri ga. Kovo men. pragyventi
sidėtų prie pasaulio taikos, o
kainavo 73 nuošimčius prieš
ne prie naujo pasaulinio ka
karinės normos.
ro.
Raudonojo Kryžiaus darbai.
TRUMPOS ŽINIOS.
Raudonasis Belgijos Kry

1

FcHkUvi, jggffttžio-.8.^»-1*>:H
l.'IHI'll

# < * • -v

SVEIKATA - BRANGUS
TURTAS.

KARČIOS DRASKOS.

\

Liesoms,
mlpnoms
ypatoms, ypatingai, kurių ran
Jei (žmogus kos ar kojos tankiai užtirps
vartoja
ko ra — atšąla, tai gerti augškius nors vai čiau paminėtas druskas yra
stus, tai jis labai nesveika.
Nesubrendusiems augan
privalo žinoti
visupirma ar tiems vaikams niekuomet netie vaistai ne galima duoti gerti magnezipukdiks
jo joa a r karčiosios druskos,
sveikatai ' ir
Nėščioms moterims taipgi
įfiagneziją
Or. AL, M, RAA&KJtf, koki tų vai*- nepatartina gerti
•iifiiiiiiiuiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiimiiiim / l i m > 1 «> Vienuolynui $100.00
T«l, Cįcer., 731
karčią druską, nepatarti
U l l 6% B*-tb A T . , tų yra fizijo-. ar
pral.
Asauskas
atvyko
po
T R U P I N I U K A I .
m. — loginė
veik- na, nes gali kūdikio ir motorai dienu j vienuolyno kape»ė.- :
, J 0 S (sveikatai pakenkti.
Anglijos socialistinis pre lianiją, tai. mažmožis. Nura
Lietuviai yra pratę gerti vi
Motinom*, kurios savo piemiei'as MaeDonald, raginda minimu', "delikatnių" širdžių
liuosavimui įvairias ka- n u p e n i k u a i k i , taipgi yra
mas pasaulio darbininkus švę pranešamo, k'ad jis senai jau
Kaip parlamentas į tai pa
rčias druskas. Amerikoje dau j r i 0 ^ m ; . K e , t i i]i*agnezijos ar
sti 1 gegužės, sako: "Nieka išsikraustė. »
žiūrės,* neteks ilg'ai laukti, bet
giausia
vartoja
Magnezi-j ] v a i x x i o s aniskos, nes i>asidados dar nebuvo taip malonu,
jau šiandie aišku, kad Bumu
jos Citratą,
mat
jis y r a ro mažiau pieno, ir netoks
kaip šįmet siųsti gegužės pir
" G a l y b ė " tiesa yra kapi nijos ekonomine politika kei
skanu^s gerti, už kelių valan- geras kūdikio viduriukams.
mos dienos sveikinimus.'' talistinė b-ve.
Dar nežiffia, čiasi ir linksta plačiųjų žino
dų paliuosuoją vidurius, pilvo
—
Nuo magnezijos žarnose au
žius tarp 6—13 balandžio pa
Kur nebus malonu MacDonal Į kaip jai. seksis savo uždari- nių masių patarnavimo.
negelia ir yra pigus. Bet ar ga dideli akmenys. Kai ku
Pieno iėga.
darė $ Belgijos vietose kon
dui, kati jam teko laimė val nius įkūnyti. Bet ar ii kapi
magnezijH ir įvairios karčios rių daktarų yra manomu, kad
dyti žmones. Su jo duktere- talistinė, ar kooperatyve, t i e
Dr. Herman N. Bunden- ferencijas, kurių metu buvo
KATALIKŲ PASAULY. sen, Cliicagos bygienistas, va aižkinama mokyklų jaunimui drusko* kenkia žmogaus i w i $ £ į , k a n u | 0 t ^ i užaueaekuojasi pati Anglijos ka tuvos elektrizavimas vra bekutai, .tai jHiprastai žmonės . era akmenys nuo- nuolatinio
C ai
ralienė. Jam paėiam ir garbė, galo svarbus dalykas.
žiavo 10 mailių traukiniu, ku sveikatos klausimas.
uožino.
v
baidas čionai nėra tobulas, gal Anglikonai imasi studijuoti rio garvežys buvo kuriamas
ir palociai, ir pinigai.
j vartojimo magnezijos jr n a i Įdomi
žinia.
(jlaubeiinė
d
mišku,
Roclieli
1
Bet kad butu šių metu pir imtų geriau, kad visuomeniš- šv. Tomo Akviniečio mokslą. pienu. Lokomotyvas traukė
rių drUskų.
Paryžius prisimena, kad 18Nekatalikiškas Londono u- 5 vagonus, ktiriuose buvę amoji gegužės diena malones kiau tas milžiniškos naudos
^ Veikmė magnezijos ir kar04 m. prie susirgusios mikado
niversitetas,
savo
iniciatyvos
darbas
butų
daromas.
Tai
ko
nė darbininkams visiška!, ne
pie 200 vaikų. Tai pirmas pi'^ senutės buvo pašaukta -£23 gy dusiam žmogui nepakenks,, jei '' i o * clruskos yra toki, k'ad per
de! gi. niekas kitas nedaro? paskatintas, paskelbė 2o " nuu no iėgos išbandymas šiuo bu
simato.
dytojai ir ji. pasveikusi.
variojama tik retkarčiais
^rnų
mukozą ištraukia
iš
Dėlto, kad žmonių nėra, kas jas iš "Sumina tlieologica" du.
atsis
Taipgi nepakenks tos dniH- ' k r a u J ° v a n d o l 5 į ' m v ^
Ekspedicija
į
Everestą.
šv.
Tomo
Akv.
konferencijas.
O kuomet padarvKad nepamatytų niekas, jog darvtu.
ir
"Daily
M
a
i
l
praneša,
ka<t
kos
nutukusioms
ypatems.
&}***'
^
^
fj™°
Viktorijos
miaisterių
kabinęIJacDonaldas džiaugiasi savo tiems " G a l y b ė s " darbams ve Konferencijas vesti pakvies
brig.-generokns Karolis J. Bruj patingai jei kas nori sulie*ė- ™^
vidurius. ^Ivu^dfaikite
laimėjimu, jis reiškia viltį ir sti toliau atsiras Lietuvoje tas garsus Anglų rašytojas ir
•
tikėjimą, i Tautų
Sąjunga. žmonių, tuomet ir netobulv- p i mokslininkas tėvas Domi
Iš Australijos
pranešamu, ce, 3-čios ekspedicijos į Eve-Ui, tai beveik yra geriausias* ™V< ^' ***?** i«. ^ u j o iš
,tr ki
ninkonas, Vincas MacNabb, kad susitvėrė nauje* Vikto- ręsto viršūnę v a d a s apsirgo įbudak 'nuplauti' savo laši- * , l ,^i a » skystimas, k*iu 3 as
Bet Tautų Sąjunga yra ne so bes bus išlyginots.
nius geriant kaslien po dide-;*>
\ sutirštėja.^ tai ^ar^ gali
eiaftstų padaras, bet paėių
Kun. Vailokaitis, tas, pats dabartinis Anglijos dominin ri.nfc valstybės mini<erių ka* ir sugrįžo j 'Indiją.
Ii šaukštą, kokios nors kaičios •žmogui būti sveika. Bet jei
aiši'ausių buržujų. Socialistas bedievukų keikiamas banki konų provincialas.
binetas. M\ji: pirmininkas edruskos. Mat kairioji druska žarnos greit neišsituština, tai
MINČIŲ ŽIUPSNELIS.
tikisi, kad tą apdrikusia Tau ninkas, vienų karta Seime pa
Visų konferencijų «— pas sąs Aleks. Peaeoek. Jisai ctirpina taukus. ;0 idant svei atskiesta druska pasidaro bytų Sąjungų pasiseksiu sulo sake; "Ateis laikas, sutvirtės kaitų išklausę studentai bus kąs kariu ir finansų ir darbo
Tiesos meilė yra dorybė ir katai mažiau Imtų pavojaus, })oisotoniška ir iš žarnų su
pyti. Vrsvien ji pasiliks bur žmonės, krikščioniški idealai t kzaminuojami. Ivvotimus ves ministeris.
/.^,sigeria nuodai į krują, ir to
tai
yra
patartina
vaitoti
vie
liesą
pasiekia
tie,
kurie
ją
žujų pagimdyta.
tėvai
domininkoną'..
Universi
įsigyvens žmonysę giliaus, ir
kiu būdu laba? silpnina krau
Socialistai
sudaro
karališka,
ną
dieną
(jlauberiny
druska,
myli.
tetas
patarė
studentams
imti
Mes nesitikime * darbinin mes pilt y s nusavinsime ir su
"T
kitą dieną Kocbelinę druską. ją, apsunkina inkstus ir žmo
scholastinės valdžią.
kams laimės nei iš socialisti visuomeninsime ne tik dva- tirti naujausius
Tiesa ir gėris turi tą nti- trečią dieną, Kpsominę dnts- gaus sveikatai kenkia.
nių pirma badavusių, dab^r jjyji; bet, ir Vailokaičių ban pbihisopfeijos veikalus. Kį>n- MM Ihinijos mįipcįtęrių lubine(« D l U l f t i t r '
skaitytojams
linksmų karaliukų, nei iš bur ką".... Kol visuomenė nepri- t'ereiieijos įvyks WestniinsU' tą sudaro vieu aicialistai, iš t j i>iignndą, tikrąją daikto es ką, ketvii*t;j dieną Magnesium. Citi'atis ir tt. Nuolat var ])atariame 'atydžiai pėrskaityėmus užsienių reikalų ministe me.
, v
žuazinių pilvų augintojų. Mes augo prie tobulumų, geriau y- ryje.
toti vienodą druską yra nes- ti šį straipsnį, įsitėmyti magii Moltke. Apšvietos ministel a i m ė s darbininkams laimės ra k a, nors daryti, negu neda
Kas tiesą nuo gėrio norėtų veika, o kai kas tai ir labai nezijos ir karčiosios druskos
riu socialistas pasiėmė mote
tuomet, kad krikščioniškoji rant nieko peikti.
Kazimierietės Lietuvoje.
veikmę, j r būti atsargiais var
meilė apgalės savy meilę,
Švento Kazimiero Seserų rį |>-nią Nina Baug. Miu. atskirti, tas padarytų abiem pavojinga.
Auga menas lietuvių tar- Kongregacijos Pažaislyje na pirm. yra Stauning. Karalius f:alos: tiesa be gėrio šaldytų
tojant šiuos vaistus.
• ; „ ' r.
patvirtinęs kabineto sąstatą. sielą, o gėris be tiesos uptem
, So. Omaha*, Nebr. lietuvių pe. Atvykęs iš Lietuvos musn mai įsteigta 1920 m.
Atsakymas p. M. K. — iŠ
pažįsta, nevaikšioja tamsybė,
teatro
tėvas
p.
J
.
Vaičkus
su
dytų
protą,
—
butų
nepro
būrys,, koks šimtas, ne dau
Sulyg dabar paduodanvų o- žemės drebėjimai.
Hocbester, N. Y.
sė.
p.
Dikiniu
rimtai,
veikia
Brotingas
gėris.
giau Nepriklausomybe minė
fieialiai žinių, Seserų Kazi
Kegis tamsia kenti nuo po
įoklyne
ir
mano
atvvkti
C'biIš
Wa^bingtono
pranešama
dami, surašė 11 reikalavimų
Veiksmu pasireiškusi pa uargos. Negerk ataus, nei deg
ui ieriečių pabaigoje 1923 m.
ea on
Prk
(lar
apie naujus žemės drebėji
Kas ugdo tiesą
nusvie* garba yra' visų vertingiausia. tinės, nevalgyk
Lietuvos valdžia v Keikalavi-l ^ * ™
Pabuvo skaičius taip atrodė:
saldžiai ir
nmta
mus.
čia sąžinę.
niai surašyti tokiame t o n e . i
* « • • Valstybės teatro
Profesių seserų 14
Žmogaus dorybė — tai sie slengki.s suliesėti, tai busi
artistė,
p-nia
P.
SkrabutUmė.
kad galėtų pasimokyti iš jų
Vokiečių laivų bendrove.
daug sveikesnis. Gerklėje glei
Naujukių 21
los sveikata.
Kas
gaiviną
tikrąjį
gėrįJų
pajėgomis
matyt
pasiseks
ir Ambasadorių Taryba, kaip
Vokiečių laivų " H a m b u r g
v.ųs skrepliai randasi nuo ger
Kandidačių 15.
vadovauja
žinijai.
reikia Lietuvai ultimatumus ir Amerikoj sutverti visiškai
Šešios kandidatės vra 1 ) a —Amerika" bendrovė praneKas nustojo dorybės, — klės iritacijos. Jei liausies
gerą teatrą ir iš amžinų mėrašinėti. Iš reikalavimu turi
: ša, kad per 1923 m. yra parūkęs, bus tamstai geriau.
siųstos baigti mokslus į Lie
nio matyt,, kad susirinkimui « W n*gimmų js,g 7 ti profeIštirk i jau žinomą tiesą, o palydėjo sielos sveikatą; vus
sionalių artistu kultūrinanti N * Universitetą Kaune.
&"™f;
18 įvairaus laipumo ] rasi ten nežinomos slėpinius, tiesos neatsieks, nes nesieAtsakymas p. W. P. St, —
vadovavo socialistai, nes svar
I i a u u li>lv
Šių pasekpiių pasiekė Ses.
^
V- Visas laivų talpu
iš CJiicago. J tamstos paklau
—-nuo patirtos tiesos mes ei kia.
Mautieji reikalavimai vra, | t e a t r 9 inas
Kazimierietčs
per
3
metus.
1
^
«
«
^
J
C
«
116,300
tonų.
simą rasi platų
atsakymą
name'į nežinomos pažintį.
kad bažnyčws kunigai, kata-! P r i e J ) 1 0 - u s « a H , n o l j a s i ( l r Laks per Atlantiką.
Tikroji priemonė atgauti " D r a u g o " skiltyse iš bal. (i,
likybė ir j tikyba mokykloje \ h a n ^ k a < 1 P- J- B-abravičius =
jau užbaigė savo mokslą Ita-j Sunaikintoje Franci jos da- į Karolis Harnignet, argentiTikroji tiesa yra viena, ki savo sielos" sveikatą, tai ap 14 ir 21, 1923 m. Permaža vie
butų suvaržyta.
Stebėtis nereikia,1 kad 100 , i ''°'' e n' n o u ^ , » ° t e k i i fi tui^ly atstatyta nesenai ir pašvę- nietis, šią vasarą mano per^ tos iš jos plaukia, lyg iš me valyti savo sąžine nuo gyve tos " D r a u g e " kartoti vėl
tuos pačius dalykus.
socialistų stato 3 milijonams < b u t V( ' 1 P*"11^)'*'1 Cbicagoje. sta 4 bažnyčios.
lėkti Atlantiką Dakar — Per džio šakelės keroja. Kas ją nimo dulkių ir purvų.
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lietuvių savo ultimatumus, i "
Socialistėliai načhališkumė se
nai atsižymėjo.
"Nos'
gana
pamatuotai
spėja, kad pomograi'iškų kny
<» ų ir laikraščio leidėjai ir au
D
toriai susisuko liadą laisva
manių ^SSkajnbulo"' redakci
joje. .Mes tai senai numanė
me; neskelbėme, kad pornog
rafijos negarsinti. " N - n o s "
vį>ų tų pornografiškų raštų
pilnus vardus ir kainas išplėš
kino i r adresus jdėjo, kur gau
ti galima. Del padoptmo, buk,
tai pasipiktino. Ret_jiuims atrqxlo, kad nusmukusios sąži
nes biznieriai l— leidėjai ga
lėtų apmokėti \ u ž recenziją.
Jiems bus naudos.
"Darbininkai * > teisingai
p ą s t e b v k a d ^ G a l y b ė s " bvSje jau 'dabar yra gana žy
nius "vandeninių' gerų, t »
tokių, už kuriuos steigėjai pi-

I»M,J

TEISINGASIS JUOZAPAS.
ISTORINĖ DRAMA*
ptyniuose Atidengimuose.

/

Parašė
i
Kun. Juozapas 2ydanavičius
Amsterdam, N. Y.
(Tąsa).
•

Jeigu nieko nesakote, tai reiškia
kad sutinkate.
(Kreipdamasis prie Izmaelitų); Na,
lai mokėkit!
I 7ZMAEL1TAS (kreipiasi į kįtus
izmaelitus); O kaip jus?. Ar sutinkate
už Juozapą mokėti dvidešimts sidabri
ni ų ?
I ir II 1ZMAEL1TU (sykiu): Gerai
tebūnie mūsų Juozapas.
(Tuo tarpu I Izmaelitas skaito pirigus.)
G ADAS (atkišęs ranką ir priimda
mas pinigus): Na, tai jau Juozapas jūsų!
Vežkite jį sau sveiki ir progai pasitaikius
! is jo gerokai pelnykite!

VISI IZMAELJTAI: Ačiū, ačiū tam
stai už gerus velijimus.
"
GADAS *(kreipdamasis prie Juoza
po): Na, Juozuk, džiaugkis, kad tokiu
būdu, o ne kitokiu, persiskirsi su mu
mis. Keliauk sau sveikas ir laimingos ke
lionės!
. JUOZAPAS: Brolau! Stebiuos tavo
širdies kietuibu. Apsieini su manim taip,
kaip papratęs esi elgtis su keturkojais
sutvėrimais, kuriuos karts nuo karto
perduoda savo kaimynams.
*
GADAS: Juozai! tu žemini nįane.
Bukio atsargus, nes da galima su tavim
ir kitoniškiau. pasielgti.
.
KUBENAS: Nepyk ant jo! J i s ai vi/ a i kalba ir sako ią, ką mato ir inano.
Jegiu tu būtum jo padėjime, tai kaip gi
tu tada kalbėtum ir koks g i butų tada
tavo pasielgimas?!
'
GADA£>: P i n u nei jus su manim
taip pasielgtumėte, gal iki tam laikui jau
nebūtų jus šiame pasauly!
JUOZAPAS: Brolau!.Niekados nębu
kie žiaurus ir kerštingas. Visados palik
Viešpačiui teLsnįą a n t tų, kurie tave skrau

,

m*

mmmmmmm

džia. O net, jeįgali, melskis už savo prie^
šus!
SIMEONAS: Broliai! (kreipdamasis
į visus): Juozapo patarimai išganingi*.
Jis užėmus daug jaunesnis, vienok mums
duoda teisingus, pasielgimo nurodymus.
JtJDA
(kreipiasi prie
Juozapo):
Brolau, atleisk mums tą pasielgimą ir
Viešpats tebūnie visados su tavim! Ap
linkybės surėdė, jog turėjome taip, o ne
kitoniškai pasielgti su tavim.
RUBENAS: Juosuti, bukie laimiu
&;as! (šluosto sau ašaras, kaip ir keli kiti
broliai).
GADAS: Juozai, bukie geras!. Ge
riems, sako žmonės sekasi visuomet!
JUOZAPAS: Sudiev, broliai! Sudiev
jums visiems! Suraminkite mūsų tėvelį,
kad iš gailesčio jis nenumirtų. Sunku
man sit jumis skirtis, bet dar gailiau
man mūsų tėvelio! Einu į nepažystama
man šalį. Kur apsigyvensiu, nežinau! Lai
Viešpats rūpinasi manimi taip, kaip ir
kiekvienu mažiausiu vabalejiu.

(Pu pirkliu ima Juozapą už raukų
ir pradeda vesti).
v

'fi-V'i
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KUBENAS, SIMEONAS ir IJBVI:
Galingiausis Viešpats tebūnie su tavim
ir niekad teneaplcidžia tavęs!
(Uždanga nusifoiglžia).
KETV1KTAB ATIDENGIMAS.
Scenoje Paraono rūmai. Porie užpaka
lines^ sienos stovi Paraono sostas, pakel
tas dviem arba trimis laiptais, atkreiptas
i publiką ir puošniai išpuoštas. Ant sto
rokų šoninių stulpų sustatyti gyvų bei
dirbtinių gėlių pluoštai. Grindys piideng
tos kauru.
/

SCENA I.
PARAONAS (turtingai apsirėdęs,—
užsimąstęs vaikščioja po "sceną): Tie saj)
nai baisiai man rupi... Kiek tai. laiko,
kaip vedami čion išmintingiausi vyrai iš
vkijos mano viešpatijos*, na ir nei vienanegali man išaiškinti jų reikšmės. Apie
tuos savo sapnus negaliu jokiu būdu už
miršti. Bent ką duočiau tam, kurs ga
lėtų viską išaiškinti.
nbinu varpeliu, įeina tarnas).

(Bus daugiau).
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Del Jus Chieagos Moterų, kurios
yra namu šeimininkėms

MAfcAI YRA DARBO.

* Bankininkai ir įvairios rųsies finansininką L nuolat .sau
.
kia apie geruosius laikus Amerikoje. Sako, .šiandie esą
geri laikai, bet už kelių mė
Pienas, kuris yra visai saugus ir švarus! Pienas, kuris yra riebus ir
nesių busią dar geresni.
Kiekvienas farmerys, kuris atveža Bordenui pieną- yra reikalaujama
turi daug smetonos! Pienas, kuris yra visuomet gatavas vartojimui.
Tokią giesmę gieda ir plie
nuo jo, kad prisilaikytų kuodidžiausio švarumo. Kiekvienas kampe
Jei
jų*
namų
šeimininkės
norite
tokio
pieno,
gaukite
Borden's
Eva
no trusto viršininkas Gary.
lis pieninės yra nuolatos inspekcijoje.
porated
Pieną.
I r bepig jiems skelbti apie
geruosius laikus, kuomet jie
Pienas yra imamas ir maišomas visokių karvių veislių, kad davus
Borden's Evaporated Pienas pagal taisykles, didžiausių pieno išdir.
y r a visko pilni, jie yna tnr- j
geriausi pieno maistą. Kiekviena statinė Borden's Evaporated Pieno
bysčių Amerikoje. Tas užtikrina jums apsaugą labai svarbiame mai
tingi i r nebežino nei kur pini
yra peržiūrima išnaujo pakol būna išsiųsta jūsų groserninkui. Ir jis
sto pirkime. Kiekviena karvė Borden bandoj yra peržiūrima regulia
gus leisti.
riai per ekspertus.
dasiekia jūsų namą tampriai uždarytas, kuris laiko ji geroj apsaugoj.
Bet su darbininkais kitaip
yra.
Štai Chieagoje irj apylinkė
se, kur yra didelis pramo
Kiekviename namų maisto vartojime vartokite Borden's Evaporated pieną, kuris duoda geriau
nės centras, anot žinių, vie
nam kokiam darbui išpuola
sius rezultatus. Yra riebus i r turi daug smetonos — padaro gardų valgį. Jųs galite vartoti
trys darbininkai apl i kantai.
kiekvieną dieną del valgio ir kavos, tikras jo gerumas ir tikras jo švarumas.
Taigi, tik viena trečioji dalis i
darbininkų dirba. Du trečda
liai ieško ir labai retai sn- |
gi u!
randa..
SĮXI iali> nonlono nusistatymai, .kurt*- yra priimtas
KOSTTTMERirS. Jis pasitiki Bordenui, kad turėjus
Už kilusį nedarbą kaltina
dastatyme samčiai turtinimo pieno, natūraliai pa<Iaro
gera tavora, savo bizny, papraskite prašyti savo
isdirbyst? brangesni*. Bet jeŲcn ir kainuoja JUKŲ gromas blogas oras, vėlus pava
groserninko Borden's Evaporated Pieno. KiekvicMtniakiii biskj daugiau, jis parduoda jum> Šį piena
tokia
pat
kaina,
kaip
ir
kiti
pieno
išriJrbėjai.Mat
saris, pavėlavimas pradėti
nas groserninjkas Chieagoje gali jums rtuoti "gry
JIS ŽINO. KAD GERUMAS P1KNO t:*GANfcDIną" farmu pieną su s m ^ o n a jame.
ant geležinkelių darbus. Del
NA
šalto oro net farmeriai neat
vyksta miestan reikalauti dar
bininkų.
Pigieji Chieagos viešbučiai
tad šiandie pilni
bedarbių
žmonių i r jų būriai kasdien
spraudžiasi darbo biuran ties|
Madison gat.
Paprastiems darbininkams
labai pigiai mokama. Bet amatninkams — neproporcio
naliai daug. Ir šių pastarųjų
permala. F i n u o s ypač negali
gauti visokis rųšies mecha
nikų.
J e i toki " g e r i e j i ' ' laikai yva Chicagoje, tai ne kitaip ga
l\ but ir kituose darbo cent
Vnot, jo, su radio pagelbajti daugybę amžinų tiesų, ko- jau išsipildė. Bet ar išsi-pil- |kad tai vien tuščia svajonė, mažai rūpinasi amžinybe.
popularių
ruose. Tuo tarpu gyvenimas parašęs nemažai
begalo brangus ir apie atpi knygelių apie saulės sistema, trumpoj ateity žmonės gale- !kių žmonės ligšiol'nebežino, džius šiai astronomo svajonei j šiandie žmonės oro masino- j Yra ženklų, kad netolimoj
planetas, toliaus erdvėse žvai sia susisiekti vsu kitomis pla- j Taigi, astronomas įsitikinęs žmonijai bus kiek geriau ir I mis skraido padangėmis. Bet, ateity radio bus greičiaus pa
gimą negali but kalbos.
natomis ir patirti jų gyyeiv kad trumpoj ateity žmogus su laimingiau, tai reikia daug j kaip kiekvieną, svarbų išradi- naudotis blogiems tikslams.
mą, taip ir šį žmonės punau- j karams, žudyti žmones.
KĄ NUSAKO FLAMMA
Sis astronomas pasauliui nu tojų padėtį, jei toki gyvento radio pagelba galėsiąs susi- paabejoti.
siekti su kftomis planetomis.
J blogąją pusę palinksta ge
Julius Verne kituomet Ka <loja Slogiems tikslams. Tai
RION'AS.
sako didžiai įdomius daiktus, jai randasi.
Nuo kitų planetų gyvento j Gali but. Daugelis seniau vo- fantastiniais raštais nusa- dėlto, kad daug žmonių yra r!nu>i išradimai.
kurių galėsiąs žmogus atsiek
Camille Flammarion yra
Aguona.
jų, sako, busią galima patir- nusakytų daiktų šiais laikais k ė, karų vedimą ore. Atrodė, blogų, jie nenori tobulintis,
franeuzas atsronomas. J i s yra \ ti su radio pagelba.
•

TIKRASFARMŲ PIENAS SU PALIKTA JAME SMETONA
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JUSŲ GROSERNIKAS TURI J|

Bcrdmi

t/.

EVAPORATED

vėję iš mokyklos, kaip papra mokykloje pamokos ėjo visai'met buvom, vaikėzams, ypač buvo viso revoliucinio judėji- Tik apie tai žinoma nieks tuo Kelioms revoliucionierių mlI r štai ši toki irioms pasisekė prasiveržti į
stai ejriebėmės kiekviens pa ramiai, kaip ir kitomis dieno-i toki dalykai žingeidu. Paine-mio centras. I r šiandie Nev- met nežinojo.
mokas ruošti. Buvo jau va mis.
Tiktai pertraukų metu j nu mūsų užveizėtoją; globėjas'skio prospekte jau kitaip at- tai kareiviai pradėjo jau ne Nevskio prospektą ir jo ne
(Pirmos revoliucijos dienos karas. Vieni sugulę ant sta korėmės ant langų ir žvalgė- j patarė po miestą be re i kai i n- įrodė, negu vakar. J a u žmo- juokais darbą*
prieis kur Imielaširdingai tapo išskintos.
1917 m. Rusijoje,).
J ų vietoje palų rašė, kiti pasigriebę kiry- mes bene ką pamatysime. Pa- gai nevaikščioti, kad kartais nių nesulyginamai daugiau, j nors prie minios žmomų, kur išsklaidytos.
'gas skaitė, zubrino. Visomis ;sibaigųs pamokoms spmkome kurs nors
neįkliuvus.
Bet Vėliavų, kalbėtojų taip pat ge j kalbėtojų sakoma kurstančios j liko vien užmuštų ir sužeisB»vo 1917 metų žiema. Di
1 pakampėmis tik šnypščia, zu- iš mokyklos, bet ne į namus, kiir čia žmogus iškęsi. Taip rokai padaugėję.
Jaučiama'kalbos, išsities j ilgą grandi-itų eilės.
Esant tokiam stodžioji Kosi ja jau trečias me
tos
darby- tik pažiūrėti kas darosi Nev ir paliko veik tušti kambariai, nepaprastas trukšmas, judėji-'nę, sušvilps tris kartus miniai jviui, buvo manoma, kad jau
tas grūmėsi su savo priešais: rza. J r štai
Ž a n d a r a i , šiandien j išsiskirstyti ir
paleidžia iš revofciucioniniam
judėjimui
Vokiečiais, Austrais ir Tur- metės metu, įbė#a į kambarį skio prospekte. I r čia tikrai Mieste nieko ypatingo nepeš- mas.
1
Tr ištikrųjų- gal Imt
viens tik ką gryžes iš miesto išvystame mums nepaprastų tebėjome,
Vis taip pat su daug žiauriau elgiasi. Bet i r šautuvų negailestingas kul- j galas.
ais.
Kraugeringa kovos amokinys ir sako:
" Žinot dalykų.
įnirtimas padidėjo. Įkas. I r šitam tai vakare n e ' i r buvęs
galas, jei ne štai
Nevskio prospekte raudonomis vėliavomis vaikš minios
ivna tęsėsi nuo Persijos tyr
ką,"
nesavu
balsu . su pilna žmonių.
Kur-nekur čiojo dideli žmonių būriai; vis Kur ne kur įvyksta minios su vienam tapo nutrauktas gy-įkoks dalykas. Tie žandarai,
laukių ligi Baltijos juros pu
šunka jis mums, " a š tik bu plevėsuoja raudonos vėliavos tai j) pat skamibėjo revoliuci žandarais susirėmimas. -Bet vybės siūlas, neminint jau su- : kurie taip negailestingai šautojančių vandenų. J a u pašau
Gatvėje girdėjosi 'dė į revoliucionierius,
buvo
vau prie Nikalojaus stoties ir H u parašais: "Hali n Njkalo- nių dainų aidai, ir ugningų matyt, kad kaip vienų, taip žeistųjų.
ktų į karą jaunų bemelių-dočia gi, žiūriu, susirinkusi mi- jus I I , " "Tegyvuoja revoliu- prakalbų žodžiai, vis taip pat ir kitų dar šaudymo vengia- , mirštančiųjų ir sužeistųjų de- j apvilkti į leib-gvardi jos 'JToh'bilėlių, gražiausių valstybės
Revo|nia žmonių. Policija i*et šau- <*ija" ir tt; Kai kur matyti j kada-ne-kada pralėkdavo rai ma.
Šiandien aiškiai paste javimai, minios siunčiami šau nu pulko uniformą.
žiedų neužteko. J ų eilės bu
pamanė,
kai
įdymu negalį
jos išvaikyti. užsirioglinusių,
daugiausiai tų žandarų būriai skirstyda bima visur energingas revo dvtojams prakeiksmai. Bet liueiouieriai
vo iškapotos. Pašaukta ir su
j Bala žino, kas tai y r a ! " T a i ant paminklų, studentų ir be mi minias. Taip ir praslin liucinio judėjimo vadovavi šaudytojai to nenusigando, j juos šaudo leib-gvardi jos Voaugę barzdoti vyrai, šeimynų
buvo
revoliucijos
pra sakančių prieš valdžią revo ko pirmoji revoliucijos diena mas studentais.
Kur nepaž Jie darbą varė tol, kol minios I lynų pulko kareiviai. Jie dagalvos.
Milijoninės armijos
netapo išvaikytos.
Atslinko !žnai skaitlingais būriais rinbuvo vis siunčiamos į nepaso džia, kuri nuvertė Rosijos ca liuoinias kalbas. Tai šen tai Petrapilyje. . Atėjus vakarui velgsi jie maišosi, drąsina,
revoliucinių. kalbėtojai prašė visų išsiskir kviečia, kalba. Jie viso judė naktis. Petrapily tyla. Tik kosi ties šio pulko kareivinė
tinamojo kraugerį ngo karo rą Nikalojų I I nuo sosto. Bu ten pasigirsta
v
styti
pailsėti,
o
ateinančios jimo širdis. Pasišvaistę kiek Įvai kur perbėgs susilinkę^ mis ir visokiais budais keikė
dainų
aidai.
Kada-ne-kada
vo
tai
kiek
pamenu
ketvirta
nasrus.
Gyvenimo sąlygos
Ka
jįmogolis, kada nekada pasi j karius už šitokį darbą.
diena dienon sunkėjo, svar dienio vakaras. Visi nekant pralekia, nuogais kardais mo dienos rytą vjėl knoskaitli il po miestą parėjome į namus
prabuvome girsta šautuvų Širviai, (Taip dangi pulkas buvo visiškai ne
biausiųjų 'gyvenimui reikme riai laukėme rytojaus dienos. suodami, raitų žandarų bū giausiai susirinkti. Atėjo ir ir čia dauguma
pasibaigė antroji revoliucijos įkaltas, tat šitoki įvykiai labai
nų, pradėjo trukti.
Šiuo tai Jdomu ką jį mums atneš, ką riai, skirstydami nuinias. Pa rytojaus diena. Vėl, kaip ir ligi povakarei. Sulaukus po
diena. Sulaukus rytojaus die (suerzino ir galop iniršę karči
laiku, karo audros atskirtų mes išvysime. (Sekančią die mačius žandarus, minios kiek I paprastai būdavo, nusitvėrę vakarės, vėl kas galėdami iš
Pasiro uos, tai buvo sekmadienis, te viai sukilo. 2inoma prie šio
nuo savo gimtinės
lietuvių ną, dar gan anksti, vikriai iš- išsiblaško. Bet vos jie spėjo,knygas nubėgom į mokyklą. sprukome miestan.
puJko kareivių sukilimo prisi
moksleivių dalies
gyvenom 0i r i tome iš lovų ir skubiai pa kiek toliau nujoti, kaip Vėliai Mieste buvo ramu. Tik kur- do, kad mieste dar . daugiau ko išvysti visai kitokį, negu
pradėtąjį ne-kur rinkos žmonių būreliai. žmonių, ypač 'Nevskio pros anomis dienomis vaizdą. Jau dėjo dar daug ir kitokių mo
Petropilyje, Kosijos sostinė pusryčiavę, ankščiau negu pa susirenka ir tęsia
tyvų.
Kareiviai išlaužė gin
je.
Čia Lietuvių Centralinfo prastai būdavo, išdundėjome savo darbi}. J minias nešau Bet mokykloje pamokų jau ne pekte ir revoliucinis ūpas pri į revoliuienio judejuno cent
Direktorius įsakė vi- ėjęs gan aukšto laipsnio. Vi rą, Nevskio prospektą, daeiti klų sandėlius, gerai apsigink
Mat mums buvo doma, tik šiaip gražumu rai buvo.
Komiteto nukentėjusiems nuo į mokyklą.
išėję iš kareivinių,
karo šelpti buvo pampintos įdomu dar "kiek gatvėse pasi tų žandarų bandoma jas iš <iems išsivaikščioti namo ir sur tik ūžia, šaukia. I r štai negalima per perrenktų } ka lavo ir,
kuomet jau reivių drabužių žandarų gran prisidėjo prie revoliucionie
Bet mieste buvo vaikyti. Pažiopsoję, pasižiū sėdėti —r gatvėsi envaikščio- šiuo momentu,
mums sąlygos, kuriose ir to švaistyti.
I r mes trujkšmingai, vie tamsa pradėijo gaubti ban dines. Gi pačiame Nevskio rių. ĮTai buvo revoliucionier.
liaus galėjome tęsti mokslą. veik ramu. iTik žymiausioje rėję, nudulinom namo pietau ti.
mi prospekte, patogiose vietose, didelė atspirtis, nes jie jau
Mokėmės įvairiose Petrapilio Petrapilio gatvėje,
Xevski ti, pamoki} ruošti. Kįek pa ni kitus besistumdydami, kaip guojančias Petropilyje
%okyklose.
Kas gimnazijoj; prospekt, buvo jaučiama di simokinę, vėl sprunkame mie bičių spiečius iš avi\io, išnrnr- nias, pasirodo ginkluotų pėk-' sugulę tokių žandarų grandi- turėjo gerą ginkluotą pajėgą.
pasekė leib
realinėj mokykloj, komerci desnis, nepaprastas judėji stan pasidairyti, bene d a r pa mėjome. iš mokyklos. ITik ne ščių kareivių būriai. Tai bu riės ir vos tik gatvėje pasiro Juos tuojaus
pulkas
jos, kas gidro-technikos maii- mas.
Galima buvo pastebėti, stebėsime ; ką nors ypatingo. namo, bet veik visi pasukom vo ne kareiviai, bet perrenkti do žmonių, taip į juos be jo gvardijos Lietuvių
(Pabaiga ant 4-to pusi))
ninkų etc. Vieną dieną, pu-J kad kas tai rinkosi.
Mūsų Mat tokiems, kaip mes tuo-1 Nevskio prospektan, kairiame į kareivių drabužius žandarai kio perspėjimo ir šaudoma.
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15 M E W SUKAKTUVES

|

trispalvę •Šia*** perodaruno
laiku aum#ata $58.00, kuriuos

pasėsta per kun. J. Tumi

SVARBIAUSI ŠEIMOS
PRIEŠAI.

Vilniaus Labd. bei Kultūros
įeitajam*. Sausio 7 d. 1923
buvusiam Katalikų Seime tu
Šeimos priešai, kurie naiki
rejo delegatę. Rugujučio 1923*
nu vaikus, vagia sveikata, tur
Katal. Fededa*ijos Seime tai
tą. ir net pači g, gyvybę yra
pgi turėjo delegatę.
d u : alkplis — degtine ir ta
Draugija dabar turi 70 na
bakas. Alkolis sunaikina vi
durius, o tabakas plaučius.
rių, iide turi $517.00, kurie
To viso pasekmė — šeimos no
padėti Universal State Banke.
laime.
Dabartinė draugijos valdyba
%
Pameskime alkoli su niko
yra sekanti: Pirmininkė M.
tinui, o yel grįž palaima į mu
L. Uurinskaite, pag. Ona Kaz
sų namus.
lauskaitė, nutarimų rast. Elz
bieta Slekiutė, fin. rast. Ona
PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO
Vinckiutė, ižd. Kotrina GaVALDYBOS ANTRASAI:
ruckaitė, iždo globėjos Jadv\
Dv. Vadas — Kun. Petras
Lešėauskfcitč, Marijona Pauli
kaitė, korespandentė Jadviga
Saurusaitis, 15 E . 23 St, B *
Le§ėauskaitė, dvasios vadas
yonne, N. J .
fcun. J . Skripkus.
Pinnininkas — Kun. Dr. J .
Draugijai daug labai prisi
Navickas, 82 New P a r k Ave^
deda darbu ir parama, gerb.
Hartford, Conn.
klebonas kun. M. L. Krušas
1. Pagelbininkė — Iz. Ročir dvas. vad. kun. J. Skrip
kienė, 89 Arthur St., Worceskus.
- >
ter, Mass.
Iš šių paduotų žinelių ga
lima spręsti kad draugi A
2 Pagelbininkė — Petronė
nors nedidele skaitliumi n a - \
lė Stočkienė, 25 Suffield St*
rių, bet darbo yra padariusi
YVorcester, Mass.
gana gražaus.
v
Fin. Kaklininkas — Stud.
15 metų sukaktuvės draugi
Petras Marčiukaitis, St. Bei*
ja apvaikSčios nedėlioję, ge
n a r d ' s Seminary, Eochester,
gužės 4 d. išryto visos narės
N. Y.
eis prie s v. Komunijos gi va
Mergaičių Dr-įos Nek. Pras. Šv. Marijos P. (Šv. Jurgio p arap.), Suorganizuota balandžio 4 d., 1909.
kare 6 vai. yra rengiama iš
Protokolų Raštininkas — i i
Įsikūrimui šios draugi jos j vykus šion parapijon ger- rinkime prisirašė }>-Iės Mena gaites prie bažnyčios ir lietu- iš surenktų vakarų $597.89. kilminga vakarienė su pro
Coral St., Worcester, Mass. daugiausia p r i s i ė j o a. a. ger-; biamiems kunigams H. Vai- i.r Stanislava Jovaišaitės, Ju- vyl>ės.
Vilniaus Labdary bes bei Kul gramų, l kurią
pakviestu
Iždininkė — Ona Sidabrie-1 biamas Džiakonas kun. Ma- j faunui ir Ign. Albavičiui, jie- li-ja Ruudoniutė, Ona Pram
Draugija pkr savo 15 metų tūros reikalams $58.00; Misi- pirmosios narės šios draugi
nė, 29 Mendon S t , Woreester> 'teušas Kraučiuuas.
J i s ma-Ulu taii>gi daug prisidėjo savo einkevičiutė ir kitos.
Susi- gyvavimą yra darbu ir au jonieriams $20.00; Auk* čv. jos.
Kare.
tydamas švarke šios draugi darbu prie šios draugijos.
laukus užtektinam! skaitliui komis prisidėjusi kur tik ma Onos draugijai 'ant vėliavos
Mass.
jėles inevien. kad ragino ir
Balandžio 4 d.. 1909 m. su narių išrinkta pirmoji valdy tė reikalą ir bažnyčiai ir tau $10.00. Išviso $1,495.23.
AE ŽINAI, KAD
Iždo Glob. — Kun. J . J . Ja
kvietė merginas prie jo-s ra šauks pirmąjį
susirinkimą, ba j kurią pateko sekančios tai. Tautos Fondui aukuota
Kuomet buvo rengiamos
Dr. Asahi, lmperiališko Ukaitis, 41 P r o v i d e n c e S i ,
šytis, bet išgelbėjo medžiagi atsilankė ir užsirašė , sekan- narės: Pirmininkė M. L, Gu- $135.75, Lietuvos kareiviams viešos rinkliavos (Tag Days) niversiteto of Kiuslii atrado
Worcester, Mass.
y
niai aukuodamas ant prad
linskaite, pagelbininkė Ona $31.50. - - Išviso $167.25. Šv. dr-jos nares visuomet dalyva vaistą plaukų auginimui? Jis
čios narės: M. L. GurinskaiIždo Glob. — Ben. Jakutis, žios, gi vėliau pirmiems sure
Buziutė, nutarimų raštininkė Kazimiero vienuolynui aukų vo. Kovo 1918 metais siuntė sako, kad išmėginęs tą ant
tė, Pranciška Lonaite (Bar*
115 H a r v a r d St., Cambridge, ngtiems v aka rainas duoda$50.00, nuo vakaro $59.62. Am savo atstovę Visuotinan SeU 120 vyrų, kurie buvo nupli
tusevičienė), Marijona Ovcr- M. Overlingaitė, finansų raša
Mass.
ifcas svetainę veltui, kad da-įlingaitė (Mikšienėj Ona Bu
kę gi 60 iš tų plaukai atauh.
t minkė F. Ijonaitė^ iždininkė žiną nare vienuolyno $100.00 man New Yorke. Rugpjūčio
vus progą, draugijai ingyti Įziutė (Stankūniene); Pranciš*
go. Ar žinai kuomet nori gaft
M, Rulevičiutė, iždo glob. Ju- Išviso $209.62.'
"
|20, 1922 m. Amerikai priį>aBlaivybės Dirvos.
šiokj-tokį turtą.
J a m daug: ka Jociutė (Burbienė), Juze- zefina A^omaičaitė,
Jieva | šy. x\ntano Labdaringai Są- žinus .il^etuvą de j u r e . š i dr- t! cigaretą tai turi. pirkti H e į
i
l
i
• •
*'•
X
'
Redaktorius — Kun. Pra pagelbėjo tuomet buvęs asis l'ina Adomavičaitė, Kotrina •iakševičiutė.
gaj• I nuo surengtų
vakarų
f' *ja dalyvavo
įsitaisydama
sa mar Turkiškus eigaretns, u&
nas Juškaitis, 432 Vindsor St„ tentas g e r k kun. M. L. Kru Bcmišaitė, Jieva Jak&vičiutė
Draugija susideda iš čia gi- $292.47; Aukomis $40.00; Am vo lėšomis 2 " f l o t u s " " P i r - tat, kad jie turi savyje 100%
Cambridge, Mass.
Šv. Jurgio (Churienė), M. iiulevičiutė musių bei augusių mergaičių, žiną
narė $100.00.
Išviso moji Amerikos Vėliava" i r grynai Turkiško Tabako? \
šas, dabartinis
apart
Vėliau at~»(Alc-Kntee).
Antram-iri sust- Jos tikslas yra .palaikyti įner- $432.47. Šv. Jurgio parapijai * f Lietuvos Mokykla,''
pa ra p. klebonas.
(Apgr.)
J
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tėlius. Čia tai buvo politinių
prasikaltėlių baisi
kankini
mosi vieta. Paėmus šitą tvir
tovę, greitu laiku revoliucio
nierių rankose "buvo visas di
džiulis Petrapili*. Gandai apie iškilimą Petrapilyje; revo
liuciją tuojaus
išsklaidė po
plašiąją Rosiją ir visur prasi
dėjo bruzdėjimas.
Tos ka
riuomenės dalys, kurios stovėjo netoli Petrapilio, sukilu
sios tuojau vyko Petrapiliui
pagelbon. I r taip iš visų pu>
sių į Petrapilį pradėjo plau
kti sukilusioji
kariuomenė.
Atvyko Baltijos jurininkai,
tiesiog be pers toli o rinkosi
pėstininkų, raitelių, artileri
jos,
kulkasvaidininkų
etc.

(toks buvo šio pulko piivadi
nimas, nors lietuvių
kasžin
ar buvo nors keli kareiviai).
J i s taip pat išlaužęs
ginklų
sandėlius ir gerai apsiginkla
vęs, išėjo j miestą ir prisidė
jo prie revoliucionierių. (Tųo
revoliucionierių padėtis
dar
]>agerėjo. Kitos kariuomenės
dalys, sužinoję, kad leib-^vardijos Yolynų ir Lietuvių pul
kai sukilę, taip pat ėmė bruz
dėti.
Sukilusių kariuomenės
dalių skaičius vis didėjo. Ga
lop tą kariuomenę, kuri dar
vks prie sukilėlių
nenorėjo
prisidėti, jau revoliucinė ka- Penktąją revoliucijos dieną
riuomenė priveTstinai tai prt- visas Petrapilis tiesiog buvo
spirdavo padaryti. Kiek pa- užkimštas revoliucinės
kanaenų, tai ketvirtąją Tcvoliu- riuomenės. Tai buvo lyg ir
cijos dieną ėjo
daugiausiai revoliucinio laimėjimo trium
spaudimas sukilnsios kariuo- fo diena. Kur nemesi žvilgsmėnės į dar nesaikilusią,, kad t nio, visur pilna žmonių, karfu
ir šioji prisidėtų.
I r reikia omenės, veidai šipso^ raudoni
pripažinti, kad visur sukilu-1 kaspinai plevėsuoja.
Gatvėšiai kariuomenei pasisekdavo.»ims laksto automobiliais, gin-Taip greitu laiku prie revo- Įduoti revoliucionieriai, mėto
liucionierių piisioU'įo visa Pe- atsišaukumis. Bet neatsižiu
'trapilyje esančioji kariuome- rint šito triumfo veik visam*
uė. Kaip tik sukjlo pirmieji coieste ėjo dar ir kovos. Gal
kariuomenės pulkai, tai pir- nustebę^ paklausite sai kuo,
miai^iat puolė ir ]>&ėmė vi- nes kariuomenė juk jau sukiduiyje Petrapilio tę&aiSą ant \\o. Tai su'Petrapilio žano^aKevqa upės kranto garsiąją ruis. Jie mat niekaip nega
tvirtovę, vadinamą: "Petrt>- lėjo įtikėti, kad revoliucionieSusilxav-lavskaja kriepost. , , Į ši- riai gali paimti viršų.
tą tvirtovę rusų caro valdžia j nešė į namų palėpius kulkasgrusdavo politinius prasikal- vaidžius ir iš šitų štai vietų
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taipgi na tai geru momentu sprun- lisdavai nusipirkti
nuolat į revoliucionierius šau tikimų,, momentų, kad sunku kitų rūšių produktų
duonos.
d ė . . I r reikia pripažinti, kati Imt visa tiksliai ir aprašyti. buvo labai sunku gauti, tai kam į tokią krautuvę ir pra Bes turėjome senus kareiviš
jie tuose paupiuose išsilaikė Ir jeigu bandyti, kiek pil prisiėjo tiesiog badauti. Pa- šom j,ų parduoti duonos. Nors
kus drabužius, rr buvo du mo
net k(kletą dienų.
Sukilusioji d a u atvaizduoti, tai reikėtų menu vkmą laikotarpį parda- jos be kortelių neturėjo teisės
kariuomenė turėjo eiti is na pagaminti ištisą veikalą, bet vinėdavo kartu keturioms die pardavinėti duoną, bet kas gi kiniai, kurie labai įminėdavo
mų į namus, išlandžioti veik ne šitokį rašinėlį. Šituo strai noms duoną t. y. po 1 svarą. jas taip tiksliai gali sukont nuduoti sužeistus kareivius.
visus Petrapilio palėpius, ir psneliu pasidalinu tik keletą Na tai labai dažnai neišken roliuoti. Na ir žiūrėk tik šip- Na tai jie pasiims lazdą šluneva
tik šitokiu
keliu
pasisekė savo įspūdžių, kuriuos teko į tęs imi tą svarą ir suvalgai tels, j>askui padarys
bunkštą, šlubunkšt ir besiužandarus išgaudyti, išvaikyti. gauti esant šiuo laiku Petra viena diena, o kitas trys die rimtą veido išraišką, atsvers
y
buodami,
dar kartais lyg su
nas
priseidavo
visiškai
be
kokį
svarą
kitą,
čia
tuoj"
vie
Ir kurie iš jų pateko į revo pilyje, kuris buvo revoliuci
duonos būti. O kaip duonos šai užsimoki nustatytą kainą, dejuodami ir'įeina krautuvėn.
liucionierių rankas, tat tuo nio judėjimo širdžia.
Paėmus revoliucionieriams Į "ėra, tai niekas daugiau ir lyg -su kortele esi pirkęs, lyfc- Kartais eilėse
jaus buvo negailestingai nu
laukiantieji
duona. teli dėkingai galvą ir sku
žudomi. Vienus šaudė, kitus valdžią, gyvenimas
jau ėjo nerupi, kaip tiktai
pirkti duoiios ima protestuo
bi
į
riamus.
O
namuose
jau
kits
valgis
'mėtė iš palėpių į gatvę, kitus daug kitoniška
vaga, negu Ypač gi kad
ti, net nwjso medžiotojui drą
veik
vien vandenė- laukia likusieji draugai. Su
nuo tiltų į ui>ę ir 11. Del ši kad
pirmiaus.
Prasidėjo buvo
medžioto siai pareiškus, kad jis sužais
tokios priežasties daoig žuvo tvertis vi šoki
Kartais susirinkdavom sirinkus tokiems
komitetai ir lis.
ir visai- nekaltų žandarju, ku jiems panašus " t e t a i . " Prie moksleivių būrelis ir kalbėda- jams, dali iminės sumedžiotą tas kareivis,
visi nutyla, Ir
Tai 'būdavo įis nusipirkęs duonos iškil
rie šaudyme nedalyvavo. Mat tuolaikinio ministerių kabinę- vom, svajodavom apie Lietu- rluoną, valgom.
musjg
minia, kareiviai
buvo labai to susidarė dar kareivių, da vą, kurioje duonos
ligi so geriausia tuolaikine
mingai paršlubuoja į namus.
Sandarų elgesio įpykinti. Už rbininku ir ūkininku sovietas. ties buvo. Labai gerai pa puota. J i būdavo daug ma
tekdavo sužinoti,
kad "kas Mieste labai dažnai įvairios menu, kaip vieną vakarą.to lonesnė, negu kad dabartinės, Kadangi dokumentus sužeistų
einančių
duonos
nors tarnavo žandaru, paliei- partijos vis intriguodavo. Ga kiam mus būreliui besikal kad ir geriaisiai įtaisytos puo kareivių
stu, kaip jį. pagriebę, be Jo lop pradėjo mitinguoti ir ka bant, vienas iš draugų minė tos. Šitokiu keliu mes duo pirkti, retai tikrindavo, tai ši
kio pasigailėjimo, ir nužudy riuomenė.
Kadangi karas damas laimingas Lietuvoj die nos gan dažnai nusipirkdavo tokiu keliu mes irgi savo sundavo.
Tik visai nedideliai ! dar tęsėsi, tai atskiros ka nas, štai ką pasakė: " O bur me. Mat, jautrios mergaičių
. v l k i ą padėtį
galėdavom kiek
tokių žmonių dageliai,
kurie riuomenės dalys pradėjo mi- davo Lietuvoj, pastatys vaka : [širdys, gerai žinojo sunkią
. Šitokioms salybuvo pakliuvę į revoliucionie tinguose spręsti, ar verta eiti rienei bulvinės košės su* splr- padėti ir ypač jauniems mo- lengvinti.
rių rankas, pavyko išsigelbė frantan, ar ne.
Viršininke pūčiais pilną bliudą ant stalo [kiniams, jei tik surieda vo ga- ?wms esant
sulaukėme fa
ti. Galop mieste po truputį netik neklausydavo, bet juos ir vatgyį; kiek tik n o r i . " P a - [ limybės, negalėdavo atsakyžiaurios bolševikų revoliuci
pradėjo aprimti, nusistovėti. daugelyje vietų išvaikė. Pei sakė ir nutilo. Mes irgi ty- jti.
P a s vyrus šitokiu keliu
to laiko
Revoliucionierių valdžia pra tos priežasties
visas
rusij įėjome ir galvojome apie a- n eidavom pirkti duonos, ne* jos. Bet kas nuo
dėjo leisti įsakymus, tvarky frontas pradėjo iširti. Jį tik nas laimingas dienas Lietu su jais sunkiau
susikalbėti. Rosij©j darėsi, aš tiesiog neti gyvenimą.
Policijos vietą šiek tiek palaikė nekurios ka voj.
Štai rodos matai pil Bet mes vartodavome dar ir tšdrjsta kalbėti, maiam strai
pakeitė milicija, kufios eilėse riuomenės dalys.
Kartu "vi ną bliudą garuojančios bulvi kitą chionos medžiojimo būdą.
pradžioje buvo daug studen- sas gyvenimas taip pat tie nės,! o čia visi sė/ii ir valgo Sužeistiems kareiviams duo psnelyje. (Tai buvo kas tai
tų -fr šiaip moksleivių,
fpu- siog diena iš dienos sunfeėjo. ugi sočiai. I r taip tas mus nos parduodavo be kortelių ir tokio, ko rodos ne tik jota
riu pasisakyti, kad aš" čia pa- Ypatingai pradėjo stoTcuoti vaidentuvę sužadino, kad vos be eilės. Mat paprastai prie žmogus, bot ir gyvulys nega
Kar krautuvių laukdavo didžiau lėtų padaryti, ką bolševikai
liečiau tik kelis bendriausius maisto. Prabėgus kiek laiko spėjome seiles ryti.
revoliucinio judėjimo bruožus. duonos jau buvo galima gau tais neiškentę eidavome duo sios eilės žmonių, kad* gauti
<
darė
su
nekaltais
žiuonėuus.^
x
Kartais
Nemanykit, kad tik taip visa ti žmogui tik /4 dalį svaro nos medžioti. Įsižiūrime bū nusipirkti duonos.
ir buvo. Oi ne!
Tiek bu- r Į dieną ir tai tik.su ram tik-Jdavo, kur krautuvėse duoną Teškėdavo stovėti prie krautu
Juozas Švaistra.
vo įvairiausių nuotikių, atsi- romis kortelėmis.
Kadangi [pardavinėja jaunos panelės, vės veik ištisą dien§, kol da-
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GRANO RUPIOS, MIGH.

LIETUVIAI AMERIKOJE

—

BBi

CIGEROJE
Verti paramos.
Nedėlioję, geg. 4 d. "s v. Anlano paitip. svetainėje įvyks
labai gražus vakaras su indo
niia, turininga programa. Bus
išpildyta operete
"Concillim;i ffccultatis," (M. Petraus
ko), na o prie to dar bus ir
gražių dainų. Operečių tybai
retai, mes tegirdime, nes jų
nedaug tetuHme. O jei ko nia
žai turime visad žinome, kad
tai būva gardus kąsneliai.
T a i p ir su šia operete. Yra
begalo užimanti ir patiekia
daug, daug skanaus juoko.

Kitiems gal ne taip, bet cieeriečiams juoktis visados pri
tinka, nes 1 kaip pastebėjau,
tai Ciceros vaikinai* ir* mergi
nos, ypač merginos labai gra
žiai moka juoktis. Žiuri joms
į veidelį, akutes, joms juo«
kentes, ir matai ka'.p diena
su naktuže linksmai žaidžia:
tai saulute siunčia skaisčių
spindulių, tai žvaigždutes mir
ga paslaptingai. Norite maty
t>. gražią diena, o labiausia
įstabia nakti, pamatykit Ci
ceros lietuvaites
juokiantes
'ledelioje įjer "ConeiUium Faeurtattą* patys patirsite, jog
tiesa, su

BRIDGEPORTAS.
ŠŠ. Petro ir Povilo naujoj
bažnyčioj 40 valandų "atlaiv
dai įvyks 5-r-6 ir 7 dd. gegu Iš jaimimo darlrootfcs.
L. Vyčių 16 Icp. savaitinis
žes, ty. panecjėly prasidės šv.
Minomis 9 vai. ir seredos va sus-ma* įvyko bal. 24 4-, vy
čių k a m b a r y j e ' š i a sųs-mas
kare baigsis.
Hiuo ypatingu Dievo malo- buvo vienas ' iš skaitliagiausių kokių kada 16tos kuopos
niu laiku
VW* l i e č i a m i pasiJ A * " *
• ' * • • • •
ir
yra buvę. Jaunimo skaitliu
naudoti
ir vietiniai
ir apie-

linkės iaraierial. Bus s v e t i m ų j ų *W6 susirinko iš vieti
kunigų. Kurie dar neatliko nes kolonijos, buvo nemaža ir
velykines, padarykite tai per svečių iŠ kitų kolonijų, nes
tą vakarę po sus-mo buvo
šiuos atlaidus.
Kun. A. Dexnis klebonas. rengiamas pasilinksminimas
— šokiai. Vyčių kambarys y*
I ra nemažas, bet šį kartę pa1# im
eivėlavusienis sėdynių nebeliRodos lietuvių parapija se-Įko g'avo tarp durų stovėti.
Nors nedaulg laiko tebuvo
naj Nashua'oj -gyvuoja, bet
turbūt šjmet pirnuj. karki to sus-mui. laikyti, teeiuus kele
'ui.
Tą gražu vakarą, rengia šv. kie įspūdžiai būna. Pirmadie tas svarbių dalykų nutarta ir
Grigaliaus choras, vadovau M y j JK) Velykų dirbtuvėse s ve daug naujų narių laimėta.
jant gerb. varg. A. P. Stul skaitlingai buvo susirinkę į
Galutinai njitartas laikas
gai, nauju vargonų i'ondo ati- kodėl pas lietuvius įvyko žy del nusiemimo paveikslų, tai
(•boras visados pa mi pennaina ir kodėl taip bus 1 nedėldienį birželio mėli.
sišventusiai dirba lavindamas skaitlingai, buvo susirinkę j
Kun. J. Statkus raportavo
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
save
giedojime,
ir
laike
pa
bažnyčia. Nasbua'os mieste y- basebalo organizavime. J o ir
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS, TAS JUMS BUS
maldų visados bažnytėle puo ra G katalikų bažnyčios. Turkitų komis^os^ pastangomis
Ax\T NAUDOS.
šia,, IKI t s Dievai gaubi na ir vi 'jut šįmet lietuviai buvo pirjau baigiamas organizuoti jau
sų susirinkusių
bažnytėlėn noje vietoje, nes buvo bega
uameėių ' j u n i o r " t>Tuas.
žmonių širdis pakelia maldoje lo daug žolynų ir puikiai iš
Nutarta pakviesti " Kank
prie Augščiausio. Jie pirbina puošta* grabas. Tai tas nevis
lių" korų, kuris mums sus
Dievą ir kartu žmonėms pasi 'uis. Kada ryte prašvito skai
iną laikant, turėjo praktikas,
tarnauja. Tžtat ir jų darbas 4i saulutė, tai žmonelial ir
809 H. 351h St Chieago visiime kame privalo būti re vaikučiai vienas po kitam 1*6 ant vakarėlio tokiomis pat iš
lygomis kaip Ir kuopos na
Tel. Bculevard §611 ir 0774
miamas,
o
šj
vakarą
jiems
ren
ĄO,
skubinos
i
bažnyėijj.
55uPADAROM PIRKIMO IR PAR
riams.
Vaikinams užsimo
DAVIMO RASTUS.
T'je į bažnyčia Marijos Vai
giant
ir
tai
tokiam
gražiam,
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
kant iio 25c., o mergaitėms
* Parduodam Laivakortes. garbingam tikslui, mes kiek delių draugystė su savo vė
veltui.
vienas turime jausti snvvy liava mergaiėių ir berniukų
Kuopos pirmininkas, P. Ori
chorą visomis iėgomis remti. buvo apie 200. Paskui pasi
Michail dasnauskas & Co. J choro vakarą nedėlioj ei rodė klebonas kun. P. Duniu- temis pranešė kas link dova
nų, kurios bus duodamos nakime visi purapgenai ir sve :ias su mišių tarnautojų pul
ku. Laike procesijos visi vai tiams-ėms, kurie-os laike va
čiai iš Cbirago.
jaus daugiaus narių
prira
Koresp. kučiui, gana puikiai užsilaikė
Perkame ir parduodame
ir ėboi'as gana p u i k i a i - g i * šys prie kuoį>os. Pirma dova
namus, lotus, farmas ir biz
na, paveikslų patalpinti "Vy
nius, skoliname pinigus, i n
Bal. LM) d. Vyriu 14 kuopu lojo laike procesijos, bet ka
šiuriname namus, langus ir fui ėjo parengus **buneo" šv. la sugiedojo rezurekeij^ pr.eš t y " ; antra — $3.00 ir treeia
rakandus į geriausias kom
- $2.09.
Antano ptar. svetainėje. Atsi mišias, tai visus nustebino iv
panijas.
I
Hj kartų l(i kp. hiunėjo 13
Prielankus ir teisingas pa i laukė žmonių skaitlingai; bu
visose mišiose giedojimas ne naujų narių: Vaikinų ir mer
tarnavimas užtikrintas.
vo ir senų ir jaunų. "Bunco'* mažų įspūdį darė. Be to, grie
Kreipkitės žemiau duotu
gaičių. Iš vaikinų: A. Zakeusgėinių" padaryta 20. Viena
• # * « 2259 W. 22nd Str. j panele padarė visus, kiti po ?.ė dvi smuikos. Todėl tokie kis, A. Gelgaudas, B. Krivic
lulykai ne tik saviškius, o ir kas, A. Lenkaitis, S. Šapkus,
Phone Canal 1295.
mažiau. Mažiausia turėjo vie- •\ et i m t.iuė i us stebi na.
Chicago, BĮ
S. Trijonis, V. Vidmontas ir
.nas berniukas -=- tik vieną
Kadagys. l. Žilis. Iš panelių: O. Zab
j"pun<"ių'\ Bet jis gavo did
rauskaitė, M. Žičkaiti, L. La
žiusių taksą su dovana. Do
T e l e f o n a s C a n a l 7288
pinskaitė, O. Uksaitė ir A.
vanų buvo daug ir kai kurios
PETRAS CIBULSKIS
Paulauskaitė.
M a l i a v o j lmo & o n t r a k t o r i o *
buvo labai naudingos. Man ir
Taip augant 16* kuopai bus
Istoriškas veikalas "Liurdo
0 A 2 (J teko.
galima netik 2 baseboio tymu
stebuklas".
Susi rink usieji. gražiai, nau
turėti, bet ii' mergaičių teuis
POPIEROS dingai praleidę vakarą links &tato seeno,it» Liet. Vyėių ratelį ir dar kokių nors žais
mi 11 vai. nakties išsiskirsto. 27) k}>. 4 gegužio šv. Jurgio lu, o centro ir apskričio ski
KRAUTUVE fev, Antano parap. svetai- uarapijos svetainėje. Veikalas riamos dovanos be abejonės
Nepaprastaj hiėje žaisti " b u n c o " yra Labai yra užimantis, kuri turės pro
teks l<i kuopai.
ai u sų
blsnto
patogu, mat gerb. kleb. kun. CIJ elevelandieėiai pirmu kar
Po sus-mo jaunimas susirin
augimas relš
II. J. Vaičiūnas parūpino tam tu piinuityti šį veikale. Loši
ko į svetainę, kur Krekšciukla
sažlnlšks
tikslui graižius stalelius vien me dalyvauja 22 merginos.
no benas visus palinksmino
Kostuaieriam"
j keturiems susės-ti.
Korespondentas.
visi galėjo žaisti lig sočiai.
patarnavimą.
I vengiant tokius vakartis, ne
2338 So. Leavitt Street
Buvo skelbta, kad laike pa
pamirškite, jog dabar turime
silinksminijno, ."Vyčio" re
ir patogumų, kas, žinoma, gel
daktorius, M. Zujus kalbės
bsta gauti, daugiausia 4< punMaža mergaitė meldė savo Vyčių organizacijos reikale,
<viu,' — atsiprašau, ne per
bet kada buvo maža laiko, o
nosį. tik į tam tikras korte tėvo, kad jų leistų eiti mo
Lietuvis Grabortus
kytis katuiikiš^vou bažnyėion žaidžiančių ūpas jaunime pa
les.
1&14 W. 28*d FU
katekizmo. Bet tėvas sako ne, kilęs, tad prakalba atidėta .at
Cicago. III.
vaike. Kitur tai kur nori ten einančiam sus-mui.
Patarnauja laido
(Gegužio
U
d.
L.
Vyčių
Aptuvėse kuopigtausia,
eik. Duodu tau visų liuosybę,
Jaunime, kurie dar nesate
aelkale meldžiu at
skr. clioras atvažiuoja į Ci
bet ne prie kat.alikų. Katali- susipažinę su L. Vyčių orga
sišaukti,
o
mano
eero su u Klaiix»dos J u l e / '
darbu busite nžgakurie
kai, jis sako, baigia mirti. nizacijos principais;
nėdlntl.
liengkimės juos pasitikti gra
Mergaitė pasivogdama nubė dar nežinote kų vyčiai veikia,
T e l . CaaaJ
1*71
žLai,,
skaitlingai.
aitf
go j sveUmtauėių
katalikų kų nuveikė ir kų ateity nu
Laimėję 3. bažnyėių, tai tėvas skaudžiai veiks, 'aetikite ant 10 kuopos

NASHUA, N. H,

S. L. FABIONAS Ctt

i

REALESTATE

1

Telefonas Y*rds 2390

F. F. BRADCHULIS
A D V O K A T A S
(Buvęs Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas)
Veda bylas visuos* Teismuos*
Padaro
visokius
dokumentus.
Duoda Lietuvos teistu patarimus.
3112 S. Halisted St. Oliicago, UL

a-

i

L

A D V O K A T A S
70 W. Monroe Street
Room 004 — Tel. Itaiitlolph 2»00
VaL. Nuo 9 ryto iki 5 po pietų
Vakarais 3203 So. flalsted Str.
Telef.

"

S. D. LACHAV/ICZ

Uiergaito

ATSIDARĖ NAUJAS

v

Knomrt jos k»nkina skaudus »taka»
,«jnisti*k(j skauimg. ar utpuol* neumlirija. str(Sn«lie«l««, »kawliirai •*!*»- «
' S i * m»«ku!ai—koki. nwp«korn« ą
• palengvinimą* patinama t v i m i uatrl- ^

• Irej. S. V.

.

104.114 S«. 4 * St.. Broaklya, N. T . .

Ypatingai dabar prieš misi
jas lietuviai v;.enas kitų Agi
tuoja kad neitų klausytis gar
sių misionierių tėvų marijo
nų Andziulio ir Česaiėio. Bet
ir agitacijos nieko nebepadairo. Visas l^awrence ? as laukia
i garsiųjų j^amokslininkų.

Užlaikau geriausios
rūšies maliavų priresc
tų, ir neprlrenjtų m»
liavojimui, taipgi tu
riu aliejaus, galionais
ir pusgalionals, gražių
sienoms išpuošti sopleros ir viso
kių
smulkių
geležinių
reik
menų.

*r tuoiam pajau^ian» mitlim'ial <*•- #
Jnanti Si" ma hoiiskleūliiant no .k»u- J
S i m . vieta, kuri į t e i k i a malonų anar,nvi: Vl»i*»l nėra MfluOo kartkujt.a
h
iurint po ranka toki 4 tikr» pafialUą. •
Pala.EasaOavia tikrai r agelM« ir .
1 * faun". kaip jiwi paicelt^jo neaiiąka.t^ .
4 mieni UikiUnciatn inwMiių per daugaU
aaKy. Vi*iuo,et laikykite jo bonka.
uaMnkioJe vietoje.
35c ir 70c. ui bonką aptitkoae.
#

F. AP. WCHTER * CO.

ii\ užsispyrimų.

CICEROJ

Pat. Biurt. ^

STANLEY BUKAUSKAS

i

Iš Xew Yorko biblistai kai
bėjo apie dangų-žemę, dabar
gi kalbės išganymo mokslo ži
novai, misionieriai.

1447 S. 50th Ave. Cicero.
iš užpakalio

Phone Cicero 8003
•

• i

Įjawrenee

' daug yra tokių persekiojimų

PAINT storas

TIK PATIIMUT JU0W

baiv.

i '

ADVOKATAS

V«*« bfttm Tlm*M T c h n u M f .
Kiziaml
uamjm Almtrnki»u.
Padar* pirkimo Ir

pardsTtoi* Psfcuiisdus

Ir \gmli»ilmm

7 South Dearborn Street
ROOM 153S TRIBUME RLDO.
Telefonai Randolph 3261

<*Aš tikiu, kad tas, kuris pirmas pa
s a k ė / "(ieri daiktai gaunami
žuose

paketuose,"

turėjo

ma

Vakarais: 2151 West 22 St.
Telefoną*

rūkyti

11KLAIAR OlOARETUS. Aš juos rū

Canal

t««7

C. V. C H E S N U L

kau ir rūkau ir jie niekad man ne

A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko Name
2101 W. I2nd St.
Tel. Canal «#M

atsibodo."

»i«"

Paprasti cigaretai turi paprastų ta
bakų. 11KLMAR Turkiški C^aretai
padaryti iš gryno Turkiško tabako,
pasaulyje geriausio tabako cigaretams.

BALYS F. MASTAUSKAS
A D V O K A T A S
Buvęs Lietuvos Atstovybės Vaftingtone Patarėju.
Metropolitan State Banko Name
2201 West 22nd Street
Telefonas Canal 6699

Y. W. RUTKAUSKAS

HELMARS
V yra absoliutiškai gryni

A D V O K A T A S
Ofisas Didmiesty J:

HELMARS supekiuoti kaitono skrynutėse, kad neluitų

29 South La Sajle Street
Kambarin

530

Telefonas Central 6399
Ciamhitojai augžciausloe
rųiiee Turkttkų ir Ec>ptiSku
c i gar c tu pasauly.

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas: Vards 4681

Mruygjjup

BOXES

oflOorlO

A. A. S l a k i s
ADVOKATAS
Ofk4a« Vldurmleotyje
UHICAt.O TJEMJN4S B t l L D I N O
7? West VVa*d)ln«:ton Street
Room 1726 Tel. Ucarbom 9057
Namo Tel. Uyde Park 9896

-

//

/*\
J5^

z^«•

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

155 North Clark Street

Room 151$ Ashland Block
Telefonas Dcarborn 4766
Vakarais: 2341 W. 23-rd Plaee
Telefonas -Canal 3589
Central 6800

A. E.
o.

STASULANI

mokti gaidų skaitymo bei gie
ADVOKATAS
dojimo, galės atsilankyti Į
Viduriniestlj Ofisas
praktikas, kurios bus laiko- Room 1703 Cliitafco Temple Bldg
j mos svetainėje. Ištikrųjų na- 7 7 W. Washin«ton St.l
Ofisas: Panedėlio vak
riai turėtų įvertinti
vedėjo CICERO
1314 8. Cicero Av. Tel. eicero 5036 \
pasišventimų ir tuomi i>asv
BRIDGEPORT Ofisas t Kitais vak,
.1236 S. Halsted St. Tel. Boal. 673?]
-naudoti.
nėję.
Lili gyvuoja cfcoras!
Visųpiriniausia j)irm. ir ve
dėjas dėkojo chorui už jų gra
'Aša»ra.
J. P. W A I T C H E S
y,ų pasidarbavimų del iškihnin
L awycr
gų švenčių kaip 40 valandų
LIETUVIS ADVOKATAS
AR ŽINAI. KAD
Dlen.: D. 514—516—127 W. Dear
atlaidams, bei Velykoms už uesenai atidaryta paukščių born St. Tel. Randolph 5584—5585
10717 Indiana Ave.
jų kuoskaitlingiausių atšilau kliubas U. 8. Veteran Jlospi- Vakarais
Roseland
Tel. Pullmaa 6377
kymiį ant Prikėlimo, bei šau- tal 90, Muskegon, Oklai Vi
mj giedojimų.
sa pradžia padaryta iš to,
••••••••»P» w
mmmmmm • 11 i i «
T e l . L a r a y e t t e 4223
Klierikui V. E. Mikaičiui kad daugumas draugų aplan
d a r viešiantės pas mūsų gerb. kydami veteranus palikdavo
klebonų Velykoms, ir atsilan jiems dovanų kanurkas. DviKaipo llctuvys, IteraTianss vis*,
dos patamaaJn kuosreriaasla
kius yusirinkiman, pirm'.nin- do^mits paukSčiij, k\\v^ dabur
H. YD«KA
8238 Weat S8-Ui Street
kas paprašo jo pakalbėti/ Kl. •šioj ligoninėj randasi labai
i i i ' i ~ ~ — r ~ r ~ ~\i
i~r — i — i t i n - • •
Mikaitis praneša, kad per Ve gražiai gieda kas labai links
lyka.s choras tikrai nustebi mina tenai esančius paelen- Telefonas Canal 5395
sus 7 mo ir prisirašykite prio nęs jį savo skaitlingumu boi.tus. Ar žinai, kad žmogus,
JOHN 6 . MEZLAISKIS
L. Vyčių org. Sus-mai laiko gerai išlavintu giedojimu. Ra( kuris visuomet ruko būtinai
Generalia Kontraktorinj,
ma kas ketvirtadienį, šv. Juv gina niekuomet nesustoti daivturi rūkyti Helmar Turkižstatytojas ir senų namą
gio i>arap. svet. vyčių kam buotis tokiems tikslams. Jam kUH eigaretus užtat, kad jie
taisytojas.
bary, širdingai busite pritina padėkota gausiu delnų ptoji-|yra padaryti is 1M)% gr\Tiai
2319 West 24-th Street
mi. -*.
Korespondentus. mu. Kl. Milca'iUs taip pat Turkiško Tabako!
(Apgr.) ^
Chicago, DL
gerb. klobęno vardu išreiškia t
3ESE2
Darbai čia labai blogai ei padėką chorui. %
na. Žmonės tedirba po trisNutarta šįmet surengti dąu
keturias dieaas savaitėje. Ku giau pasilinksminimų vasaros
4201 South Uockv&H Street*..
*J
.
Telefonas lafayette 8026
rioj šeimynoj dirba j)rie vy laikų. Nuodugnviu apsvarsty
Priėmimo valandos: Nuo » ryto iki 9 vai. vakare . .
aanranaema. Turiu garins pranešt Taranui, kad a i rydau
rengimo tokiasPraneMmas
ro dar moterė, vaikas, tai ti pavesta vakaro
ligas, kurios buvo pa vadi nto« oebaMfrydomomls. Vartoju nauja aer
•gnčiu gydymui l>»da: pes|lpnlnu Ugooiu valntais, nei onerarljonfis nevar
tiems nebėda. Bet kuriose šei komisijai.
trinu, 0 gydau « • N AP R APATIJOS būdu Oydymas ai u o būdu yrą sargu*
mynose vienas tedirba, tai jau
Vedėjas J. Balsis praneša, ija dar sraagumg teikia.
Jalam jau aplankla/l nat kelstg fydytoju, pas kurlgoa pagelhoa Iv jrt
vargas. Darbo negalima gau kad nuo ateinančio pirmadie W
naausirątfal.
o sargi Itrdieg. nervų, rgraalų. paralyžiumi. Inkstų, +*$* ne| M « ' mvmt, v • •• »• »«. w .w^. ••viFi t , ,«.>•-•—•«> rw--~*—-r-— -» .-—--.f, v •«« ~-m)
Mrdėjinio. nsfcUrOaU suai«lgplnlmala, ar kitokia sena Uga, atoik. o a i norlid
ti. '
Reporteris. nįo choristai^ kurie noi-es ii
sis—_-,
e

IAWRENCE, MASS.

Y a r d s 1015
Clikago.

JOHN I. BAGDZIUNAS

Taip-VyraiTeisybe!

IŠ CLEVELANDO.

5

i.

S. W. B A N E S

fafutAft.

b

BAIESTATE
NORĖDAMI

*

ADVOKATAI

GHIG A G 0J E

*

IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAP.
Liet. Vyčių 4tos kuopos
clioro susirinkimas įvyko po
tfumpos pmktikos, antradieijio vakare, bal. 22 d. svetai-

».

•'

i II •

i

i»

P LU MB I N G

Dr. M. S t a p u 1 i o n i s

ipsa

Penktad.,. gegužio 2 d., 193-J

D E A Ū G A į
5355,

-S^CSC

» — > « •

.'i

I

s,.

F^'.".-

NORtH SIDE.
Labda-. S$-gos G kuopos su- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
• - - - »8I
Telefonas Boulevard 1039
j j si rinkimas j vyks nedėlioj, gdMt
B I Z N I S
R^TKALAT'JA pilnai
a>pmok^ti?
gūžės 4 d. tuojaus po sumos. 1
šėnj Co-operatyyė Socifty of Ame
rica. Mokėsiu fl.00 už Sėrą. $9« už
Parsiduoda Gtroseris.
Kapinių -diena jau
netoli,
Laiffvės Paskolos.
4608 SO. ASHLAND A V E N I U , |
Visokių
tautu
apgyventa
vie
( hkaeo, III.
L. .?. MATUER
turėsime tuo reikalu dalyku*
ta;
biznis
galima
gerai
dary
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: i po
0807 tlnlon Aye.
VVEST SIDE.
KARDINOLO SUTIKTUVIŲ
, apsvarstyti,^ kad' tinkamai pri ti. Priežastį 4 pardavimo pa
po 5:W vai. vėk.
plet iki 3 po piet. 6:30 vak. iki
Telef.
Englewod
0187
9:30
rak.
tirsite ant'vietos.
IŠKILMĖS.
siruošus.
\y
Kreipkitės šiuo adresu:
Gražus Veikalas.
Draugystės neužsimokėju 4918 W. 14 st.,
PAIEŠKAI! Moteries nafi- Telefonas Beelcy 7439
Cicero, 111.
West Siilės kolonijoje Mo sios duoklių, malonėkit tai
liauta jau smulkesniu žinių
1
lčs ar šiaip jau^ prie prižiū
.
iš Ceatralinio Komiteto.
Jo terų Sąjungos 55 kuopa bene padaryti per savo atstovu*.
IOE TUKAM parlor, Crooe.ry, ir rėjimo mazty Vaikų.
Tabokos Storas, parsiduoda už pusę
Eminencija atryta gegužės bus viena iš darbščiausių kp. Garbės nariai.
Atsišaukite tuojaus pas:
Gydo specialiai visokia* ryrų ir
kainos, arba mainysiu j automobi
moterų lytiškas Ilgas
11 diena ant l.eavitt ir 55-toa [.josios nenustovi antį vietos, j Praeito mėnesio susirinki - lių ar lotus prie pat mokyklos. Biz
P. C.
9401 Madlson Street
g-ves, 1 vai. po pietų.
Te bet dirba, kruta — darbuo- m o į labdaringos Są-gos gar- nls eerai išdirbta.199 Superior st. Aurčra^ 111. j Stanį p. Weatero Are. — Chlcagu
SOOO
PorshiRK
Road
nai Balt.-Ohio gelžk. stotyje jnsi. štai gegužio l l ' d . Au-jbčs narius įsirašė užsimokėValandos: 1—4 po pietį) 7—9 rak.
Telef. Lafayetle 1271
išlipus kartu su visais delega šios Vartų atnaujintoje, sve- darni 100 dolerių Vincentas
DIDELIS BARGEN AS.
«*•
Tel. Boulrvard S160
tais, vvkusiais i Xe\v Yorką tainėje vaidins dideli ir gra-<i r Ona Raraeikei. (Praeitą. Parsiduoda bučornė ir grosernč labai
A
pigiai is priežasties, kad einu J di
DR. A. J. KARALIUS
pasitikti Kardinolo, pasvei žų« veikalą — ''Motinos Sir-jfykj dėl neaiškumo pavardė desnį bizni tai turiu būtinai parduo
M
j trumpą laiką. Kas pirmesnis tas
Lietuvis Gydytojas
kins skaitlinei būriai Chiea dis. &į veikalą vaidins įžy-, D uvo ne taip ppskelbta. Red.) tilaiyn«'s.
Atsišaukite:
3303 South Morgan Street
«759 80. Aslilaml Ave.
gos kataliku našlaitnamių vai mus artistai. Jų tarpe daly-K Gražus pavyzdis, ir kitiems
Telef. Prospect 1 2 0 V
Cbicago, Dl.
vauja ir p. L. Sabonįenė, kn-jjis vertėtų pasekti.
kii ir delegacijų atstovai.
mirė baland. 30, 1924 m.
A. Nausėda.
9 vai. vakare 50 metų ami.
Iš eia automobiliai 55 g-ve ri turi svarbia role. Šis veiKilo iš Kauno rėd. Šiaulių
Kardinolas ir palydovai vyks kalas kiekvienam apsimokėtų
apskr., Pasvilio parap. LeiiiiiieįiiniiffiifiiitiiiiiitiiiiiiiiititiMitiiiiit
į Michigan bulv.
Miehigan pamatyti.
vikinių kaimo. Išgyveno
C I C
C p~R O
Telefonas Lafayette 7098
Gydytojas ir Chirurgas
Amerikoje 25 metus. Pali
Pardavimui naujas
bulvaru važiuos iki 12 g-vės, Kontraktorius '' bizei.''
a u jas muro
mun namas 2
ko dideliame nuliūdime su
flatų po 6 didelius kam barius, karš
\Vest Sidėje randasi Įvai
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
kur jau bus susiformavusi j>a
tu vandeniu apšildomas, ąžuolo me
nų Praną, dukterį Agnie
dis viduj. Kaina $14,000 vertas $18,Tel. Yards 0994
ška ir seseris, Amerikoje
rodą su 20,000 dalyvių. Pa- rių lietuvių biznierių; jų tar 1
000, vienas blokas nuo bažnyčios ir
UŽLAIKAU Dažus, Aliejų, mokyklos.
brolį ir dvi seserį Lietu
Valande**
, - ,
- kelyje tomis gatvėmis, kur pe yra ir lietuvis kontrak
voje.
Kūnas
pašarvotas
25JOS. VAr&AlTIS.
Nuo 10 iki 12 piet.
— donas Mežlaiškis. Langams Stiklus, Varn&ius ir
Kardinolas važiuos, i paskir- torius
761 TT. 3*1 st Str.
18 So. Western ave. Lai
.. w.
. , , .
geležinius daiktus. Užlaikome
Nuo 2 iki 3 po piet
Yar«is 6*96
dotuves įvyks subatoj, 3
.tas vietas susirinks Chieagos Jis ei pavasari labai uzuntas T.
.
.
,
Nuo 7 iki 9 vakare.
0
d. geguž. iš namų 9 vai.
l
PAKSIDCODA
naujus
namas
po
6
Nedėl.
nuo 10 iki 12 piet.
*
Martin — Senour Monareh
katalikų parapijos
su savo
bus atlydėtas į ^ Aušros
kambarius Jtalsymai sulig naujos ma
Vartų bažnyčią, kurioje įvėliavomis.
Priešais suau namų statymu. Ant vieno tik maliavą, kuri yra geriausiu dos pirmas flatas šiltu vandeniu
vyks
gedulingos pamaldos Tel. Boulevard 3686
Kainos prieina- šildomas. Savininkas gyvens* po nuin.
gusiųjų stovės išsirikiavę tūk 23rd PI. stato net tris namus:' vartojimui.
už velionio siela. Po pa
4407 So. Artesian Ave.
i v
.^
Dohravalskio.
Taipgi
p. . Mež mos, patarnavimas geriausias.
stančiai niokvklu vaiku su vė- r
ft
maldų bus nulydėtas į šv.
2 lubos.
Laehaviemus,
Kazanausko
ir (
'
laiškis
btul'avo.įa
ir Marijonu
PRANEŠIMAS
Kazimiero kapines. Nuo
liavukėmis rankose. Gatvėse
4429 So. Fairfield Ave.
širdžiai kviečiame visus
Vienuolyną.
namai bus papuošti ameriko
gimines, draugus ir nažįniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiiHiiiifiiiiniiii
Parapijos
susirinkimas.
stamus dalyvauti laidotu
niškomis ir Šv. Tėvo spalvo
2-jų Metų Sukaktuvės.
vėse.
Sekmadieny, gegužio 4 d,
mis.
V ra geistina, kad visi
Nuliūdę Sunūs, duktė ir
katalikų namai Imtu tą d|ie- tuojaus po sumos įvyks Auš
sesuo.
P A R M C) S
P A R M O !"H
ros
Vartų
pa
ra
p.
susirinki
ną visoje Chieagoje papuoš
parsiduoda ukė 80 akeriij gražios j B
ti Amerikos ir Popiežiaus vė mas pasitarimui reikale Kar lonit's, yra* grražaus miško, didelis | | J
sodas stuba K kam b. su cirnent. skiepu
liavomis ir spalvomis.
Po <linolo sutiktuvių. Butu gera, I Lr "fuj-niec" apAildoma. Didelė Larnia su KIIO, ir daug: kitų budink,t.i.
piežiaus spalvos yra balta- kad kuoskaitlingiausiai susi ]' Per
ganykla bėifa upelis, 3 j?eri ar
rinktu,
žvalgaitis.
kliai; t> kftrvės; api»> 200 vifttg; 8
jreltona.

1

CHICA GOJĘ

PARDAVIMUI

REIKALINGA.

D

A

K

T

A R A I

Dr.SABrenza

Dr Marya
Dowiat-Sass

1

1707 W. 47-tll St.
Talando* nuo 8 Iki 12 dicoą, n no c
iki s vai. vak. Nedėliomii ono i
iki S ral. po pietų.

v

Dr, I, M. Feinberg

A. f

Dr. A, Račkus
Gydytojas, Chirurgas, Obstetrikas ir Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSII^US —
D— B« arjuiaim*.

I ) — B « p*\lim ir b* I I U B I B M ,
I ) — B « krtuij*.
«)— Be j « k i « f w * j a u •f/dkftUO,
• i ) — P a e U e a t a l Bcratkia slrctl, r»U t o o j •%lSTti, U cmll eiti
I darbą.
racT*« *flaU-»too»^* (akmrala tnlžr)«)
lr aktneoia iląpumo pūslėje be operacijoa, mi tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei veistais.
Apkurtusiems sugražina rlrdėjlmą.
Gj4» visakJaa liras pasekmingai, ir Jt!
yra reikalaa daro op«racijua
Pt«<e«Uaaa4 patarnavimą teikia M V 0
ofiae:

*

JONAS GOŠTAUTAS

NAMAI.

1411 So. 50 Ave. Cicero, III.

Dr. Maurice Kahn

Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vai.
po plet iki • vai. vakarą.
Nedaliomis ir eeredomls ofisas
rytas.
*

M. J. KRASAUSKAS

1 M I M I

PARDAVIMUI
FARMOS

A. f

. i + i

ANT. ŠIMAITIENĖ

r

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO-MAY 4 D. 1924 M.

k

a

!VE TURNED EVEieVOOCM IN THE HOUSE
AN MOUie AHEĄD.SO THAT
£EAU OF VOUTSS
WONT STAV SO LATEjp 1 -

t)

Tclcf. I.afayette 4146
Ofiso Tel. Boulevard 8695
Resid. Tel. Van Raren <1294

INU

Dr. A. A. R0TH
RLtiAS GYDYTOJ Ali ER
CHIRURGAS
9peeittlista» Moteri^lrtĮ, VyriSkų
Vaikų ir visų chroniškų ilgų-

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas 31st Str.
Vai.- l«—11 ryto: 2—8 po piet.
7—8 vak. Ned. 10—1J d.

Dr. CHARLES SEGAL

tS

Perkėlė

gavo offca

po

numerio

4729 S. Ashland Ave
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Litrų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo
7— ' —
*»JVO.I
N'odt'ilomis: 10 iki 12.
Telefonas Midua.v 2880

i

DR. JONAS P. POŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS! Į DR. P. Z. ZALATORIS

J Tel. CanaI 02.17 Vak. Carini 2118 j

Perkėlė savo ofisą

Lietuvis. Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 So. Haisted Str.

po nu m.

3337 So. Morgan Str. •IJ
VALANDOS: 9—12 iŠ ryto

Vaandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki C
po piety; 6 iki 9 vakare

ITno 2 vai. po piet iki 9 vak. I y .

.-»«

*___
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JAU GEGUŽĖS MĖNUO ATĖJO
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J s i % y k i t o

"GEGUŽĖS

s
5

K n \- ^ u ' t c :

MĖNUO"

5

Skaitymai kiekviena . Hienai. Sutaisė Margai is
Kaina .>0c.

|

1
s
^ S
S

Leidinys Šv. Kazimiero Dr jos Kaune

ffl

Pavasarini Baliuj

t

4442 So. Western Ave.

A. f A.
POVIL: STANKEVICZ

kalakutai ir visokios anašinos; eream 1

John G cista v, 47 m., 2518
So. Western ave., žuvo, kuo
met važiuodamas t roku daužė
į medžiu krūva Kd\vards Hines Lumber Co. jarde.

GYDYTOJAS I R CHIIU;RGAS

A.

sepereitoris; 200 bušeliu korny; 100*
Privažiavus Kardinolui 12ŠV. KAZ. AKADEMIJOJE bušeliu bulvių; 100 bus. avižų i r i
tos gatvės bus duotas anuo
kitokiŲ javų. Arti prie miesto. Se
nas s«n«liH parduoda. Tik už $2.tos šuvjs ir su tuoin ženklu 'Arbatėlė" pasisekė.
"IOO;' $800 jmokėfi, o likusius ant
mirė baland. 30, 1924 m.
kiek
laiko jus patys non'-site.
visa eisena pasijudins ir ly
Bal. 27 <!. šv. Kaz. Vienuo
1 vai. po piety . 59 metų
100 akeriti žemės; didelis sodas,
amž. Kilo Raseinių Apskr.
dės Kardinolą per Miehigan lyne, Astros Katei is perengė puikus budinkai; 4 geri iark'.ial; H
melžiaanų karvių; 10. kiaulių; 200
Pagramančiu par. Paliko
bulv. į Moly Namo katedra.
"penktą valanda Arbatėlę." vistų ir visokios masinos. Viskas
dideliam nubudime pačią,,
už $3.."00 mažiau kaip puse. j Eisenoje be kariuomenės Paiinktinos audiencijos atsi (ik
4 sunūs, broliu ir seserį.
Liii
mokėti.
Kūnas pašarvotas 4622
Daug- kitų pigių n kini nuo J 1,000
kelių pulkų, pėstininku, arti lankė ir visos buvo užganė
iki $8000 nuo 40 akerių iki 400 aELENA BUDŽINSKAITĖ
So. Winchester ave. Lai
keritju Visos tas ir kitas ukes par
lerijos ir inžinierijos, be jau dintos.
dotuvės įvyks subatoj, ge
mlr^ iMiiantižio 1H a. 1922 m.
duoda Afiehigano Ūkininkų Susivie
7 niftŲ amiiaus suliko nrlaiguž. 3 d. iš namų 9 vai.
minėtų 20,<M)0 organizuotų vv
Programas buvo gan ilgas, nijimas (Miehigun Farmers Assoeiati
miiHca
miiiis.
O
Dieve,
kaip
bus atlydėtas į šv. Kry
»n). Rašykite ant ftio adreso:
t* bt^irdė mirtis l-ipli'-M- iš ma
ni, vieiuj lik "benų" apėji bet visai ne nuobodus, nes
I». O^. Ik>x 2HĄ
žiaus bažnyčią, kurioje įno >ii n i J* s mieliausią imk rele,
Mii>kegaii Hei^iits, Miehigan
vyks
gedulingos pamaldos
ma bus i keletą šimtu.
Jau pm-traukos neįvyko, kaip pmj
nors praslinko 2 metai laiko.
už velionio sielą.
bet mano Mniis ne m a i neuž
šiandien mažne
neišgalima sidėjo, taip tėsęs. Auklėtinės
miršo, o kaip yra man stink u
Po pamaldų bus nulydė
be
savo mieliausios thikrelės.
beno gauti tai dienai. Lietu jlabai mandagia', priėmė ir pa
<) Dievo, mieliausias tefcnJ utis.
tas į šv. Kazim. kapines.
vių būriui p a l v a s muzika šv. tarnavo piie stalu. Kambary*
lengva šios šalies žemelė lauk
Nuoširdžiai kviečiame vi
nuuięs miela dukrele!
Antano pa r. benas.
gražiai papuoštas, Btodai tvar
. P a m a l d o s už Jos sielą bus
sus gimines, draugus ir
gegužės
2
d.
192S
m.
6:90
vai.
pažįstamus dalyvauti lai
Visi lietuviai tepasirupina kingai sustatyta, visas vaiz
ryto Au*roM Vartų bažoyėioje.
(po tėvais Ignotąvičiuke)
dotuvėse. Laidotuvėms pa
susirašyti pas gerb. Klebo das viliote viliojo kiekvieno
Prašau nuoširdžiai visus gi
mirė baland. 29 d. 1924 m.
mines ir pai|stamus atsilanky
tarnaus grab. J. F. Eudei
nus, kas panorės toje puikiau akį, darė malonaus įspūdžio.
10 vai. vak. 26 metų amž.
ti | šias pamaldas
kis.
Pasiliekam nuliūdę Motina Ir
Kilo iš Raseinių Apskr.
šioje ir istoriškoje parodoje
Astros Ratelis finansiškai
brolis Juxepa Budzioskienė.
Nuliūdę pati vaikai, bro
Šimkaičių valšč., Kebiškių
Kauno Rėrtybos, Kaseinhį mie 7
dalyvaudamas atstovauti lie- stebėtinai pelnė štai: už "Cha
kaimo. Paliko dideliame
iiai ir sesuo.
sto.
nee
Books"
įplaukė
$ll>0.00;
nuliūdime
vyrą
Vladislovą,
tuviu tauta. Viri vvrai, daLietuvoj motiną,
lyvaujantieji parodoje turi bilietų parduota už $.">9.00; ir' 2Subaitį,
broliu ir 2 seseris. Ve
"Puneh (^ards" gauta $39.00. \
3
būti apsirėdę tamsiai,
lione prigulėjo prie Mo
Iš]: laukų randasi laimi ma
terų Są-gos ir Dr-tės Mo
juodos.
tinos Dievo Sopulingos.
Praeitame paskelbime įvy žai; tas parodo, kad "Arbatė
Kūnas pašarvotas 1514
l
ė
"
davT'
g
r
a
ž
a
u
s
p
e
l
n
o
.
So.
48 Court — Cicero, 111.
ko klaida. Aušros Vartų pa
Laidotuves įvyks suba
Astros Ratelio narės giliojt
rapija tapo praleista.
Jai
toj, geguž. 3 d. 1924 iš na
pagarboje dėkingos gerb. Se- į
Rengia
tenka pasiusti bent 50 vynų.
mų 9 vai. bus atlydėta į
ufir
L. K. VYTAUTO BENAS
šerinis, o ypatingai gerb. Sešv. Antano bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pa
M'iei Scholastikai, su gerb.
PADIDiNTA BAUSME.
maldos už velionės sielą.
Keseii) iiiigelby, pasiflaibaviPo pamaldų bus nulydėta
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET.,
šv. Kazimiero' kapines.
\
Chieagos miesto taryba pa inu KateiLs laimėjo. Tai.pgi
So. Union ir 18 Gatvės
uoširdžiai
kviečiame
vi
Pradiia 6 P.M.
Įžanga 35c ypatai.
didino'bausmę kūdikių pri Astros Ratelis taria aėiu toms
sus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šio
ėmėjoms (mid\vifes) už ne- ger. moterims ir panelėms,
se
pamaldose.
k
Kviečiame
visus
į
ta
b
a»ių atsilankvti kuosJvuiiatatinkam.j gimusių kūdikių kurios atsilankė ir parodė sa
Nuliūdę vyras Vladas
lmgiviusiai. Muzika gries U K. Vvtautci Beno toriai
vo prielankumą. Akademike.
Subaitis ir giminės.
akių r>r i žiūrėjimų. Ta baus
iš 12 ypatų.
^_
KOllITETAI*
mė yra nuo 10 ligi 100 dole5^

THE GEEVUM GIRLS

DR. A. K. RUTKAUSKAS

Taipgi.
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"JĖZAUS ŠIRDIES" MĖNUO I
5
Labai gražus pasiskaitymai kiekvienai dienai pe^' =

\

*

I

})irželio mėnesi. Ls vokiškos kaDios verte kun. Pr. ?JBL•
5
deikis. Kaina 50f».
Išleido Šv. Kazimiero Dr ja Kaune
DRAUGAS PUB. CO..
2334 So. Oakley Avenue

|

Chicago, Illinois =
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| T5EALLV, VOU M U S T k 1-SUf LET US PLUNGE
\GO. GUS,-IT*S L A T E ! ) ] INTDTHE SEA OF
,

Argo viešbuty, 52 ir 'Ar
cher avės., kilo gaisras.
Apde 25 . svečiai turėjo dumti
laukan.
Nuodėmingos meilės suklai
dintas asmuo nustoja protin
gumo.
Sielos sveikata — jos dory-

i

