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KATALIKIŠKOS ŽINIOS Iš
- ANGLIJOS.

' Min. Kabinetui Krizis

LONDONAS, haL 7. — An
glijos Kataliku Unijos vyki
namoji valdyba turtėjo susi
rinkimą vyskupo
namuose,
"VVestminštery. Pirmininkavo
kardinolas Bourne.
Unijos prezidentas lordas
Denbigh pasitraukė iš užima
mos vietos. Jo vieton prezi
-T"
dentu išrinktas
vice-grafas
Fitzalan.
Susirinkime pravesta parė
/
dymas, jog kiekviena Angli
FRANCUZAI KONTRIBUCIJOS SCHEMON N
jos katalikiška
organizacija
{TRAUKTI AMERIKA
pirm pradėsiant
bent kokį
viešąjį darbą, turintį sąryšiu
PARYŽIUS, bal. 8. — Po iš tų visų vargu ir susikrim
su katalikų interesais, pir- privatinės ir neoficialės" timų, nors turėtų įsimaišyti
miaus turi pasitarti su bažny vizitos iš Londono gryžo Lo r ir p a š a l i n į valstybės.
tine valdžia. Kitaip gi toki uis Loucheur, kuri Anglijos
Del to nuomonių pasidali
darbai yra draustini.
sostinėn buvo pasiuntęs Fran nimo, premiero Poincare ka
Kardinolas Bourne paskel ei jos prezidentas Millerand. binetui grūmoja krizis. Nužiu
bė Velykų
raštą j Londono
Nors jo vizitą, sakoma, bu rimi jau net kiti premderai
katalikus.
Tuo raštu tarp vus " privatinio" charakte
pasitraukus Poincarei.
kitko . kritikuoja /Tautu Są rio, tečiaus jam sugryžus fran
Ko jis važinėjo.
jungą, kuri nereiškia prign- euzų spauda jį pasveikino kar

Prezidentai Millerand Nefaikoj
Su Premieru Poincare
LONDONAN LANKĖSI PREZIDENTO ATSTOVAS

linc'ios pagarbos
Kataliku
Bažnyčios valdžiai, nenori tos
valdžios oficialiai pripažinti,
nesutinka
tarybon priimti
Bažnyčios atstovu.
Kardinolas pažymi, kad del
to šiandie Tautų Sąjunga ne
turi jokios
reikšmes ir jos
gyvavimo dienos labai trum
pos.
*
Sąjungai mroikalhfga Bffž^fV
čios valdžia, tai jai nereikalingas nei Dievas, (ii be Die
vo negali žmonija
sulaukti
taikos žem,<fje, sako kardino
las.

žodžiais.

VATIKANAS TYLI APIE
BOLŠEVIKU ŽVĖRIŠ
KUMUS,

LENKAI ATAKUOJA
ŽYDUS.
•

.

• *.

VARŠAVA, bal. 7. — Kuo
met gauta žinių, kad Maskvo
je bolševikų nužudytas monsignoras Butkevičius, lenkai
Čionai pradjėjo pulti žydus. Iš
visu pirmaeilių kavinių išvai
kyta žydai. Daugelis žydį su
:
žeista. '
•' *
Prasidėjo riaušininkų vadų
areštavimai.

ROMA, bal. 7. — Praneš
ta, kad kaip-Šventasis Tėvas
Pius XI, taip sekretorius ka
rdinolas Gasparri nusprendė
nekelti jokio protesto
prieš
bolševikų žvėriškumus Mask
voje, kur nužudyta Katalikų
Bažnyčios Rusijoje generalis
IR KITI IŠTEISINTI
vikaras Butkevičius.
•Vatikano nuomone, protes
f MARION, 111., bal 8. —
tas neduos geistinų rezultatų.
Vietos teisme prisiekę teisė
Atpenč jis dar gali pasunkin
jai (jury) išteisino dar 6
ti katalikams gyvenimą Rusi
grand jury apskustus ir pat
jojerauktus atsakomybėn už žino
Šventojo Tfevo Šelpimo Mi
sija Rusijoje taipat nebus at mas neunistų darbininkų sker
šaukta. Dirbs ir tol jaus sa dynes šalę Herrin.
Suprantama, kad kiti aps
vo darbą, šelps badaujančius
kųstieji nebus nei teisiami.
gyventojus.
Taip tos skerdynės het nie
Tylėjimas bus tinkamiau
sias atsakymas \ tokius žvėri ko, be jokios bausmės žmog
žudžiams ir pasiliks. /Tokiu
škus darbus Maskvoje.
būdu WiJliams apskritis ne
nusiplaus kruvįnos cįėmės.
FRANCUZAI BAUDŽIA

Žinios iš Lietuvos
PAIDAGOGAS REVOLIUCIONIERIŠ.
,
RADVILIŠKIS, Šiaulių a.
— Vasario 8 d., Radviliškio
Geležinkelio
progimnazijos
direktorius V. Šliageris, 1922
m., liepos rrtėn. liko perkeltas
Šiaulius, — jo vietą butinaj norėjo užimti vienas iš tos

sėdį ir sukelti visuotiną strei
ką.
Dauguma mokytojų ne'atiėjo, nes žino gerai, kad teisėtą posėdį gali kviesti tiktai
direktorius, arba
trečdalis
mokytojų susitarus, — bet ne
vienas asmuo savo iniciativa.

Sekanči4 dieną, ty. vasario
8, suagituoti mokiniai 4 kla
bės apleido demonstratyviai
progimnazijos ' ^ a g o S " - " ! pamokas.
^ ^
Tą
p a ^
Švietimo ministerija del kokių | m o k i n i a i s u s į r i n k ę p a s vieną'
tai priežasčių jo pageidavimų fiavo d r a u ^ ž __ g i i m t e do _
neišpildė ir paskynė direkto- j j e g a t u s p a s savo "instrukto
riumi buvusį vidurinių moky- r į „ a t s i k i a u s t i , kas toliau daklų inspektorių A. Skjpmą. ryti. Patarimas buvo "duotas
Atvažiavęs, naujas direkto toks:
rius iš pirmų dįenų pastebė
Eiti ryt į pamokas ir jeigu
jo, kad minėtas mokytojas ykatras nors iš mokinių už
ra prieš jo asmenį nusistatęs
tvarkos ardymą bus pašalin
ir net kursto mokinius. ,
tas arba nubaustas, tai vėl
Vasario 7 d., oSrektorius
demonstrativiai apleisti klasę.
bendrai visų klasių auklėtoApart to "instruktoris" per
lams padaiie koki tai patemi- . ...
...
..
.
skaitė mokiniams savo surejiraą del pamokų tvarkos ir
daguotą skundą ant direkto
prašė nereikalauti griežtai iš
riaus, kurią
žadėjo veikiai
mokinių, kad butų apsitaisą
siųsti mimsterijon. .
sulig uniforma, nes reikia at
Toks elgimasis "paidagosižiūrėti į mokinių gyvenimo
sąlygas. Mokytojas paskaitiė go" demoralizuoja mokinius,
tai už įžeidimą savo garbės, įneša mokyklon anarchiją ir
ir susibaręs su direktoriumi bolševizmo dvasią ir galutinai
apleido progimnaziją, p a r e i s - ; " 1 1 ^ 0 « a r D 9kęg, kad daugiau nebesilankys! Apie šį faktą yra pranešta
į pamokas.
Švietimo Ministerijai. — Be\
Tą pačif dieną magino su-i abejonės betvarkiė bus prašą-'
kviesti kitus mokytojus į pofintą.
[L. "Laisv)ė].

Prezidentas Millerand pa
RUHRO MIESTUS.
Ne dėlto, kad jis tenai va siuntė tad Londonan savo at
BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ
žinėjo Vokietijos kontribuci stovą Loucheur pasitarti su
340 VALSTIEČIŲ.
ESSEN, bal. 7. — Tarpe
jos reikalais. Bet dėlto, kad Anglijos politikais apie kon
miestų Kettwig ir Werden va
Loucheur Londone konferavo tribuciją ir Ruhro apleidimą.
žiavo Paryžiaus Essu ekspre
BERLYNAS, bal. 7. —Per
ir su buvusiuoju Anglijos pre
Pasirodė, kad Francija žy
sas. Staiga vienoj vietoj ant Lvovą gauta žinių, kad -Ukniieru Lloyd George, kurs miai nusileidžia. Nenori auk
geležinkelio
ištiko dinamito rainoje valstiečių
sukilimai
šiandie skaitomas didžiausiu štos kontribucijos
pinigais.
ekspliozija ir ekspreso loko- prieš bolševikus plinta. Vie
franeuzų priešu.
Nori tik visokių daiktų atsta
motiva nusirito nuo bėgių.
noj apylinkėj bolševikai su
Loucheur, be to, konferavo tyti sunaikintą Francija. Te
Franeuzų okupuojančio* ar šaudė 340 valstiečių
už tai,
su premieru Bona r Law, karo čiaus nenori Huhro "apleisti,
mąjos vadas, gen. Degoutte, kad tie protestavo prieš auk III I I l i K l i n — — m m m m m m . ^ i • . i i i •> i i
• n
i
i
.1
1
— — m t m m Į — * * ^ - ^ T
sekretoriumi lordu Derby ir kol nebus išmokėta nustatyta
ant miestų Kettwig ir AVer- štųjų cerkvės atstovų perse
kontribucija.
kitais.
rius Vokietijai. Tik po to or
den už tai uždėjo 70 milionų kiojimus.
Visgi jos nusileidimas su
Gryžęs namo atstovas palaivis bus paruoštas tolimon
markiu bausmės.
J rištas su laplės gudrybėmis.
reiske:
kelionėn per Atlantiko vande
TAI BENT VAGYSTfi.
nyną. t
"Esu patenkintas savo vi- Francijai nor(ėtusi visas sun
ATRASTA
LABAI
SENA
[zita. Nors Anglija rtėra su kenybes užkrauti ant Ameri
Skridimas iš Berlyno nuST.
LOUIS,
Mo.,
bal.
8.
.
STOVYUL
ANGLIJOS FANATIKAI
ATSKRIS IŠ VOKIETIJOS tartas todėl, nes Berlynas sto
mumis Ruhro klausime, ji nė kos ir Anglijos. Ir štai kaip:
Čia praeitą pirmadienį apip- ORLAIVIS ZEPEUNAS.
DARBUOJASI.
Sako, tegul Vokietija vie
vi 400 metrų žemiau Badeno
ra prieš mtas."
PHILADELPHIA, Pa., b. lėšiant paštą plėšikams teko
ton kontribucijos motaėjimo
• ežero atžvilgiu į juras. DelKilę
nesutikimai.
7.
—
Pennsylvanijos
universi
suvirs
2
milionu
dol.
LOXDOXAS, bal. 7. — Anprisiima Francijos karo sko
Keliomė bus atlikta biržely. | t 0 orlaivio skridimo jėga gateto
ir
Britų
muzėjaus
bend
glijos protestantai fanatikai,
Francija pasijuto, kad ji la- las, kokias ji skolinga AngliJės but padauginta penkiais
ra ekspedicija Chaldejoj, Me IŠNAUJO BUS IŠRINKTAS.
kuriu yra nemažas skaičius, bai apsivylė be kitų valsty- j a i i r Amerikai.
BERLYNAS, bal. 8.
— nuošimčiais.
sopotamijoj, kasdama tą vie
darbuojasi karalių s u l a i k y t i ] ^ sankcijos ineidama Jtuhro
Reiškia, vieton Francijos
Berlyno su Amerikos miestu
Su amerikoniška vėliava.
WASHINGTON, bal. 7.
nuo kelionės Romon,
idant teritorijom Ten ji nieko ne- Amerikai tegul bus skolinga tą, kur senovėje stovėjo mies
Chicago oru susisiekimas tru
Orlaivis Amerikon išskris
jis tenai viešėdamas neaplan- (berado, k a į p tik sau dideles Vokietija. Nemažas Dėdei Ša tas Ur, atkasė karaliaus sto- Vice-prezidentas Coolidge tvi mpoj ateitv bus realizuotas.
vylą,
5,200
metų
seną.
rtina, kad ateinančiais metais
kytų Vatikano rūmų ir paties baidas, kuomet vokiečiai at- mui siurprizas.
XT
•
kt*~ i-v.
«I.TW
; birželio pabaigoje. Vadovaus
Tas
karalius,
tai
Lagash
prezidentas
Hardingas
busiąs
1
Šventojo TJėvo.
s i sakė su jais kooperuoti.
Nes jau sjmet bus atlikta to- > vokiečiai inžinieriai ir mechaAnglija laukia.
karalius Ennautum, viešpata nominuotas ir išnaujo išrink
Londono tos rųšies protes
Šiandie tad Francijai jau
kia kelionė zepelino tipo or ; nikai. Amerikoniška komisi
Tais ir kitais projektais re vęs 3,200 metų pirm Kris tas Suv. Valstybių preziden laiviu.
ja skridime dalyvaus tik del
tantai tuo tikslu
rengia net' norėtųsi nusikratyti tą bereitu.
susirinkimą. ir demonstraciją, ( kalingą sunkenybe. Bet kokiu miantis, Francijos preziden taus laikų. »
Tas ypatingas orlaivis bai- svetingumo.
> kad karalių sulaikyti nuo t o s ^ ] ^ t a į ne bežino nei patsai tas Millerand jau norėtų An
Per Atlantiko vandenyną
giamas dirbti FriedrichshafeVOKIEČIAI ŽUDOMI IR
*ne,
ties
Badeno
ežeru.
Jį
už
ti,
kaip
ilgai
kanclieris
nemė
kelionės. Be to, jie reikalaus 'militarin^iausias ir karingiau glijos tarpininkavimą matyti.
skris su amerikoniška vėlia
DEPORTUOJAMI.
sakė padirbdinti Suv. Valsty
gins
vesti
jokių
derybų
su
Bet, anot žinių iš Londono,
panaikinti Anglijos pasiunti šias premieras Poincare. Ne
va, kad tuo būdu niekas nebių vyriausvbė.
franeuzais,
kurie
savo
pasiel
nybe Vatikane.
žiūrint to, jis laikosi savo Anglijos vyriausybė nelabai Vokiečių kardinolas atkeliau
1 , . .
.
(pakenktu tai kelionei sknn-.
gimu
peržengė Versailleso
skubi
tuo
klausimu.
Anglija
nusistatymo.
Sako, reikia
Orlaivio statymo
vietoiel \
.
„
, •
x.
ja Amerikon.
taikos
sutartį.
prižiuri
Suv.
Valstybės
vy
BRESLAU PAVYSKUJPIS spausti Vokietiją, nereikia pažymi, kad jei Francijai jau
dant tiesiog Francijos padangėmis.
BERLYNAS, baL 8. r^Fra-į Kanclieris Cuno šiandie at- riausybes paskirta komisąjaGYVENS BERLYNE.
gailėtis išlaidų, laukti (Vokie pasidarė kartu Ruhro apskri
Pasiekus Amerikos pakraš
ncųzai
militaristai
okupuodasiduręs
dviejų
ugnių
tarpai*.
Orlaiviui
planus
pagamino
ty ir ji reiškia nusileidimų,
tijos pasidavimo.
čius, orlaivis
skris tiesiog
mi
Ruhro
teritoriją,
iki
šio*
Iš
vienos
pusė$
nacionalistai
vokiečiai
inžinieriai
bendrai
COLOONE, Vokietija, bal.
Tam jo nusistatymui prie tad reikia- laukti dar toliaus.
Chicagon, kur federalė vy
laiko
35
vokiečius
nužudė
ir
spaudžia
kanclierį
pakelti
J^pj
su
an>ęifįkonais
inžinieriais.
8. — Monsignoras Joseph šinasi prezidentas Millerand. Reikia tikėtis, kad trumpoj ariausybė iškalno pagamins
10,000
žmonių
iš
ten
deporta-jvą,
okupantams
f
raneuzams,
į
Šiandie,
anot
žinių,
visos
daDeitmer paskirtas Breslau di- Šis nori kuoveikiaus baigti teity Francija dar labiaus
tam "svečiui" atatinkamą
vo.
Tokių
žinių
padavė
iš
kitos
—
socialistai
rejkalys
oriąivio
baigiamos
jungti.
ocezijos pavyskupiu ir savo Ruhro klausimą. Išsipainioti j links taikom
stotį, taigi, pastogę.
Westfalijos
oberprezidentas
laųja,
idant
kanclieris
pradėPagaliau^
,
milžiniški
grobai
rezidenciją turės Berlyne.
Gronofsky' Šventojo Tėvo de- tų tiesiogines, derybas su bus apvilkti aliuminu, pristaiPaskyrimas atliktas pra
traukimas santykių butų ne
[DRAUGO PINIGŲ SIUN
legatui, monsignorui Testą, franeuzais.
syti
motorai
ir
kitos
mašine
šant Bertrant kardinolui. Nes
iš vengtinas, jei butų pakeista
TIMO SKYRIUS
kurs tyrinėja Ruhro teritori
rijos i r | ^ n ^ l ^ Į i | & j f y £ s but
Breslau vyskupui buvo perkonstitucija. Nes su konstituAtdaras kasdiena (išskyros
joje padėtį.
Šventojo Tėvo
paleistai™ ?>ath
STOVI
Už
LAIVYNO
sunku vienam atlikinėti visus
ei jos pakeitimų ;butų panaikio
šventadienius) nuo 9 vaL
amerikoniškas vyskupas BroPANAIKINIME
diocezijos reikalus.
Kodėl iš Berlyno.
tas-Vatikano stt Ispanija kon
ryto iki 8 vai. vak.
J
enig
iš
St.
Louis.
i ./ •
ROMA , bal. 8. - Iš Ispa- k o r d a t a s ( s u t a r t i s ) !
2334 So. Oakley Aveniu
PARYŽIUS, b. 7. r-FranMunicho Arkivyskupas, ka
Visi darbai su tuo orlaiviu
nijos apturima žinių, kad te
rdinolas Faulhaber, artimiau- cijos senato
komiteto karo bus baigti šio balandžio pa Siunčiame pinigus doleriais
nai liberalai, kurie daug dar
ir litais- per didžiausios Lie
KONFISKUOJA
MARKES.
šiomis
dienomis
"iškeliaus
Alaivyno
reikalais
i
prezidentas
baigoje.
Paskui
prasidės
iš
bavosi konstitucijos pakeitituvos Bankus:
merikon. Nežinįa kokiais rei skelbia, kad visos valstybės mėginamieji skrajojimai pa
Lietuvos 10 litų
$1.00 mu, kad atskirti Bažnyčią nuo
ŪKIO BANKĄ ir
turi;visai išnaikinti karo lai dangomis. Kuomet tuo būdu
Anglijos ster. svarui 4.69 valstybės, apmalšinami.
. DUESSELDORF, bal. 8 . - kalais.
Sako, Francija su bus išmėgintas to milžino sti PREKYBOS - PRAMONĖS
Vokiečių liaudies partijos vynus:
Muelheime belgai konfiskavo
Francijos 100 fr.
6.47
BANKĄ
markių. vyriausias vadas Dr. Hergst ( tuo pilnai
sutinka.
Mat, prumas, biržely orlaivis at
v o kiečių
Italijos 100 lirų
4.91 Ispanijos vyriausybė n e n o r i ^ moJiu
Norint kad pinigai butu Lletu-roJ
*« / V o k i e t i j o s 100 mark. 0-45 j pertraukti diplomatinių san- prancūzai Dortmunde kohfis- paskelbė, kad ta partija taip Francija turi didelį oro laivy skris Berlynan, kur jį apžiū
iSmokėti DOLERIAIS, reiki*
brangiau mokėti.
rės Suv. Valstybių ambasado- \
brangiau mok*
Lenkijos 100 /mark. .0020 tykių su Vatikanu. Gi per- kavo 250 milionų markių.
ilgai kanclierį Cuno remsian- ną.
(mis

ORU Iš BERLYNO CHIGA60N.

r
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ISPANIJOS LIBERALAI
APMALŠINAMI.

PINIGĮIKURSAŠT"
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kus į Lietuvąr-efTo giminėms, j*tektų visas Įiekvosfeimas^ISfAafalA Bt VATIKAHA8. nuo valstybės ir visiems tikę*
jimaajs priptainti lygią lais
draugams! Mes kartais norime ir valdžia Paskui apsistoti
Ispanijoje kilo valdžias kri- vę ir lygia* teises. Dabar jam
daug jiiims paraJyti, atpasako-, Keniuno ir Nevėžio upės lini
ti savo kovas, rupesnius ir joje. Paskelbti, kad 19£9 mė zis. Krizį ptkėlė įvairios prie norėtų \ą žadėjimą vykinti
Sūu kasdien* išskyra asaWfrnin»
meilę prie gimtosios šalies. Šis l į Unijos išlenkimai tik išly žastys. Jž šių svarbiausios: Bet šiai gyventojų kataliku
Metams. ..\
. . . . Wm%\
Amerikos lietuvių balsas pa-, ginami. Pačiame Kaune Jves- Vatikano įspėjimas, revoliuci vardu staiga prabyla Arkivy
Pusei Metą.....
$3.00
lengvina mums darbą. Štai <4ei t\ Jik karinę administraciją, jos pavojus, ministerių kabine skupas — kardieolas. &k> au.
Oi prenaflierata mohsi iikalao. Lsikaa skaitosi ano uiiasyuzo dienos.
ko, mes tarnaudami savo skai- kurios priešaky padėti parink- to atsistatydinimas ir atei kštojo Bažnyčios viršininko
ne nao Naujų Metų. Norint permai
ty*oj«uiis perspanz^iname šitą taką generolą, kadk grafą Še- nanti visuotini šaly rinkimai. žodžiai reikšmingi. T^as m i .
nyti adrese, risada reikia prisiųs
&i# balandžio 10 d. susiren kia, kad jei valdžia neklausys
atsišaukimą ištisai ir prašome,. ptyckį,
ti ix senas adresas* Pinigai geriau
sia siusti išperkant kresoje ar exkad visi "Draugo" skaityto
"Taikos sąlygos turi but: ka sesijon parlamentas. Prem įspėjimo, atėjus visuotiniems
prese *Money Order" arba įde
jai jį tuojaus išsikirptų iš Lietuva savo sostinę perkeli* jeras Alhucemas ;parlame:atui ritiki««aiiis ta vakižia negali
dant pinigus i registruota, laišką.
laikraščio, įcjetų į konvertą, Klaipėdon, demilitarizuoja de pagamino projektą apįe Baž laukti katalikų paramos.
DRAUGAS PUB CO.
užadresuotų ir nusiųstų Jietu- šinįjį Nemuno šoną ir visas nyčios auo valstybė* atskyrikPaskelMis įspėjimą, premie2334 South Oakley Arenu*
von pridėję šiuos žodžius:1: teritorijas rytuose nuo Nevė
ras su kabinetu norėjo atsis
Sa#agossos Arkivyskupas— tatydinti. Teciaus karaliau"
Brol, štai tau mano laiškas. žio upes. Pagaliaus lenkai uŽChicago. niinois
Skaityk ir kitiems perduok. At ima penkeriems ar dešimčiai kardi*olas paskelbė spaudoje prašomas .taikinai užsiliko sa
_/
T e L Roose valt 7711
glaudžiama . eilės, nepaisomo1
Didžiausi nuostoliai.
simink kad tai mano širdin- j metų Kauno ir Atlytaus tvir Apaštalų Sosto įspėjimą. Pa vo vietaįe. Nežinią kas įvyks
pašaipos, einama lenktynių;
žymėjo, idant valdžia ar par susirinkus sesijon parlamentui
Bes i remiant .statistika, di
giausias tau žodis. Jei mane' toves.
tuomet tesirūpinama Bažny
«UV. VALSTYBIŲ KATA
džiausių nuostolių'turi anglu
myli, paklausyk. Balsuok tik | ''Kadangi t^autų Sąjunga į- lamentas liautųsi keisti vals
Ispanijoje kyla savos rųįies
čios gerove ir randama (atspaLIKAI.
tybės
konstitucijos
XI
skirs
kalbos katalikai. Šie deltai kai
už krikščionių katalikų są-; .vykusius faktus akceptuoja.
"fašistai". Italijos fašistai yros visose grupėse.
nį.
Tas
skirsnis
katalikų
tikė
bos bendrumo su protestantais
0
ta'd tas planas lenkams ne vien
Reikia tikėtis, kad kylanti. J rašus. Lauksiu nuo tavęs nau
Xew Yorko firma Kenne- pravėrė savo šeimynų židinius
jimui Ispanijoje užtikrįna vie ra santaikoje s« SažnyČia, cyr
geras,
bet
ir
reikalingas''.
dy, išleido savo statistinį ka piotestantų laikraščiams, lei mūsų padangėje audra bus ga jienų.
Kas nesakys, kad toksai pla špataujančią padėtį. Tai atmai bia Bažnyčios atstovus. Bet
Ta\"e myliątis
lutinas šuolis suburti visas ka
talikų Bažnyčios metraštį Suv.
nai yra priešinga visa katali •Ispa» i jos " fašistai*', kurie
diniams, suėjo į maišyta mo
nas nėra vagių planas T
N. m,
talikų jėgas ir jas šimteriopai
Valstybėms. Kiekvieni metai
kiška šaus.
terystę, greičiau negu kitos
dar organizuojasi,
i skalno
9i nm "mtnw
rodo, kad čia katalikų skai,
Išdanginti.
Arkivyskupo-kardinolo įspė skelbia kovą kunigijai ir Baž
tautos nutolo nuo tėvų tiky
BRANGENYBĖS KLAUSI
čius auga. Bet ar jis auga to
jimas visoj valstybėj sukėlė nyčiai. Jie daug kalba'net ir
bos.
MAS.
kia, proporcija kokios reiktų
AMERIKONIŠKAS
SUMA
•
daug įspūdžio ir katalikams apie revoliuciją, jei valdžia
Ir nenuostabu. Jie įgijo tas
laukti iš gamtinio prieaugliu
NUMAS. ,
džiaugsmo ir stiprios atspa pasipriošytiį jų prograiaai.
Brangus
gyvenimas
S.
V.
ir iš nuolatinio Europos at pačias manieras, ta- pačia kal
Reikia turėti vilties, kad
visuomenės nepaleidžia iŠ sa- ros kovoje už savo teises.
Jeigu ko mes lietuviai iš
bą vartoj*, lanko tuos pačius
eivių dauginimosi?
Premjero Alhucemas minis sveikas protas gaus viišų. Bet
jvo geležinių žnyplių. Karo
moksime
šioje
tikrai
įstabioje
kliubus,
teatrus,
skaito
tuos
DESFRRATŲ
PLANAI.
Kiek kartų atsakyta j šį
i laiku kaip nusitvėrė taip ke- terių kafeinetas sudarytas di plintanti bedierybė visgi ga
pačius
laikraščius,
yra
tų
pa
Amerikos
šalv,
tai
tikrai
ameklausima, visuomet atsakyta
v
jlinti metai ir laikosi. Įvairios džiumoje iš liberalų. Kaipo lės daug miestelių atnešti is
čių
draugijų
nariais
ir
tesis
rikoniško sumanumo, darbš
Lenkai negali užmiršti lOai-j r ų ž i e g a e p a ž a b o t i j o k i a i s į s . toksai savo gyvavimo pradžio panų tautai ir pačiai Bažnyne.
kiria bažnyčia kuria jie lanko tumo. Kaipo pavyzdį turime pėdos, kuri pripažinta Lietu
dau daugiau kaip dvidešimts
tatymais tjrustai naudojasi je žadėjo atskirti Bažayčią eiai.
sekmadieniais.
prisiųstą iš Bostono "Darbi-J vai. Po karo su Vokietija len- kiekviena proga. Jie gudriai
metų, anglų kalbos įžymus
-i-m-r•*"V*v
Beabejo, nuo kelių metų, ninko" redakcijos plakatą. kai tikėjosi kaip-nors pasisa
katalikai, po ilgų studijų, pri
Jei atsiminkime, kad Suv. tus patraukti tieson.
moka! prasilenkti su legaliais
galima pastebėti nauja kryp Plakatą! Plakatai mums ne vinti tą Lietuvos teritoriją.
Pai^eina žinių iš Washingeidavo prie išvadų kurios kal
parėdymais. Visuomenės bal Valstybėse labai daug cukraus
sni
tuo
žvilgsniu.
Pamatė
pa
naujiena, bet šitokį plakatą te- j Planavo jie Klaipėdą užimti
ba Bažnyčios nenaudai.
sas jiems menkas dalykas. Pir suvartojama, tai Ims aišku, tono, kad jei Teisingumo de
vojų; truputi pervėlai, 'bet gali išgalvoti Amerikos lietu- taip kaip užėmė Vilnių. Te. 1 $ £ J metams metraštis su
moję vietoje tik išnaudojimas, kaip didelius pinigus speku- partamentui truks reikalingo
pamatė ir ginasi.
viai.
čiaus klaipėtliškiai
pirmuti kad susikrauti kuodidžiausius lantai paima-nuo žmonių. Mi- autoriteto kovoti su išnaudovedęs skaičius rodo Suv. Val
Tuo tikslu ir įsmigta "KnighLietuvoje eina rmkimų kova niai suskato savo kraštą pa- turtus.
stybės* 18,260,793 katalikus.
lionus dolierių jie kas savaitė tojais, galimas daiktas, kad
ts of Cotumbus'*; bažnvtinė
į Seimą taip bedieviško ir Uuosuoti iš vergijos. Tokiu buYra daugiau 22,545 kunigai ir
Taip šiandie su maistu, ku žeriasi į savo bedugnius ki- naujas kongresas bus sušauk
tas specialėn sesijon. Ir jei
katalikiškos mokvklos mokina liierareliija tuo tikslu organi krikščioniško sparno. Kova du lenkams uždarytas langas ru, drabužiais, avalinėmis ir šenius.
"Kational
Catbolie rimta, už krikščionybės gyvy i juras.
1.922,420 mokinių. Mokyklų zuoja
kitokiais žmogaus gyvenimui
Sukelti protestai, kreipta kongresas butų sušauktas, tai
V a # a \ o s valdžia su tuo į- reikalingais daiktais. Kai-ku- si į patį prezidentą, idant jis jis turėtų aptarti i r kitų val
pastaraisiais metais priaugo Welfare (ouncil", kurioje vi be ar mirtį. Ir štai Bostono
si anglų kalbos katalikai ga ir -Apylinkių lietuviai krikš- vykasiu faktu- skaitosi. Bet rių daiktu, brangumas kartais pasidarbuotų sulaikyti cuk- gomų produktų kainas.
167.
6ios skaitlinės duoda vilties, lėtų sutilpti su nauda šiai sa~ čionys.darbieinkai atspauzdiuo lenkai nacionalistui apgalvoja gali but pateisinamas. Bet raus kainos kelintą. Eeikalau-J Kad tik tas visas triukšmai
plakatą "Amerikos Lietuvių Lietuvai pagiežą. Dėsto pla daugelio daiktų aukštos kai- jama spekalaatus patraukti nepasibaigtų fiaseo. ( Nes čia
nepaisant puolimų ant katali IMU ir save tikvbai.
-\
Balsai į Lietuvos Balsuotojus' nus, kaip Lietuvą sunaikinti, JM>S, tai tiesiog kriminalinis teisman ir nubausti.
dažniausia taip įvyksta.
kų mokvklos ir tikvbes.
Kova.
ir tūkstančius tokių plakatų arba nors ekonominiai ją pris- darbas.
m
Šiuo laiku visuomenės ne
Teciaus, iš visų akstinų ža
4
Te&au.
•'* &
pasiuntė savo giminėms, pa pausti. Ir su tais įtafcafa jie
^ ^ į e & uv . Valstybėse ki- pasitenkinimas šalies admini
Ei, broliai Katalikai t Valio
dinančių Amerikos katalikų
Tečiau katalikų skaičius tikėjimą, beabėjo stipriausias žįstamiems kad jie mas išgir nesislepia. Spaudoje net skel- lęs nemažas triukšmas del stracijai didžiai neparankus visi į talką Lietuvos Katali
šiandien turėtų siekti 40 įni- yra Bažnyčios priešų fanatiz stų ir mūsų paklausytų. Ka bia.
cukraus pabrangimo. Cukraus dalykas. Tai turi but kiekvie kams.
M •
4k
dangi tasai kartu Bostono
lionu. Kaip išaiškinti tuos nuo
Antai laiknašty
Dziennik ' } T f t čia didelis išteklius ir to- nam suprantama, kuomet jau
mas siekiąs persekiojimo.
darbininkų balsas yra rimta« Poznanski ,, kažkoks Kassan-j del jjs turi b>ut pigus. Bet ga iškalno kalbama apie prezi- Katalikės moterys! Dabar
stolius?
Nebėra geresnes priemonės
Pirmiausiai. įvairių giminiu stiprinant tikėjime, žmonėse lietuvio tėvynainio balsas ir t irios rašo:
las davė spekulantaiiis tuojaus denoialę kampaniją.
Jūsų eilė tarti žodį apie Lie
— rasių ateiviai dažnai bu negu kova. Visa Bažnyčios, is- mūsų įsirtikmiiMams atatinka,
"Užimti Kauną taip stip- imti ir padidinti kaina. Pirm Dėlto, prezidentas Hardingas tuvos ateitį.
i-i
vo pakrikę ir nepateko į tiky torija šį faktą tvirtina. Užten pasiųskime jį savo giminėms, nu ir uinu "reidu"
(puoli-. poros uiėnesių cukraus svarui Teisingumo departamentui pa
bine organizaciją.
mu)Į artilerijos ir automobi: huvo mokama daugiausia iki rėdė tuojaus vesti tardymus
Ei, vyrai! revoliucija t. *• •
ka prisiminti tikybinę kovą pažįstamiems Lietuvon.
Atvykę į aukso šalį, jie buvo rUKU jungo metais; dabar kaKiekvienas mūsų rašo ,laiŠ- lių ^korpuso, idant nelaisvėn 6 centų, liaudie mažiausia 9c. ?ukraus klausime ir spekulan- Kur! Gi socialistų galvose*
•'• —
= ? •
^JL
M . • ."
Ji ^Jtitl!-ilii»»Į;iTViMWift!,ail,H|iff,i,rlw =
=
>>•• mm m wm +
reikalauta registruotis ir pirmais metais tiečių sąjungos ir kitų bedievių sąrašus? toji Mt^tigiiMm& pasaulyje vtMykė, pri- x
mokėti po dešimt dolerį*!, o sekamai- n i 
pa«ino Lietuvą. Todėl tai Amerikos Ir
Auksą ir sidabrą prarijo.
tais po penkis dolerius. Tai nedidelė mo
Lietuvos bedieviams kbai i>ikta, kad y\
^^_
kestis piaigiagi^ms amerikiečiams. PenQ4ii(1
Amerikiečiai buv<* sumaaę Lietuvai partijos a;tstofas nieko gero nepadarė, o
buvo pareikalauta ainerikiočių registruo aukuoti aukso-sidabro daiktus, kada buvo, katalikas padarė kas reikia. Bedieviams
•
tis. Lietuvos pdeteUai džiaugėsi iš šito leidžiami Lietuvoj pinigai litai ir centai.' pikta ir todėl jįe katalikų veikėjus pei
įstatymo, nes žinojo, kad per tai bus a
Tada Amerikoje visi bedieviai, draugai kia, niekina ir šmeižia.
nterikiečiai apsileidėliai priversti parem socialistų-liaudininkų, \-alstročių sąjungos
TėvyBės gynėjus paniekuio.
ti
Lietuvą,
kad
per
tai
bus
sudėta
didelė;
socialdemokratų,
konmnistų
vėl
pakėk*
4L-:
socialistai du milionu pavogė.
Amerikos lietuviai katalikai širdingiu
suma Lietuvai ir bus didis Lietuvos ŽJ/MJ- džiausią lermą ir šaukė kad ii* dsuktai ei
Broliai Lietuvos piliečiai ir sestiys^ 3*ių palengvinimas. Tečiau kas atsitiko?; na klerikalams, kunigams, zakristijonams, J renua Lietuvos šaulius. O Amerikos \yfakPaklausykit mūsų balso.
ialietės,žiuokite, kad ketvirta lietuvių tau* Kai tik Amerikoje buvo paskelbta regis*
viai bedieviai, tokie kaip Lietuvos socia
davatkoms.
Šlykščios
melagystės
buvo
pa
' m
1 t
listai liaudininkai, valstiečių sąjungos na
Jau trečiu kartu Lietuvos piliečiai tos įalis yra garsioje Amerikoje. Lietu
s
k
i
l
t
o
s
ir
darbas
buvo
sutrukdytas.
titacija, tai Lietuvos socialistų liaudininkų
riai. socialdemokratai, tai šaulių neremia
rengiasi rinkti atstovus į Lietuvos soimą. vių Amerike y va arti vieno miliono. Ame
ir Valstiečių Sąjungos vadai Sleževičius, Garbė Atst. čarneckiui.
arba not tyčiojaai. \ i e a a s Ainerikos liątaTą svarbų darbą ir pareigą Liotuvos pilie rikos lietuvių padėtis dabar yra gan ge
Natkevičius ir kiti jų veikėjai sušuko, kad
yių laisvamaniu laikraštis vardu "san
čiams pavedama atlikti gegužio 12 ir 1Z ra, Darbai eina gerai, algos pusėtinos. O
^
Kada
ėjo
didysis
karas,
tai
Amerikos
dara" toks kaip Lietuvoj "Lietuvos Ūki
karo metu tai algos buvp tokios, kokios tokio del amerikiečių įstatymo visai nėra,
dienomis šią 1R23 metų.
lietuviai Amerikos v'yriausybės paskolos
kad
Amerikos
lietuviams
baudžiava
įves
Mes jūsų broliai darbininkai ir s&zc- kitam nesisąpnavo. Todėl amerikiečiai ben ta. Tada jų bendraminčiai Amerikoje su lakšto}'per pusantrų metų i%>irko už tri ninkas '', arba '' Lietuvos Žinios' \ prisakė,
ryn darbininkės iŠ užjūrio prakalbame į drai imant yra pinigingi. N&, o *ar moka kėlė didžiausią pragarą ir visuose kam* sdešimt milionu dolerių, O kada atvažiavo kad jei Lietuvos šauliaiiLs aukuoji vieną
jus šitame svarbiame reikale. Žinokite mokesčiu^ Lietuvai Aiųerikos lietuviai? puose šaukė prieš registraciją. Amerikos; Amerikon pirmutinis Lietuvos atstovas; centą, taį savo partijai aukuok vieną do
lerį. Ar jųs matote, bedieviai savo partiją
Lietuvos lietuviai , karo baiseLietuvos broliai piliečiai ir seserys pilie Kada ' 1jųsVileišis,
socialistų
liaudininkų
fiadas,
tai
.>U
lietuvių tarpe padaryta visiška suirutė ir
šimtą sykią labiau brangina, negu I4«tutės, kad nuo Seimo genimo narių prigu- * uybes pernešėte, kanla jųs atmu^rnėtiote
jis
per
pusantrų
metų
išpardavė
tik
už
pu
visai mažai kas fesinegistravo. Patys kalės JŪSŲ gerovė. Seimas nustato vaklžia ir nuo Jįįaįuvos lubežių Lietuvos nepriete talįloai buvo suvilioti kaikurių liberatlų va santro miliono dolerių. Mat Vileišiui ne. j vos šaulius! Prie to j k patys viešai prisiBaAuMi
v
leidžia Įstatymus. Todėl kokį seimą iš lius, savo kraują liejote ir galvas guldė^,
rūpėjo Lietuvos reikalai, o jis tik rūpino
dų iš Lietuvos ošsimškimais.
rinksite tokius įstatymus ir tekią vakUią*. dulęles rekvizicijas dėjote ir sunkįps nipAr jųs matote kokia tai baisi Lietuvai si susilpninti Amerikos lietuviių* kataji-' Kei vieno jiems balso.
turėsite. Mes amerikiečiai šiniingai nori- kesčius iuokėjotef tai ką-pifU^in^iJr lai
Žaizda padaryta, kokia tai skriauda Lie kus. Buv^sis atstovas Vileišis turėjo iš
Tad teatsidara visiems Lietuvos žmo
mi
me jums patarti, kas geriausia rinkti,įl
* ^ „Amerikos lietuvim-4arof tyr jie
tuvos žmonėms pasidarė. Per registraci gauti Amerikos vyriausybės pripažinimą nėms akys! Tepamato, kas y m gryni
į y mokėjo Lietuvai mokesčius! Nemokėjo,
Seimą. Paklausykite mūsų balso. Šitas
ją butų Lietuva gavus 'iš amerikiečių po lietukai. Bet jis taip nenjokėjo tuo da u^ffųs tėvynahiiai, o kas vilkai avies kai
nes
nebuvo
reikalauta.
Uolreji'
lie*nvlaj
balsas yra balsas tų aanerikieeių, kurie.
du milionu dolerių kasmet. Lietuvoj rek lyku rūpintis, kad Amerikas vaklžia grie. lyje." Ir ateinančiuose rinkiniuose nei vie
4ėjo gausias Lietuvai aukas, kėlė Mietu-' i|ėjo, gausias aukas lietuviai, bet tokių vizicijos but galima buvę panaikinti, mo- žtai pasakė, kad Lietuvos nepripažįs ir no balso komunistams, nei vieno balso
vos vardą tarpe pasaulio tautų ir kurie visai nedaug tebuvo. ^Todelr uolieji ame-, keščius sumažinti: Kad 1^ miliimų dote- savo atsakymą paskelbė laikraščiuose. 33o
socialdemokratams,. nei vieno ibalso socia
riki^čiai
rūpinosi,
kffcl
butų
išleistas
įs
yra pasiryžę ir toliau Lietuvą remti, liles
rių Lietuva nocauna, tai padėkokite so- kiu būdu buvo padaryta gėda nesuprat?ly-1 listams liaudininkains, nei vieno balso val
*urod.ysiim\ kas padarė tą, kad Lietu tatymas, uždedantis anierikiečianis mokes ciaHitams liaudininkams, VaUttiočių Są IRIU Vileišrui ir kartu visiems Jietu*iaiHS.- stiečių sąjungai, nei Meno balso jokiai be
voj tiek yra blogumų: didelės rekvizicijos, čius. Krikščionių deraokraių dėka Steigia jungos veikimams, kurie sėdėjo Seime ir Bot kai a*vyfe©^Aiaerikou Lietuvos atsto dievių partijai bei sąrašui, o V»i balsai
sunkus moketMMai. visokių 'valdfninkiį >f masis Seimas buvo perleidęs ąauerikiėčhj? kurie vėl nori patekti į Seimą. Ar duosite vas jtoneokis, kurs yra katalikas, tai taip
už krikščionių katalikų sąrašus.
Ufrnautojų menkos algos, ,
registracijos įstatymą. B amerikiečių pa-' balsus už sociaiist]|4iauciinittkų ir vals- gražiai dalykus sutvarkė, kad Amerika,
Valio katalikiška Lietuvai
*•
LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

dideiių kompanijų išsklaidanti, talikicku, mokyklų persekJeJidažnai į mažai apajyventas mas užtikrins Bažnyčiai Suv.
th
gclžk6lių musti Valstybėse didesnį gajumą neįru raiaybės laibais.
perkasų arba prie kitų darbų
Juo kas mums brandaus
praskindami kelius į naujo-,
kainuoją, daugiaus ivikalauja
sioą pažangos stebuklus. **
aukos, juoba mes tą mylime ir
Kasdieninis susidūrimas su
vertiname. Tertulijoao posa
protestantais,
pasisavinimas
4t
kraujas buvo
svetimų įpročių, prisitaikim- kis: kmėto}ų
mas' prie "amerikoniškos", kriksctomi* sėkla" visuomet y1
Ramiausiai pagomškesMiiados, ra teisingas ir jeigu katalikiškų jėgų nuostoliai turi Haų
nustelbė jų' įpročius,
praktikas ir jų tikėjimą. Pri tis, tai tegalima laukti vis di
simenant "lietuvių
katalikų desniems fanatikų persekiojinuostolius, reiktų atskirai pa mams kylant*
kalbėti'.
#
Kovoje organizuojamos, su
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Dr. 0. VAITOSH, 0. D.
a » - AlfiftpSMNI BIO§?yfi 4111 10%- LtBJlUfM A404J • 44< 441 4141 j ą
OTELPA BAĖHY(«0N
kiniai, $250.00;
lų
tempi**
Philadelphia, J*. «* I r a^iųs Marta įermuskifnė $20^r0;
prfažaj^
P o f mkf: Opa Bogfe
akaudėJUM
l a i i p ni^raleakė. S u i i # ė m l|«j»e, Jonas, Ona Leikr«»e, V.
Amerikos Lietuvių Daktarų
galvos, svaigulio, aptemimo,
šv. Velykų i r kartu sąlaukėtn ^fankienė:
tuma, skaudančius ir užsidegusiu*
Draugijos nariai.
{Pį»
$2:
Oft««a«skai,
Oaa
J
už-'
6v. misijų, kurias duoda Tė
to, nemiegio; netikras al?ls lndedam
. . . » . » • • • • • » ! » » • • • . . . . » . »j
kevižįaąė,
Jaa^cnįetaė,*
GERAI VAIDINO.
D«*4n»
apeDitaas elektra parotan.
»FU- tainėję,. ajit "Lincoln i r 9-tos gų uiafca. Delio, gerbiamieji, vai Marijonai, pagaraėję fpitis
mažiausias
klaidas. Akiniai pri
Po $ 1 : O. Jurgaitienė, A.
DŽIAI.
gatvių. *Programosė buvo pa paremkite t a k p / vakarę, kad mokslininkfi,, kun. P. Andziu Koberienė, M. laonkevičienė, taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo Ir valkus einančlua mokyk^
žymėta pradžia 7 vai., bet yi»a' galėtume toliau tęsti tą. kilau? lis i r kuą. A, Cikoto. Para|»i- Rokuvienė.
lon,
Valandos: nuo 10 lkl 8 vakaro
Viso iki šiol iš $v. Alnhonso KedėUomla
WaMkegan, UI. — Velykų valančia vėliaus užsitepė. Piib- labdaringa darbą.
a n o 19 114 4 vaJ- valtare.
jonai yna dėkiagi gerb. kiebo- parap. Baltimore $300.60.
i i 11 SO. AamJtMD AVJKJIUB
dienoje netiloėtai teko ouvyk-: likos nedailiausia atsilankė,
ARTI 47-toe Gatve*
Taipogi visi įstokite į Labd. nui kun. J. Kaulakiui i r vi
• a l a a d o s : nuo f rftn Iki • *a*.
iv. Petro v Povilo parap.
t? j W&tikegano didmiestį, nes, turibut nežinojo veikalo svar Stjrga. Mokestis labai maža,
9mj-**1
IPĮI)HII|I
II«S»
Beradomli nuo 4 UU » v * f c f :
karui kun. J . Čepukaičiui už
Westvilie, IU.
20 metų prityrimo
pirmiau buvau girdėjęs kad bumo.
, . .N
. '•',
tik 10c, į mėnesį. Bet i r tne^pftsir^piniHi^ šių misijų, mu-. Parapijos kolekta . . . . $32.00
Akinių pritaisymo mene
L. Vyehj 47 kp. vaidins labai
Šv. Božančiaua Dr. M o t $25.00
Patsai vaidinimas puikiau- nri žymiai prisidėsite prie gmsų sieloms maisto.
i Vyčiu 85-ta kuopa . . . . $20.00
gražų veikale 1 d. bal. " Š v , šiai atliktas, tiesiog galima gi- žalas darbo. Kiaopos susirinki-, Velykų žeštad
lieny misijo- Nuo Darbininkų . . . . . . $25.00
Akvilinos, kankinės Imrtrs , , , rėtis, k a d visi, kurie dalyva mai įvyksta kas tretį sekma-1
Mažųjų Vyčių auka . . $10.00
3 1 0 7 So. Morgan Street
nieriai
pasakė
graudingus
į#r|
Viso iš TVestviUes prisiųsta
todėl i r tupėjau progos pama vo vaidmime, yra čia gimę i r dienį kiekvieno įnėnesio.
CM1CAGO, I L i J i r O l i
kalbingus pamokslus prie mū $117.00. /
tyti L. V. 47 kp. gttbumtis.
augę i r taip gražiai lietuvių
T e l e f o n u Yasda 60*1
Viso labo Seserims prisių-j
Cioeriečiams patartina pirk sų Išganytojo i karsto, Velykų
Yalandos — t lkl 11 Ii ryto
Vakaras įvy&o Lietuvių sve kalbą, vartojo i r visuomet ne
sta nuo 34-tos dienos kovo, iki
po pletu i Iki I va*. HedėUomia
ryt$, vaikučiams i r tiems ku 1-mai dienai balandžio $1,ti
dabar
išleidžiamus
diecezi
nuilstančiai darbuojas Vy<yų
ofisas uždarytas.
AI PAREIŠKIA
rie netilpo -bažnyčion atlaikė 996J7.,
M-- • • • • • » » . • • • » » » • - • • • • » • - a
Aklų
Ligas
Jabui. '
/ jos bondsus kurie duos gerus
Pirmiau
garsinta
buvo
•— i » » « . » » » » Į į Į
Ar jums skauda galvą?'
nuošimčius arba padėti pini- šv. mišias i r pamolislfl sake $7,3743^1.
Raatd. Jai. Van Buran #144
Svambesnes roles turėjo šie:
Ar jūsų akys ašaroja?
TeL Bonlevard 2440
Ofiso tel. Boulevard 94ff
,
*&us pas Arkivyskupą ant no mokyklos svetainėj.
Iki
1-mai
dienai
balandžio
Ar yra uždegtos?
DE. A. J . KARALIUS
Akvila — A. Bukančiutė, AkDegina ar niežti?
Rytais bažnyčioj pamoksiai viso labo Seserims prisiųsta
tos, n l kuriuos atsakys diece
Ar skaitant akys greit pavarg
Lietuvis Gydytojai
vilina — Stasė B. Dociutė, Te$9,373.38.
?
sakomi
aplamai
visiems
žmo
sta?
zijos
turtas.
Saugi
vieta
i
r
RI7SAS GYDYTOJAS t*
i v . Jjtasimiero Seserys.
3303 South Morgan Street
Ar kvaišta galva?
klytė
*
O.
M.
Buliutė.
CHIRURGAI
cbicaeo. oi.
,r.
v j ,.
.... nuošimtis nemažesnis už t anėms. Vakarais, pirmąją s*>
Ar matote kaip ir pi u Rančius
—
Specialistas Moterišką, TjrfAka
Visos savo užduotis atliko .
, .
taškus ? /
vait§ pamokslai sakomi vįen
Kelkimės, brolelįai, visi iš
. . . .
kurs gaunamas kitur,
Valkų Iv vUų ekroalšką Ugvj.
Ar atmintis po truputi toažeja?
labai gerai,
a «- » - *••
Ofisas: 9999 8. Bstaond 84.
moterims, o antrą savaitę va miego, k a d nepramiegotume
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky
Tai.*: i i - i i ryto; i — i t *
•
i
v
v. 1
A. Valančius.
yr *
karais
•vien
vyrams.
Tas
da
Lietuvos
laįsvės.\
se?
ptat, 7—4rak. Kad. 1 4 — 1 1 4L
Mažesnėse
rolėse
buvo
sie:
Ar
yra balta dėmė ant vokų?
Ras. 1114 Independsnse Blvd.
roma, kad visi gaištų progos
VELYKj/
IŠKILMĖS.
—
1900 So. Halsted Str
Ar turit katarakta.?
Cbicago.
Yra "veikėjų", kurie dieną
luizenbija — O. Kasilauskaiišgirsta
misija,
nes
vienu
k
a
r
Ar
turi žvairas akis?
reL Oaaal H M
VAKARAS.
—
naktį
galvoja
kaip
daugiau
Ofiso vai.: 19 ryto lkl 11 po plas.
t§, Maksencija
T. Ruliutė,
JOHN J . SMETANA
tu visi žmo»ės netilps bažny
6 lkl 7 vai vakaro.
AKINI*' SPECIALISTAS
sugriovus. Tokiems reikia aEutropija
B. Lušiėnė, ne
Rea, vai.: t lkl 4 po platu.
čion.
I
r
tai$>
vieni
kitus
gali
1«41 So. Ąaskland Ave.
Sioux City, lswa. — Šv. Ve
4199 Archer Ave.
pysiasrių
i
r
gardelių.
Kampas 18 gatvės
laisvės
—
A.
Širviliutė
i
r
O.
iš namų į misijas išleisti.
Tel. Lafayette 4444
Tobuliausiomis mokais priemonėmis:
lykas
labai
gražiai
i
r
linksmai
Ant
trečio
augšto visi Platto ap-T:
[»*».•..».»»..»».»»•»...• m
1,—be pelito,
Bukančiutė, angelas sargas —
tiekos,
kambariai
14, 15, 1€ ir 17.
Daug žinoniti naudojasi šio
1,—be kraujo,
praleidom.
Šv.
Kazimiero
baž
•z
ValaJidos nuo 9 ryto iki "4 vakare. \
1,—be marinimo,
E. Podžiuniutč, budelis — P .
mis brangintinomis misijo
Septintadieniais 9 r. iki 12 diesvos.
4,—be skausmo,
TeL Oaoal 167, Fak. Ganai 1111
PAIN-EKPELLERIS
.i akutis, karininkas — A. Čia- nyčioj iškilmingos pamaldos mis. Lai kiekvienas stengiasi
5,—be Jokio pavojaus sveikatai.
111
iPo operacijos, paclipntas gali tuoj
JUMS P A G E L B Ė S ! '
lekna,
kareiviai
—
F
.
Ežers' ^surekcija prasidėjo ly
1'immm.mmm
pas,
kalėjimo
sargas
—
P.
Amm
[eiti j darbą, gali tuoj valgyti: daiw
įų
iškiausyti
i
r
tepasidžiaagaa
K\ioj«*t
Uukiamasi
Pain-£xpellcrio
i
a
i
7
1TaL
(nininkų balsas tampa malonesnis,
kis
i
r
S.
Urbonas,
rizisierius
U
*&*Procesijoj
dapagalbos,
Skausmas
greitai
apga
(visa sveikata geresnė. Kuriems iš
L Michnievicz-Vidikiene
Lietuvis Gydytojas Ir
Dievo malonėmis kurios gau
lima ir nesmagumai
vėmiau tonsilus, yra pilnai užganėlyvavo
dideh's
būrys
bernai— C. P . Bukantis.
— pranyksta. Su
Idtnti.
Gbirargas
siai teikiamos misijų metu.
pirmu
žnyptelejimu
Ligonius
su
įvairiomis
Ilgomis
i a » i Bootk Balsted Street
Šie irgi atliko roles labai eių kurie ėjo su lelijomis ran
reumatišfco
skaus
Iprijimu:—
žydanti gėlelė.
Valandos: l * lkl l t ryta: 1 lkl 4
mo, nervus kratan
Kasdien nuo 1 vai. po pietų Iki
koše,
taipgi
i
r
daugelis
mer
L S. Salated S t
gerai. Garbė režisieriui už iši3 vai. vakare.
po piety: 4 lkl i
čios
ne
Maigi
jas,
kan
——
Nedoliomis tr seredomls ofisas!
pas 31 gatvė"
*
kinančio ir riekian
gaičių kurios bėrė gėks po
į uždarytas.
čio į krnvą strėnų
hone Yards 1119
mokinimą tokio gražaus vei kojomis kunigui nešančiam
dieglio, tuojaus nu
DR. AL. M. BAČKUS,
lėname ofise su
f Tcl, N Blvd. 50 J2. Nukt. Canal 2118
GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R
sipirkite Šito galin
kalo,
bet
pubkka
turbūt
neDr. J. F , Van
Šv. Sakramentą, o ministranOBSTETRIKAS,
go ir patikėtino šei
V. A. ŠIMKUS
Paing.
ii 1241Drmyninio linimento ir juomi ištrin
f 1411 So. 50th Ave. Cicero, III. į'umaaė svarbumo to veikalo,
S o . H a l s t c d St., Chicago
lai ėjo su žvakėnus, taipgi i r AUKOS ŠV. KAZIMIERO
Sąžiniškas pa
kite skaudamas vietas. Tikrasis f
V a l a n d o s : N i i o 10 iki 12 diena,
Pain
EzpeUeris
turi
mūsų
INKARO
tarnavimas
prie
SESERŲ KOPLYČIAI.
nes daugelis juokėsi, o galdraugijos Šv. Kazimiero į r
n u o 1—2 po pietų, nuo 6—9 v a k .
vaisbašenklį.
Visi kiti yra pagimdymo.Visoki pa
kai-kuriems keistai atrodė pir-f Šv. Jono. Choras gražiai gie
Nedėliotu is 10 i k i 12 dieną.
mėgzdžiojimaiB. Kaina 35c. ir 70c.
patarimai dykai.
aptiekose arba i i
i4..»..»-.»«
Prisiųstos
nuo
kovo
24
tos
iki
Valandos:
nuo
7
ryto, iki 12, nuo
mnjų amžių krikščionybė?
dojo laike procesijos " Links
6
Iki
9
vai.
vakare.
f. AB. R r C M T « * CQu.
b a l 1-mai.
Vaidinimui užsibaigus, šo mą dieną apturėjom". Žmonių
194-H4 Setjm 4 u St., firtsUja, R. f.
8 * • ~ » w » » " » » " » " » » « » ^ ^ « » » » m\»
SPECIALISTAS
LIETUVIAI ADVOKATAI
kių nebuvo. Garbė jiems, kad buvo pilna bažnyčia k į k tik Nekalto Puaaidėjimo parapija, ^MZ.
T.
Per
daugeli metų vidujinių,
Cambrid^e, Mass.
<
Dr. Anelė Kaushillas D. 0 .
atjaučia svarbumą tos garbin galėjo tilpti.
jisai
ir
lnp«wt«tei
6eria«sia
CHIROPRACTOR
roniškų ligų, vyrų ir moterų.
Cun. F . Juškeitis, šėmis $750
gos
šventes,
i
r
nedaro
pasilin
Gį>da«u be operacijų ir be gyduolių
K—
Neimkite patentuotų vaistų, ku
Laike šv. mižių gerb. klebo Kun. F . Juškaitis, L. L. į\
—a
visokias staigias ir kroniškas Mgas:
S. W . B A N E S
ksminimų. »
Svetys.
rie gali but ne nuo tos ligos. Pa
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini
Bonais
$200
nas kun. J . Česna pasakė d u
Banks Dirbta
sekmingas išgijimas priguli nuo
ADVOJLlTx\S
susišlapinima, dusuli ir visas kitas IU
Kun. F . JuSkaitis eheck'iu $50
gražius pamokslus, vieną lie Bažnyčioje kolekta
79 W. Monroe Street
gaa; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
suradimo tikros priežasties ligos.
$80
CICERO, ILL. ŽINELĖS.
Ruom 901 — Telef. RanOolph 2900
rimai
dykai.
Pilnai egzaminuoju kraują, šlapu
tuviškai, kitą angliškai, ka Per prakalbas kolekta da
GrrUu»)ų sfVai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų
2159 W. 21 S t , lanmpas Ijeavltt St.
U D |MUMtUliJ. i — ^ - '<1
mą s u Karty. Gydau su radlum,
vė
>
$44
Vakarais: 3203 So. Haktcd Str.
Tėleronas Rooscvelt 81S5
Nelygu kritika. — Kad mū dangi nemažai buvo ir svetim
mos sstt 4)e-1
ierum ir elektra.
Telef. Yards 1015
Valandos:
3:00 iki 9 p. m. Nedėli#j
šimts
meta ]
sų žmonių rengiami vakarai taučių, tai kad visais patenki Viso aukų iš Caunbridge'o
J
Chicago.
9 iki 12 a. m.
ai daar i e mesnes kal
Ofisas ir Laboratorija yra reikalingi kritikos, gali nus pasakė pamokslą i r ang
$1,124.00 as* nesu to
ki* kits fir
Prie
gerb.
klebono
F
.
J
u
š
ma. H. V: Ir
ma
tai
pripažinti,
bet
tik
Valentine Dressmaking GoUege
lų kalba.
ItatU*J s a «
3101 South Halsted St.
kaičio tūkstantinės aukos žy
1407 W. Madlson Street
Jss parduoti.
jau
ne
tokios
perdaug
vien
Rniosrs
BU
pil
Telefonas Soeley 1«4S
Puota. —^ Po piet, 2 vsJ.mesnėmis aukomis prisidėjo:
Valandos*; nuo 10 iki 4 po pietų
nom InstrukMoko Siuvimo, Patternų !
Innds
pusiškos kaip " B i t ė s " . Tokia gerb. klebonas iškėlė puotą, Domicėle Šiurkienė . . $12.00 lūsm
nuo 7 iki 9 vai. vak
me ptrkėjam*. Mes ganurtoojaaM
timo, Designing
bisniui ir
Po $5 aukojo: M. Sundukiekad mokiniai sales Srati ant armo
ims.
Vietas
duodama
dykai.]
kritika nelabai eina į sveika " p i e t u s " , p a s save visiems
Nedėliomis: 10 iki 12.
nikos ii saida į keturias mėnesius
nė, Emilia SiBŠimuskienė, M.
)iplomal, Mokslas lengvais atlaike. KaSykite aa*ii6kat reikalauTelefonas Yards 1119
iaat mfonaseUs. KataUosas skmtų m ų s veikimui. Dar nema ministnmtams kurie prie šv. Zebleckas, A . Vaisiauskas, V.
fmokejlznais.
Klesos d'op^TT^S
Hamns dykai:
ikarais.
Reikalaukit
knygelei
Ruatta
Sereneiy
Ae«r<
žai ims laiko kol tiek pribren- mišių tarnauja. Laike puotos Jakas.
817 Blue IstandAffo*
(Biznio ir Naminiai kursai
Po $ 1 : Kva Polembergienė,
lų Taisyme. Norint liiforznąetjųj
sime, kad panaši kritika ne visi ministrantai kalbėjo, ku A. Bironaitė, P . Mavikus, O .
lt« ar telefonuokita.
atsilieptų j mus skaudžiai.Danielienė,
St.
Matijošius,
K.
SAfiA PATEK,
rie kaip geriau mokėjo, svei
Perednis, M. Šliužas.
kino savo mylimą kleboną su
Šv.
Izidoriaus
paraįija,
Atletams pirmenybė. — L.
šv.
Velykomis
i
r
linkėjo
ilgiau
4441 So.
Braddock, P a . (vardų neprif Te4efon|M Yasds i l g a
Vyčių 14 kp. pradėjo organiTelef.
Lafayett*
4144
si-untė)
$14.87;
LIETUVON
PER
10
DIENU
m SS»
sių metų.
STANLEY P .
*uoti savo atletus. Pirmiausia
Kazimieras i r Domicėlė Ža- Vienintelis vandenin kelias Lietu4-1J
4-1 * >
MAžs?TyA,
Vakaras. — Velykų vakare, nsytis, Šv. Kryžiaus parap. von per Sootbampton ant MUžsnų
baseball
tymą.
platu f 7-4 vakarala.u Bf 441444 i organizuoja
Chicago, $100.00;
i t
ik
į alala tiktai pa platu I
ui li t«L
WL j•
GRABORirjS ER*
A D V O K A T A S
P a s mus dideli darbai prade svetainėje moksleivis J . Zabu
MAURETANIA
Gvardija D. L. K. Vytauto, 1 APTANIA
Balsnniiiotojaji
1ika<Ksi^ai ezamiouojaml, pinigai
lionis surengė gražų vakarą 'Šv. Kryžiaus parap. Chica
d
a
m
a
išpalengvo,
per
ilgų
lai
BEREMARfA
Tūrių automo8*»«"»M^^^^^^^OM•mmmmmm• a t . real eatMe skolloame.
Apleidžia
New
Tork»
kas
Utaroln
1
go,
$25.00;
su
gražia
programa,
parapijos
*
us visokiems
OFISAS DIDMIESTY
ka , o kai j a u pasivaroma kiek,
ką
Greitas
persėdimas
Soutnampreikalams, """'nu
A. Viršalienė, Šv. Kryžiaus
K A M B A R Y S 1104
tone: Uetuvlal ypatiškal lydėti
tai look out, nįekas prieš ci- naudai. Atvaidinta buvo pui parap. Chicago, $2.00;
Ckambsr of Commeroe Bldg,
prieinama.
JN4UIO (Soia IU. 104A0) sai extra
144 W. Waahington -Street
ki i r graži drama "Mano Jė
C. i r A. Šulcai, Visų Šventų
cerieeius neatsilaikys. ringiu ( 2raka."$l50.oa)lcarė9tak3S19 Aubom
Perkėlė savo o£4s« p o nomerla
VaiaC FrankUn 1174—4944
,
parap.
Rosedaąd,
111.
$40.00;
KELIAUNINKAI
I
i
IflSa
^4K>S
4799 SO. ASHLAJTO A V EMU E
VAKARAIS
Sįriiet, šių vasara, pas mus zau, a r esi č i a ! ^ Visi vaidi Jonaičiai, Chicago, Jll. $5.00; sėda ant laivo Pillavoj važiuojant
Ave. Chicago.
4 f M So. Halsted Streec.
fįįm
»
»
»
»
»
»
^
»
»
»
»
los
savo
užduotis
atliko
kuoi
Soutnamptona
Ir
ten
persėda
ant
k f i a g l e Music Co.)
SPECUALISTAS
\ atletai žydi. Duodame jiems
Elz. Antušaitė,
Brighton Milžinų laivu: Savaitinė tarnystė:
Yelof. Boulevard §7*7
Park,
Chicago,
$1.00;
puikiausiai,
dėlto
k
a
d
visi
'bu
D liovę, Moterų ir Vfrų Ugų
j | » »i1 <• • • » • • • • ! • • » » • ^M.^^ia. m mm 9
11
pirmenybę, o kiti
stojame
Greičiausi laivai pasaulyje:
S. D. IsACHAWICZ
VsLL; ryto nuo 14 — 13: nuo 4—4
Marijona
Stankevičienė,
Informacjas kaalink kainas Ir rei
vo
gerai
išmokinti.
Taipgi
i
r
jiems
į
talką.
LIETUVIS GRABORIU8
po pietų: nuo 7—S:44 vakare.
kalingus dokumentus del iSkaino
Wilkes Barre, P a . $50.00;
Nedaliomis: 14 Iki 1.
%%**
W. SS-isl PI. ditBasja, OI.
scenerijos labai puikiai buvo
Marijona Levanaitienė, Wil- apmokamų keliauninkų galite gau
Patarnauja
laldotnvėse knopiTelefooas Drezel 3A99
ti nuo eile agento: Pareikalauki
Tik rašykimt. — šioj kolo pritaikintos sulyg veikalo rei kes Barre, f>a. $ i a 0 0 ;
Įlsllsilg
Reikale
meldžiu atsišau
te:' trm vienai Juaų mieste »**•
,. •
kti,
o
mano
darbą
busite užga
Jonas Balčiūnas, fiockford, apiaUnkeJ:
nijoj kas-kart vis daugiau ko kalavimo, ypač bažnyčia t a i
nėdinti.
TeL
Ganai
Ganai 1274—4119*
1274—41199
140 K", pearborn
IU. ^ . 0 Q ;
respondentų atsiranda. Duoki kaip tikra bajnyčia buvo pa
» ^ » » » » » » » ••mW
St.
Chicago.
A,
Šv. Kazimiero parap. PliilaOunard Liae,
te ranką. Tik gražiai sutarki rengta. Už šio veikalo atvai-. delpliia, P a , (Vardų nepriTelefonas Boosrsnnl 4189
Ofisas Dr. i k M. filį •ar pa«
me. C gal, jei tik korespon- dmimą publika buvo labai pa siuntė) $2(XX00;
reina J rankas Dr. Ckae. Bagal,
4-kmtų s&aieius augs, an nerei-y tenkinta. Publikos buvo jpii- švento Alphonso parap. Sal- **WPSW«S«SfSS«
žento ir partnerio. Ylai sanleje
a.Mt«kkij!
1
. ,L ' i :
pažystami ir draugai ifcr^a^Tf
a:
;/ ^ u 1 ,
tVės
suorganizuoti
korespon
apžiūrėjimą ir g^dmoa
na svetainė. Buvo nemažai i r
gcdmna kate ir
nuo paties Dr. '
dantų kliufba?
Senis.
svetimtaučių. • Taigi i r pelno
Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
3149 So.
i
loni kombinacija. To* nešvarios baltos
nemažai liko parapijai.
Ofiso Valanoos: Nuo %ą ryt*
R. 614-514-127 V. DearLabdaringos
Sg-gos
3
kp.
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius
lkl 9 po platų, nuo 4 lkl f
Tel. Raudo Iph 55S4
kiekveno plaukus.
Dovanos. — P o programos
Kad. nuo 19 lkl 3 po
rengia valcarą, kad padidinus
t#7M s . W s t M h A m
Telefooas
Ye**e
9S9
Tel •Hilliina 444T
, ją,,,.,^TTrT^L^^?^.T!! , , „. , T ž .^avo iz<ia. T a s vakaras įvyks gerb. ' klebonas visiems vai
Ava. Chicago j
tial. 15 d. Šv. Antano p a r . kams, kiek tik jų buvo svetai
"Ijtcvataros Teorija" .vadosvet. Scenoj statys «du veikalė nėje, dalino Velykų dovanas,
v*ą mirtinn nrij^u ^eiskan^. Tik keli*
<4
karius panaudojus jas iš galvos visiškai
vėlis augštosniosioms mokyk
liu:
)Paklydėlk) kelias'' i r ; margučius; už bii netik vaikai
pranyks ploisbonos. Palaikymui sveikos
•VDVTOJAS ER CHIRURGAS
yra labai dėkingi savo myli
loms. Parašė K . Bizauskas.
"Nelaimės laimė".
galvos odos) ir gražia ivijįaiioiiį ^aujfu^ na^dokit Uųfne*,
Kaina 60c.
Labd. Sąj. 3 kp. turi apie mam klebonui bet,ir jų tėisąi.
K|BB& 65 eoBtai apžios©, arb« ui 7l> cantas priaunčiame
1
•
Ant galo buvo muzika i r šo
DRAUGAS PUB. CO.
OPIBO V AL.:
tiesiai iš labar&tariju&
penkias našles moteris i r naš
•—14 • . ryto, 1—4 ir 7—4 r. r.
F. AP, 81CHTfitl 4 CO.
2334 South Oakley Ave.
laičių užlaikymui. Kuopos iž kiai iki vėlumos.
Kedeliomls: noo 19 r. ryto lkl
1*4.114 So. 4441 3 * .
1 Bsvofclya, M. V.
1 ral. p o plato.
Margutį gavės. \
Chicago, UI.
das j a u lcuone ištuštėjo. Jei•sai
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Pirmadienis Balandžio 9 1923
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* rašymu naujų narių prie vie RAČIŪNO NAUJI JUDANT Ant pardavimo saldainių ANT PARDAVIMO Grocernė Ir
"Delecatesyen" apgyventa Ir geroje
tines K, S. L. 4 kp.:
ir
mokyklos
įrankių
krautuvė,
vietoje
ant kampo.
PAVEIKSLAI I š
Gera
priežastis del pardavimo.
geroj vietoj aplinkui yra trys
Jonas BimŠk,
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
LIETUVOS.
Kreipkitės Šiuo adrenu:
mokyklos. Parsiduoda pigiai.
NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
I. MYERSON,
332*4 &>. Emerald Ave.
PAS
MUS.
TAS JUMS BUS
Atsišaukite sekančiu antrašu: 130O So. 4»th CU
Cicero, UI.
Pirmu kartu Chicago bus
ANT
NAUDOS.
Ona Alelunienė,
4544 So. Wood St.
Į*
rodomi.
Parsiduoda bizniavas namas,
912
W.
32
PJaoe.
NAUDOJASI
IT5R
"DRAU
DAR VIENOS SUKAKTUgalima pirkti su bizniu arba
Utaminko vakare, Bal. —
Paul.
P.
Baltutis,
ANT PARDAVIMO
be, biznio. Atsišaukite pas sa
GĄ".
VĖS. •
April 10 d. K. Strumilo sve
. 901 W. 33-rd Str.
vininką '
tainėj, 107 St. ir Indiana Ave. Orocerne ir Delicatessen, neto 2214 W. 23 PI. TeL Cana! 3914
Vincas M, Stulpinas,
li South Chicago, naujas stocradęs
* Ispanijos-Suv. Valstybių ka Vieną, penktadienį
(Roseland) Chicago, IU.
kas ir "fixtures" geras cash
3313 S. Halsted Str.
ri> veteranai Chicagoje pas- gerb. Dr. Al. Račkaus naudinSeredos
vakare,
Bal.
—
Apbiznis. Atsišaukite
fTodel visi, kurie norite pri
srej'B3iT3A soį'sąns JI ©SJOA
809 W. 35111 St, Chicago
kelbė'jie minėsią 25 metų su- gų patariiux}y. kaslink kilstanril 11 d. Meldažio svetainėj, I 8845 Commercial Avenue.
~%ayi 'fopaadg 'ojfuiua-B^ii rBj^pt?"
sirašyti prie Katalikų Spaudos
TeL Boulevard 0611 ir 0774
anuo Ay pu»Pl^V ųjix*! T SOI'
čhj vočių i{skaudulių), tai aš
kaktuves.
22
3
r
d
PAIB
K
DAR
vpoiajf" «S9{|Ov3 v\ąvan\fK)
PADAROM PIRKIMO IR PARDr-jos 4 kuopos, e^ate kviečia
DAVIMO RASTUS.
4 Sukaktuvės įvyks šio balan- ir nusinešiau ta f\ DraugoV
mi kreiptis prie, viyŠrainėtų as- mnyeios ir Subatos vaka- J Geras atsakantis vargoninjmvforąftįąjno
HJ)JI?K'
1
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
įžio 25 d. Veteranai atsilie- numerį į dirbtuvę ir padaviau
'faio7.iHf '|raosĮvx ?»>ini?i4 r
« Parduodam Laivakortes. •
menų, o pas Juos galėsite už rais, Bal. — April 13 ir 14 dd. kas
paieško
vietos.
MalonėkisvmApto
oapgiįą
J\
<Ą)\o±
te
atsišaukti
j
Jda į Chicagos piliečius tą die tūlam pažįstamu i žmogtii kurs
doqg X)it473fi
simokėti nariųį mokestį ir gan Šv. Jurgio parapijos svetainėj, 11 Draugo M Administracija
Renikite tuos biznierius, kutų
vočių
turėjo,
kad
pasis
fta išskleisti ant namų velia32
gat.
ir
Auburn
Ave.
rasmzciKoa
*
w
VKNV
2334
South
Oakley
Avenue.
t i knygas nes jie yra K. S. D.
»««Q_WP_"»A ^Tl^^b
dienrašty 4<Drauge".
kaitytų,
į J )!M
S. S.
|as.
Nedėlios
ir
Panedėlio
va
»4 kp. įgalioti.
Po trumpo laiko tas- imoJ Chicagoje veteranai tą die
=
karais, Bal. -— April 15 ir 16
'
K.
Sp.
Dr.'4
kp.
valdyba.
gą surengsią nepaprastą po- gus ateina pas mane, VJ)raudd. Elijosiaus svetainėj, 46 ir ^L.iiii£^iiitiiHiiiii^iiitiiittiiifiii[^fuiniiffn[iSHitiiiw«^unifiiiiiii£^iiiiifiitui[^fttiiiiiiiiti^iiiifiiiiiiit^iiiiiiitiiii^
,J
H
L - L _
gų nešinas, ir sako:'1*BaiWood gatvių, Town of Lake.
f$
JAtf
SENAI
REIKiJO.
gal'', naudinga
*' Drangą,
i
skaityti.
Ar
kasdien
to
dakta*LUEDER GAUS SENĄ
Bridgeport. —- Paskelbus L.
ro patarimai jame telpa? jis
VIETĄ.
manės paklausė. Aš jam atsa Vyčių organizacijos vajų, ten
S
* I š Washingtono praneša. kiau, kad ne, tik kuone kas ka išgirsti vienur kitur tarp
Halsted arti 32-ros Gatvės .
įdomaujančių lietuvių: jau se
| a d Arthur C. Lueder, ma- penktaclienį.
Per 5 Dienas
^ t , išnaujo bus grąžintas pas
Gražinam jums pinigus, jei neesate užtektinai užganėdinti, arba permainom S
Jis paskui vėl sugrįžo ir iš nai reikėjo daryti Vyčiųj or
Balandžio 9-10-11-12-13
tos viršininku Chicagoje.
sirašęs visą receptą, žadėjo se- ganizacijai vajų ir tinkamą
' pirkinį. Skolinam įrankius išbaigimui darbo be atlyginimo.
katalikišką
jaunimą
į
tą
or
*Lueder buvo viršininku. Bet
bus rodoma
kti "Drauge" telpančius mi
ganizaciją
sutraukti.
Matyti
•gis buvo prikalbintas stoti
nėto daktaro naudingus pata
Amerikos Mylima Aktorė
yra žmonių, kurie tos jauni
kandidatu į Chioagos miesto rimus.
mo org-jos svarbą numato.
Jfcajoras. Kampanija nevyko.
"Dr-go" skaitytojas. Bet galbūt nesuprato delko M A R Y P I C K F O R D
\ Šiandie jo kolegos politikai
"Tess of tlie Storm Country^
Vyčių
org-ja
iki
šiolei
neda
iarbuojasi išnaujo jį grąžinti
VAJAUS DOVANOS.
rė vajaus; o tai dėlto, kad Vy Šis paveikslas kuriame žy
šenojon vieton.
čiai pašventė visą triūsą Lie, miausia rolę lošia Miss Mary
Už prirašymą naujų narių
Pirk syki pas
tu
vos
reikalam/%
nors
sau
Tiekford
yra
tai
geriausias
pa
GATVEKARIŲ
KLAU
:
prie Kat. Spaudos Drmus, paskui vi
skriaudą darė, bet jų visas tro veikslas iš visų kuriuose j j '
SIMAS.
jos i kuopos.
š k imas buvo ir yra: tėvynei jau yra losusj taip praneša
suomet pas mus
SChicagos majoras-elektas De
Bridgeport. — Jau pirmiau pasidarbuoti.
pirksite.
laikraščių kritikai. Apart šio
Ver pažada, kad gis pasidar buvo paskelbta, kad A. L. Kat.
Malonu girdėti, kad Bridgepaveikslo vra dar gražus rinbuosiąs Chicagoje patvarkyti Spaudos Dr-jos 4 kuopa nuo
porte yra užjaučiančių jauni
gatvekarius taip, idant mies- 21 d. kovo pradėjo naujų na
ktinis programas susidedantis
mo organizacijai. Beabejonės,
fes turėtų parankią transpor- rių vajų, kuris tęsis iki 19 d.
kad tie supranta jog vieninte iš dainų, šokių, švilpynių ir
taciją ir žmonės gal,ėtų pi- gegužio.
lė organizacija kur jaunimas instrumentalės muzikos, šis te
•
giaus važinėti.
Taigi šiuomi skelbiame do- gali lavintis kaip sporte įvai atras pirmutinis išimant did
Kalbama, ar tik gatvekariai \ ana< kurios bus duodamos už
riuose žaidimuose, dalės ir miesti kuriame rodptna šis ponebus sumieštinti, ty. ar tik prirašymą naujų narių prie dramos skyriuose. Ir neabejo
•
pularis
paveikslas..
nebus išpirkti nuo bendrovės. Spaudos Dr-jos 4 kp.
jama, kad rasis daugiaus su
Kainos: Main Floor 30c.
{Pirma dovana yra Šventasis prantančių tėvų kurie para
Balkonas
20c.
Raštas Senojo ir Naujo įsta gins savo sunūs ir dukteris
ii
tymo, pirmas tomas, pusi. 940 prisirašyti prie Vyčių organe
ir Apie Kristaus Sekimą, pusi. zacijos. Ir geresniam pažini
Reikalingi "Fitterių' , pagel
<<
,
384;
mui šios org-jos skaitlingai bininkai ir rivetterių' paAntra dovana: Šventųjų atsilankys į V. 16 kp. vajaus gelbininkai prie statymo <lįr- 19
bo plieno šapoj, člkrros pasto
(j yveniniai, su paveikslais, ap- rengiamas nepaprastas prakal vus. Algos geros. Atsišaukite.
Mara va Čonstruction Oo.
Kuo a. a, JUOZO ŠLAPEUO daryta knyga;
bas antradieny, bal. 10 d. Šv.
85-th
St. & Stewart Avenue
Trečia: Evangelijos, visiems Jurgio par. svet., 7:30 vai.
mirties sueina vieni metai.
i
T.
Paminint jo mirties sukak sekmadieniams ir šventėms ir vaJc.
ANT PARDAVIMO tryjų pagvveKatalikų
Tikyba;
nftny
medinis namas. Krautuvė ,ir
tuves, įvyks pamaldos ui napagyvenimai po 4 kambarius. Yra j Ketvirta: Metraštis 1916 CHICAGIECLAI, ATSIIMKI- taisyta elektra ir gnsas. Parsiduoda
bašninką dūšią, utaminke, baTe!. Calumet J | | |
taipgi
ir
užpakaly
garadžius,
tik
už
landiio (April) 10 d., 8 va|. ni., 438 pusi. su apdarais;
TE LAIŠKUS.
S2.500.
Qrto, Aušros Vartų par. bai1627 Sft. Morgan St. arti 1S gatvės. ^tiiiitiiiiiiQE:iiiiiiiiiiti[^iittiiiiiiii{^iitiiiiiiiii[^EHiiiiitiiiif{^iiifiiiiiiii[^iiiiiiiiiiii[^iiiiiiiiiii[^iiiiiiiiiiiJ[^iiiiiiiii^
Penkta: Katalikų Tikyba,
Chicagot palte (vidumieaty)
aįrčioe.
mm
1 tomas, pusi. 215.
—
prie Adams ir Dearborn gatvių
C Taigi prašome visų gimi
S+>f**J
Kad laimėjus vieną dovaną randasi atėję ii Lietuvos laiškai e-*~/*rKV** * ***,
J*&*i
nių, draugų ir pažystamų da iš penkių arba visas penkias žemiau įvardytiems asmenims, ku
lyvauti šiose pamaldose.
reikalinga yra gauti sekantį riu dėlei adresatą persikėlimo
kiton vieton arba kitokių priežas
Alena Šlapelienė ir vaiku balsų skaičių:
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
čiai.
Pirmai dovanai laimuti rei
Laiškus galima atsiimti prie Ge
kia gauti šimtas balsų,
neral Delivery (iš Adams gatvės
Antrai dovanai — 75 balsus; įąjus po dešinėj pusėj), prie
Trečiai dovanai — 50 balsų; pirmo langelio, ant kurio viršaus
Išpildys
Ketvirtai dovanai — 25 bal parašyta ADVERTISED.
Prašydami laiško paduokite laiš
sus;
ko num., nes su juo greičiau
Ir penktai dovanai laimėti laišką suras negu su pavarde.
— 15 balsų.
503—Alonderis V.
Mirė balandžio (April) 7
Ir JO ORKESTRĄ, Puikiausia Visoj Cliicagoj
Kadangi Spaudos Dr-jos na
504—rBagdisankas Antanas
d. ryto. Laidotuvės bus
506—Benusaitis Baehelia
riai yra ketveriopos rūšies:
utarninke, bal. 10 d. iš
514—Buthuvene Ursuli
a) roetinieji, kurie moka kas
524—Dronseiko Josep
namų 1008 W. 70th st. į
met
po
$1.00;
b)
amžinieji,
ku
534—Galvanauski.. Paul
Š?v. Jurgio bažnyčią, iš
554—Klebonas Mike
rie įmoka ant syk $2.'.Q0, neten į šv. Kazimiero ka
€
55WKrizah,lauska* Jabn
atsiimtinai;
c)
dalinioua],
;kupines.
560—Krizanauskas Jonu
rie įmoka ant syk .$50,0$$. d) 563—Kustuntina^- Gintala^,
Visi giminės ir pažys568^-Lingis Petras
garbės nariai, kurie jmoną netamiei teiksitės dalyvau
M. Meldažio Svet. 2242 W. 23-rd PI. Chicago, Hl.
569—Linkewiez Bronislawa
ti laidotuvėse.
atsiimtinai $100.00, todėl ir
571—Lubinas Ben
Pradžia 7:30 vai. vakare
., v •
Pasilieka nuliūdę
583—Navikas Vincas
balsų skaičius už prirašymą
586—Noreika Zehon
Vakaro pelnas eis Našlaičių Naudai per Labd. Sąjunga
Vinc. Klimas, vyras,
naujų narių yra paskicstytas
589—Overlinjrienei
Ona
dukterys: Margareta, EKviečiame visus, kurie tik gali, tą vakarą at^ilantaipat į keturias rųšis,. sekan
595—^Pe»traries Jąck
valdienė, Ona Klimaitė,
597—Pocus Petras
čiai: už prirašymą metimo na
kyti į tą koncertą ir šokius, nes netik pasiklausysite
Ludovika Klimaitė, sū
600— Povilaitis W.
rio yra yrenas balsas, gi už
gražios muzikos, pasišoksite, bet dar kartu* paremsite
603—Remeiks Bdmant
nus: Leonas Klimas.
amžiną narį yra 2i> balsai, už
609—^Ryshko Jozapas
kilnų reikalą našlaičių šelpimą.
616—Schazdauskene E.
dalininką narį 50 balsų ir už
626—Stulcaite Maritei
Myli koncertus — muziką? Atsilankyk, išgirsi kuoKLAIDOS ATITAISYMAS. vieną garbės narį 100 balsų.
627—Stamburas Antanas
puikiausią muziką. Mėgsti pašokti? Ateik, prisišoksi
632—Szaile Zenonas
Į pirma mūsų K. Spaudos
634—Tauvijenis. Dom.
kiek norėsi. Tavo širdis užjaučia kilniems reikalams?
Brighton Park. — šios kolo Dr-jos 4 kp. atsišaukimą atsi
636*—Varnas Daminekas
Atsilankyk j šį vakarą, sušelpsi našlaičius, nes vanijos paskelbtame sąraše au. liepė sekanti mūsų kuopos na
644—ZaJuda Benediktas
645—Žekonis Paul
fcotojų Šv. Kazimiero Vienuo riai ir įžymus katalikų visuo
karo pelnas yra skiriamas jų naudai.
lyno koplyčiai praleista Gaspa menės darbuotojai pasižadė
10 Pakelčio vardas pavardė, dami pasidarbuoti Katalikų SKAITOOT IR PUTOKIT!
Kviečia
RENGĖJAI.
L. Krekšciunas
l
įnirs aukojo $5.00.
R. Spaudos Dr-jos naudai pri
"DRAUGE"
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S. L. FABIONAS GO.
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MILDA TEATRAS
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Pirkite Plumberystes ir šilumos įtaisymus nuo
Firmos kuriai galima pasitikėti.
Ką parduodarh yra gvarantuota

|
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•

METU SUKAKTUVĖS

A. f A

y

Pabandyk mūsų išdirbinius, o persitikrinsi
KALBAME LIETUVIŠKAI

L e v y & (Jompany

Kampas 22-ros ir State Str.

GELBĖKIME NAŠLAIČIUS

Koncertas ir Šokiai

A. f A.

KOTRYNA KLIMIENĖ

\

L. KREKŠČĮUNAS

Antradieny, Balandžio
April 10 d. 1923
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