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Iš AMŽINOJO MIESTO ROMOS,

HANOVER ATSISKYRIMAS
NEVYKO.

Japonijos Ambasadorius

LIETUVOJE

—

Šiandie Dunojaus
; kontroliuoja anglai.

, LENKAI JUNGIASI SU
RUMUNAIS IR TURKAIS, i Dar daneliai.

įtaJ

Iš KRIKŠČIONIŲ DEMO
HANOVER, Vokietija, ,geg.
[Turkai nebeturi
joki<
21. — Hanovero provincij6s KRATU PARTIJOS APSKRI
B
CK
A
RĘSTAS,
Rumuni
Nacionalė relikvija.
nacionalista'i nutarė atsiskir TIES KOMITETŲ ATSTO ja, geg. 21. — Eina derybos specialio reikalo kontroliuoti
• NOMA, geg. 20. — S. Vai
Dunojų. Bet jiems
svarbu
VŲ SUSIVAŽIAVIMO.
ti nuo Persijos.
Tuo tikslu
apie lenkų-rumunų-turkų ben
stybių sostinėj AYashingtone'
pž viską, idant bolševikai
provincijoj turėjo Įvykti ple
drą apsigimimo sutartį.
Są
Balandžio
m.
2
T
>
d.,
12
va
Kataliku Universiteto koply
Bot ge biscitas.
TOKYO, geg. 21. — Japo juo nesusirašinėja.
jokiu būdu neprieitų arčiaus
junga atkreipta prieš Rusijos
landą
prasidėjo
atstovų
susi
čioje statomas Nekalto Pra nijos užsienių reikalu minia- rai yra žinoma, kad kuomet
Konstantinopolio.
Hanovero atsiskyrimo la važiavimas.
bolševikus, kurie dažnai tai
Atstovų
prisi
sidėjimo altorius.
Tai bus teris Matsui
laikraštininkus japonų išskyrimo bilius Suv. bai norėjo buvusio kaizerio
,Turkams rupi saugoti kaip
tiems, lai kitiems nuolat gra
rinko
gausingai.
Centro
K-to
didysis altorius ir jis skaity painformavo, kad .Japonijos Valstybėse paliks įstatymu,
Konstantinopoli, taip Darda*
sina.
pirmininkas
\l)r.
Karvelis
ati
žentas,
kurs
tikėjosi
provinci
sis Amerikoje kaipo naeiona- ambasadoriui ITanihara Suv. tai ambasadorius nepasiliks
nelius. ' Tam tikslui tad ir są
daro
posėdį,
sveikina
susirin
Iš (Turfcij'os sostinės Augo- < junga reikalinga.
Hs kataliku relikvijomis. Al Valstybėse k4 bus leista atsis vietoje — tuojaus apleis Wa- jai grąžinti monarchiją ir už
kusius ir trumpai apibudina ros parvyko Rumunijos at
toriuje bus naeionalė relikvi tatydinti" ir kuogreiėiaus ap shingtoną ir Suv. Valstybes. imti sostą.
(Pečiaus t a gudri seliema kelius, kuriais eina darbas, stovas Eilarity.
Jis paduos
ja.
leisti užimamu vietą WashmKas link »S. Valstybių am
KARDINOLAS APDOVA
nevyko.
Plebiscito
dieną C. K-te prezidiumu išrenka galutiną sąjungos
sutarčiai
Tą altorių papuošti reika gtone.
basadoriaus čionai atsistaty
NOJO PENKIS P 0 menka dalis
gyventoja ėjo ma Dr. Steponaitis ir J . Ka projektą- rumunų ministerių
lingas atatinkamas
paveiks
M misteris Matsui tai pra dinimo, tu i ministeris Matsui
LICMONUS.
balsuoti.
(Dauguma tiesiog tilius. Eina iš užsienio poli- kabinetui peržiūrėti ii' gaus
las.
Miręs Pape Benediktas nešė laikraštininkams
reika pripažįsta, kad tas atsistaty
tai visa ignoravo.
tikos pranešimas.
Feferen- kabineto jgaliojimtj
padaryXV žadėjo altoriui parūpinti laujant žinoti, kas
Parvykus Chieagon Kardi
valdžios dinimas yra svarbiausia suri
* Pabaigoje pasirodė, kad at tas Seimo atstovas A. fimulk- tą sutarti pasirašyti gryzus
senovės garsaus piešėjo M.u- veikiama japonų
išskyrimo štas su japon,ų išskyrimu.
nolui Mundelein, J o Eminen
simetimo projektui
trųksta štysi plačiai, nuodugniai palie Angoron.
rillo Nekalto Prasidgjimo pa klausimu.
ciją apsaugoti policijos virši
Amerikoniškas
ambasado
keletos šimtų tūkstančių bal čia visą musjiį užsienių padė
Anot
sutarties
projekto, ninkas paskyrė 5 policijos na
veikslo mozaikinę kopiją.
Išskyrimo klausimas buvo rius, anot ministerio, čia ja
su.
tį.
Atstovai gyvai! susiindo- visos tryaf valstylx\s kita kitai
kabi ponų tarpe turėjo daug pa
rius.- Leitenantus
PrenderTo garsaus paveikslo origi aptariamas ministerių
inave užsien'io reikalais teikia duos pilną pagelbą, jei kurią
Pet kas lankumo ir pagarbos.
nalas randasi Prado galeri neto susirinkime.
Visi
BOLŠEVIKAI PERKELIA įvairių paklausimų, į kuriuos jų bolševikai pultų, ypač jei gats, McOartby, McGurn, ei
kabineto išspręsta, Matsui ne visuomet i jį atsinešę su ata
nantį kapitono" pareigas Mojoj, Madride,
PROPAGANDA I
išsemiamai
atsakoma.
Toli
bolševikai
kėsintųsi atimti j r a n i r S O T Ž a n t ą L o d d y . ' .Ji<
Šventasis Tėvas Pins XI pasakė.
ri ukama jo asmeniui pagarba.
VAKARUS.
mesniu punktu eina vidaus nuo Rumunijos Besarabiją.
Papos Benedikto XV išspren
visi savo pareigas kuogeri a il
Pranešta, gog daugybė jaJis sakė, kad kas link amreikalai. Žemės l'kio Minis
Praneša, kad tą
sąjungą siai pildė parado laiku.
dimą dabar patvirtino ir im liasadoriiis Ifnnihara
ateis-Į ponų nori ire*greičiara nplciLONDONAS, geg. 21.
teris )). Krupavičius ilgame
ta darbuotis pampinti |>n- tatvdinimo užsienin ofisas raišti Amerika.
Pranešta, kad bolševikai, savo pranešime duoda visą vaizdą remia Anglija. Anglijai svar-f Už tai juos visus penkis J o
I
veikslo kopiją.
Iš Kardi
propaganda stumia tolinus j mūsų ūkio ir mišku stovio ir bu, idant Rusija negalėtų kuo Em. apdovanojo.
met nors kėsintis prieš Dar nolo rezidencijos pasiuntinys
Madridan išvyko Vatikano
Europos vakarus.
nurodo kelius, kuriais mūsų
danelais, arba užimti Duno jiems visiems užvakar prista
Mozaikinės Dirbtuvės direk
Kuomet Francrjoje laimėjo ūkis. tupėtu eiti.
jaus žiočių Juodoje juroje.
torius, grafas Carlo Mneeioli.
tė po autografuotą Kardino^
radikalai su socialistais, bol
Paliečia taipat ir kitus vi
Tenai jis studijuos to origiIo fotografiją ir JK) dešimts
ševikai nusprenlė Berlyne su
Skaitlinga armija.
daus
reikalus,
kuriuos
reikėtų
nalio paveiksle* dažų spalvos
dolerių auksu.
laikyti savo propagandos lai
tvarkyti netolimoj ateity. At
Anot
sutarties projekto,
kompoziciją.
Tai maloniausia tiems w .
kraščio leidimją ir tą laikrašti
sakius į visą eile jmklausimn, lenkai su minamais žada ko
Užims apie tris metus lai
! rams padėka,
YVASIUNOTON, geg. 21.--Koki tie bonusai ir kaip perkelti Paryžiun.
vos
ir
u^itesus
posėdžiui
pertrau
ko pagaminti mozaikine pa Kuomet KoiunrėJias sulaužė [jie bus išmokami?
laukan pastatyti viena j T u o m i l a b a i p a t o n k m t a £ ir
ka daroma ligi K v. v.
Po mihona; kareivių. Turkai S a - Į ^ r ^ ^ v i r > 5i n į n kas, nes Ka
veikslo kopiją.
APGAILI AMERIKONIŠKA
Prezidento " v e t o " antrąkart
Štai trumpas atsakymas.
pertraukos
pranešimą daro da 230,000 kareivių.
Turkų f rdillolas brangina jo skirtų
AMBASADORIŲ.
praverdamas
bonusų
bilių,
pirm
utinių
(30
dienų
Belgu žurnalistai.
Seimo atstovas J. Dagilis a- kariuomenė, prireikus, p u l t ų - v y r u patarnavimą.
kalbama, Prezidentas nepat-" tarnybos armijoje a r karo lai
Andai
Belgijos
kataliku
Kaukazą ir tenai užimtų BaTOSYO, geg. 21. — Čionai pie savivaldybes, lamų refor
virtins taksų
mažinimo bi-,vyne bonusai nebus mokami.
žurnalistu delegaeija priimta
ma palaikoma atstovų ir kitų. tumo žibalo laukus.
Yakar dieną vidumiesty mi
liaus. N'es kitaipgi valstylu's Pž tarnyba- namie įstatymu valdiškose sferose sukėlė sen
(ii Anglija pasižada blokuo nia žmonių matė, kaip MonPranešimą daro S. atstovas
Šventojo Tėvo audieneijon.
iždas metų pabaigoje sulauks paskirta Išmokėti \m $1.00 už saciją žinia, kad ^Suv. Valsty
p. M. Galdikienė apie kitus ti Rusiją Baltijoje ir J ūmio roe gatvėje automobiliu nu
Žurnalistai Šventajam Tėvui
didelio deficito.
kiekvieną dieną. 0 1 tarnybą bių mabasadorius VYoods at
Dar
pasižada žudyta Mrs. Helen Brown, 23
Seime, svarstytus ir svarsto je- juroje.
idavė
pinigvnę
kasmetinės
sistatydino.
Pravedus
bonusų
bilių, Užsieny — po $1.25.
mus įstatymus. Šiuo pirmos lenkams, rumunams j r tur- metų. Autoistas suimtas.
Velykų kolektos auką. Eina
Kaip valdžia, taip spauda
VVall gatvėje, Xe\r Yorke, tuo
Kuriems veteranams už tar
dienos darbai ir baigiami.
kams pristatyti
'aeroplanų,
25-ki metai, kaip ta ypatinga
jaus daugelio šėr.ą kaina pra-,nybą išpuls 50 dol. arba nm- apgaili ambasadoriaus atsis
Posėdis prasidėjo :) v.
artilerijos ir tankų.
auka, skiriama. Papai, kas
CHICAGO. — Oro biuras
tatydinimą.
dėjo smukti.
'"Žiiuu, tiems bus bonusai išmometai per Velykas* surenkama
Svarbiausia einasi Anglijai praneša, kad šiandie busiąs
1
Prezidentas del bonnsų p r a - j ^ ' pinigus.
PLĖŠIKAI.
nuo bebru kataliku.
apie Dunojaus kontrolę. Kuo- (gražus oras; kiek šilčiau.
NEGRAŽINS
RUHR0
vedimo
nusakė
finansini
krizj
'
Kuriems
išpuls
dauginus
šventasis Tėvas dėkojo l»elmet bolševikai atimtų BesaTIRKŠLIAI,
Mažeikių
ap.
KRAŠTO.
gaULs už ta auka ir reiškė (ial to krizio ir bus išvengta, kaip 50 dol., tiems bus Lšdho
rabiją, jie užimtų.- Dunojaus
— Skodiškių kaime, Tirkšlių
PINIGŲ
KURSAS.
bet
gerųjų
laikų
nebegalima
$
apdi'audos
eertifikatai
ant
įtaką ir Anglija
pasijustų
daug palankumo belgu žmo
tikėtis.
Finansininkai įro tokios sumos, kiek išpuls už PARYŽIUS, geg. 21. r - Ra valse., balandžio (> d., 7 vai. pralaimėjusi ekonominę kovą
$1.00
nėms.
Lietuvos 10 litų
dikalų
vadai
tvirtina,
kad
vakare
pil.
T.
Končių
užpuo
tarnybą.
Tie
eertifikatai
prieentralinėj Europoj.
Nes
Kiekvienam žurnalistui duo dys, kad bonusų pravėdintas
Anglijos sterl. svarui 4.38
kuomet jie apimsią čia vald lė plėšikai, kurie šeimininką
yra
šaliai
nebereikalinga
naš*>*£*
P*T
20
metų.
f
o
tiek
lai
Dunojus toj Europos
daly
ta po medalį, 'kurie kas me
Franci jos 100 frankų 5.31
Į ko jų savininkai, gaus nuro- žią, tai visgi Rubro krašto ir jo berną surišo, o moterims
ta
4.43
skaitosi svarbiausias komer
tai tam tikini pagaminami.
Italijos 100 lirjii
negrąžinsią Vokietijai ir lai- liepė žiūrėti! į krosnį.
Plėši
idytas
certifikatuose
sumas.
Kas bus. ko nebus, bet Ka
cinis kelias.
Šveicarijos 100 f r. . 17.78
Pasibaigus šiai audiencijai.
kysiąsis premjero
Poineare kai atėmė iš piil. /T. Končiaus
Bet
eer-tifikatų,
savininkams
Šventasis TJėvas audieneijon ro departamentas jau rengia200 litų, 20 rubl. auksinių ir
mirus, pilna suma bus išmo nusistatvmo.
si
užtaisyti
visą
reikalingą
priėmė Belgijos
pilgrimus
20 rubl. sidabrinių, 2 auksi
kėta mirusio namiškiams ne
mašineriją
apdrausti
karo
ve
(maldininku buri).
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PREZIDENTAS NETURĖS nius žiedus ir 2 kišeninius
teranus, kurtų busią arti pus laukiant pribrendimo.
laikrodžius. Apsidirbę pabė
Kas veteranų tarnavo tik
Gvardija rekrutuojama.
ATOSTOGŲ.
ketvirto miliono.
go, išmušdami visus langų
namie, tokiems apdrnudos su
Žinomou /Vatikano šveicaru
Tų, kuriems bonusai bus iš- ma negalės but didesnė kaip
WASHINGTON, geg. 21.— stiklus. Jie buvo su kaukė
ginkluoton gvardijon priimti
mokėti p i n k a i s — 50 dol. a r - : r ) 0 0 ( l o K s u s t a t a n t certifika- Ateinantį mėnesį Kongresas mis ir todėl jų pažinti nega
nauji
rekrutai. Aną dieną
ba mažiaus, yra'389,583. Gi tuose sumas bus vaduojamasi perbrauks sesiją. f>ec Prezi lėjo.
fTai jau antras atsiti
tie naujokai prisiekdinti. Del
visi kiti gaus apdraudos eer- amžiaus faktoriais.
su plėšikais
dentas Coolidge, sakoma, ne kimas šį metą
io, j vyko didelės
iškilmės.
t i ii katu s, kiekvienas eertifiPlėšikų
turės atostogų. Pasiliks Wa- Tirkšlių valsčiuje.
(Jvardijos nariai iškilmių lai
katas, imant aplamai, bus ver
ieškoma.
P.
shingtone.
YPATINGAI ŽUVO
P E R
ku dėvėjo Renaisanso laiku
tas po 9(52 doleriu.
DU RUSU.
kostiumus.
v
Šių metų balandžio 25 d.
STREIKAI BRANGIAI
Iškilmėse buvo Vatikano
Ta apd rauda
veteranams
LONDONAS, geg. 21. —
Ministerių kabinetas priėmė
ItgJEINA.
:
viršininkai,
diplomatiniai pilnai Ims išmokėta praėjus
Gauta žinių, kad Rusijoje žu
monetų įstatymo projektą.
korpusai ir kiti įžymieji as 20-ai metų arba anksčiau, jei
vo du bolševikų ekonominiu
N E W YOlįK, geg. 21. —
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
apdraustasis mirtų. "
menys.
ekspertu —Lutovinov ir Kut- National Manufacturers Asčia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
REIKALAUS ATSISTA
w
VVASIILVCTON, geg. 21.— ler, kuriedu tomis dienomis 8*a suvažiavime pranešta, kad
Aukštais plaktukas.
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
TYDINIMO.
streikai
Kardinolas Pompili, Šven Karo sekretorius Weeks pa turėjo atkeliauti Londone ve- perniaį darbininkų
• banką — ŪKIO BANKĄ.
Suv. Valstybėse visuomenei
PARYŽIUS, g. 21. — Ra
tųjų Metų Minėjimo Komisi skelbt', kad bonusai pinigais damon konferencijom
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
4
atsiėję 550 miilionų; dolerių.
dikalai tvirtina, kad kaip tik
jos garbės pirmininkas, pa |50 dolet ių arba mažiaus) šį
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draiPrieš pat iškeliausiant Lususirinks
parlamentas, jie
siuntė laišką visiems pasaulio met nebus išmokami vetera- tovinov nusižudė, nes bolševi
. tais ir telegrama.
kų valdžia patyrė, kad kuo
DARBININKŲ RIAUŠES griežtai reikalaus prezidento
Vyskupams, prašydamas au- ,nams.
"DRAUGAS/' PUBL. CO.,
tai
Millerando atsistatydinti. kų nupirkti auksinį plaktuką Į Taipgi paskelbta kad veter met jis buvo Berlyne,
GRAIKIJOJ.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, 111.
ir kelne. Tuos įrankius Šve nai iš Karo departamento ne franeuzams teikė svarbių in
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak.
:
-'*'
,SaATEISTAI, geg. 21.
Gaįb'ekarįų
pirkimo' klausiVete formacijų apie Maskvą.
ntasis įTėvas vartoja tradici reikalautų aplikacijų.
Sekmadieniais uždaryta.
Apie Kutlerį gi pranešta, lonikuose sukeltos darbininkų mą lįucagoge palietė krizis.
nėms apeigoms atidarant, ir ranams aplikacijos bus pasių
IIIIIIIIItlIlIlIlIlIllUlllllllllllllllllllllllllllllllItlIlIlIlIltlIlHIIIIIIRI
Keliolika .asmenų;Artimiausiomis dienomis bus
uždarant šventas duris Šven stos arba bus nurodyta, kur kad tąsi staiga ''miręs nuo riaušės.
širdies ligos.
sužeista įsimaišius policijai, žinoma, ar Ims galima pirkti.
jaš galima gauti.
tuosius Metus minint.

Apleis Washingtoną

r

Kalbama, Prezidentas Nepa
tvirtins Taksu B i t a

Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ

PINIGUS
a

4

DRAUGĄ"

i

D B A no Ag

pBses

Trečiadienis, geg. 21 d., 1924
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J LLIETUVIŲ
D
KATALIKŲ

DANTIS BEKRAPsTMT,

Grigaičiui diktuoja mažas ir
įeifc; 4. Įnrfti įstatymų apie
DIENRAŠTIS
, {apykvailis velniukas, kuris
titsieginių i r netiesioginių
> Kauno vaeibatyja.
•^
taip uodegaite makaluoja, jog
kapitalo
pajamų
sutvarkymų
Svečias.
~ Kaip Tam
5
Europos
politiniuose
santykiuose
gegužės
mėnuo
padaima dažnai pats susipainioja
_
.
.
,
Karelviavinjf
sutrumpinti,
Danijos princas Eric su sa
sta drįsai pa
re daug atmaina. Kad atmainos turėjo įvykti, visi nujautė,
*sau
kojas.
atvyko
New
Yor**i
6
mėn.;
6.
Panaikinti
ka^
bt kasdieną išskyros nedėldienius
vov žmona
duoti suodina
*
bet
niekas
nesitikėjo,
kad
panašiu
būdu
pasireikš.
Tiek'
'
fotam*
$6.00
ro tarybas; 7. Pripažinti so
Kasė nesenai " X - n o s , " kad Francijos t?.ek Vokietijos į Parlamentus atstovų rinkimai
servetųf —
'
vietinę Busi jų; 8. suvaJstybin
Ą rūsti Matų
$3.00 Kristus pasmerkęs turtus ir
Nepyk,
parodė tųdviejų tautų politinę kryptį. Francijoje nau- Moterų policija.
ii geležinkelius; 9: Sutikti
4 prenumeratą mokasi iškalno. Lai- turtuolius už tai, kad jie t u r
ponas, '— ji
joji kryptis nesuderinama y r a su buvusia Poincares politi J š Ženevos praneša, kad 8 . priimti Busijų ir Vokietiją i
i skaitosi nuo užrašymo dienos,
tingi. Mes paaiškinom, kad ne ne kryptimi. Poincares kabinetas gri.ųva, — susirinkus Par Am. Valstybėse ir Anglijoje
tik
negerai
nuo Naujų Metų. Norint permaiTautų
Sąjungų
.
už tai, jog turtingi, bet už neauga moterų policijos skai
lamento atstovams jis turi atsistatydinti ir eiti po sunktų
a adresas visada reikia prisiųs\f,\
šv. Tėvas y r a sveikas.
sudėta. —
ir senas adresas. Pinisai geriau- j S^l turtu vartojime
darbų pasilsėti. Jisai to pasilsio nenori, bet ne ką. pada čius.
Iš Vatikano praneša, kad Giminyste,
j siųsti išperkant krasojo ar exrysi, — tauta pasisakė prieš jo vedamų politikų. Nauji va Ginklų sandėlis.
• i
'*X-nos' prirašė dvi skilti, dai, kūne ruošiasi stoti Francijos priešaky, mano vesti
»o "Money Order" arba įdedant
Netoli Vienos rasta senos teskelbtoji " L a T r i b ū n a " ži Į — Jūsų .Didenybe karalieilgus i registruota laišką.
pripasakojo apie mumis savo daugiau taikingų su Vokietija politikų. I k i šiol Poireare pilies
požemiuose
didelis nia buk šv. Tėvas sergųs, ne-j ne *Hawai, Tamsta nei lašo
atatinka tikrenybei. Pijus X I balto kr>ujo neturi. —
DRAUGAS PUB. 0 0 .
priprastų gražiu komplimen su savo represijomis taip įsipyko visoms valstybėms, o ypač ginklų sandelis.
O' ne, baltaveidi. Aš bal
tu, kaip tai *' melagiai 4< vel savo buvusiems priešams vokiečiams, kad galima buvo tik Zagrebo mugė.
yrą sveikas.
2334 So. Oakley Avenue
nio garbintojai,'' "apgaudine rai palaukti, kad štai, štai pritrukę vokiečiai kantrybės ims
'
Francijos išdirbiniai
turį
Vokietija taikosi sn Rusija. tiems giminė: mano senuolis
Chicago, Illinois.
kapitonų cookų suvalgė. —
tojais" ir tt. O galu gale ra ruoštis j keršto žut-butine kovų su Franci ja. Noivs Vokie- gero pasisekimo 23agrebo muVokietija nusileido Sovie
4 sL Roosevelt 7791
Tikri vaistai.
šo ta, pati, kų ir mes. Rašo tija neprisiima sau kaltės už įvykusį pasaulinį karų, o vien'^J® (Jugoslavijoje).
tinei Rusijai. D-ras Weiss, po
i
Atvežė Kaunan sumenkusį
taip: "Jėzus pasakojo prily
sutiko pripažinti save esant pergalėta, bet karo atlyginimo Reichstago sudėtis.
licijoa viršininkas Berlyne,
1
ginamą, kurio prasmė yra to
Vokietijos Reichstagan 1S-• v kuris pats vadovavo bolševi- ^ ** ,• .
mokėti neišsižadėjo. Tų karo nuostolių atlyginimų Poin-,'•
-; •
kia, kad jeigu turtuolis laį komercijos
T
•• namų reviduo
.,
Reikalingas pasilsis; vaziuoic
care norėjo iš Vokietijos išlupti į galimai trumpiausį lai rinkta 472 atstovai, kiekvie kų
I-ii
lf n n i o r / i i I A U
noi»n
r o v i / f n n . namon ir
" dabok lovų, IbLaus brangina savo turtus,
pa>
ka, suardyti jos ekonominį gyvenimų, pakirsti tautos plė nas 60,000 (balsų. Atstovai da jant, atsistatydino.
tai į
Kaip gaila, kad i trupi negu sielos išganymą.
veiksi. —
tojimosi sųlygas, žodilu, jeigu tik galima, išnaikinti, sus- linasi į 12 partijų taip: vo Anglijos moterys.
ūkus prisieina vis rinkti blo dangaus karalystę jisai neį
Parvažiavo gudas namo,
kiečių nacijonalistai 96 atst.
kaldyti
į
dalia
Vokietijų.
Tokį
priešų
turėdama
Vokietija
Anglijoje dirba per d mili pasiėmė lazda, atsisėdo prie
Ltmų daugiau, negu gerumu. eis. >»
vadovauja
Dr.
Oscar
Hergt;
visų laikų did&iausras iiastangas dėjo, kokiu nors būdu pa
jonus moterų, kad sau duonų lovos, na ir daboja jų.
f ky P^laryti, ka.l ' - p u a u j T
^
į j į turto()
keisti Francijos politikų. J i e bandė įvairių kelių. Bet tie Social-demokratai 100 atst.
uždirbus.
. yra pa.lėtas l.logume .r|
^ . . m m
Nuoširdus patarimas.
w g ^
vadovauja
Herman
Mueller;
„vmų
brakeliai
nedavė
gerų
vaisių
Vokietijai,
—
Poincarė
vis
vieš
4
d ' nesuskaitomas yra kvai
. .
•
.
— Ponas gydytojau, a š nes
Centro partija 65 atst. vad.
patavo
Paryžiuje.
Atėjo
Keichstagan
rinkiniai;
jx>
jų
.sekė
ilgindamas, vartoja
turtus
LIETUVOS ATSTOVYBĖ
veikas, aš vos-ne-vos paeinu,
ir Francijoj rinkimai. I r tos dvi savaiti viskų pakeitė. Vo* kancl. Marx;
uju skaiėius."
.. » __ , ., »*. v.
AMERIKOJE.
— kalbėjo storas pilvotas po
*Jk
hnKamai, krikščioniškai, sa- k i et i ja ima j a u perdaug nesiskaityti su buvusiais Franci Komunistai 62 atst. vad.
nas.
u
Bolševikų lai k rastis dejuo- vo toriais tarnaudamas žmo- jos norais. Štai Halleje įvyksta didžiulė monarcliistų de- & *h Rischer;
_ T ^ ^ j ^ v e i k t i tik
Vokiečių tautos partija 44 Gerb. " D r a u g o " Redakcijai,
t, kad kaikur uždrausta mojnių labui, tai jis ir įeis į monstrancija. Kaizerio sunūs, princas Osearas, generolas Lu
2334 So. Oakley Ave.,
vienas vaistas yra. —
dendorfas su generolu Hindenburgu, apsupti karo Veteranų atet. vad. užs. reik. niin. Stre- Cliicago, Iii.
yklose vaikus mokinti, buk dangaus karalystę.
— Koks, gerbiamasis, sa
[e esa beždžionių ainiai. Bol,
,
. ,. .. . , apie į 70,000 vyrų, garsina prakalbose buvusių Vokietijos semann;
r>
Šiuo turiu garbės pranešti kyk? —
,
•
_
liet kam buvo koliotis tuek s^irbe. Patsai kaizeris AVilbelmas I I parvažiuoja sau ra. Voelkisch partija 32 atst.
gerb. Redakcijai, kad Lietu
— Turi arklį pavogti. —
vad.
H.
v.
Graef;
fevikėliai sako, k a d tais n * ; i l l a u g ?
miai į Vokietijų į savo žmonos Silezijoje dvarus. Pirmiau
vos Respublikos Atstovybe
A? —
baudimais
Demokratai 28 atst. vad.
[pvalų žemę "neperversi
plokščių, kaipinilži
biprieš kiekvienų kaizerio mintį kada-nors grįžti į Vo'rittiją,
nuo šių metų birželio mėn. 1
1
m
iškas mokslas
žvaigždes reikalauja.'
žvakėmis,
— Taip. Paskui Tamsta su
fliškas
baisiai protestavo Francija, x Anglija, Italija ir jų politikai Kocli;
d. persikelia naujon vieton. gaus, pasodys šaltojon, kur
Bavarų t. partija 16 atst.
pri
tariant
i
pasaulinė
spauda.
Dabar
viskas
tylu,
ramn.
Vyskupystės
Cambrai
atgi
AVell, šv. Kašto mokslas to
Naujasis Atstovybės adresas | T a n i s t a g a I ^ į p i l n a i l l ž i a ikyti
vad.
H.
Heim;
mimas.
Tas yra reikšmingas įvykis, kaip žmonių politikę nuo
^reikalauja. Šv. Kašto moka
bus:
vietų gydytojo įsakytų pas
Bavarų
ūkininkų
Sų-ga
10
mones greitu hiiku keičiasi. Kiek tai triukšmo nakėlė |>*ris reikalauja, tik kad žino
Lithuanian Legation,
ninkų, ir busi sveikas. —
atst.
1*0
praėjusiam
karui
ka
nai metais sugrįžus eks-kronprincui į Silezijų Franci ja. J i
¥ jau protas nepavirstų į už
2622 — 16th Str., N. W.,
Priežastis.
Tautininkai liberalai 10 a i ;
talikų iegos Jugoslavijoje sti- išreikalavo p t r Vokietijos valdžių ekskronpriiico pasižadėji
gesusių, smirdamai durnų smil
Washington, D. C.
Kodėl muši tų šunyti? —
Vokiečių socialai 4 atst.;
įstantį žvakės galų; reikalau p rėja. Nors išblaškyti, ir pra mų nesikišti politikoii. O dabar pats*] kaizeris parvažiuo
Pnasau gerb. Redakcijom
— O kaip nenftiši? J i s yra
-Hanouro partija 5 atst.
•
ja, kad žmonių protingos gal voslavų daugumoje serbų per ja ir nieko.
Kitos visos grupes ir par malonėti paskelbti apie šio ad 'ponios Vinčienės, kurios virė
*os netaptu tuščiomis l>olše- sekiojami, katalikai ėmėsi tei
Vok*»tija stengiasi galimai greičmu atsikratyt! nuo vi
reso atmaina siivo laikraščio ja pernai pavogė nuo mano
iriamo dvasios kultūros dar- sų i'ranetizų reikalavimų. J i e to negali padaryti atviru ke tijos neg'avo nei vieno atsto
/ikų skardinėmis.
skiltyse, o taipogi paakinti" uošvės sesers dukters tris
ho: ėmė leisti periodinius vy liu, todėl priversti imtis kitų kelių. Ekspertę priimtoji vo.
i
savo laikraščio Administraci- 'kiaušinius. —
jskupvsėių, parapijų
laikraš- decizija — nutarimas karo atlyginyno klausimu, Vokieti Kalkinanti /cga.
Barbermi redaguojantiej l f t f J B > * J t t p e l h w i G i j n - k a t a H k u
Francija nuo 1871 m. iki jų pakeisti siunčiamiems lai k Teisingumas.
jos nesaisto,— ji tų visų tik principaliai priėmė, neį s i gi
jolševikų laikraščius, mėgsta .jaunuomenės laikraštis; pasiraščiams senų-adresų naujuo
— Ickau, tavo mastas trum
lindama į smulkmenas. O tos smulkmenos ir svafbiausia 1924 m. pragėrė viršaus 100
basirodyti daug žinų. Tad ra- rodė apologetiniai lapeliai.
ju.
pas. —
Francijai. J o s yna ne kas kita, kaip tik milijonai Ir mi-miliardų trankų, ty. daugiau
Įio dažnai daug skaitlinių. N e - Į ^ , k a t a U k i 5 k o dienraščio J u llardai aukso- markių veltui įnešamų i Francijos iždą. [vo už 1870 ir U) 14 IH. karų nuo Tikros pagarbos reikšda
— Tai nieko, bet užtai sto
senai tie proletanški ponai . w s | a v i j o s k a t a l i k a i kol kas
mas,
ras. —
kusieji parlamentų rinkimai ir valdžios pasikeitimui labai stolius kartu sudėjux. Kasine
skelbė, kad pasaulyje yra | n e U m - l j o . ,» a .. i( i,. ą ,į n( . i r b l l H .
K. Bizauskas.
gerai patarnauja Vokietijai savų tikslų siekiant. Antras Vo tai nuo alkolio miršta apie
kalbi) ir ju joks Di«*wI
r e i k a , 0 spil.iallli
pI..u,gjo
Liet. Respublikos Atstovas kuu savo galima ir nuodėmės
kietijai nepakenčiamas dalykas, t a i į atlyginimo suskaitą 200,000 žmonių, kas tame lai
nesutvėr,;s. Tuo tarpu vieno- \Msū ; . W T 0 j
^ ])icn.
S. A. V.
nėra, nes naminė,
iš okupuoto liultr'o krašto anglies, geležies, miškų h tt. iš ke sudaro į 9 milijonus. Tarp
raštus vra bepartvvis, stovys vežimas Francijon. įteikėjo rasti būdas, kad tų visų butu luikomų nusikaltėlių kalėji
v 5. Pirkau buėeme ir patarė
^albų, kalbelių. Pasipūtę ig- ^ k a * t a l i k } į k o p a g r i n d o ir
man pardavinėti " N a u j i e n a s "
KLAUSIMAI BE ATSAgalima teisėtu būdu nepildyti. Kaip gi nepildysi, jeigu ni;o muose yra 70—80 nuošimčių
rantai, skelbdami t a k i a s \ 9 m d a Ę š k a t a l i k u p ^ i p u s
ir kitus bedieviškus laikraš
KYMŲ.
latos normalės r*ųlygos. Tad sųlygas prisiėjo sudaryti ne- mėgstančių ragauti alkolio
inias nežino, kad kalba n e - j b e i l n o k s l . K
čius, sako, kad biznis geriaus
nornuiles. Vokietija tam reikalui panaudojo l>olaevikus i; nuodus. Del alkolio plinta
a daiktas, kuri galuna sut1. Susipykau su klebonu irj e į s . Kaip ištikrųjų?
Katalikai gyvai supranta visus Jiubr'o krašte darbininkus. Patys tautininkai kursto džiova francuzų tarpe.
Kerti.
atėmiau savo vaikų iš parapi- 1 e. Sako, kari skaityti blogus
savo spaudos svarbų ir savo darbininkus prie streiko visame okupuotame krašte, ragi Nauja politika.
Bet žmogus, kuris kalbų Į a ^ ^
prenumerata
remia
na statyti nepriinitinas darbininkams sųlygas ir pakilti
Jeigu Herriot'as sudarys jos mokyklos ir įstūmiau i pu raštus ir laik*aš^ius y r a ne
vartoja, kur.s proto tur., ne-; K i m u s j a^nraštį.
streikam Darbininkai sustreikavo. Sustojo
susisiekimus. naujų Francijos Ministerių bllc school. A r gerai padą gera, o mano vyras kai'susifišsi perėjo pats, kaip blusa
Sustojo Francijai užmokėjimai žalia medžiaga. K a d tasai Kabinetų, tai busiu valdžios riauT
p>. tai kunigas ncf tris kar
<Jai,a
k
smiltyse. Nes ir blusa pati per
, * d lietuviai katali2. A r gaus žmogus koki tus jį aplankė -o jis visuomet
streikas galėtų toliau tęstis, patys darbininkai padeda strei programan įnešta šie įstaty
kaį
save neatsiranda.
nevisi moka branginti sa
kuoti, kaip telegramos iš Dusseklorfo sako. Darbdaviai tei- mų sumanymai: 1. visiška vi nuopelnų pas Dievų už plati-' bedieviškus laikraščius skaity
vo katalikiškus laikraščius.
"Naujie <iavo.
kia streikininkams pinigii^ ir kitokių pagelbų. Jvairiiifl gijsiems politiniams ir karei- nimų ir skaitymų
Amerikoje išplatinta perei
Mušu broliai katalikai duž nesus'\pratimus, o gal ir tyčia suplanuotus, su bolševkjtine viams nusikaltėliams amnesti n ų " ir kitokių blogų raštų?
— Ant šiv ir daug kitų
iais metais vienos tiktai, dr-įnai savo vardų, pinigų, garbę Rusija Vokietija vėl sutvarkė.
3. Nejruriė tvirtina, kad [klausimų atsakvmą
rasite
j a — dovanojimas; 2. atšauk
jos 7,101,289 egzemplioriai šv. ir darbų atiduoda kovojanMes matome, kaip staiga mainosi Europos politiniai ti įstatymų duodantį valdžiai Svenėiausį Sakramentą įstatė «Laįv<>.»
f Skaitvkite " L a i ,
J
Bašto. Kiek katalikų
tarpe tiems su katalikystės princi santykiai. J i e dfcr nėra naujai nusistovėję. Nuo tų naujų teises savo parėdymu ekono- Šventieji Tėvai. A r ^tiesa?
v«
<'T*i*m.» kainuoja
M~A*~.3L tik
M
vų."
"laivas"
išpirkta egzempliorių, čia nepais įvairiems socialistams, santykių gero suderinimo priklausys Europos gerbūvis ir mizuoti reikmenų vartojimų;
4. A r valia gerti i r pasi $1.50 į metus, eina kas savai
įskaitoma. Tai visgi parodo liolševikanis, bedieviams. Lai taika. Mums svarbu y r a sekti tie įvykiai, nes netiesioginiu 3. Atšaukti įstatymų apie 20 gerti namie padirbtos "inuntė.
J o adresas y r a ; 2334 So.
Amerikos žmonių linkimų kas susiprasti katalikams.
būdu ir Į mūsų Tėvynės reikalus jie turės didelūs reikšmė*. nuošimčių
mokėjimų
nuo sainės ir byro"? Kiti sako. Oakley Ave., Cbicago, 111.
rita
prie tikėjimo, ivad ir ne visi
—*
<*» 2S=
—
•M*
rrr-r
nesugadins. Klišės yra daromos Londono,
Europos lietuviai galėtų geriau suprasti
randa, bet daugelis ir dauge
vaizdų kdip Amerikos lietuviai dirba, Jin
o knyga spauzdinama Kaune i r ligi ru
lio ieško.
Amerikos lietuvius, jie turi geriau pažin
ksminasi ir tt.
i
denio gal bus užbaigta.
ti
psichologijų
ir
apystovas
tos
Šalies,
fctt
Bolševikų chuliganai prie
7. Lietuviškų bažnyėių, svetainių, mo
Ypatingai
imgeidaujaina
yra
sekan
rioje
išvažiavę
lietuviai
gyvena
ir
lodei
tos progos drėbė toki purvų:
kyklų, žymesnių komercijos ir pramonės
čių
fotografijų
i
v
minėtoje
knygoje
daug
yra
kalbama
ne
* "girdi, "žmonės mėgsta skai
įstaigii ir tf., kad ))ąrodyti kaip pačiai
1.
I
š
mūsų
išeivybės
Amerikon
isto
lik apie Amerikos lietuvius, bet ir apie
tvti. sensacingas ir riebiai Ivišsikerojęs yra Amerikos lietuvių sociaReikalinga fotografijų.
rijos, lietuvių nuo lenkų skirimasis ir tt.
Ameriką, apskritai.
tiniais tauka'-s uždarvtas knv
lis ir ekonominiM gyvenimas.
Xciižilgo išeis iš spaudos mano kny2.
f
vairių
Amerikos
lietuvių
draugi
Kalbamoji knyga bus skaitlingai iliu
gas/'
- * v ga apie Amerika Ir Amerikos lietuvius.
8. Typinga amerikiečio lietuvio šeijų,
•Susivienijimų,
seimų,
parodų,
mani
struoki paveikslais iš Amerikos buities jr
įiiyna, pinuos gentkartės tyj)ai. lietinių
Savo supuvusios šiniies iš Knvęrns tikslas yra nupiešti dabartinių
#
festacija, gegužinių ir tt. fotografijos.
apgyventos gatvės ir tt.
is amerikieėių lietuvių jjyvenim©, idant
tvirkimą jie primeta visiems Amerikos Jungtinių Valstybių kultūrų,
3. Žymesnių amerikiečių, lietuvių veikė
9. Lietuvių basebolininkų, futbolinin
Lietuvos visuomenė galėtų vaizdingiau su
žmonėms ir prisiskaitę kator- kuri daro Įtakos į visus ineivius ir apra
jų fotografijos.
.
kų ir kitų sportininkų fotografijos.
prasti kas per šalis y r a toji garsioji Ažniko Kaškiaučiaus ^'daktariš šyti Amerikos lietuviu^ ir j ų didelį pasi
4. Fotografijos iš Lietuviu Dienosdarbavimą Lietuvos labui, idant, vieni ki10. Fotografijos iš Amerikos pramo
merika, kokį didelį kultūrini ir ekonomi
kos"
jx)mografijos
danguje
aukų rinkimo if kitos šitos rūšies, rodan
•
f
nės, politinio gjvenimo, kultūros ir tt
nį progresą padarė Amerikos lietuviai ir
; saulės nebemato.
cios kaip darbingai Amerikos lietuviai
1us geriau pažinus, prasidėtų d a r sauVisiems, kurie mųloniai išgelbės man
I—
_.- *.
kaip
svarbi
yra
jų
rolė
Lietuvos
Valsty
• i
rūpinasi Lietuvos šelpimui.
larvirl^^nė darbuotė tarp abiejų tautos
name atsiunciant prašomų
fotografijų,
bės atgaivinime. $ęryšy so štuomi nialoKolševįku spaudoje ant kie
5. Amerikiejių lietuvių žygiai prie
dalių.
busiu širdingiausiai iir patvariai dėkin
niai
prašau
turinčių
įdomesnių
fotografi"kvieno
žingsnio
rasi
tokių
ne
Amerikos Valdžios del Lietuvos pripa
I
Paliekonių su išeiviais artinimas yra
gas.
žmoniškų blevyzgų ant viso, Menas svarbiausių mušu tautos reikalų,
jų iš Anlerikos ir Amerikos lietuviu gyžinimo ir tt.
Kazys Gineitis
kas mums brangu ir šventa. vienas tų būdų, kuris galėtų žymiai padivonimo, atsiųsti man j a s įdėti į minėta
6. Lietuvių prie įvairiu; darbų fotog
10, Palace Gate,
jo^ ištikro atrodo, jog jiem.* dinti pavojais apsuptos ir taip susiaurin
knygų. Reikalingosios, fotografijos bus
rafijos — fabrikuose, anglekasyklose.
Kensington, W. 8.
•Inias diktuoja. 'X-mj'
tose sienose mūsų valstybės galyte. Kad
grųžinlos savhuukaui*, klišę darymas jų
fanuose ir tt, idant europiečiai turėtų
London, Enylavd,
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SĄJUNGIEČIŲ DOMEI.
i ibnikas.
Draugijos rengia parapijom
Moterų Sa-gos Chicagos Anaudai piknike, kuris įvyks
gegužio 25 d„ 14th st ir kam pskričio susirinkimas j vyks
C D
p
gausus ir pasidžhuigtini. Kar. neįvykdinta visi iženai kurie' pas Center ave. darže — neto sekmadieny, geg. 25 d. 2:00
tais iš pilnos salės žmonių užsibrėžta prie prakalbų renIi nuo bažnyčios. K a d tik ora3 vai. po pietų, 1924, Aušros
tiek narių nepelnyta, tiek [ gilino tokiame trumpame laibutų gražus, tikimės turėti ge Vartų parap. mokyklos kam
Prakalbos
nepasirįžta darbuotis, kiek t$ ke.
bary, 2323 % 23rd- Pi. Nuo•
r$ pasekmių.
Darb
įninkąs
širdži'ai prašau visų kuopų
Bekui., geg. 18 4. šv. Anta vakarą, iš apytuštes svetaines.
Pirmoji
Komunija.
no parap. svet įvyko Lietu Sugrįžo į kuopa; tokie veiklus
atstovių pribūti susirihkvman.
Vaikučių Pirmoji Komuni Seimo Komisijos narių taip
viu Darbininkų lvooperatyve> pasižymėję darbuotojai, kaip
ja birželio 1 d. Nepaprasta gi prašau būtinai pribūti nes
Sąjungos 49 kuopos prakalbos, j A l - Krenehis ir A. Bislis; $metinė parapijos iškiftnė.
N'edaūg žmonių atsilankė, ne-'stojo į kuopa nauji nariai,
komisija turės posėdį. Ka
daug ir kalbėta. Kalbėjo tiks-' darbštus veikėjai: Doin. Milą
dangi jau pradėjome tuos di
Dirmavonė.
sauskas,
K.
Milašius,
J.
KrcuŠiame
miestelyje
vasaros
liau senas L. D. K. S. darbuo
Birželio 8 d. 11 vai. iš ryto delius darbus, todelei yra kas
tojas, adv. K. Česnulis; tru- cius, Ona Statkiene, V. Da-i laiku yra smagu gyventi, nes
svarstvti susirinkimuose.
y ra tyras oras. Kaikurie žmo mūsų bažnyčioje atsilankys
ropoję kalboj, iš prakalbos bužinskienė, J. Budrikas.
Tai-gi, brangiosios, visos
išsisuko adv. B. Mastauskas.
Sekančiame kuopos susirin- nes persikelia iš Chicagos gy Vyskupas iiĮ suteiks Sutvirti
laikykime savo pareiga suva
Ant galo ir karštai, ir karčiai,Aktine tikimasi kad bus patiek venti. Pragyvenimas nčra b* nimo Sakramentą virš šimto
žiuoti į kiekvieno mėnesio
ir meiliais žodeliais, su nuro- ta svarbių sumanymu, užsi- rangesnis kaip Chicagoje, tik asmenims.
susirinkimą, bendrai
pasi
Žinovas.
dvnm kaip reikia darbuotis ka; brėžta dideli darbai. O prie namų raudos yra ' brangios.
tarti. Susirinkimai iki Seimui
Itejo kun. kleb. H. J. Vaičių-; to- stipraus pasirižimo kokis Bet dabar daugumas žmonių
įvyks kiekvienų, mėnesį if tai
nas. I r viso to vaisiai buvo" buvo parodytas ta v a k a r e stato daug namų ir taipat da
paskutinį sekmadienį Aušro*
tai galima sakyti, kad ne spc ug biznių įstaigų statoma, nes
Vartų parapijoj.
liojimas jei pasakoma, kad biznierių vis kas kart daugi
Apskr. Pirm.
ATSIDARĖ NAUJAS
dideli darbai, tai bus ir nuvei nasi ir miesčiukas didinasi. Šioj lietuvių kolonijoj jau
Yra ir lietuvių biznierių. Vie nimo veikimas buvo kiek siu
kti.
Prie to dar bus galima pasi ni turi gera. pasisekime, kiti stojęs, bet išaušus pavasariui Praneš/mas ncrthsaidiečiainc.
naudoti gerb. kalbėtojų viešu prastosiu; kai kuriems net visokis veikimas atsinaujino.
Ryte 5 vai. einantiems į
*
reikia eiti dirbtuvei! uždar
galima gauti pirkti
įflmT*
Užlaikau geriausios
pažadėjimu, kad jie mielai ir biauti, kad galą su galu su- Vyrių 82 kp. balandžio 27 d. dai^bų
44
rūšies maliavų prlreng
turėjo teatrų su įvairiu pro Draugų" ir " L a i v ą " pas
noriai kalinsią dar kartą, prio du rus.
tų. Ir neprlreriftų ma
gramų po kurio buvo pasi V. Nausėdų 1645 Wabansia
didesnio susirinkimo. Už pra
liavojimui, taipgi tu
• Lietuviai dabai išsimėtę į linksminimas. Visa kas gra Ave. ir pas J. Kaituli, 1641.
riu aliejaus, galionais
kalbas ir pasižadėjimą; jiems
keturias vietas, ne taip kaip žiai, pavyko ir visiems sutei X. I'aulina str.
^
ir pusgalionais, gražių
ačiu.
sienoms išpuošti Dopleros ir viso
pirmiau- Kokiam reikalui at kė gražaus įspūdžio.
kių
smulkių
geležinių
reik
Šių prakalbu rengimu dau
menų.
sitikus negalima sueiti vtgiausia rūpinosi P . AmbrozaiVakaro pelnas buvo skiria
DIEVO APV. PARAP.
sieras
į
vienybę.
tė ir VI. Bukauskas, su uolu
mas n'aujos mokyklos staty
Darbai kolkas dar eina; lite
pritarimu geri), klebono. Ne
1447 S. 50th Ave. Cicero.
mui.
Draugystes šv. Jono Evan
ra
ria
jįu
geru.
y|*ae
mergi
iš užpakalio
pavyko sutraukti daug žmo
F. Ž.
Phone Cicero 8003
gelisto susirinkimas įvyks su
nių i prakalbas gal dėlto, kad noms, užtai daugumas važiuo
batoje, gegužės 24 d. t vai.
ja i Cliicagu dirbti.
vakare, Dievo Apveizdos pa
Dabar, atšilus laukiama pik
rap. svet. 18 ir Union ave,,
nikų. Girdėtis 3 draugijos ren
*
£iasi prie piknikų, būtent dr(Jegužio 11 d. Ji. V. 48tos nes 25 d. įvyksta par.ap. pik
l e l . Boolevard OM7
Telefonas Botilcvaril 19S0
ste šv. Jorio Klrikstytojo ir kp. I>asi'ball komanda žaidi' nikas, ir suprantama, atštuoniolikieėiai važiuos visi grynu
kito/..
su smarkiu svetimtaučiu, ty
4*08 s o . \ S U L \ X I ) A V K M 1:, t
Veikimas lietuviu jaunimo mu, Tallula Oreys. l i k i m a s ern pakvėpuoti ir pasidžiaug
C h i c a s o . Iii.
eia kaip ir užmiręs, nes jau pirmame i įminga ne[)isisekė, ti gražiais gamtos vaizdais.
V a i . : S r y t o i k i 12 p l o t ; 1 p o j
1 7 0 7 W . 47 -th
UL p k t iki 3 p o plot. . 6 : 3 0 vak. I k i ]
Pageidautina, kad draugai
irimas i-šsimetęs r visus kam todėl, kad manadžeris inėgir * l a n d o a n a o g ffci 1 1 d i e c * . D Q O «
ir.UO * a k .
ik
t ral. r a k . K e l f - U o n u i u no •
pus. Čia augę vaikinai bei
atsilankydami
susirinkiman.
no naują ])itfherj. J i s padarė
Iki 3 v a i . p o p i e t ų .
mergaitės nesiinteivsuojasi, lle
nors rx> vieną naują draugą
dvi klaidas, kurios davė opo
T e l e f o n a s Beeley 7 4 3 *
tuviu veikime maža ją galima
atsivestumėt prirašyti.
nentams 5 bėgimiusi bet kaip
rasti, o iš Lietuvos atvyku
,J. Sakalauskas.
jo
vietą
užėmė
Grigiškis,
ta
sių yra tuzinas a r daugiau lie
Gydo specialiai visokias Tyru ir
Gydytojas, Chirurgas, Obs- tuvaiehj, bet vaikinai ja\i su da viskas kitu keliu ,ėjo. Grimotsi-Ų lytiškas ligas.
I
I! > • — » - —
tetrikas ir Specijalistas
S401 Madlsou Street
augę ir nekurie virmiau veikę giškis yra pasižymėjęs pitehe
a s m p . Western Ave. — CMcago
Elektroterapas.
atstojo nuo to darbo. Naujų ris ir jam labai gerai sekėsi.
Valandos: I—4 po piety 7—t rak.
IŠIMA TONSILUS —
1)—Bs —Hniis*.
PIRKTI, PARDUOTI AR MAtį ta tarp;i neatsiranda ir 116 Bušnikas gabus M center fiel- NYTI
D—B« pHUs t* b* • > » • — • _
VISADOS KREIPKITftS
5
»)— B« kraaie,
4)— B* j*ki« p s r s j s a a sveikatai.
ra tokios vienybes, nors vai d e r " padarė *'eireus cateh." j P A S MUS. TAS JUMS BUS
Tel. Boulevard 2160
«—Pmeli«ttiBl a s r s i s i a t i r s * . «*A N T NAUDOS.
U t o e i T^IKTM. I* catf sNI
kinu ėia ir yra ir gana gerų. Nors basebolininkai pralaimė Į
| darb*.
DR. A. J. KARALIUS
F e s r a s 'GaU-stsBes* (akmeni* tuliyj*)
Visa bėda, kad nėra kam va jo, bet Springfieido ^rooteIr akmenis llapnmo pūslėje be o>
Lietuvis Gydytojas
peracUoa, su tam tikromis moktdovauti. Jei atsirastų čion r i a i " islaimėjo todėl, kad kaip
ltikomla priemonėmis bei vstatala
3303 South Morgan Street
Apktirtnsfcmi sugrąžina sirdėjlms.
..
vienas kitas gabus jaunikaitis merginos pradėjo " r o o t i n h " ,
Cyda visokias B g s s pasekmingai. Ir Jei
C h J c a g o , 111.
yra reikalas daro operacijas.
- — —/
studentas, viskas kitaip imtų tai Tallula visai negalėjo at
PrefeaUeaaU patarnavimą telkia save
ofise:
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. Htigti, stiprėti, o suMorgani- silaikyti. * Sėdėdama arti s vai
"*
Ofisas atidarytas: kasdien nu* 1 vai.
/4ivę lietuviai daugiau rimto
po piet Iki t vai. vakarą
dininkų, aš patemijatt, kad 819 *. 35H» 81. Cllitago
Nedsllomls Ir šaradomis ofisas
rytas.
darbo nuveiktų.
Tel. Boulevard 001* ir 0774
larp
j
u
3*ra'
daug
entuziazmo
PADAROM
PIRKIMO IR PAR
Gydytojas ir Chirurgas
P. M. Valuckcts,
DAVIMO
RAiTUB.
ir mes daug tikimės iš jų su
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
a
Parduodam Laivakortes. %
lankti. Šį metą mušu tymas
Tel. Yaitb 0994
-•m
• '
- • • " "
—
yra
dvigubai
stipresnis
ir
jei
GYBYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandom ?
gu chica^ieėiai norės išlaimė4442 So. Western Ava.
Nuo 10 iki 12 piet.
Telefonas Caual 72SS
,
Lietuvis Ombortus
Tclcf. Lnfajctte 4146
ti tarp Vyčių " State ChamNoo 2 iki 3 po piet
PETRAS CIBULSKIS
aai4 w. asrd n.
Nuo 7 iki 9 vakare.
pionship"
jie
turės
^some
to
Maltavojlmo Konteaktorios
Clcsfio. UL
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
Patarnauja laido
)fix> T e l . 1 3 o « k \ a r d
089S
go •n
t *
tnTėse kuoplfiausia.
0 A2 Ų
Rezld. Tel. Drcxel
9ltl
Onita.
Reikale meldžiu at

0RDEN*S Eagle
P i e n a s ) neturi
nieke luto tavy kaip
tik gryną karvių pie
ną ir gryna cukry.
nis maistas įmų ku
štąs kūdikiams per 63
metus ir yra vienati
nis maistas savo kū
dikiui duoti kada mo
tinos pienas jo neužganedina.

MELROSE PARK, Ui.

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną,
prisiūsk mums šitą paskelbimą ir mes
pasiusime jums penėjimo instrukcijas,
Kūdikiu K a m ir kitokias brangias in
formacijas, dykai.
THE
BORDEN
COMPANY

BOKDEN
BUILDING
NEWYORK

8

GARYJNO.

=

PAINT storas

DEL APttUPiNIMO
MOTINI/ Ift tJŲ
KŪDIKIU SVEIKATOS.!

CICEROJ

rtlh— ym^iliiii $yrm
tvinwflitaySMif IMIM
Ir SHS pmmmt, IM m
m dalyku.
tajMlf

STANLEY BUKAUSKAS

SPRINGFIELD, ILL

D A K T A R A I

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr, S. A. Brenza

Dr, I. M. Feinberg

s

Dr, A. Račkus

i

•

i

-

urpUto alTiral Ir hkr»l
Vftrtf1MM&.
A

Nors daugelį sykių normalus, svei
kas
kūdikis nereikalauja
gydytojo
STR.\1PSXIS
priežiūros,
bet
tai
laimingas
atvejis
įpratimai.
retai
pasitaikąs.
Jeigu
kūdikis
neaiJpratimal yra pasekmė atkartotinų
učia
n
veiksmų. Kadangi kūdikis neatskiria f*
**?*- * f *
f * P f o » taip
blog* nuo *ero įpratimo. moUnospri *aip [f.kia motina neturėtų vilkinti
valumas butų daboti kad tiktai geri PąaltaHma au aydytojn. tt kitp. pu
jproclat mitų užvedama ant minltes. s p s - normalus kūdikio priežiūra, ru,tn
Kadangi labai sunku a.tmoklfi kudi- ^ T V
?,ama* T
* \ ^
^
k} kua.net jis jau pramoko kokio |- » krūtų penėjimo ar tai iš Bordep «
ei^
I R a g " , e P* e n o ' kuomet motinos pieKeguHaHfikiImas yra kertinio a k f f l W > a s ] V i s c n h a - turėtų išaugti tiesiai f
ypaungai kalbant apie kūdikio kūno ?7*\k*> ,*?"£?
I L ^ , ^ " ^ J 1 ,
runkcUas

valayina

Vidnrtu Jluokinimav
Kūdikį galima pramokinti

Dr. Maurice Kahn

DR. A. K. RUTKAUSKAS

i

S. D, LACHAVVIGZ

PRANEŠIMAS

sišaukti,
o
mano
darbu buslta «l»t*nėdlntl.
1171
Tel.

RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRrRGAS
Speefaltetas Moteriškų. Yyrl&kg
Vaikų ir visų chroniškų Ugų.

H M
=

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
v

Kampas 31ft Str.

Vai.: 10—11 ryto: I—1 po
7—8 rak. Ned. 1§—II d.

put

Dr. CHARLES SEGAL
Perkelt

savo

otteą

po

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Liftų
Vai.: ryto nuo JO - 1 2 nuo 2—4
po pietų: nuo
1—t.?s
vi
Neclčilonus: 10 iki 12.
Telefonas Mi'taay 3880
,

DR. JONAS P. POŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą

po

num.

3337 So. Morgan Str.
VALANDOS: 9—12 iš ryto
Vne 2 vai po »iet iki 9 •**.

I

I!

I

Į

II

f "S

I

Tel. C'anul 0257 Vak. Canal 2118'

DR. P. Z. ZAUTORIS
Lietuvis Gydytoįas Ir
Chirurgas
1821 So, Halsted Str.
VuattdoH: 10 Iki 13 ryte: 1 lkl
po pietų: C/ iki 9 vakar*

į — ^ĮSJUĘĮSJf

f

re ar

numerio

4729 S. Ashland Ave.

^Į—J

1

M M f l ' M » » M i

Areyou selficonscious
about the impnssion
yo% malte on peoplef

P

ERSONAL appcarancc has a lot
to do with ėhc way you fecl.
Clothe* count, of cnurse. But still
thefe it one tfcinį| so many pcople
overlook—sort»«thinc that at onec
brands th«m as eithcr fastidious or
careltss—the teeth.
Notice today how you, yourself,
watch anotnef person's teeth whcn
j he or she is talkiag. If the teeth are
not welt kept thcy at onec become a
Liiitriut T—th Past* chmms t—tk s «*w
liability.
w*j. 4 i ImU »«r cktmiu* kmv discęvtnd*
ptlttkimt imgr*ditnt that rtmth cUmm mit*'
tul termtekinf thš tn*m*l-a
iifcullpnimm

A largė t ube of Listerine ToOth
P«jte is only 25 cents; at your drugg>t's.—LamhtrtPh<»rmąc4lCo.>$&int
Ledu, U. S. A.
^m

augimas
kia

)

ber

•Skaityk šiuos «traipsouus ,kas sa
vaite ir pasidėk ateičiai.

KURIUOS SIUNTĖ J?ER "DRAUGĄ" SIB ASMEiryS:

rali

sallniska

Telefonas Canal 5J95

JOHN G, MEZLAISKIS
Generalii Kontraktarim,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 We«t 24-th Street
Chicago, IU.
mm*

m m* m * m w
m mm %M
l A f a y e U e 4flSt

PLUMBIN6
Kaipo lietuvy*. lietUTlams visa
dos patarnauja kasfirismsa
II.
\vmUk
į s a s Weat is-*t» Btfaat

Į 65c. u i bimaą Į

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

2338 So. Leavitt Street

••>
«et.

išaugo j drūtus

rlfitknng mfrtimij V**^- CUsM^k o W kitų pagarboje. Tik
su tni|w«ni patrinfcit ifaivos (Kln k»«kvU-nfl *aka#n p«-. kokia <V*imt d — i A-?Jp™ iVTCikė. jiinu
c^iintU nusiimti i«i-o «vt>Wl« »«• kur. Pleiskanos « > ^ ^ l k a i | trumpą taiką
Ir T-o V». viiik^'i kij rtikfc. Ati*\ti, Ui r«tk*r?t^i8 pat-mtl ir* voi o*ą m Rttffl**.
ir ūaueiau ni kuomet plėifikJi.os jų* nekankins. Koki skirtumas tuomet Oiu!
CO., 1 0 4 - 1 1 4 S o . 4 t h St- Brooldyn. N. T.
F.AD. RICHTE*

stostumeriamB
patarnarima,

»ii

ištuš-

R&ffleS

Nepaprastas
mūsų
bisnio

Wa

kūdikių

CAUt d«%«ti naujaf ^(K^vtn riutą; Stikliniai žlhan^iuą ltv*rfk\\*\
Jrnnt pVT^tU n»*ai pili »«tti imikiaf mipuliruoti. Ir lybiai, ftvar*l I W * I M U I rtulMM,
t į t — jej ^ ų g»lv» iHltui |fl»p»^t-tį — u i tas bugadina viskij.
Ka toklrm rtsitlkime p^manta apie r i jumj *r}1lt»©ji panrtCf Ti««« Jasų T>a«Ąįą, nueif niekais, jei jųs pradAnte kasyti «avo falvą
j>»'ir.rvti fnrų impivsŲf
tanRi
vis« kambarį. N«u«okit
t J)jTA\ii nešvuriat pleiskanas { *

POPIERŪS
KRAUTUVE

> ! • , • • —»

"ilflonai

Puik iai
Pasirėdęs Jaunikaitis.

IR

Gegužio 14 d L. Vyčiu 48
k p. mergaites surengė labai
įdomų
vakare
vadinama.
:
' L e a p Year $*#$J\
'Į$&
b o s " rašė " S h i e k a m s , " o
u
S}iiekai" prisiuntė atsaky
mus. Laiškai buvo išdalyti ir
pasirodė, kad mūsų baseball,
piteheris Antanas Grigiškis
yra laimingiausias vaikinas,
gavęs daugiau ^proposals^,
o Juzei Sugentaitei teko dau
guma atsakymų.-Abiem buvo
įetikta po mažą dovana. Vy
čių orkestrą pagrojo ir jauni
mas paailinkmino. Komisija
susidėjo iš sekančių ypatų:
Šupanaitė, Adom'aitė, Sugentaite, Svinkunaitė, Gudauskaite, Jakubauskaitė ir Kaspiiraįtė; visos darbščios ir vi
sada prirengia naujų sumany
mų.
* ; :
Į
8neba.

ėji-

*

S. L. FABIONAS Ctt

DU.A.R0TH

miegojimn.

t e t n ą . ir j e i m o t i n a tikisi- * a V t i . š i e k J m a
geros
motinos
priežiūros
ir
suteikė
IT i
<• « •» *.,•? -;^«„,™#i-»v«.<i v n
drutmančio
maisto,
kuri
t i e k p a i l s i o ji t u r i s i s t e m a t i z u o t i k u. ^ , , - , ».
_,.
-., •
1 Bordėn s Eagle Pienas,
t KII^.
dikio
priealtirą.

NORĖDAMI

Tel. Boulevard 3686

tinti vidurius tirrkamai gana anksti.
Jauniausias kūdikis pramoks . nati dotts puodu jei jis bus ant jo paso-'
dinamas rog-uliarisku laiku kasdleti?Reg-uhariškumas yra pirmos srasbos
da/'.ykas. Geriausias laikas
yra po
pusryčių, ir nereikia paisyti jokio
darbo ar smagumo kuris kliudytu
Sitam. IS pradžių iš motinos bus rei
kalaujasra begalinės kantrybė* bet
rezultatas gerai apmokės pastsjo^as.
Motina turėtų įsitėmyti valandą ka
da kūdikis pridirba palą. Sekančią
dieną ji tą fpačią valandą turi pa.
laikyti kūdikį ant puodo. Puodą ga
lima laikyti ant kelių taip, kad kū
dikiui atsisėdus jo nugara remtųsi j
motina. Jei reikalinga tai laikyti
penkias ar dešimtį minutu. Paaugė
jus, kudikj galima pramokinti myk
ti, stenėti ar kitu kokiu būdu duoti
žinią kad laikas atėjo Motina tari
būti kantri, bet galų gale daug laiko
bus sutaupyta. Perdėti svarbą šito
įpratimo negalima.

%

P . Žibąs
Kun. A. Baiinskas (Milwaukee, AVis.)
F. Šliogeriene
* '
J. Bilevičia (Cicero, 111.)
J. Meicąvieaitė (tclegr.ama)
J. ShLmulis
L. Stangvilas
J . Šiąulys
J . Zagiunas (Cicero, 111).
C. J. Pansirna
J . Prakaitis Ind. %irbor, ind.)
E. Keleeiute
Felvx, Dakanas s ((iaiy, Ind.)
Ant. ^estautas
L. Azmontas
P. Kmnpikevičia
B. jTalakauskas (Ind. Harbor, Ind.)
J. Jenkauskas (Cicero, IU.)
St. Daunoras (Gary, Ind.)
M. Ncvofauskienė, (Bei"wyn, 111.)
A. Marozaitė (Du si imt.)
1\. Gotautas (Cicero, 111.)
A. Berslnaite
I/. Laurutis.
A. Zubalis (Cicero, 111)
DRAUGO ttNIGC SIUHTIMO « Y R I U S

2894 8o. Oattey Ave

W. Ra«v^/rTO

Atdaras kasdiena, ifiskyrus šve"+»di«nius Ud 8 v. v,
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TRYS P0LICM0NA1
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j laimėjo Jonas tjfigas, aukso gužio 21 d., Dievo Apvaizdos
i
gi žiedą laimėjo Aleksandra "parap. swf. V'tsį nariai-ės su
Gegužės 18 d. š. m. Auš tukošiutė.
Telefonas Vards 2380
si rifikite. Naujų narių Vajus
ros iVartu parapijos svetainė
Publika pih*ąį patenkinta baigiasi, kurie žadate prisiDIDELI BARCrENAI
Prie Vienuolyno 2 flatų muro na
jer Įvyko Nepaprastas Rojaus vakaru s^irstėsf" namu.
rašvti, ateikite snsirinkiman, mams puikiais ąžuolo trimingaLs—
A D V O K A T A S
Vakaras; Apaštalystės b a l d o s
vėliausios nwdos, ant 66tos ir ROPVakaras pasisekė puikiai.
(Buvfs Vilniaus ir Kauno Apy
ir kitrie atsilikę sv\ , duolcle- kwell str. Atskiri boileriai del agardų Teismo Teisėjas)
Draugijas surengtas.
Ne tik tuomi, kad dalyvavu
biejų flatų. Pigiai.
Veda
bylas visuose Teismuose
mi* neužmirškite, užsimokėti.
Padaro
visokius
dokumentus.
Į vakarą suplaukė daugybė sieji gavo gražios pramogė
2 kampiniai lotai 120x150 (lygun
f>uoda Lietuvos teisių patarimus.
Valdyba. beveik 5 lotams, puikioj Clar*ndon 8113 S. Halsted tit. Chicago, 111.
žmonių. Gražiai išpuošta ir lės, bet ir tuomi, kad vakaro
Hills apielftiktj ant "State Rdad"
Puikesnės
vietos de> rezidencijos ne
-U
Bapkpbinėta įvairiais vaisiais pelnas pasirodė nemažas. Daf J*
..- -'
rasi. Tiktai' 20 minučįų iki Chieusale knibždėjo publikos pilua. visiškai neapskaityta, l?et maž
gos. Visi improvements įvesti ir už
S. W. B A N E S
mokėti.
A D V O K A T A S
Prasidėjq vaisių vogimas daug galima jau spręsti, kad
79 W. Monroe Street
Taip-gi turime
daugybę
Jvairiij
ir vagių gaudinėįitnas. Čia iš Rojaus vakaro pelno bus
Room
994 —- Tel. Raiidolph 2900
namų ir lotų, del pardavimo ar mal
Vai..
Nuo
• ryto Iki 5 po pietų
parodė savo vikrumą/ ir vagi arti 150 dol., o dovanų 16- REIKALINGA PARDAVĖJU nymo, visose Chicagos apielinkėse.
Vakarais 3208 So. Halsted Ktr.
liai, ypač vaikai, bet ir sar Šimas duos pelno arti 90 dol.
Telcf. Yards 1015
pirkti ar parduoti na
Reikalinga teisingų ir iš mąNorintieji
Chicago.
visados gaus- greitą ir Širdinga
gai — kurio tuoįans sągavę Tuo būdu arti 240 dol. pagal
mintingų vyru kaipo real es- patarnavimą pas:
vagį, vesdavo į teismą užsimo bos bus galima suteikti varg
DAUGIS & SAVICKAS
tate pardavėjų, kurie gali
kieti pabaudos.
dieniams Lietuvoje.
726 W. 18th Str.
užsistatyti po $1,000 kauci
;
Plione Carini 1403
Gai'bė rengjėjams už taip jos.
Nepaprastai linksmas ūpas
ADVOKATAS
PARŪAVIMUI nauji mūriniai na
kilo publikos tarpe to jdo* puikų vakarą! Apaštalystės
Wmtm
brkM
T1MI**C TdsmoMf. Krzaml
Mes duodame kostumie- mai, užbaigti, baigiami ir dar tik MMi» AtMtraktua.
Padar* pirkim* k
parAartm*
Dakumentoa
Ir ĮyUaJIi—*
maus žaidimo metu. Įkaitę Maldos Draugija parodė, ką rius, pirkėjus.
pradedami budavoti po 6 ir G kamba
rius, /taisyti pagal vėliausios mados,,
7 South Dearborn Street
nuo vagiliavimo vagiliai mal ji galinti.
Geriausios sąlygos norin graži vieta lietuviams gerai žinoma, ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG.
66 Rockwe!l ir Tolman Ave., kurie
Telefonas Rando t ph '3201
Buvęs:
si no karštį "minkštais gėri
tiems dirbti toj biznyj, prie manot pirkti atvažiuokite ir pamaty Vakarais: 2151 VVest 22 St
kit mūsų namus ir darbą, mes par
mais' ' f r " šaltakošo," apšTelefonas Canal 1607
gerai žinomos organizacijos. duosime
kiek galima pigiau ar mai
čiai vikrių šeimininkių paga
nysime ant senesnių namų ar lotu.
NORTH SIDE.
Kreipkitės ypatiškai.
Taipgi turim senesnių narni; 5 ir
mintais. .
5 kambarių, mūrinis beveik naujos

WEST SJDE.

PARDAVIMUI
NAMAI.

Lietuvon Vyčiu Chicagos
Be 30 areštuotu
atlikus
kratą Sieben bravare, suimta Į Apskritys savo mėnesiniame
•i
dtLt i r 3 polismenai. Tie po- susirinkime, 13 d. balandžio,
Bcmonai buvo pastatyti prie priėmė planą tradicijini'am iš
bravaro saugot k, idant iš ten važiavimui, kuris i vyks š.
liebūtu išvežama alus, ty., kad m. lbpos 4 d.
Šįmet Chicagos Vyčiai nuo
t^avaro kieman trokai nei va
liuotu ir neišvažiuotu, jei tik širdžiai, kviečia i savo tradi>
tai nežinoma, kas jais išveža- eini išvažiavimą ir L. Vyčių
IJ j ma ir parvežama.
kuopas, esančias Chicagos A.Atlikus bravore kratą rasta pskričio provincijoj, k. t.,
Į daug tikrojo su " k i k u " a- \Vaukegan, 111. Gary, Ind.,
laus. Alus bačkomis visas lai- Kenosb'a, Wis. ir tt.
Įpas 'buvo isvožam'as is br.avaŠįmetinis mūsų išvažiavi
i ro. Tuščios bačkos nuolat bu mas žada būti vienas puikiau
vo parvežamos.
sių.
Saugoją bravarą policmoApart rinktiuiausio Chica
nai tuo tarpu nieko iš to iu'- gos jaunimo išvažiavime ture
S. L. FABKUfAS & Co.
darė. Matyt, ir jie prisidėjo sime didelį ir puikų Chorą,
Kai kas mėgino savo laimes j Vyčiams,
809 W. 35th St.,, Chicago.
prie alaus platinimo.
ant
rato,
kur
galima
buvo
laij
L,
Vyčių.
5
kuopos
svarbus
didelę ir puikią
orkestrą,
Defto, jie areštuoti.
dargi galime tikėtis kad iš mėti hfairįi^smulkiu, bet gra- susirinkimas įvyks šiandie, KKfKALLNHU mergaitė dir
Babtai* tederale " g r a n d ju- važiavimo dalyviai galės gė 7AU dalykjų.
Įgeg. 21 d. Sv. Mykolo parap. bt į fr ūktų krautuvėje turi bū
t i virš L6 metų.
r y " ima
agėti
Chicagos rėtis ir "Radio Koncertais".
Kai jau visfį vaisiai buvo svetainėje, tuo jaus po pamalAtsišaukite po 6 vakare.
policiją del prohlbicijos vykiApart daugybės įvairiausių išvogti, prasidėjo antra vaka- dų, 8 vai. vak. Atvyks p. \ r .
J. RAMANAUSKAS,
žaidimų, bus proga kiekvie ro dalis.
nlmo.
10808 So. Michigan Ave.
.
Rukštalis, Centro rast., ir panam dalyviui laimėti puikią
Kalb'jo gerb. klebonas aiškins apie organizacijos pa
dovaną: turėsime ir' " S k r a  kini. F. Kudirka ir kun. B. šelpos skyrių.
Yiii ir dau- fr
PATI GAU KIRPTIS
jojančią Krasą", kuri suteiks Buinišas, kuris išdėstė vakaro giau svarbių reikalų,
20 metų Prityrimo
PLAUKUS.
Altiniu
pritaikymo meno
išvažiavimo dalyviams ypač tikslą, būtent, pagelbėti varg
Kviečiami visi narini ir noMrs. Silvei-man, 32 m. 1342 jaunimui labai daug malo dioniamrf ir našlaičiams, Var- rintieji prisirašyti prie VyHastings st., anądien apsikir naus džiaugsmo.
gdienių Seselių ' glob&amienm **U atsilankyti.
Manome, kad
ankstyvas Lietuvoje. J o gTaži ir turtin- |
po plaukus, kai kad daro jau
Valdyba.
mūsų pakvietimas atkreips
nos mergiščios.
ga kalba patiko publikai, ku
Parėjęs vyras anmo ir pa-Ljwsų domę, duodamas gana ri savo pritarimus reiškė gau
TOWN OF LAKE
matęs pačią be moteriškų taiko jj apsvarstyti ir prisi šiais raukų plojimais,
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
L.
Vyčių
13
kp.
turės
sa
plaukus,
m
galvos
nu rengti.
Akiu LiRas
p. Butkienė su mokyklos
Ar jum« Mkauda galvą?
IŠvaii&vimo vieta yra " T h
vaitini susirinkimą
gegužio
sitvėrė. Kilo argumentai, pas
vaikučiais sulošė labai įdomų
Ar jūsų akys aSaroja?
pnsėj,
kui kilo barniai.
Pasekmė aeher P a r k , " vakarų
21 d 8 m l
vak
)>!lvis S<
Ar yra uždegtos?
dalyk*. Vaidinama bnvo v i *
:
'
l")>tffina'ar niežti?
j e vyras pačiai sudavė nuga- sale Cbieagos ant kranto Dis „«,' vairias iš lii,tnvos uba- ™J»»*
Ar
skaitant akys greit pavarg
* W "
sta?
plaines upės.
ron.
x
Visi nariai teiksitės imti
x^ - j . .
Ar kvaišta galva?
Patraukė vyrą teisman. M ii Važiuojant traukiniu reikia gu jrv'veinmo. \ aidinimas hu
Ar matote kaip ir plukančlus
. . .
taškus
. \ .
• • ,
•
v
dalyvuma, ir taipgi pagei
nicipalis teisėįjas Burke iš važiuoti North Western ke
Ar atmintis po truputi mažąja?
.
. . y
.
?
A r ' a k y s opios Šviesai?
sprendė, kad moterys su sa liu iki "Kiver F o r e s t " sto vo labai originalus ir gražus.
Ar jaut'iate kaip ir smiltis asieiįi
reiškė
savo
patenkinimą
„
.
.
.
.
.
.
.
.
dantimi
prisirašymui,
nauju.
Vi
vo plaukais'be vyri) a įsiklau ties, išlipus iš traukinio \*\kys»-?
Karstais
plojimais kalbėjo
susirinku'
yBe
to,
trumpai
dar
Ar
yra ,balta d*mė ant voki|?
i
18 ta Korespondentas.
KOLONIJA.
simo gali daryti, kaip joms eiti apie tris (3) blokus j
•
Ar
turit kataraktą?
kun. K. Jirklaitis, nurodyda
Ar
turi žvairas akis?
tinkama. Jei jos nesiklausu pietus.
Norint daugiau informaeijų mas A|>aštalystės Maldos Drsios vyrų už ką balsuoti bal
o s nuopelnus rengiant šį va
v
jos
dėlei
ftv&ŽMvimn
mttma
kr
.l
m^pfinn"
nmgiant
sj
va/
*
suoja, tai ir j u plaukai yra
AKU' SPIX:iAIJSTAS
(niei i.N\a/ikHiino, ganma KI- karą.
, n a s neįvyks ketverge, geguI8«l So. Afchland Ave.
išimtinojo l,^ žinyboje.
Kampas 18 gatvės
eįptis sekančiai:
j****
žio 22 d.," iš priežasties kad ta
Ant trečio augftto virS l'latte _apIšvažiavimo Komisija,
(«alų gale Įvyko ]>askutine ( jj o l l i ^ j vyksta kuopos paskuti li«kV»s. kaiiibariai: 14. M, 18, i r i ?
nuo 9 ryto iki 9 vak.
9 AREŠTUOTI.
.1311 So. llalsted St. vakaro dalis, būtent, dovanų n ; s £j 0 s o z o n o šokis. Susiriu- Vulamios:
Xedė!tomUi uždaryta.
Cbieago, 111. 'laimėjimas. Aukso laikrodį kimas atkeJiama^ i seredų ge
Namuose, 1921 Sedg\vick st.,
A.'*?**"**^
rasta* nužudvtas tu namu sa-

ADVOKATAI

U. BRADCHULIS

REIKALINGA.
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DR. JAN J. SMETANA

»
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vininkas Burks, 35 m. amliaus.
Namuose kambariai buvo
pįtrsamdomi vyrams ir mote
rims.
Areštuota 2 inoteri ir 7 v vrai. Abi moteri ir 5 areštuo
ti vyrai tuųėjb kambarius tuo
se namuose.

T

• • •

•

radicijmis
i1

•GEGUŽINIS DIEVO APVEIZDOS PARAPIJA
Nedelioj. Gegužio-May 25 d.

NEPRISIPAŽĮSTA ESĄS
IPU.TAS.

.

Lietuvių Pr.iežodis mko>. Nesigailėsi anksti apsivedęs ir anksti atsikėlęs.
Lyginai:
Nesigailėsi atsilankęs į šį ankstyvę Aštuoniolikie^ių

pikniką,

RENGĖJAI.

vieeia
M

&3+1

iftimi

^|WVa/V|v>

i^l^i
i > ^

THE GEE VU M GIRLS

APIPLĖŠTA VAISTINĖ.
Vienas plėšikas vakar už
puolė vaistine, 950 West 14
st. Vaistininke uždarė užpa
kaliniam mažam kambarėly,
paerae $1,500 p i n a i s , eekiais
i r brangenybenus ir pabėgo.
J o Em. Kardinolas MuiKlelein pradėjo vizituoti arki\->skupijos mokslo įstaigas.
i Chicagoje mirė A. Hoffmaii7 J^tvekarių motonnanas,
knrt^per I š m e t u s motormo-

t

^

namas Brlghton Parke, už $11,000.
Mūrinis namas po 4 ir 4 kamba
rius, aržuolo trlmingas, beismantas
aukštas, pastogė, maudyne-s, elektra
visi parankumui tik $8500.
Mūrinis namas G Ir 5 kambarių be
belsmanto elektra, maudynės visi parankumai, kaina tik $8700
Mūrinis namas ant Bridgeporto.
3230 Ix>we Ave. parduosim pigiai su
mažu jmokėjimu, kaina $6200, eash
-2000, kad ir mažiau. \
. Taipgi turim ir daugiau namų del
pasirinkimo, atvažiuokite ar tel»fonuokite.
JOKANTAS BROS.
41 SS Archer Ave.
Phone liafayetto 7447

PIANAS
PI.AYER PIANAfi.
fll priežasties apleidimo Chicapos
geguiva 24 d. turiu parduoti player
pianą su 98 muzikos roliais, suole
lis ir kabinetas. Kainavo S750. Tu
riu parduoti už $125. Atsišaukite
krautuvėn ant 1 floro
1889 MUvraitfteci Ave
Klauskite Mrs. Padwel'skt's
player plano.

""VTČTROTOT"
Parsiduoda Viėtor Vietrola
mažai vartota 225.00 už 325.00 su 50 rekordu. Emerson
Console Phonograph 150.00
už 49.0Q, Columhia 125.00
40.00, Tolumbia 150 už 65.00,
Stark Ca)>inet Grand upri^ht
Pianas už 110.00, Shultz Plave r nauįas 550.00 už 275.00.

JOS. F. 6UDRIK,
3343 S. Halsted st. Chicago.

DR. 0. VAITUSH, 0. D.

C. V. C H E S N U L
A D V O K A T A S
Metropoli ima State Banko Name

2201 W . 2 2 n d St.

Tel. Canal 0C9U

BALYS F. MASTAUSKAS
A D V O K A T A S
Buvęs Lietuvos Atstovybe* Va
šingtone Patarėju.
Metropolitan State Banko Name
2201 West 22nd Street
Telefonas Canal 6699
— ^

V. W. RUTKAUSKAS
A D V O K A T A S
Ofisas

Didmteatjrj:

29 South La Salle Street
Kambarls 650
• (Telefonas Central €290

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas: Yards 4681

A. A. S l a k i s
ADVOKATAS
Ofisas Vidnnnlestjje
CHICAGO TEMPLE BLILDIMG
77 West Washiiunon Street
Room 1726 TV?L l>earl>oru 9U57
Namo Tel. l l j d e Park 3295
Tel. Central 6200
A
V

STASULANI
A D V O K A T A S
Vi«lurmk*sf.vjc OfLsas:
Room flll <1iicago Temple F.ldg.

7 7 W . VVashington St.

IJETIJVYa AKIŲ SPFXnAUSTAS
CICERO Ofisas: Panedėlio vak.
l'alengvins visų
1S14 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5030
akių
tempimą
BRIDGKPORT Ofisas: Kitais vak.
ka.s yra priežas
4 ^ timi
3236
8. Halsted St. Tel. B041I. 6737
ukaudtjimo
galvos, Hvalfu'.U), aptemimo, nervotumą, ąkaudančiua
ir užsidegusi tn
karžC-iu • ^kiu kreivos akys katerak- r
to, įemiegio; netikras akis jdeduni
J . P. V V A I T C H E S
Daroms egzaminas elektra parodan
L aw yer
tis mažiausias klaida.s. Akiniai pri
taikomi teisfigai. toli ir arti matan
LIETUVIS ADVOKATAS
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
Dlen.: D. 514—516—127 N. Dear
gėjimo ir vaikus emančius mokyk
born St. Tel. Randolph 5584—5565
Vakarais
10717 Indiana Ave.
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro
Nekeltomis nuo 10 iki 12.
RoseUvcd
Tel. Pnllman 6H71

4545 W. 47 St. ir Ashland Av. f

Rengia

NATIONAL GROVE, RIVERSIDE, ILLINOIS

Patrie Seiton, kurs bal. 21
nušovė Rose7
įtariamą jo,
Sexton, sūnaus nužudyme.
Vakar pašauktos krimiualin
tekman neprisipažino kaltas.
J o byla įvyks ateinantį mėne
sį.

MT0.

i

—

JOHN I. BAGDZJUNAS

*%\CSi%&Ą

r^i^

•^^TSSDT8

iS&Z&U^

JCaA'i

DR. A, J, NORMANTH
LIETUVIS NAPRAPATH
4454 So. Western Ave., Chicago, I1JL
Turiu garbės Tamstai pranešti, jog aš sugryžau prie savo
praktikos savo senojoj vietoj, kur užlaikau ofLsa po numeriu 4451
Konnh Westet*n Avenne, liiightcm park kolonijoj
' Siuomi noriu priminti, kad priimu sorg-ančiu-s be .skirtumo
amžiaus ir iytios, kuriems pagelba li'eoj yra reikalinga.
Kreipkitės prie manęs, o aš noriai pagelbėsiu Tamstoms aveikatą. atgauti naujji Naprapatijos būdu, be peilio ir be nuodu.
Pridmimo valandos.- 2 iki 5 po piet ir 6 iki S vai. vakare.
Tek-plume: Lafajette 8568

