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liekHfit ungarams eksproprii
acijų ^ i jungtose jai teritori
jose.
Ungarija reikalauja, . SPjRINGFIELD, UI.,, bal.
TAOTŲ SĄJUNGOS TARYBOS POSĖDŽIAI
n
kad ^taryba Rumuniją sudrau 18. — Kai-kurios moterų' or
ganizacijos
darbuojasi., kad
stų. į* Į.
. ;
!
OENEVA. ,— Tautų Sąjungos Tarybos posėdžiai šių
Illinois
lągislatura
pripažintų
J5ul,garija
nusiskundžia^
ST.?
VISGI SUSIJUNGIMUI SU
metų balandžio 10 dieną turėjo svarstyti du klausimu, lie
Shepard-Towner
motinystės
kad
graikų
autoritetai
vaka
BAŽNYČIA PLANAI
čiančiu Lietuvos ir Lenkijos *£inčą:
m m
>
bilių.
rinėj
Trakijoj
persekioja
ir
DAROMI.
L Tautų Sąjungos vasario 3 d. rekomendacijos del deTos motervs »tuo būdu nori
terorizuoja bulgaras gyven
markacijos linijos nustatymo vykdymas ir
tojus.
Reikalauja
intervenci
žmonėms
užkrauti
naujas
ne
Tuo klausimu darbuojasi
2. Lietuvos Vyriausybės prašymas patiekti Tarptauti
jos. Be to, Bulgarija reika reikalingas taksas ir parinkti-,
/*
gferi žmonės.
niam Teismui klausimą del vasario 3 dienos rekomendacijos
lauja, kad ji butų paliuosuo- niems politikoje duoti gerus
teisėtumo.
'
ta
nuo
įvairiausios
rųšies
san
darbus.
LONDONAS, bal. 17. —Di
tarvės valstybių militarinįų
Illinois Medical Ass'n tam
džiuma anglikonų (anglų pro
VILNIUS SKAITOMAS A N T V Y S K U P I O ZECHINI ŽINIOJ.
komisijų.
T
Ų
komisijii
apmo
biliui
priešinasi.
*
testantų) palinkę susivienyti
kėjimas Bulgarijai nepigiai
su Roma, atsisakius savo se
Popiežiaus bula, kurią kun. Michalkevičius paskirtas
NETURI
MEDŽIAGOS.
atsieina.
Tuo
tarpu
komisi
ktų, K Tečiaus tas palinkimas
Vilniaus sufraganu, yra Rygoj. Ji atsiųsta Apaštališkojo
jos neduoda jokios naudos.
BERLYNAS, b. 18. —Vo- Ir pagaliaus suprasti, kad jų
veikiasi labai išlėto, nei nepasosto l*abaltės valstyl)ėms atstovo antvytkupio Zechini var
LONDONAS, bal. 18. —
tėmy tinai.
To susijungimo kietijos užsienių reikalų mini- kaimynai vokiečiai nesvajoja
Lietuvių-Ieakų klausimas.
du, o jar nesant jo būstinėj, laikinai yra kun. Raucano glo
Kai-kurie
korespondentai
ne
su tikra Bažnyčia tendencija steris, baronas von Rosenberg francuzų užgauti, jų gerbę
Lietuvos vyriausybė reika- turi medžiagos savo sensaei- boj. Bula pasiųsta ne Varšavon Apaštališkojo sosto atsto
labai išsišakojusi. Visgi yra parlamento posėdy pareiškė, plėšti, ar kitokiu būdu jiems
lauja tarybos autorizuoti Lie niams raštams. Tai nors pra vo Lenkijai Lori vardn, o Rygon antvyskupio Zechini var
neužginamas faktas, kad ang jog .Vokietijos vyriausybė su- atkeršyti.
du dolto, kad Vilnius skaitomas antvyskupio Zechini žinio
tuvą kreiptis internacionalin neša, buk kaizeris
Į
su savo
likonai linksta tiesos pusėn.
je.
tinka su Francija taikintis
"Tuomet pildytųsi svajo- teisman, idant šis išspręstų žmona jau persiskyrė.
Ro
Tuo tikslu darbuojasi gei;os
pagrindais
amerikoniškos nės apie naująją erą, laimin- klausimą, ar ambasadorių ta dos, tai turjėtų rūpėti žmoni
valios vyrai. Jie dėsto įvai
NELEIDŽIA LEISTI LIETUVIŲ LAIKRAŠČIU.
ryba legaliai pasielgė nesenai jai, ar iš to butų kam-nors
programos, kokią nesenai pa- gumo erą Europai,
riausius planus. , Bet nepasi
*
nustatydama Lietuvos-Lenki naudos.
Kas vokiečiams apeina.
renka, kurie planai butų ge skelbė valstybės sekretorius
Ponia V., gyvenanti Vilniuje apie 20 metų, kreipėsi į
jos sieną, nesutinkant ir pro
Dabar
praneša,
kad
buvęs
resni ir tinkamesni. Rodos, Hughes.
"Bet kaip ilgai Francija testuojant Lietuvai". Tuo bū
valdžią su prašymu suteikti jai leidimą leisti lietuvių kalba
Kitais
žodžiais
tariant,
VoVokietijos sosto įpėdinis, kurs
vieni planai butų jau tinka kietija sutinka, idant
kokia neatliks tos rųšies žingsnio, du atnaujinamas
Vilniaus kaip ir kaizeris gyvena Olan laikraštį. Atsakymą ji gavo ne tik neigiamą, bet dar buvo
mi.
Bet viską apsvarsčius
tarptautinė komisija ar tribu- tai Vokietija ir tolesniai bus klausimas, kurio taryba labai
>šankta policįįon, kur jos klausinėjo, kas ją įkalinėjęs loisti
dijoj, netenkąs proto.
surandama
tokių ir kitokių
nalas
išspręstų, kiek daug priversta- griežti dantimis. nepakenčia.
laikraštį. del ko ji nori leisti ir tt.
l
kliūčių.
Vokietija turi atmokėti kont-1 Darbuosis atsilaikyti šiandieČekoslovakija ir Ungarija GINA ATEIVIŲ VARŽYMO
Ar anglikonai nepatenkinti ribiicijos santarvtės valsty- ninėje pozicijoje, pasiremiant
AMERIKOS PREKYBOS ATSTOVAS LIETUVAI
turi disputų del sienų.'
Šis
*
ĮSTATYMĄ.
savo šiandieninėmis doktrino biėms.
savo teisėmis ir vokiečių tauLATVUAIIRKT.
klausimas pavestas tarybos
mis, ar savo mokytojais, ne
»u
.. , tos dorinlėmis šnekomis.
arbitracijai. . Laukiamas ga
WASHINGCTON, bal. 18.—
galima pasakyti.
Bet kad
Arba gyventi arba žūti.
RYGA. - Rygon. atvyko Suvienytą Valstybių atstovas
atsl
" Labai #crąi suprantame lutinas išsprendimas.
United
States
Steel
Corpora
Svarbiausios iš ministerio
juose matomas aiškus nepasiLietuvai, La t v*ijai, Estijai ir Suomijai Karlas Majeris.
faktą, kad šiandie Ruhro ir
tion
galva
Gary
anądien
nu
Dr.
Zimmermann,
T.
Są
Rosenbergo kalbos ištraukos
. "
t( Tikinimas, tai tikra tiesa.
i
iiiiiin-ii
ap..
plotuose mus
|i Rhinelando
.
. . f jungos komisionierius 'Austri peikę ateivius varžantį įstaty
'Daugelis tų pačių angliko yra tokios:
SKOLŲ APMOKĖJIMO DERYBOMS VEŠU
eina mūsų ateitis, lygiai ir joje raportuos tarybai apie mą ir praneSė, kad plieno in
4
nų dvasiškių atlikinėja kata
'Ilgus šimtmečius Francija
SV AMERIKA.
mūsų vaikų busimoji laimė. Austrijos padėtį.
dustrijai reikalingi darbinin
likiškos Bažnyčios apeigas. su Vokietija
nepasidžiaugė
Ir tas, taigi, šiandieninei vo
RYGA. — Lietuvos Latvijos ir Estijos vyriausybės už
Albanija reikalauja tarybos kai.
Kartą viena,
Nesenai anglikonų bažnyčios bendra taika.
kiečių gentkartei suteikia spė paskirti jai finansinį patariŽemesniųjų kongreso rūmų mezgė tarpusavius ryšius vesti bendroms deryboms su Ame
vyresnieji tunėjo konferenci tai viėl kita valstybė imdavo
kų laikytis šiandieninėje po jma
immigracijos komisijos pirmi rika tų valstybių skolų apmokėjimo reikalų. Manoma, kad
ja ir nutarė darbuotis už gry- viršų.
zicijoje. Nors tai labai sun
ninkas Johnson į tai Čia atsi visos minėtos valstybės įteiks Amerikos vyriausybei prašy
"Gal būti — yra sunkiau
žimą atgal Romos Katalikų
Kiti
reikalai.
ki pareiga, bet vokiečių tautai
liepė. Jis gina
įstatymą. mą nestatyti skoloms grąžinti sunkesnių sąlygų, kaip Ang
Į .
Bažnyčion.
Tą sentimentą francuzų temperamentui pasi
S*
ji yra būtina/'
Pažymi, kad plieno korpora lijai, o kiek galima, jas dar palengvinti. Tikimasi, kad AAukštosios Silezijos maišy
jie visur skelbia.
Nori tai likti lygsvaroje pergalės va
cijai norisi gauti pigių dar merika dalį skolų panaikins. Derybos su Amerika numaty
Nieko nauja.
tai komisijai boa paskirtas
Tečiaus lygsvaros
prigydyti plačioje visuomenė landoje.
tos paaiškėjus Francijos skolų Amerikai grąžinimo sąly
bininkų.
I
naujas
pirmininkas.
Be
to,
stoka
yra
žiopla
politika.
Vi
je.
Nes be visuomenės suti
Ministeris jokio naujo pagoms. *
*
kimo negalima nieko pradėti. sapusiai suprantamas perga siųlymo nepadavė. Francijai, įvyks daugybė kitų paskyri
18 DIENŲ KALĖJIME.
7
Tai ypatinga situacija šian lėtojo interesas rodo susitai Tik atkartojo savo seną pa- mų.
GENEVOS KONFERENCIJOS PRIRUOŠIAMIEJI DARBAI.
Danzigo ir Saar valdymo
die Anglijoje. Kas įvyks at kymui kelią.
siųlymą, koks buvo vokiečių
KONSTANTINOPOLIS, b.
aptariamas.
"Vokiečių ir francuzų tau vyriausybes paskelbtas sausy, klausimas bus
eity, niekas negali įspėti. Te
GENEįVA. — autų Sąjungos ekonominis komitetas ko
18. — Iš Rusijos per Tiflisą
čiaus vienas daiktas yra tik tos turį tik vieną pasirinki- š. m. Tuomet buvo'pranešta, Bus pasiruošta Sąjungos in- čionai atvyko Groseclose, a- vo 26 d. turėjęs posėdį, kuriame buvo svarstomi priruošia
ras, kad anglikonai kaskartas nmi kelią: arba santaikoj g>- ( k a d V o k i e t i j a s u t i n k a a t m o . ternacionalin teisman paskirti merikonas, Amerikos pašel- mieji darbai muito konferencijai, busiančiai Genevoje, š. m.,
spalio 15 dieną.
venti arba drauge pražūti. j k ė t į 3Q hiVl0nų a l l k s i n į u m a r - vieną teisėją vieton mirusio pos komisijos darbuotojas.
gaučiasi vis silpnesni.
Bet kame (gludo tas svar
Nuo francuzų priguli.
kių kontribucijos. Daugiaus teisėjo Barboza iš Brazilijos.
Bolševikai jį įtarė šnipu ir
386 ASMENYS NETURI
Bus
aptarta
nusiginklavi
biausias jų silpnumas, sunku
O R A S .
i v , , nei vieno cento.
iiry
uždarė kalėjiman, kur išbuvo
PENSIJOS.
mo programa,
suprantama,
šiandie susekti.
"Butų tuojaus
sulaužyti,
18
dienų.
Jam
esant
Tifliso
Bet jei FranJcija tam prie jei tam nesipriešins Francija;
šiandieniniai ledai, jei franCHICAGO.
Šiandie graMorris
and
Co.
skerdyklų
kalėjime,
bolševikai
sušaudė
euzai nogėtų pripažinti vokie- šinga, tai Vokietija sutinka
Pagaliaus bus sprendžiama
11 GRAFTERIŲ PAS
kompanija Chicagoje mokėjo ž u s oras;'kiek šilčiau,
92
kaliniu,
apkaltintu
už
ko
čiams teisę gyventi, būti lais- kontribucijos klausimą išsprę- daugybė kitų tarptautinių, ne
MERKTA.
pensijas 386 asmenims — at
viems, gerbti Vokietijos teri- Sti pavesti bent kokiam tarp- turinčių nieko bendra su mili- kio tai komisaro nužudymą.
sitarnavusiems įstaigoje dar *"
toriją, vokiečių suverenumų.-! tautiniam kūnui.
tarizmu, klausimų. Tai- dau
MASKVA, bal. 18. — Čia
bininkams ir našlėms, kurfų
giausia
ekonominės
rųšies
ir-|JĮAIfcDIMrGAS
SU
FRANCIJA
bolševikų teismo pasmerkta
vyrai žuvo darbo laiku įgtaiaptarimo,
bet
nuo
pačių
Ame
trafikos.
Lietuvos 10 litų
$1.00
miriop 11 asmenų, kurie ap
V A Š H I % T O N , bal, j ? . - g°se v .,^
rikos gyventojų noro/ Gi A-.
Anglijos ster. svarui 4.69
kaltinti ėmime papirkimų da
ANGLAI ŽUDO MOSULO prezidentas, Hardingas V$T&ftierikos gyventojai dar 1920
Francijos 100 fr.
6.47
linant žmonėms pagyvenimus.
mė apie 200 moterų amerįko- liejonfeH^Armour and Co. įs
^GYVENTOJUS.
!
metajs yra pareiškę, kad' AItalijos 100 Jirų
4.91
Bolševikų valdžia savo tar
niu/kurios iškeliaus Franci- taiga. Sulaikytas tad ir pen
Vokietijos 100 mark. 0-45
nautojus už papirkimus baud LIETUVATURI ĮDAVUSI mėrika nuo tokios tarptauti
PensionieKONSTANTINOPOLIS, b. jon, kaipo "gerosios valios" sijų mokėjimas.
nės organizacijos, tūriai va
Lenkijos 100 mark. .0020
žia mirtimi.
Tai todėl, kad
jriai žada kreiptis teisman.
18. — Turkai oficialiai pas delegacija.
VILNIAUS KLAUSIMĄ.
dovauja imperialistai, turi ša
šiandie visoj Rusijoj valdinin
Del šios progos prezidentas
kelbė, kad anglų lakūnai kas
lintis.
kų tarpe tik vienos suktybės
•»»•»»• • • • » !
? ^ $ J A S POLICIJOS
dien iš oro bombarduoja Su- pasiuntė kablęgramlą ambasat
Daug dalykų Urybi fyiri
Ketveri metai T. -Sąjunga leiraanie distriktą artį Mosul. doriui Herrick Paryžiuj. KaDRAUGO PINIGŲ SIUN-j
gyvuoja.
viRčIJŲNKAS.
aptarti.'1 v
gyvuoja. Bet ką ji nuveiku Daugelis vietos gyventojų iš- blegramoje prezidentas pažyTIMO SKYRIUS
si? Tik tiek, kad nuskriau- žudoma.
Naujas Chicagos policijos Atdara* kasdiena (išskyrus
m
NORĖTA SUDAUŽYTI
'i> k a d S. Valstybių gyven
PARYŽIUS, bal. 18. —Va dusi mažąsias tautas* ir tomis
TRAUKINIS SU MINIStojai visuomet stovi greta su viršininkas Collins atšaukjė j šventadienius) nuo 9 vaL
kar Genevos mieste susirinko skriaudomis pritukinusi dideryto iki 8 vai vak.
TERIAIS.
garbinga francuzų tauta ir ją visus policrrionus nuo namų, įKOMUNISTŲ
SUVAŽIA
Tautų Sąjungos taryba. Kaip sniąsiąs.
2834 So. Oakley Avenut
skaito parinktina savo drau tariamų prostitucijos palaikyVIMAS.
PAUYŽIUS, b. 18. — Ha- kartas tokiu laiku, kuomet Ame.
Kokius jis turi tikslus, Siunčiame pinigus doleriais
ge. .
Svarstys dajug klausimų.
vas agentūros depeša, iš Es- merikoje vedama propaganMASKVA, bal. 18. —'Čio
ir litais* per didžiausius Lie
parodys ateitis.
Susirinkusioji Tautų Sąju- nai prasidėjo Rusijos komusen praneša, jog Ruhro plo-! da, idant ir Amerika prigutuvos Bankus:
GATVCKARIŲ OPERATOŪKIO BANKĄ ir
> tuose dukart įmiginta sudau lėtų prie Tautų Sąjungos. ngos taryba ras šiuos bėgam' nistų partijos, kuri valdo RuWASHINGTON, bal. 18.—
RIAI STREIKUOJA.
Leninas
dėlto A- čius klausimus, kuriuos pri- siją, suvažiavimas.
žyti traukinis, kuriuo važiavo Šiame susirinkime
Vokietijos sostinėje Berlyne PREKYBOS - PRAMONĖS
BANKĄ
MEMPHIS, bal. 18. ,— Čia kas savaitė maistui mušama
francuzų ir belgų kabinetų merikos prigulėjimo klausi- sieis a r vienaip ar kitaip iš serga, tai suvažiavime svar
nariai.
Tečiaus nei vienas mas ir bus aptartas.
Deja, spręstį:
biausią rolę užima apsaugos ssutreikavo gatvekarių ope po 500 arklių, anot gautų ži Norint kad pinigai butų Lietuvoj
išmokėti DOLERIAIS, reikia
Ungarija protestuoja prieš ' komisaras Trotzky.
ratoriai.
brangiau mokėti.
asmuo nesužeistas.
tas priguli ne nuo tos tarybos
nių.

NELENGVA PATRAUKTI
' KATALIKYSTĖN ANG
LIKONUS.

ka su Hug

inios apie Lietuvą

Vokiečiai Nori Taikos su
Francuzais

PER AMŽIUS VOKIEČIAI SU FRANCUZAIS NEGY
VENO SUTIKIME
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TAUTU SĄJUNGOS TA
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KCMC&MTC OtTDBYBSS, riarką Tickasą išvilkti, ta\ dinama*'žvaigždžių sistema ^ niais. Tikr patriotiniai jassvedliams. O.vieton balaytimo ima iJdiiĮtfjos biu^Jeto.
jie negali Baiiavino statyti I Visų repertuaras lygiai pJa- mai veda lietuvį į tą ar kitą
D I E N R A Š T I S
Ketvirtoji Ir swbkcusioij
krikšto, girdi, užtenka vals
Pravoslavų cerkvę, Rusijoje teisman. Baliavin, 'kaip*, tok- j tu* kad ir nelygus talentas. svetaine paiiurėti Šitą — ki
čiuje užrašytu kad gimė vai piielastis — tai lenkių tautos
komunistai suskaldė į dalis. sai, negali a t s a k a i už savo Pavyzdin Ivan Moskvin pir- tą veikalą. Daiiės juose vos
kas. O gal jie pradėtų tiesiog tradicinis* aaarchizanas ir ne
t a i atliko su pagelba kaiku- nusižengimus sovietų valdžiai,! mą vakarę, lošia
Tolstojaus grūdelį randi* A r siėsa pavo
Bina kasdien* išskyrus nedildttniis- numeriais vadinti vaikus, kaip mokėjimas tvarkytis.
Sunku
rių pačių pravoslavę dvasiš
jaus kad liaudis atsikąs-nuo
Metams
$6.00
kokius veršelius: pirmas, ant rasti pasaulyje kitę tautoj, ku kių, kurie nuėjo komunistams kuomet tie nusižengimai atlik tragiška caro Feodor© rolę;
Pusei Meti
$3.0a
ti jam esant patriarku Tich- kita; vakarą jis vaidina Gor tokių trupiujėliųr %
rioje anarchizmas ir tvarkos
ras,
t
r
e
č
i
a
i
ir
tt.
taip
bent
esą
Oi prenumeratą mokai iakalno. Lai
tarnauti.Kadangi cerkvės skaf
Berods nesenai b ū r o kalba
kio "keleivio role? su lygiu pa
onu.
sevikai I stoka butų taip pasižymėję,
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, nekufiose vietose
djtotti ir piešimui priešinosi
me nuo Nauju Metu. Norint permai mėginę.
fcato'renfcuoso. Tofeoft tautosį
Kitais žodžiais tariant* B*? sižymėjimu. Vėl % kitų naktį mūsų tarpe apie meno orga
|f.|
patriatfkas
Tiekom
tai
jis
areš1;
nyti adresą visada reikia prisiųs
iįopma,
tvirtų
noUtinių
arfe^t;
iiavįn
negali but teisiamas ii matai Kathchaloff organizaci nizacijos įsteigimą? J a u . ro
Ot,
kas
do
pauksci
^
ti ir senas adresas- Pinigai geriau
tuotaa ir* uždarytas kalėjimą©.
niznufi sudaryti negaili.
baudžiamas u2 patriarko Ti<- j o s geriausi- Y<aidil$. lošiant tą dos* buvo sustatytas ir pro
sia siųsti išperkant krasoje ar ex- šokio plauko ąoeią|
J
i
s
su
kitais
pravoslavų
dva
f 11••
pre«e "Money Order" arba įde
I i'WJ
ipątį caro-Feodor, tik jau pa jektas? A r ^uo i r užsibaigs?
ehono darbu&
siškiais- bus bolševikų • teisia^
dant pinigus i registruotą laišką.
stebi, kad čia Katchaloffo įf» Žinoma, reikia gabaus iniciPANAMOS PERKASAS.
irija sau"Vilties"
mas.
J
i
s
apskųstas
u
i
priešiDRAUGAS PUB. CO.
t ' *
terpretacija, į a d čia pasireiš jatoriaus pradedauS lokį darAR NEGALIMA?.
kia Chicagos lietpvms 19 bal. } TA U
nimęsi cerkvių piešimui.
12334 South Oakley Avenue
kia jo individumas, jo ypa- bą ir pirmi žingsniai vis keb
Nfesenai $u*\ ,Vąlstybiu karo
dienai į Meklažio svetainę. Joj>
Pirm revoliucijos Basijoje
Great Northern [Teatre, tingas genijus.
Stanislovkis liausi, bet nepradėti i— reiš
Chicago, Illinois
rupesniu sušelpta , ^ v i l n i a i i f l 4 % ^ a s atliko dideUus^znanet
pravoslavų
cerkvės
galva
skai
!
Amerikos pavaidina Maskvos Meno T ^ t - pats vienoje rolėje yra aug5- kia nieko nepasiekti. Gal ne
našlaičiai. Kuomet šiandie*' ^ Vidurines
Tel. Roosevelt 7791
t^si ©aras. Visus čerkšės' rei
organizacija tos kilmės ponas, kitoje su iš kelio butų daugiau pasvarš
y g " . q»"
laug kalbama apie Lietuvos
kalus vedė taip vadinamas tras. Ši rusų
perkasas karui ištikus. Viena
driskęs ruaies (skiepų) filo- čius šį klausimą.
*'šventasis'* sinodas,
kurio pragarmėjusi kaipo tobuliau
Nors chieagiečiai nemaža1 našlaičiu, šelpimą, tai pirariaureiktų atsiliepti į Vil karo laivyno, d^lis perkasą priešaky *stov%jo caro skiria sia ensembliško vaidinimo or zofas, kitoje subiednėjęs ba
Safira.
koncertu turėjo, dažnai lan siai
gynė,
kita
dalis
perkasą
puo
ganizacija pasaulyje. J ų vai joras.
atsišaukime
mas pasaulinis žmogus.
kosi net j svetimtaučių teat-' niaus lietuvių
lė.
Šitokia praktika su įvai
ISNAUDOTOJAI.
Pašalinus carą nuo sosto, dinimas prilygintas simfoni
rus. skaitys savo pareiga iš Kauno našlaičiai neišmirs bar
Rezultate pasirodė, kad ka
cerkvė paliko be vyriausios jai. Kiekviena dalelė tobu riomis roVmiis, Stanislavskio
girsti vieno žymaus, d a r Chi- du, nes jie gyvena laisvoje,
ro laivynu negalima aflgįati
g a l v m Tuomet suvažis/vc vy lai jungiasi išreiškiant dra talentui vadovaujant, pcularė
Vos tik Prekybos Departcagoje negirdėto, gi Lietuvoje gyvų žmonių šalyje, bet inusų
Panamos
perkaso,
jei
priešas
iš paprastų mėgėjų artisfus ir mentas padavė žinias, kad
resnieji pravoslavų dvasiš mos pagrindinę mintį.
ir Europoje didelio pasiseki broliai lenkų marinami, mu
pavartotų visas savo gabumus.
Šios organizacijos p r a d ž i a , i 5 paprastos dailės % draugijė- ateinančiais me4ais gali 'Imti
kiai cerkvę valdyti išrinko pamo turėjusio, tenoro J . Boh- šami, kruvinami gali išmirti ir
t)elto kilo didelis nep&dten- triarka. Tuo patriarku teko įdomi nes — mažas dalykas. Į les — žymiausią taetrališka cukraus mažiau kaip pirmiau,
tautiniai mums žūti, jeigu mes
raviėiaus, kurio koncertas įneskubėsime jų gelbsti. Eiki k i n į a a s valdiškose sferose. fcut \ Tickonui.
Constantin Stanislavsky, 1897 organizaciją.. Daug kas paste- tuo jaus išnaudotojai tą pra
vyksta balandžio 20 d. Orelies-'
me pasitarti J šaukiama susi Imta teirautis įvairių priemo
vaidila
mė lįės, kad šitokia organizacija nešimą pasistvėrė kaipo lik ra.
IJeilgai jis valdė cerkve. metais buvo
tra Hali.
rinkime Vilniaus
našlaičių nių. Sukelta nemažai, triukš Komunistai jį suėmė ir cerk gėjas. J i s buvo režisierius neįstengia išauklėti tokių vai- faktą.ir pakėlė cukraus kainą.
klausimu.
mo. Laikraščiai ėmė nurodinė vė suskilo. Šiandie jos tos da* mažos teatrališkos o r ^ n i z a - 1 dilų kai Bernhardtą, BarryTaigi dabar žemdirbystėm
Pažangos organas " K r a š 
ti
grasančius
pavogus.
lys vadinasi: Gyvoji cerkvė, cijos Rusijoje vardu Meno ir ! uiore, Duse, Salvini, Fiske, Departmento sekretorius W a l
to Balsas' berods turėtų duoPagaliąus atsiliepė oro iai- Atgimstančioji cerkvė, Prole Literatūros Draugija. Nyemi- Concmelin, bet reikia pridur- lace, surinkęs per savo olisus
ti teisingiausių žinių apie p. >LBNKIJOS SKOLOS IR J Ų
PRIE2ASTIS
vyno vadai ir iškart vis* bai- jtariarto cerlrvė ir visa eilė rovitcli Dantchenko buvo tur- ti, kad šio atskiri asmmys. žinių iš visur parodo, k a d cu
A. Smetoną, kurs yra aukš
inę pašalino.
"apaštalinių'' sektų. J o s visos tingas diletantas ir dramos nors ir žavi mus savo geni- kraus- bus daugiau neg* pirčiausias Lietuvos įgaliotinis
Vienas ekonomistas tvrinoOro laivyno vadai pareiafcė, yra raudonosios, ty., bolževis- kursų mokytojas. Šiuodu vy ju, bet dažniausia jiems ten- mesniais n>etais. Vienos geros
Klaipėdai. Tuotarpu pažangininkų laikraštis daugiausiai d amas, Lenkijos ekonominę pa ka4 Panamos perkasę galima tinės. Joms vadovauja' komu, ru kartą susitiko kavinėje ir ka vaidinti su talentu kuris rųšies cukraus Suv. Valst. išj)rof. A. Voldemaro' prirašo dėtį daro šias išvadas. Lenkija visuomet apginti armijos ir nistų šalininkai pravoslavų aštuoniolikos valandų pasikal neatsveria jų genijaus^ O čia ro^lo bus mažiau kaip pernai,
Bias, dažnai prasilenkia s Lskolinga užsieniams $283,370,- j laivyno oro mašinomis. Te vysku]3ai — Antonii, Krasnic- bėjimo pasekmės buvo susi-! rusų teatre, kiekvienas -ges- bet tos njšies cukraus, aps
lįėiimas bendrn nuomonių ir tas prisideda prie abelnoč vai kaityta, Europoje bos daugiau
tiesa. J i s rasė, kad p. A. Sme 600. Išvertus į lenkų m a r k e s •^uai- tam tikslui reikalinga kii, V«de»skii ir kiti.
Meno dinimo simfonijos.
Anot žinių iž Rygos, tos vi- dabartinio Maskvos
tona atsistatydinęs nuo savo šita skola sudarys apie 13,000 toms mašinoms turėti atatinnegu Amerikoje- mažiau. Taip
nuli
jardų
lenkiškų
markių.
karna
stotis.
Susekta*
kad
t
o
j
s
^
.suskakivios
cerkvės
dalys
Teatro pradžia.
pareigos. Tuotarpu *'Lietuva"
Ką šios pastabos turi bend kad, aplamai imant, cukraus
?
skolų kia stotis tinkamiausia Por- Mask\ on šaukia bal. 15 d. suSako/kad toji žinia neturi jo Ieškodamas Lenkijos
Rudenyje 1897 metais įsto- ro su tavim ir manim? Gal nebus mažiau. Kaip apskaity
to
Rico
saloje.
Sako. važiavime. Tai bus bendrai jo i si$ organizaciją tų vyrų nieko, bet visgi parodo meno ta, Suv. Valstybėse cukraus
kio pagrindo. I r kam tie ame priežasties jis sako:
(Pirmoji — tai labai žema jei Su v. Valstybės toje saloje šuvažiavimas. Norima viešai i r moterų dauguma kuriuos idėjos progresą, a r ne ? .Tik s-uvartojame apie 10d svarų
rikoniški " t r i k s a i " !
daugumos gyventojų kultūra. turės ne viena, bet kelias oro patriarką Tichoną atšaukti iš dabar matome- organizacijos i vėl kyla klausimas, kode! mes asmenmi. O cukraus išteklius
Visokio plauko socialistai ei Europos rytuose po rusų len laivyno stotis, tuomet jokis patriarko vietos ir išvilkti iš pirmose eilėse. Įdomu, kad lietuviai neturim savo drama- yra tą reikalavimą viršijantis.
na is vien su žydais, karieias kai bus mažiausia kultūringa svetimas karo laivynas neįkąs dvasiškio rūbų.
kuone be skirtumo jie visi tiško centro? A r gi jau nėraj Tilt r patariama apstsaugoti
Tą darbą atlikus patriarkas buvo tos rųšies žmonjės ko- Į lietuvių tarpe dramod mylėto^ išnaudotojų, netikint j c gaamūsų tėvynės reikalai tiek tauta. Kultūros stoka neleidžia Pamintos perkarto.
Padajrvta bandymas. š>esi Tiehonas "bus statomas teis kius sutinkame savo papras- jų? A r jau nebūtų galima diniraams.
rupi, kiek čigonui išpažintis. pagerinti ir tinkamai pastatyKai seimo krikščionys atsto- ti ukį, neleidžia tinkamai pa- j anaįjos lakūnai orlaiviai pa- man. Bet jau tuomet jis bus tuose lietuviškuose vakarė- Į-teatrališkos dailės mjėgėjams
sėkmingai atliko kelione iš statomas ne kaipo patriarkas, liuose — dailės mėgėjai gy ir literatams susiburti į vieną \ i ^ ^ u n j £ t u r i ^YQ
vai iškilmingai bučiavo Krv- naidoti gamtos turtų.
raBka.
Antra priežastis — tai ilgi Suv. Valstybių į Porto Rico. I fot kaipo paprastas Rusijos rimą savo amatu ar tai iš tokią v draugiją? Mūsų dramos S e rhą valdžią mieste Rocbesžiu ir Evangelija^ visokie so
Kad taip; Dėdė Šamas paT gyventojas, kaipo Vaši H i I va- profesijos, ar tai iš biznio, dailė perdaug suskilusi — ro-Į t e r, Mirm. Unija išrinko ma
cialistai kratės nuo to, kaip karai lenkų teritorijoj. Nuo
kipšas nuo švęstojo vandens. 1914 m. iki 1921 Lenkijos te- siteinkino ir tam tiksiui bus ge novič Baliavin. Toksai pat- a r tai iš fabriko.
dos kiekviena kuopelė, drau- jorą, visi aldermanai arba uni
Kai seime kalbama apie tiky- ritorijose nenustodami ėjo ka rinamas oro laivynas vieton ka riarko
Tichono
})asaulinis
Du dalyku kalba apie ko g į ė t e turi savo daiLės sritį— jos nariai, arba jos šiaip untbos dalykus, socialistai nori irt ra* ir svetimos okupacijos. Tie ro laivyno. Porto Rico bus įs vardas.
kybę Masb-os Teatro. Viena, Akademija savo, Vyčiai savo, jistų išrinkti. T a valdžia moreikalauja išmest j.-> iš moky- karai sugriovė kraštą ir iščiul- teigtos oro laivynai stosy ir
Tuo.
bolševikai-komunistai tai dailės idealizmo ir intui Giedra savo ir tt. Toks susi noplizuoja viską. I' v iesus mie
tas laivynas stovės sargybo- tikisi atsiekti savo tikslą. Jic- cija jos organizatorių — Sta- skaldymas maža nauda, ir jei- sto darbus ima tik unijistus.
klu, nekalbant apie tai, kad 2>e is jo visus syvus.
j k nori iš bažnyčių atimt pa
Trečia priežastis — tai Len je. Pasitaikius karui, jLs turės j apsisaugosią nuo svetimų ša- nislavskio ir
Dantchenko. gn peiktų ką rimtesnio, ką dai ir tik tokių trūkstant ima ki
skutinį jų ženv}s sklypelį. Vie kijos militarizmas. Prisigrobė, sulošti žymiausią rolę.
lių protestų. Nes, anot jy, bus Antra, lygiai svarbi priežas lesnio perstatyti visuomenei, tų darbininkų. Naujoji val
1
ton bažnvtinio šliubo valstie svetimų žemių, lenkai įgijo i i
teisiamas ir baudžiamas jaustis tai ta, kad šį mėgėjų gru- tai jau tikra kelionė į Marsą džia žada sumažinti savo išlaiKitą kritikuoti įr aklas pa ne Tiehonas, bet Baliavin.
• čiai ir liaudininkai s*u bolševi visų pusių daugybę priešų. Tų
pė buvo suorganizuota lygu kol surankioji tinkamus t i p u s ' d a s o todėl ir taksus. Visi įkais nori įvesti viršaičių sku priešų baimė verčia lenkus lai- taiko, savąsias klaidas patai
Konaiuaistai pragiidrėjo. Te- mos principais, arba kitais ir charakterius. R a s skau-»domaujaų kokios bus pasekbus, prie ko žydeliai komisą
sa-j kyti didelę kariuomenę, k t u [ s y t i — jau reikia nepaiko!
čiaus jų ta gudrybė atrodo žodžiais, ten nebuvo įvesta džiau, nrjra ką tylėti — lie- mės toc naujos valdžios dar
rėliaf pamokslus sakys nauja
ja- rios išlaikymas daugiausia suSalemonas. \ paika. Jei jie turi
ri teisės pat- Amerikoje praplitusj taip va- tuvių liaudis maitinasi trupi- bu.
LIETUVIŲ KATALIKŲ

i•

>

. . I I

"DRAUGAS"

^ - N .

" U

'

•

*•

•' f

:y

•»

11 1 1

*

V

1 *

* *

Y

W

i v •'..

*

*m m •»*•

*

*

p j

mmm

•

~~~

i . . .

AR PAŽĮSTI SAVE?

i . . .

•"

" •-'••*»•'

: S = =

ar girdimo dalyko, tarsi senas gudruolis, j kas. Kad tenka jam pasidalinti obuo- [
Griežtai skiriasi nuo sangviniko. Sangvi- liu, lygiomis j o neperpiaus. Iš kalno ga
:
n i kas linksmas nenuoran\a, melancholikas lime įspėti kam teks dklesnė pusė.
i
(Tąsa).
visuomet susirūpinęs. Sangvinikui atrodo
Paimsi jo daiktelį į rankas kad pažiur
Ypatingos domės reikia kreipti į jo pasi kad visa pasauly tėr% žaislas, gi melau- ivja^, tuojaus pamąstys, kad ( norime jį
elgimą su namiškiais. Jeigu leisime jam ijmiikas mano kad visa yra rintfa, be pasisavinti. Kuomet jį aplauko draugas ai*
mato draugėj hijįo kad tik ko nors nepaimtų, gi
įsakinėti, tuomet jis yra nepasotinamas galo rimta. Sangvinikas viską
•aro reikalavimais, visus savo tarnybai ryškiose sjptalHrose, viskas jam juokiasi, kada svetys išeiną dėkoja Dievui kad
\
pastatys. Turi palinkimą namiškius tero melancholikui viskas juoda, verkia, liūdi. išeina, tuseiomis kišenėmis. Raktelį nuo
rizuoti, arogantiškas, egoistiškas, užsispy Jaunas pesimistas visuomet yra apsigy savo daiktų visuomet nešioja kišenėje, n s j
ręs, puikus. Kūdikėlio Jėzaus pavyzdįs te- nimo pozicijoje: visame k a m e mato pavo> kas nors iš namiškių kariais gali paž
gali jam pagelbėti. Jėzus viską žinojo, jų savo asmeniui, šanso: garbei, savo* s»nd- velgti į stalčių, ką nors paįudinti, O naviską turėjo, galėjo viskg, o vienok buvo kiai judomai nuosavybei. Vis studijuoja, mjuose tiek d a u g blogų žmonių, gali" ką
kuklus, klusnus, neturtingas kūdikėlis. Su tyrinėja, šiHpiiiėį^ kokis yra kitų nusis UOfs pasisavinti. Su^krimtimas ir įtari
švelninę jo pragarišką puikybę, padary tatymas į j o asmenį. ^ Jam- sunku įtikėti nėjamas njeduoda jaca ramybus. Jeigu kas
sime iŠ jo dorybės didvyrį. Gera daro, my kad kiti jį galėtų mylėti; pilnfis prietarų • w s juokiasi, jįs mano kad iš j o juokiali ir gerbia mokytojus, tėvus, išlaiko žo į kjtu&: teisia, peikia, visus bara. T a r p naos, net nekalčia<usius prietelybės ienklus
Mi ji&»paįima įtardamas, kaipo ironiją,
di, y ra* nepalaužiamas įsitikinimuose, nors savo oen^rų raąža J u r i priete^ų,
ir visas pasaulis jį pajuoktų. Drąsa auga d^ug k t e e ' j į paliepia. Nedalyvauja jų
Bet kad jis iš kitų juokiasi jo smal
Milyg to kaip kliūtys dauginasi. Išauga į žaidimuos, ^ engia jų. Visuoc^et nori eiti kios lupelės iškrypsta. .Bausmę priima
vyrą, (moterį) kurs yra? skirtas vado savo keliu. Kejančįa patraukimo prie nie ramiai, nors viskas jame verda. Garsus
vauti visuomenei, kitus laimingais pada ko. Šaltas, stnmiąs nuo sa^ęs egoistas, pil piktumas neprasimuša, bet kuoniet jis
ryti, Napoleonas, šv. Paulius yra šio tem- nas pavydo i r kartumo net atžvilgiu į gi plyšta, tuosu^ išmetinėja tėvams, moky
minės. Kuomet šeimynoje -. dalinanios do tojams arba grieždamas dantimis išbėga
-peramento pavyzdžiai.
vanos, pav. per Kalėdas, pavydžiai žvel iš kambario ir bėga priekiu be jokio tiks
IIL Melancholikas.
gia į kitiems duodamas dovanas,
lo, gal mano negrįžti namon,^ar bent tįr
J
o
paveikslas.
Paniuręs,
liguistai
rim
m
liaus jis ras laiko sužiūrėti savo dova- kiši priversiąa-tėvus jo ieškoti. Patenkiu,
n<»
Vwrvt 7 m / \ m o
lroA tul..r^«...
1 \A!
J. .
i - A t.
I
»_ .
i
J
•
tas, susirūpinęs, tarsi nžnuodintas. Mala ną, bet
žinoma +Q»VI
tam, kad*palyginus
su 'i.J.„
tas kuomet gal i , tėvams /ar mokytojams
jame džiaugsmo. Niekuomet beveik nėra kitų dovanomis ir padarius išvadą esąs rupesnio padaryti.
kūdikiui. Kraipo smulkia galvele visą die nuskriaustas. Ką nors kitam dovanoti,
Supjkęs ieško priemonių kąd savo
ną, trauko pečiais prie kiekvieno matomo padaryti malonumą, jam negalimas dalv- piktumą pareiškus aikštėn, bet tarytum
. i
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negali jų rasti, griebiasi tad toki
rios tik kalba apie jo silpnumą: keikia,
daužo durimis, bet tik tuomet, kuomet
mano, kad toli yra nuo savo priešų kurie
jo negali pasiekti. J o piktumas panašus i
seno nykštuko piktumą: dažnai pyksta,
žodžiai pUasi kaip iš maišo, juda, daug
energijos išaikvoja, bet visa tai išrodo ko-<
mišką, juokinga, be jėgos, baigiasi grą>iaaimais.
I•'
Iš j i k t u i u o sugettjs' visą .dieną nekal
bėti ir Nevalgyti. L a 4 ^ k u o i » # £ . į y u pasakysią^ ^ r ą žod^įlą .a^sipral^siine. IT
l.abai džiaugiasi f o k i l ^ t ^ ar auklėtojų
sik>nybe. Vienas jaunas melancholikas dvi
dieni nekalbėjo ir nevalgė. Tėvai ^nepaisė.
Trečią dieną kalbr^>i kaip kalbėjęs" ir* vaigo su geresniu ape^lii. kaukė-iįįni-jB ponu
šyisų. Išaugo į riM y ^ ą IS-'I^įįiaus'
panašiai nesielgė.
«ea%»t»
Gabumai. Jutimų veikimas ni^'eitas,
bet labai-nuodugnus ir tikslus. Mažai ma
to, nedaug girdi, bet gerai mato, gerai
girdi ir tuoj reflektuoja ir sprendžia apie
daiktų santykį į.save.
Jspudžiai,
jausmai,
pasteKgįina •>,
palinkimai, visas išvidinis procesas įvyk
sta lėtai bet siekia giliai.
Alintijimas ramus i r gilus, gali ištisas
dienas knistis apie vieną dalyką ir mąs
tyti, svarstyti Greičiaus, griebiasi tų ob-
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iektų kurie reikalingi mintijimo ii* rimto
svarstymo, negu tų, kurie! vaizduotę inte
resuoja. Mėgsta labiau matematiką mgū
muziką, dainas; puola prie filozofijos ir
nerangiai imasi poezijos. Iš. melancholikų
tarpo išeina filozofai, matematikai,- astro
nomai, bet labai retai poetai. Arįgtoteles
labai brangino tą tee^eramentą u i jo palinkimą įsigilinti į vieną idėją.
Pavojai: hypoekondrija, įvairios ma
nijos, paniuręs pesimizmas, palinkimas
prie intiygų, veninio kraujo persvara*
Tltumpai] susigraužimas, pavydus^ pei
kimo, kritikos palinkimas, ne#«isi4e»kinimas, abejojimas, atidC'lioiimas, kurs trok-„
do veiklumą, palinkiaias prie nusišalini
mo, prislėgimas; iš kitos pasės; ramuu
mąstymas, rimtumas, kantrumas, pasišven
timas.
Fizinės ypatybės: aukštas, tiesas, gal
va ir kaklas nulinkęs, veidas išbalęs, regė
jimas apsiniaukęs, matavas, neskubi bet
tvirta .eisena, nervų jautrumas,
Pasielgimo badas su melancholiku.
Visa tJvų, mokytojų bei auklėtojų lai
mė, kad maža yra gryno kraujo melan
cholikų, iš 100 gal 5%. J o k i s kūdikis nie
ku neinasiim.
(Bus daugiau)
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Lietiviai Daktarai
Amerikos Lietuviu. OtkUrų
Draugįjot narui.
' • • • > • •

ftfr.C. 2. Ve«i»
tAKTI VI» (lENTIKTAM
« * » m>. ACtLLAfD BtTKMim
• A R U 4T-m» Gatvė*
*alaodoev oiini S ryt© U/A f vmk
Seredoaiis nuo * Iki t vakaro.
j L — m mm »»^»»«»»»^<

Dr. M. Stupnicki
3197 So. Morgan Street
OJOCAGO,

TmHtnnm
Valandos — t lkl
po pietų I lkl t
uždarytas.

•

i

11 i i ryto
Hedėllomia
i

TfeL Boulevard M M

DR. A. J. KARALIUS »
Lietuvis Gydytojo
3303 South Morgan Strtei
cnicago. m.

DR, A, L, YUŠKA
1900 So. Halsted Str.
Tel. Ctaal S U S
Ofiso Tai.: 10 ryto lkl l t po plot.
S lkl 7 • • ! va'karo.
•ai.: S lkl 4 po plotu
41*3 Archer A ve.
Tel. Lefayetto S#9S
g - -

• , >.

, • , • • . m m ,. • - mm

Tel. Caaej SM, Vak. Caoal S U S

08. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas IR
Chirurgas
l»Sl 8oo4fe> Haktfed Streso
•alandoo: l s iki I I ryto: 1 Iki t
po plotu: « Iki t vakare
'— » » » » — » 1

«•!»•,»»«,»}{

Tel. Blvd. 505L'. Nakt. fanai 211S

Dr. V . A. ŠIMKUS
3261 So. Halsted st., Chkago
Valandos: Nuo l t iki 12 dieną,
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak.
Nedėliomis 10 iki 12 dieną.
S>* —

—

—

—

• » • » » * , » • m mmtįį m>

LIETUVIAI ADVOKATAI
^ * «
{

į » » « » » » » » » » Į > » W I

S. W. B A N E S
. ADVOKATAS
7» W. Monroe Strret
Room S04 - Telcf. IlaudoU4i 2S00
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų
Vakarais: 3203 So. Hal-ted Str.
Telef. VanL* 1015
Chicago.

' L
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"

Trečiadienis fjalan. 18, 1923
•
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A L U I J-TEBIS

T

ŪKSIANČIAI motin? lHdiJo niūria lorden**
Eagfe Pieną kaino maiato kjMIkbms. Gjrfy.
tojai išraa* ir rekomenduoja Eagle Wena dėlto,
kad jis saugus, svarus ir
kūdikių penėjime. '

•o»o>*i

Yra geriausia gyduolė
. nna galvoa skaudėjimu,
neturint apetito, o labiau^
šiai užkėtejima viduriy,
Galima gauti aptėkose ir
saliunose kaina $1.00 bonka 12 bosiu $9.00 kaip
vartoti nurodyta ant bonkų.
&ALTJTE BITTER MFG.
616 W. 31-st.
CJhicago.
^^EeL BouJevard 7351

VAKARAS SU PROGRAMA. tuvos reikalams. 8v. Kazimie
ra Dr-jos yra didžiausias pripJei nežinai kaip vartoti
Ciearo, ID. — Moterų Sc- telįus ir jos romėjas. Jo varEagle Pieną, priatusk
įungos 2 kuopti rengiasi prio das amžinai bus minimas ir
mums šitą paskeHmaa
vakaro, pagerbimui »awjii na- gerbiamas lietuvių, katalikų.
fr mes jums pasiusime
penėjimo instrukcijas",
] Tai kunigas, gilau* tikėjimo,
nu
..'h',
Kūdikiu Knygą ir Js1ts>
Šį kartę programa1 bus labai''karštas
Dievo ir artimo meiJtias brangias inform*.
į vairi ir turininga. Ir ižtikni- lės, jautrios, geros &rdies, k ucijas dvi^aL
.l
jų, musę moters ir mergaite*' ri visiems užjaučia, ramina ir
THE BORDEN COPffANY
visados darbuojasi su pasišven šelpia. Bažnytinis rašytojas ir
t imu. tad jų darbo vaisius, ir visuomeninis veikėjas Bažny
pamatysite šį vakar, bal. 18 <1. čios ir tautos siūtyje. Todėl,
7:30 vai. vak., Šv; Antano kad jį i r jo' išganingus dar
S0 matų prityrimo
Akinių pritaikymo mene
parap. svet. Tad visi vykinjo. bus Tautai ir- tikybai geriaus
; r, • '
į taip puikų vakare. Pamaty pažinčiau ir iš jo 'pasimokin
kime ]6j nors tokio ne papras čiau, ge»b. kun. klebono Juo
ATSIMINIMAI.
DJ^PtFTAI SU BIBUSTAIS
si naiiai, g'yvi ir numirę, nau
to.
„ M. A. L.
zapo Židanaviėiaus prieteliš- dojasi iš šv. mižių> kurias kiek
'
[ Ką tik iš spaudos išėjo
koje globoje pasiliksiu ilgesnį vienas kunigas, narys Šv. Ka Įspūdžiai iš <<Vakarienbu^io'^ ("Disputai s u biblistais. ,> KaiJAU AMSTERDAME, N. Y. laikų, nes misiją baigįu ir ga
ži miero Dr-jos, kasmet po vie
WestviB*, m . - Progai pa- ] n a .f.™' jjfjį naudin f
liu pailsėti.
,
rtut pasiskaityti kiekvienam ir
nas atlaiko už gyvus ir naįruv ., ., .
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
Visuomenės darbuotojas. —
sitaikius, i r mes nuvykom Clu-. fv . -. / . ,
-, „
Akių Ligas
sius
narius
Šv.
Kazimiero
Dr-=
Sv.
Kas.
Dr-ja.
Ar
juras
skauda
galva?
,
,.
; išgirsti kaip kun. B. Burusae
šv. Kas^Br-ja.
Tr ,
jos. Prie Šv. Kaz. Dr-jos pii| Ar jūsų aky* aSaroja?
cagon Verbų sekmadieny, -pa- *„, . ,
,.,,.
Ar yra uždegtos?
Visos Amerikos lietuviai, k u klauso visi lietuviai kunigai
Čion atvykau 9 d. bal. Mies
x_^- . « , • ^ w. .. . I truskino ponus biblistus, kada
Degina ar niežti?
matyti v'Vakanenbucio . Ap-* .. , .
T . . ,.
Ar
skaitant akys greit pavargv
\.
.
* n e drjso stoti su įuo |disputas kalnuose. Oras lietuviškas. rie norite, tapti garbingos Šv. Lietuvos, -Amerikos ir kitose . .
eta?
Bažnyčia, tai ca-ea-lia-lia. A- Kazimiero Dr-jos,. Kaune, Lie šalyse gyvenantieji; jų tarpe sistojom pas svetinguosius, ger.
Ar kvaišta galva?
Jui^učius. Jie mua gražiai
«,DRAUGAI*' PUB. CO.
Ar matote kaip ir plukančius
pie j*} ir parapija bus kita tuvoje, nariais, malonėkite pri- yra 4 \-}rskupai: Žemaičių. Vy
taškus ?
priėmė ir pavaisino. Už tai 3334 g < m t h 0 aktey Avenue,
Ar atmintis po truputi mažėja?
syk. Klebonas, tai brangusis siųsti savo antrašus, arba t^i, skupijoje Vyskupas Pr! .Ka
Ar akys opios šviesai?
mes tariame jiems širdingai
CbicaaP UI.
radinys.*'Daug suėjau ir gyve kuriuos įrašote Amerikoje ar revičius ir jo pagelbininkas
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky-.
aėiu.
se?
nau, bet tokio medaus širdie? ba Lietuvoje ir atatinkamojo Vyskupas J. Skvireckas, Sei Gražaus darbo vaisius.
Ar yra balta dėmė amt voky,?
Ar turit katarakta?
žmogaus- ir darbštaus, kaip nario mokestį'man, o aš pa nų Vyskupas Karosas-ir Vil
Ar turi žvairas akis?
Paskui nuėjom ant š% mi
siųsiu*
Tamistoms
kvitas,
skruzdėlė, nesutikau, kuriuo
niaus Vyskupas J. Matulevi šių, Xek. Pi-as. Sv. (P. M. b a ^
JOHN J. SMETANA
ini yra didžiai gerb. ir bran konstitucijas ir kitokios litera čius. Tokiu būdu nariai Šv. nycioj, Brighton Prk. ,Ten te
AKISIC SPECIALISTAS
1801 So. Ashland, Ave.
gus klebonas kun. J. Židana tūros apie šv. Kazimiero Dr- Kazimiero Dr-jos netik gauna' ko patirti laibai malonų jspiiKampas 18 gatvės
Ant trečio augSto virš Platto a p 
virius. Išstatė gražia bažnyčių, jų, Kaune. Iš Kauno visi na knygas, bet dar naudojasi šv.
tiekęs, kambariai 14. I i . l t ir 17.
dį iš mokinių vaikučių gražaus
Valandos nuo 9 ryto iki 0 vakare.
vienass aprūpina
milžiniško riai gausite labai puikių irj n i ^i 0 mis, atlaidais i r g y ^ j ų ,
užsilaikymo. Tai matytis, kad
Septintadleniaie 9 r. iki 12 dJejtoe.
parapijos visus reikalus ir dar gražių knygų, o.stambieji na- narių'maldomis,
gerb. seserų mokytojų kilnaus
rauda laiko galybei raštų ga riai diplomus ir laiškus. Na- . T a i jniifeaigl^ katalikiškoji
darbo gražus vaisiai. Daug ko
tr
minti. J ų pilna "Drauge", riai yra: metiniai, kurie me- 5 e i i n y n a ) k u r i o s n a r i a i p l a t i n a >
—*a
galime
tikėtis
iš
taip
gražiai
u
i . Mictaiievicz-Vidikieie
Gawe M , u T ė \ y n ė s Balse,".tame įmoka $2^ 2) "amžinieji,J gerus raštus ir knygas tuomi auklėjamos priaugančios mūsų
*'Meilėje'* ir kitur. Jo parapi- sykį savo gyvenime užsimoka' ,,-j n a Kristaus tikėiima
dėjimų ir pla- tautos kartos.
'r
r
ja pirmoji aukų davime Lie- j neatsiimtimii $35; 3) tikrieji,' t - n a tautinį su^i^ratim^ ir, na101 S. Halsted SI
atsiimtinai įneša Šv. Kaz. D r - \ r l a į v i e n i u ž k i t u s n^idžį^į. Vakarienbutni.
mpas 31 gatve
STRAIPSNIS XVI.
jos kason $50; kol tų pinig^j • 1 ) į e v u i i m d e ( l a n t , Šv. KazimieSulaukus prievakario, nu
hone Yards 1119
Bhidlkio Svoris k Miers.
Reald. tel. Van Buron t t t 4
Viename oftee su
Tėvai turėtu reguliarigkai pasvert*
neatsiima gauna knygas ir» r o D r . j a a t lį e ka milžiniškų, vykome į Bndgeporta, Sv. savo kudikj ir užsirašyti skaitmenis.
Oflao tel. BoulOTard MSI
J. F . Van*
aing.
naudojasi visomis Dr-jos prie- prakilnų darbų Bažnyčiai ir Jurgio par. gvet. Svetainė di Per pirmus šeeius mėnesius rekomen
duojama sverti sykį j savaitę, o pas
Sąžiniškas Pavilegįįomis, ir 4) garbės na Tėvynei, nes savo leidiniais' delė, bet "žmonelių jau daug kui du sykiu i mėnesį laiko antrųjų
tarnavimas
prio
metų.
Silpnesni
kūdikiai
reikia
sver
gimdymo.Visokį f*,
atnaaa oVDVTOJA» ar
riai, kurie sykį tik įmoka ne- j žadina tikybinį ir tautinį su^ prisirinkusių. I r neilgai lau
ti dažniau. Sveikas, normalus kūdikis
patarimai dykai.
CHIRURGĄ*
mažiaus $100. Visi nariai k a s - . s i { x r a t i m 4 žmonėse. Visi gerų kus svetainė prisipildė kupina praranda dešimtį ar vienuolika nuo Valandos: nuo 7 ryto, iki 12, nvoapedalfata* MoteHškq, Tjriškų
šimčių savo svorio dvi dienas po gi
I iki 9 vak vakare.
Vaiky Sr rkrą eMromiiką Ugų.
met
gauna
daug
gerų
i
graį
katalikės
ma
mimui,
ir
neatgauna
iki
dešimtos
die
r
n
o
n
]
kaiBlik(d
r
žmonių.
Pradėjo
rinktis
ir
Šv.
on&ao: S335 8. HmUted St.
Tai.:
l t — 1 1 ryto: I — • po
žių visokių knygų iš Kauno, | k ) n c k i t o įsį^š^ti i Šv. Kaži- Kazimiero Akademijos auklė nos.
Tolimesnis slugimag svorio po antra*
plot T—trak. Nad. l t — 1 1 A,
s
e=
jai
dienai
parodo,
kad
kūdikis
rei
naudojasi
gyvieji
nariai
Piaus
11SS indopondoneo Blt<L
miero Dr-ja, Kaune, 34 D. Vii tinės, tarp jų teko pastebėti kalauja daugiau maisto, negu jam
Cklomao.
X suteiktais Šv. Kazimiero niaus gatvė, Kaunas, Lithua- ir vienų iš mūsų miestelio, 0 - krūtys suteikia.
14X17 W. Madisoo Street
Abelnai
kūdikis
pabaigoje
pirmų
Br-jos nariams atlaidais ir vi nia.
nytį.
! * • • » • > » « aėi»
metų sveria tris sykius daugiau, negu
Moko Siuvimo, Patternų
svėrė gimęs. Kas savaitę Sveikas,
pjmo,
Designing bboaiul Ir
Didžiausia tyla viešpatavai normalus kūdikis, paprastai, įgyja
Mano pastovus ir nuolatinis
'MBH
Viotoa duodama, dykai.
nuo
keturių
iki
šešių,
uncijų
svorio.
svetainėj.
DlplomaL
Mokslas lengvais atantrašas bus prie didžiai gerb.
Abelnas augštis gimusio kūdikio svy
mokejimaU.
Klesos dienomis Ir
Perkėlė savo ofisą p o numerio
ruoja tarp 16 ir 24 colių, o svoris vakarais. Reikalaukit knygelėa
klebono Kun. Juoz. j&danaviNeminėsiu
Čia
visų
tų
malo
4730 SO. ASHLAND AVEMUE
tarp šešių ir aštuonių svarų. Vyriški
Bisnio ir Naminiai kursai Skrybė
eius, 260 E. Main Str., Ams-nių regėjimą laike perstatymo, papastai sveria pusė a r trps ketvir lių
Taisymą, Noriai informacijų
SPECUALISTAS
tadaliai svaro daugiau* n£gu mergai
rašykite
ar telefonuoktte
terdam, N". Y.
nei asmenų, man nežinomų. tės.
SARA PATEK, pirm.
DZJOVŲ, Moterą t* Vyrų lAgų
Perstatymas
atrodė,
gyvas
tų
Kūdikio
svoris
ypatingai
didėjąs
Su
tikra
pagarba,
Valu ryto nuo 1 | — 1Ž: nuo S—i
bėgy pirmųjų dviejų svaičių. P o to.
po ploty: nuo 7—-8:It Takare.
laikų;
reginys,
lyg
dabar
per
iki penkto mėnesi© ūgio didėjimas
Kun. Petras Raščiukas,
NodėUomis: l t lkl 1.
eina laipsniškai, kuris tęsiasi, nors Dr. Anelė Kaushillas D. C.
gyvenąs. Visi vaidylos, tai ro jau
nebetaip sparčiai, iki metų galo.
cuiROPRAOTOR
m
Šv. Kazimiero^Dr-jos Kaune, dos tų laikų žmonės, tie pa Hėgy antrųjų metų kūdikis paugėja Gydau be
operacijų ir be gyduolfų
keturius penkius colius; bėgp tre visokias staigias ir kroniškaa ligas:
Gene ralis "Įgaliotinis Ameri- tys žmonės kurių roles vaidi čių, n u o trijų iki keturių eonų: bė
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini
gy ketvirtų nuo dviejų iki trijų, o susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
koje.
;
;gjM
1
nai Ir stebėtini vaidylų ga nuo šitų lkl vienuoliktų kuflUtis veik gas; vyrų. motorų ir vaikų^ Pata
paaugėja viena ar du coliu. rimai dykai.
TokulImlMiis mokilo prlmoalmis:
bumai, ir mergaitės vykusiai kasmet
Laikotarpis, kuriame kūdikis labiau
1,—be peilio,
Vienas blogas užveisia savo
S.—be kraujo,
sia auga, yra pirmieji penki jo gyve 215S W. 2 1 St., kampas LearStS fit.
vyrų
roles
nuduoda.
Vaidini
S,—be marinimo,
Teleionaa Roosevelt 81S5
nimo mėnesiai, ypatingai jis p didėja
Šeimyna, ir kartais kai-kurie
4,—be skausmo,
antrame
mėnesy,
kuriame
kudfkis
tu
Valandos:
3:00 iki 9 p, m. Nedėlioj
mas žmogų visų perima ir su rėtų gauti po šešias ar ašuonias unci
i,—be jokio pavojaus sveikata
9 iki 1S a, m.
to blogo vaikai praauga savo
fo operacijos, pacijentas gali tuo)]
jas
svorį
kūdikio
nuo
pat
gimimo.
kelia visus kilnius jausmus.
eiti i darna, gali tuoj valgyti; dai
tėvus.
i
Lentelė rodajati kadlkio vidutini
nininku balsas tampa malonesnis,
Giesmes,
kokios
jos
gražio3
svorį.
visa sveikata geresnė. Kuriems iš2C^=
Telefonas Tardą 11 SS
Gitana
— !
tmurina, yra pilnai užganė
ir kaip puikiai atgiedotos! Kai
dinti.
Berniukas
7.55
Ligonius s v Įvairiomis ligomis
Mergaitės
, , . . 7.1$
giedojo v "Daržely Alyvų" ir
rijimu:—
Trijų
mėnesių
Kasdien nuo S vaL po plotų iki
"Kryžius .Kristaus'f] orkestrai
Berniukai
„
12.10
9 Tai. vakare.
•
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LIETUVIAI AMERIKOJE*
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KUSERKA

Dr. A. A. R0TH

j

«

»
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Tf™a*
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^ ^

DR. CHARLES SEGAL

TONSILUS

"

G e riausi

A. E. STASULANI

C ig a reta i!

A D V O K A T A S
Abstraktai ezamlnuojaml,
ant real estą te skoUnatne.
OFISAS DIPMIE8TX
KAJtfBART^ 1104
Cnacuber of Comcaerco Bldg.
1SS W. Washington Street
Tolof. Franklin 117S— 494i
VAKARAIS
S2S« 8 0 , Hateted Street.
(Eag-ie Muslc Oo.)
lioalevard S7S7

Express'o Patarnavimas

Nedėliomis ir str •įlomis ofisas
uždarytas.

EUROPON

DR. AL. H. RĄČKUS,

GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R
OBSTETRJKAS,
1411 So. 50th Ave. Cicero, III

Greitumas-Patogumas
Geriausias Maistas

• " * ! " >

PRANEŠIMAS.
Ofisas Dr. O. M. Olasar po*
reina 1 raakaa J>r. Cnas. Hagai,
tento ir partnerio. Viai seniojt
peiĮstamt Ir drangai aplaikvi
•#21urojiiB4 iv gyd.vma kaip ir
ano paties Dr. a k .

j . p. WAitaffis
La wy e r

1140 8 0 . Morgaa Street
Oflao Valandos; Nuo 10 rrto
lkl S po plotų, nuo B lkl 7 rak.
Mod. nuo 10 lkl t. po platų.
Telefonas Tards OOT

unarrvia ADVOJLATAA
Dtea.: R. 514-510-117 10. DearStr.
Tel. Itandolph 5504
ii 10730 a W a t a e * A T S .
Tel Pulimoo OSTf

i

m»

S?

>

"Literatūros Teojrija" , vado
vėlis augštesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskaa
Kaina 60c.
DRAUGAS PUB. CO.

2334 South Oakley Are.
flhifOoTfti UI.

M *

1

DR. MAURICE KAHN
-

•YDYTOJAJ TR CHIRURGAS
40S1 Sa, 4akianA Ave.

Tel. Varas 0004
OFISO VAL.:
t V - l t T. ryto. l—S Ir T—l r. e.
i
HedaUomis: nuo 10 r . ryte lkl
I
1 TOJ. po pietų.
'•••o»»«*^*w»«^
» ~ »»»•»•

IĮ

ti/AŽIUOJx\NT Europon ar norint
, T parsitraukti mylimus geriausių
keliauti ant Suvienytų yalstijų Vai-,
džios Laivu. Keliaujant aut'šių laivių
visuomet gausite mandagii patarnavi-*
ma - - gera maistą — kambarius skaitymui ir rūkymui.
Trečios kliasės kabinėtos atskyriai 2, 4 ar 6 žmonėm. Šie
laivai išplaukia regulariai Subatom iš New Yorko — į
Bremen. Štai dienos kuriose išplaukia
President Harding
Gegužės 12
Geo. Washington
, Geįjuiės 19
President Roosevelt
(regužės 26
Prisiųsk savo vardą, o mes pasiųsime jūsų kalboj kny-'
guto su pimais aprašymais ariie kelione.
APMOKĖTOS LArVAlvORTĖS — Jeigu nori j>ąrsi~
traukti savo mylimuosius, parašyk reikalaudamas pilnu
informacijų be jokios atsakomybes iš
šiandien į

United Statės Lines
43 JLSruaduuy

/
3fa»ttging Oj»emtoriai

Bfcw York City

U. S. SHIPPING BOARD

Mergaitės

prįtariaąt/ tai net visa, publi Šešių mėnesių'
Berniukai
kų; sujaudino. A&aroą pene. vei
Mergaitės
dui riedėjo ir mot. in rryrui, Dvylikos mėnesių
Berniukai
h* kiarbininkui ir inteligentui,
Mergaitės
ir ikunigui ir kuone kiekvie 1$ mėnesių
Berniukai
Mergaites
nam. *.

u.<j#

16.00
15.5

%

,

20.5
j j>.g
.^22.5
22.0

19 Autus
ve. Oldcifo.

24 mėnesių
Berniukai
, 26.5 m
m m\m mm • mm m • m mm • • '
Mesgajtės
25.5
/
fonas Boolevard 41SS
Toms motinoms, kurios turi kudlkiua,.gftt jų žindyti negali, rakomeąduojama Borden's Eagle Pienas į bon
kutėsv.< Tat y r a puikiausias pienas ir
GimboriuB
geriausias cukrus, moksliškai sumaišyU ir-prirengti. Borden's Eagle Pie
nas yra roatataa budayojas stiprias ko
jas i r sveikus kūnus. Jis kūdikiui
svorio, kuris reikalingas svei
Buvusi. suteikia
katai ir normaliakumuiralB parem
tas
i r rekomenduojamas gydytojų
Kainos
per 66 raetua dėlei jo augštos koky
SSJl B e r n a r o m O , C a l , — JJai> bės. Motinos ras, kad Ir normališkai
3307 AulMurii Ayt, Ohict«o ]
kūdikiai nuolatos augs ir plė
bininkų kandidatas, J. W. Car sveiki
tosis su Ea*te Pienu. Jei nežinai kaip
• i * » ^ »
VartoU B^S&n^Eajrte Plena, Iškirpk
• ! • • • • • • • • • • • • • • • • • ! • • • • jJ|
ku
P q f i ^ T % U » » ' i o ^ į ^ i s tel^a .rnusų
8. D. L A 0 H A W I «
^tt6|9si3£ėl!ii!oC iSSssieitb?' Žnio- aikraeyt, Irprieiųsk j r į ThO Borden
Company, o^ gausi visai dykai savo
LIETUVIS GRABORICB
uių balsavimu tapo atšauktas kaboje instrukcijas kaip penėti kūdi a | I 4 W. t l - r d FL CHioSfO, 9
bei. kitokių svarbių raštų, duodan
Patarnauja IslaiKmtm
įstatymas draudžiantis pikęta- kį
čių informacijų kaip. prižiurėU savo į s Į M g m , * * * * » » mei4Įln sAaisanati. o mano darbą bosite aagavim$, kuris buvo miesto tary ir kūdikį.
SkaUyk sitmos araipjaiios k a s
| nedlati.
TeL OaneJ I S J l ^ S t a t
bos išleistas I>ereįt4 vasara
^svsitė i r pasidėk ateičiai.
Bjkjwjfisuae^ijaajaj<nai••musi|i

Orkestrą pagrojo taip gražins
klasiškius muzikos ganalėlrus,
tik ir gėrėkis.
Iš to vakaro išsinešiau neuž
mirštinus įspūdžius, kuriuos
ir apsakyti negaliu.
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TrežUrdienis Balaii^ 1 S. 1023

PRXOQXI
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West Side. - L. Vyčių 241 Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
kinga komedija, "Dėdė atva- vyks Chicagos Apskričio Gied
I LIETUVIS AKIC SPECIALISTAS
ziavo .
rini nkij. vakaras.
kp. Jau na mečių skyriaus susi
Palenjvliie
tiatf
aklų
tempime
GYDYTOJAS IR CIURURGAl
kas yra prležaa_
Ir pašelpinės dr-jos darbuo- Nėra abejonės, kad šis vaka rinkimas įvyks šį vakarą, bal. V_ ^
tlml akaudėjlmo
444S flO. W « M t B A T I M I
ras bus vienas .linksmiausių 3 8 d . , AllŽrOS V a r t ų p a r . S V e t . f ^ ^ gval&ullo, aptemimo, nervoTelef. l A f » j e t t e 4141
vakarų šiame sezone. Nes kiek Jaunamečiai, ypatingai svai tuma, skaudančius Ir užsidegusiu*
karSčlu akių kreivos akys katarak
i f - f 1 ryteli, l - l po
Netik
idėjinės
draugijos
tą,
nemiegi o; netikras akis ln dedam
pavyko nugirsti Giedrin inkai
MIESTO TARYBA PRIEŠ lhmas, Dr. J . Kalnaitis
i
p
l
t
m
If
T-l
TfckMmto. Hedėldl*.
dininkai, skaitlingai susirinkt- Daroma egzaminas elektra parodan
West
Pulbnane
darbuojasi,
Į
~*»i*
tiktai
po
plotu I Iki I Tol.
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
žadėjo suvažiuoti ne vien tik
" B L U E L A W S " BILIŲ.
Pr. Paliulis, O. Šimkiuto —
te.
Valdyba.
taikomi
teisingai,
toli
Ir
eiti
matan
- /
tiems puKaU>ata*rSergėkite savo* re
A.gota
Kraueiuniut^
P . bet i r pašelpinės, ypač vie iš Chicagos, bet ir iš apylin
gėjimo ir JFdlAiM einančius mokyk
lon. Vala4CosVo&> no iki 8 vakarą
Prieš tą bUių ir apskrities Burns — Pr. Valaitis, Majė— nintelė Šv. Veronikos Moterų kių, k. a. Valparaisos, &v. BeCicero, 111. — L. Vyčių 14 Nedėliomia\puo 10 lkl 8 vai. vakarą
ir
iPanų
dr-ja.
J
i
visada
darb
taryba!
&V K o l e g a s , Peru, iffif Šv.
O. Paliuliutė, V. Bradlęy —
kp. svarbus susirinkimas įvyks 1545* W. 47 St. ir Ashland Av.
uojasi,
bruzda,
netik
savo
nau
\ . Manstavieius; režisierius—
Viatoriaus/Kolegijos, ir kitų.
dai
bet
ir
parapijai.
Dabar,
šį vakar, bal. 18 d. Šv. Antano » I)-ro RAČKAl'S IŠRADIMAS.
SPECIALISTAS
Nauja miesto taryba iš 50jPr. Maskolaitis.
. Chicagos studentai besmok1
Ilflft
laiką
Dr.
Račkaa
g-alvojo,
truPer
daugeli metų vidujinių,
aldermanų pirmggame
susi-, Pats veikalas yra įdomus ir vadovaujant gabiai pirminiu sleiviai rengiasi pasirodyti su mokykloj. Visi nariai-ės susi- sė, išrado ir išbandė geriausius
,.
,.
T L - ^ J L I * „ 0 -«„-keį, p . R. KaustantinavičiekronlškŲ ligų, vyrų ir moterų.
VAISTUS PLAUKAMS.
Valdyba.
rinkime pasmerkė legislaturai pamokinantis,
vaidylos gana< r , „ ,„ .
,..•',
šiokiais tokiais įvairumais. inkite.
Tl« vaistai tai nėra kokie patentuoNeimkite patentuotų vaistų, ku
II tl humbukai, bet daromi po priežiūra
įduotą "blue
la\vs" bUhi. gerai atliko savo roles. Ypač nei, dar.daugįan pradėjo dar* Girdėjau studentas P. Gelgau
U D-ro Račkaus ir jie veikia ant plau
rie gali but ne nuo tos ligos. Paįii
, r.
ku štai kaip:
'Tam tikslui išnešta rezoliuci J. Lebežinskas, J . Vaitkus ro bupti^
|
s
e
k m i n g a s išgijimas priguli nuo
DIDELIS
TE7VTRAS
640
sodiniu
su
l ) - l / . r m i A a m i k r o b u s , k u r i e i'-du
dą? J»t naujus čebatus pasivisais vėliausias maįdos jtaisimpJs,—.
plauku šaknis.
Labai, puiku, kad ir mpteręuradimo tikros priežasties ligos.
ja. "Už rezoliuciją balsavo 43 lėje, ir Pr. Paliulis Dr. J . KalIsįuvo šiam pasilinksminimui ir biznis išdirbtai" - metų, — renda I"^) -Sustiprina plaukų šaknis.
Pilnai egzaminuoju kraują, šlapu
~)Išjudina kraują galvos skalpujc
pifei. S*vintl£lc|s gr%efsįa s parri
aldermanai. Prieš tik 3.
uaitį gerai nudavė. Negerai, Ičs nęap^ileidžia. vęįlf ime.,
ir
priduoda
plaukams
daug
gy
mą, su Exray. Gydau eu radium,
žadėjo tiek daug šokti, kad nei j truįf>ą laik^: - leauk sere
vumo ir jiegŲ.
;
West
Pullmanas,
4ai
West
serum
ir elektra.
kad eidami vaidinti neapsi
4)-Sustabdo plaukų slinkimą.
vjenos gražuolės nebepaliktų, progosj iP, i ' 1 % A*.4
Rezoliuciją prieš tą refori, 5)-Augina plaukus.
rengia kaip reikia ir nenufri- Pullmanas! Nfeks injisij. negaH kurią jis tą vakarą nępašo- M. J. KIRAS. 3335 So. Halsted Str.
Kurio nori gauti tų vaistų; tai tu
matorini bilių jdavę aldermori prisiųsti su laišku: — savo amžių, į
Telef.
Yards
68»4
Ofisas ir Laboratorija
keletą nuslinkusių plaukų ir pažymė- i
zerioja (varsoja) veidus, o l a s ^ s u b y t i n t i " veikime!
kintų. Viena jauna Giedrinin- j —Ant Pardavimo viena iš ge ti ar tie plaukai y r a nuolat sausi ar
n a s Coi^ghlin.
Rezoliucijoje
riebus, ir ar yra pleiskanų. Sių vai- I
Korespondentė.
3101 South Halsted St.
atima visą teatrališką bei miap tiekose negauni t. Kreipkities tie
kė,
net
specialiai
naujų
"steriausių grocernių ant North- stų
pažymima, idant legislatura
siog prie musų FIRMOS.
Valandos: nuo 10 Iki 4 pd pietų
^
,
1
»nišką vaidylos išvaizdą.
KAINA ,|5.00 už vaistus ir už pa
psiukų" mokinasi, kad tik sve- west 8id© apielinkėj.Tai tikra tarimus
kaip užlaikyti plaukus. Daug
nuo
7 iki 9 vai. vak.
tą bilių visai ignoruotų. Xes
žmonių mums dėkavoja.
Pinigus sių
18-TOS KOLONIJOS VEIKI
aukso
kasykla
tinkamam
žmo
skite šiuo adresu:
Įčius geri aus patenkinus, patas bilius y r a priešingas žmo Tėvynės reikalais.
[Nedaliomis: 10 iki 12.
gui. Atsišaukite
1>R. R A č K r S
MAS.
Medicinai Labpratory,
linksminus.
Telefonas Yards 1119
1517 No. Paulina. Str.
nių laisvei.
Antradienyj, <bal. 1() d. vie-|
_1411 So. SOtli Ave.,
Cicero, ni. I
Taigi, kaip matyti, vakaras
Prapuolė korespondentai.
Prieš rezoliuciją
balsavo tinis K. Federacijos skyrius
bus linksmas. Kas nori links
REIKALINGAS "Messenaldermanai: Guemsey, Mills surengė Katalikų Laisvės Va
Nepersenai musų kolonijoj
i r Link. J i e noitėjo, kad re jui prakalbas. Vedėju prakal buvo atsiradę keli korespon mai laiką praleisti, tai suuž g e r " jaunam vaikynui gera
• • * # • proga. Atsišaukite tuoj aus.
zoliucija butų atidėta toles bų buvo visiems nortlisidie* dentai, kurie viską aprašyda k i m e j vakarą/* •*•*Bridgeportietis.
s UNIVERSAL STATE
niam laikui. Bet jų neklau čianis žinomas nenuilstantis vo. Bet, ant nelaimės, susikir
I
BANK
veikėjas A. Bacevičius. Pir- tom su Alfa ir aš pasitraukiau
syta.
^
3252 So. Halsted Str.
Daug entuziazmo publikoje i niausią kalbėjo teisių studen jai iš kelio. Daviau progos jai KLAIDOS ATITAISYMAS.
T
sukėlė aldermanas Coughlin tas Mikas Bagdonas. Ais vaiz.jj parašyti ''naudingų žinių iš
/
REIKAT.TNGA
MERGINA
Nortih Side. — Šv. Juozapo prityrusi, kuri supranta
knygvedystę,
baigus debatus atsiliepdamas: dingai ir suprantamai nupieš*į Aštw>nioliktos kolonijos.'Tra
stenografistė
ir
ftiaip
ReneralJ
ofiso
•dr-jos sus-mo aprašyme tilpu" A š stoviu už personale priežastis paleidimox seimo ir ėjo kelios savaitės ir per ta.
darbą. Gera proga. Atsišaukite tuo
siame " D r a u g e " bal. 17 d. įsi- jau*.
valdžios laiką, daug kas gana svarbaus
laisva, liuosybę ir dainą, len kni kurių Lietuvos
M. J. KIRAS.
arba tiktai nuperka penkiolika, tas priguli nuo
briovė klaida. Ten pažymėta, .
priešų šunybes. Po jo kalbOjo įvyko ir nė vienas korespon
gvą vyną ir alų."
33.15 So. IIal8te<1 Str.
to an nori,vartoti savo " L " pass'a ar ne. Jeigu suskaitkad Šv. Kazimiero Seserų Vie
vietinis klebonas. Jis priminė, dentas nepara.se' apie Aštuo
Prieš bilių rezoliucija pa
PRIVATES LEKCIJOS
liuoti kiek kartu savaitėj tau reikia važinėtis eleveitonuolyno koplyčiai paaukojo <•
kad įbolševikai, menševikai, nioliktos kolonijos nuveiktus
Anglu kalboj H mokoma Lietuviams
daryta ir Cook apskrities korium ininiant važiavimus bažnyčion, teatran, sveoiuo$1(K) ir mokės po $1-, per de mokantiems ir nemokantiems kalbė
k-.ikai bei žydai atstovai, gaa- (Jarbus. Aštuoniolikieėiai —
ti angliškai. Kainos prieinamos. At
misionieriii taryboje. Tečiaus
sna važiuojant į darbą ir iš darbo, tikrai pamatysite kad
šimtį metų. Turi būti, kad mo sišaukite
• dienomis ar vakarais.
(la-rii jx> 400 litų į mėiicsj, vie " D r a u g o " skaitytojai girdė
balsavimas paliktas
kitam
Miss DOltNELLY
galima sutaupyti piningus perkant " L " pass'a ir
kės ]K) $10, per dešimtį motų.
loj dirbti tautos dirbą, ban tis kad įdomauja tokiomis ži
421 Hcldcn Avcnuc
kartui.
Ten už rezoliucijos
apart to galiniai ta pass'a paskolinti ir savo draugams.
Rep.
Telef. l^lvcrspy 2132
dė ji griauti.
niomis, kaip pirmiau kad bu
pravedimą daugiausia darbuo
Pabnigoj kalbėjo kun. B. vo rašoma. Kiti koresponden
jasi tarybos pimininkas Certai,lyg nusigandę, ar Alfos, ar
mak. J i s yra ir rezoliucijos Bumšas. Jo kalba buvo nu
kreipta į tą kas atsiiiltu Lie ko, turbūt sulindo į nžpoėautorius. Joje tarp kitko pa
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
kį
ir pasislėpjė.
Taigi. VILNIAUS NA
tuvoje kada l>edieviai bei >*oNYTI
VISADOS KREIPKITfiS
REI
žymima:
PAS
MUS.
T A S JUMS BUS
fialistai paimtų vaklžią į savo aš pamatęs, kad musų ko
Vaikai neturintie septynių nietų amžiaus kuomet va
KALAIS
SUS
MAS.
ANT
NAUDOS.
" T a i neįtikėtians daiktas, r.i'kns. (Japa vaizdingai jis m: lonijos korespondentų plunks
žiuoja su suaugusia ypata bus vežami veltui. Vaikai
kad šiandie, trečiame 20-ojo pieš,'1 jų darbas kitose šalyse, nų galai jau " u ž r ū d i j o " ' Ir
Lietuvių Našlaičių Vilniuje
tarpe 7 ir 12 metų amžiaus moka 3e. Vaikai suvirs
šimto dekade (10 metų) toki kur jie viešpatauja. Ta pati žinių rašyti nepajėgia, todėl talkininkai ir prijaučiantieji,
dvylikos metų moka regularę kainą išimant tuos kurie
žmonių varžymai, kai kad Mc jie ir Lietuvoj pradėti) vyk nuo šios dienos, aš, kad ir ma kviečiami sueigon — pasitari
lanko mokykla. Visi vaikai lankantieję inbkykla ir
Murray bilius. galėtų but to dyti.
neturintieji septyniolikos metu amžiaus gali važinėtis
žas sutvėrimas, vėl pradėsiu mui Meldažio svetainėn, 2244
leruojami, arba maždaug ap
po 5e. nusiperkant penkiasdešimts — važiavimų kninTaipgi buvo renkai^r..-; au IS-tos kolonijos blogus ir go. W. 23 PI. bafcindžio 19 d. 7
tariami
Illinois valstybėje.
vai. vakare. Šiame susrinki- 809 W. 351h St, Chioago
gutę už $2.50. Šios kningutės bus parduodamos tiems
kos. Žmonių nors buvo nvpcr- rus darbus aprašyti.
TeL
Bculevard
9611
ir
0774
MacMurrav bilius vra netovaikams kurie parodys mokyklos eertifikatą. BLankos
me aukų nerinksime.
daugiausiai, vienok aukų su
PADAROM PIRKIMO IR PARVyčių
susirinkimas.
.,
lerantijos ir bigoterijos išrai
gaunamos pas kiekvienų eleveitorių agento.
" V i l t i e s " laikinoji valdyba:
DAVIMO RASTUS.
rinkta virš $275. Ne ka maPasekmingai siunčiant pinigus ir
ška ir atvaizdą ir kaipo tok
Dr. Jonas Poška,
L. Vyčių 4 kp. bal. 12 turė
liaus kaip didžiulėse kolorl%
•
Parduodam Laivakortes. %
sai kiekvieno vyro ir moters
pirmininkas,
jose. Reiškia, nortbsiciieeių jo mėn. susirinkimą- Nutarė
turi but smerkiamas."
Dr. A. K. Rutkauskas,
katalikų duosnumui sunku p'"i rengti vakarą, parapijos nau
TTelefoaias Yards 0994
iždininkas,
dai.
Vakaras
bus.gegužio
9
d.
'
ANNA M. BONDZINSKI
silyginti. Čia kątik Šv. Kazi
AUKŠTOS TAKSOS
lieauty Shop
7
Mikolas
Dūdas,
s.
m.
parapijos
svetainėj.
Pro
miero seserims suaukojo $1,V«ido ir Skalpo. Gydymas
PALIKTOS.
^inžinierius,
i i
Plaukai Taisomi, Dažomi,
018, čia vėl Velykų aukų sutiė gramą, išpildys L. Vyčių 4 kp.,
Ir
Marrell Garbiniuojami
raštininkas
jo į $500, o dabar vėl tautos didžiųjų ir priaugamųjų sky
(
Manicuring
Nauja aldermanų
taryba
Colanibia College Metodą
3137 W. 38 Place, Cbicago.
reikalams paklojo beveik tris rių nariai.
4031 South Ashland Avonue
pirmame susirinkime nubalsa
Atdara: Utarninko, gjeredoj. Ket- J
Iš raportų paaiškėjo, kad vy
šimtines. Tadgi, valio North
verge ir Subatos Vakarais.
vo prašyti
legislaturos dar Side!
rai organizuoja stiprų base- METIN4S SUKAKTUVĖS
Dziukas.
dviem mietam ilgiau
palikti
ball tymų, o mergaitės tennis
Kų tik iš spaudos išėjo "Disputai su biblistais''.
MYLIMOS DUKRELĖS.
Chiclgoje aukštas taksas už
ir kitus su sviediniu žaidžian
Kaina tik 15c. Labai naudinga pasiskaityti kiekvienam
IŠ WEST PULLMAN'O
" Tel. I^afayette 4223
Alenos Budzinauskaitės
nekilnojamas nuosavybes.
čius žaidimus. Mergaitės or
ir išgirsti kaip kun. B. Bumšas truškino ponus biblisPADANGĖS.
mirusios balandžio 18 d. 1922.
ganizuojąs smarkiau prie svie
tus, kada jie Arįso stoti su juo* į disputas.
Paliko dideliame nuliūdime
GELEŽINKELIEČIAI NORI
,.
_» , .
!_•
. •
i ' ! Kaipo lietuvys, lietuviams visa
DRAUGAS PUB. CO.
Šv. Petro ir Povilo par. dinio žaįdimų. Vyrai! "look
m
o
t
i
n
a
B
U
d
z
i
n
a
U
S
k
i
e
n
e
i
r
V
i
e
j
dos
patarnauju
kno«eri»usia.
DIDESNIO UŽMOKESNIO.
out", kad nepraganytumėte
M. YLSKA
2334 South1 Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
choras.
na
broli
Stanislova.
PaminėĮ
j
3228
West
38-tii
Street
\
garbe.
Kiek
laiko
atgal,
j
AVest
Geležinkeliečių unijų virši
Naujų narių vajus eina la darni jos mirties sukaktuves ' -«^
> •
!
Į
turėsime
šv.
Mišias
už
jos
dū
įPullmaną,
atvyko
pasižymėjęs
ninkai taiso planus pareika
bai gerai. Kas susirinkimą
Turtas
lauti
didesnio užmokesnio lietuvių tarpe darbuotojas, A. naujų, narių prisirašo prie šia ketverge, balandžio 19 d.
Šlapelis, kuris čionai užėmė kuopas, .godžiu sakant, 4kp. ti Aušros Vartų bažnyčioj, ant
$14,000,000
darbininkams.
i
i
>H)
Rytoj Chicagoje bus laiko vargoninko vietg.. Nors p. krai pradeda dirbti, didėti ir ros- mišios bus už mano tėvus.
I f
Nors Dievas atskyrė nuo mus,
r>j i i
mas susirinkimas. Bus sus Šlapelis ir nesenai perėmė stiprėti.
Nykštukas.
I <f
l^et
musų
šįrdys
ir
mintys
vi&
choro vadovystę, 'bet jau ga
tatyti reikalavimai.
!-yt
{ 1
su ja. Kviečiam visus gimines'
..•f.) f*
lima matyti žymia, pažanga
REGULARIAI TAUtPO IR
GIEDRININKAI JUDA,
r*
ir pažįstamus dsdyvautL pa
INVESTINA IŠMINTINGAI.
S A V I E J I REMKITE SAVAS Šv. Petro ir Povilo par, choKad
rengiasi
tai
rengiasi.
maldose. .
re. Choras tapo perorganizuo
•y i».
ĮSTAIGAS.
' ' •
Nuliūdę: Motina ir brolis
tas ir užvardintas Šv. Pejro ii'
Siibatpj, gegužio 19 Ą, «v.
.vi
Budzinauskai. v
tM
Povilo par. choras, Šv^ J^ a z ^- Jurgįo .:PawiJos svetainij į1
T
NORTH S I D £ S ŽINUTĖS.
J. k
miero globoje. Į choro valfjvbą
pateko sekantieji: pirm. —
Vakaras.
Varg. A. Šlapelis; pirm. pab.—
1900 BLU3Ė ISLAND AVE V KAMPAS 19-TOS GAT.
L. Vyeių 5 kuopa bal. 8 d. Į j \ . Škigaitė; rast. — J . UseCHICAGO
ILLINOIS
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
par. svet. vaidino penkių veik- liutė; ižd. — J. Sorokas! iždo
dojus
$nrų dramą ^Gyvenimo Ver- glob. — Kaz. Šimkus ir R
KAPITALAS IR PERVIRŠIS
p e t e " . Veikiantieji
asmenys Akstinaitė.
buvo: Antanas Bružas — Pr.
Kadangi viskas yra daroma
$ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų
"Maskolaitis, Jieva — M. Snt- tvarkoje, tai galime pasitikė
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
ir M»įU» pagelbės jums visuomet ją
kienė; Petrą* — Br. Nausėda, ti daug nuveikti trumpoje at
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus, puikiais—
Jurgis Vaitkus =— J . Lebežins eityje.
pleiskanos tnojaus sunaikina juos.
Narys Federal Reserve
—
—.
—
—
r
Nusipirkite bonką Ruįfles gavo aptiekoje Šiandie už 65e., arba prisieikite 75e,
kas, Magdė — B . MaskolaitieNet ir dabar choras rengiasi
pafito ženkleliais tiesiai i labaratorijft.
aė, Agute — J . Butkauskiutė, prie vakaro kuris bus bal. 22
P. AD. RICHTER & CO.
iTonas lįįffl^nas ~į A. S. Va- d., š. m. Bus atvaidinta juo-

PHICAGOJE

įDR. A. K. RUTKAUSKAS

Dr. J, Van Paing

$1.25 Nuperka
Neapribuota Skaičių
"L" Važiavimu
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PRANEŠIMAI.

Nepaprastai Žemos Kainos
Vaikams

NORĖDAMI

S. L. FABIONAS CO.

Vartok saVo "L" Pass'a
Chicago Elevated Railroads
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PLUMB1NG

Net ir kūdikiai pastebi!
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"DISPUTAI SU BIBLISTAIS"
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r State Bank
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