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ŽINIOS IS LIETUVOS
KAUNAS.

vienbalsiai atmetė Vokietijos paVokietija gal turės daugiau 3
Apie prasidėjusias Lietuvių siųlynuiH. čia tuo klausimu susi
Gudų iškilmingas posėdis.
milijonus gyventojų.
ir Lenku derybas Brųssely nuo renka augščiausioji talkininkų ta . Kadangi Lenkai persekioja
Innsbruck. Austrija, Bal. 2!). “Eltos’’ gauta tokia kableg- ryba. Jos rankose tolesnis Vokie
netiktai Lietuvius,
Rusinus,
Praeitų sekmadienį Austri raina: ii
tijos likimas.

LIETUVOS PRIEŠŲ LENKU
PADĖTIS.

Kauno laikrašty “Darbinin
jos provincijos Tyrol gyvento
ke” štai kas indomaus rašo
“
Balandžio
20
konferencija
WASIIINGTON. — Del Vo
jai nubalsavo susijungti
su
ma apie padėtį Lenkuose:
Belgu žemėje prasidėjo. Mi- kietijos vakar kongrese buvo pa
Vokietija.
Tai pradžia galo
Iki šioliai Lenkai dar nesi
nisteris Hymans pirmininkau kelta trukšnio. Senatoriaus Knoxo
Austrijai. Nes ateinantį mėne
liauna rėkę ir skelbę visam pa
ja. Lietuyos delegacijon inet- taikos rezoliuciją senate atakavo
sį tuo pat tįkslu balsavimai
sauliui, kad tik Lenkija tega
kaipo pir- kai-kurie senatoriai demokratai.
NEPATENKINANTI PA- Į Bet tą paskolą nori apdraus- įvyks Salzburgo provincijoje., na:
. . Galvanauskas,
,
_
....
linti gyventi savarankiu gy
put bus su kito-!mimnkaS' 1T nariai P Kbmas- Jie Pareiškė, kad Amerika su ta
SIŲLYMAI— SAKO LLOYD ti tik ketvirtuoju nuošimčiu. Paskui tas pat
su
venimu. Ji, girdi, turinti pa
Norkus. Milosz, Šleževičius, ja rezoliucija norinti apleisti tal
GEORGE.
Tas daiktas visai negalimas. mis provincijomis
Austrija
kankamai šalyje turtų, kaip
Jurgutis. Be to, pulkininkas kininkus.
_________
Prancūzija pranešė
Suv. sustos gyvavusi.
tai: druskos, anglies, geležies,
Kleščinskis ir Eretas. Lenkų
Vokiečiai pavartoja išsisukinę-į Valstijoms, kad šitos nei neduonos, žibalo ir visokių fab
LONDONAS. — Anglekasių
Tą balsavimą galima pava- delegacijon: Askenazy, kaipc
jimo metodas.
siųstų jai pastarosios Vokierikų tiems turtams apdirbti.
Nes pirmininkas.
Sukarzevvicz atstovų su kasyklų savininkais
tijos notos. Nes toje notoje rei dinti bekrauju karu.
Tuo-gi tarpu kitos mažosios,
London. Bal. 29. — Minis
ir Muehlstein, konferencija ir vėl pertraukta.
škiami pasiųlymai nepriimtini Praneuzija Austrijos valdžiai Arciszewski
valstybės, o jų tarpe ir Lie
Anglekasiai nesutinka su paduo
teris pirmininkas Lloyd Geor
ir konferencija su Vokiečiais indavė smarkų protestą prieš kaipo nariai.. Askenazo dar nė- tomis sąlygomis.
Posėdį atidarė
Tarybom tuva, neturinčios nei anglies,
balsavimą. Tečiau Tyrol iaus'ra Brųssely.
ge kalbėdamas parlamente pa
negali būt atnaujinta.
pirmininkas
P.
Krečevski,
ku nei žibalo, nei druskos; o pa
reiškė:
gyventojai nepaklausė protes-l Pirmame posėdyje Galva“Didžiai apgailėtinas daik Taryba tars galutiną, žodį. to. Kad Praneuzija neturėtų 'nauskas pabrėžė, jog reikia, LONDONAS. — Žymus Anglas lis savo kalbos pradžioj pap sak jų, valstybė viena duona
Todėl
tas man pasakyti, kad Vokie-- Vokietijos pasiųlvmų klau priekabių, kiekviena provinci- kad Lenkai respektuotų Su William Ralph Inge, Anglikonų rašė atsistojimu pagerbti žu- negalinti išsilaikyti.
visų kovotojų dėl Gudijos Lietuviams nesą kito išgany
tijos pasiųlypiai nepatenkinan sime galutina žodį turės tar ja nusprendė savarankius bal valkų sutartį. Balandžio 22 ir (bažnyčios vyresnysis, skelbia, kad
trumpoj ateity Amerika vadovaus išsiliuosavimo atmintį. Toliau mo, kaip susijungti su Len
ti. Ir tai perdėm. Ir tas at ti- talkininkų augščiausioji ta savimus atlikti.
24 Lietuvos delegacija posė pasauliui. Anglijos žvaigždė jau P. Krečevski sveikino naują kais, kurie galėsią
patiekti
maino visą padėtį.
ryba, kuri rytoj čia atidarys
Balsavo tiktai šiaurinė Ty- džiaus su Hymansu. Lenkų de temsta.
Gudų vyriausybės narį tauti Lietuvai visokių fabrikų dir
“Pasiųlymai buvo peržiūrė posėdį.
roliaus dalis. Nes pietinė da legacija siųlo mažesnės svar
nių mažumų ministerį, S. Zit- binių, gaudami iš jos duonos
ti su pilnu atsidėjimu. Buvo
CHICAGO. — Duonos, mėsos lovskį. Naujas kabineto narys
Taryba peržiūrės visus įvai lis provincijos prijungta prie bos dalykams paskirti konsuir kitų žemės ūkio produktų,
palyginti
su kitais pasiųly- rių talkininkų ekspertų komi Italijos.
lius. Lenkai pasiųlo abiejų vaipieno išvežiotoji} unijos pake S. Žitlovski brangus nuims,
kurių Lietuvoje esą apsčiai.
mnis. Tą atliko čia, Izondonc, sijų raportus, išklausys nuo
. lia kovą prieš norėjimą su.mažinne tik kaipo visuomenės dar Tomis mintimis pilni Lenkų
Tyrol iaus gubernatorius Scli- stybių užsienių politikoj ko
t i jiems užmokesnį. Gali pakilti
esantieji talkininkų
finansi monių ir paskelbs galutiną nuo
buotojas, bet ir kaipo Žydų tau laikraščiai, brošiūros ir kiti
raffl teisingai pažymi, jog Au ordinaciją. Sekantis posėdis streikas.
niai ekspertai. Ir pasirodė, kad sprendį, kas reiks padaryti su
Balandžio
pabaigoje.
tos atstovas, sukuria mes, Gu agitacijos įrankiai. Jos ypač
strija ilgas laikas laukė pa
pasiūlymai neatatinkami mu nepaklusniąja Vokietija.
.. Lietuvos Inform, Biuras.
dai, norime drauge dirbti ir stropiai skleidžiamos sulenkė
geliais nuo talkininkų. Bet tie
sų reikalams.”
PREZIDENTAS PERŽIURĖ dirbame musų tautos gerovei.” jusių gyventojų tarpe. Tr da
Prancūzija išanksto jau nu pagalbos nedavė. Gyventojams
Toliau Lloyd George parla sistačiusi. Ji turi paruoštą sa tad nieko kita nebeliko dary NEBUS SUSTABDYTAS
JO KARO LAIVYNĄ.
- “Tris metus, tęsia P. Kne- bar dar randasi net darbinin
mentą painformavo, jog talki vo armiją.
STATYMAS
LAIVŲ.
ti, kaip tik apsispręsti, su ko
čevskis, eina kova dėl Gudi kų tarpe, kurie nenustojo pa
ninkų ekspertai studijuoja pie
Old Point Comfort, Va., Bal. jos išsiliuosavimo ir jau da našiomis ponų pasakomis gy
kiomis šalimis susijungti.
nus, paliečiančius okupuotės LEIPZIGE BUS TEISIAMI
Tam priešingas pats preziden- 29. — Prezidentas Hardingas bar nei kiek mes neabejoja vavę.
Pirm
karo
Tyrol
i
us
„buvo
AVcstfalijos aųglekasyklų. Ek
su palydovais ir daugeliu sve me, kad tos kovos vaisiai bns
"
- tas.
KARO NUSIŽENGĖ
Bet arčiau įsižil
turtingas kraštas. Karas pra
spertai savo galutinas išvadas
čių
čia jurose peržiurėjo par- musų naudai. Susidėjus sąly gvai galima pamatyti,
LIAI.
kad
rijo visas gerybes. Todėl ne Washington, Bal. 2'J. — Ki- vykusį iš manebrų Atlantiko
paduos talkininkų augščiausiągoms
mes
buvome
priversti
Lenkijoj toli gražu, ne taip
tuomet pačiame S. V. kongre
jai tarybai, kuri pradės posė Byloje bus liudininku ir iš noromis prisieina glausties
karo laivyną.
apleisti
musų
teritoriją,
mes
jau viso ko yra ir ne taip len^
prie tokios šalies, kuri užtik se buvo pakeltas sumanymas,
dį šį šeštadienį Londone.
Anglijos.
Daugiau 60 įvairios rųšies radome prieglaudą broliškos gva gyventi, kaip tai uolus
rina gyventojams duoti nors kad nors vieneriems metams
Taryba vargiai galės pas
sustabdyti statymą naujų lai karo laivų, vedamų admiroll- Lietuvos teritorijoj, su kuria nų tarnai mums skelbia.
Berlynas, Bal. 29. — Leip- duonos.
kelbti savo nuosprendį ankš
zigo teisme Gegužės 23 d. pra Gubernatoriaus nuomone, jei vų. Tuo klausimu turėjo pa nio laivo l’ennsylvania prap mes surišti istorijos tradicijo Visiems ržinoma, kad laik^
čiau pirmadienio arba antra
sidės indomios bylos. 900 Vo jau Austrija turi pragaišti, sitarti Suv. Valstijos su An laukė saliutuodami pro laivą mis, Mes tęsiame musų kovą šio pasaulinio karo Lenkijį
dienio.
kiečių, kuriuos
talkininkai tai ji turi būt taip padalinta: glija ir Japonija, Nes šitos Mayflower, kuriame buvo pre ir privesime ją ligi norimo yra kur kas daugiau nukentĮ
galo. Tegyvuoja nepriklauso jusi, negu, duokim, Lietuvi
Talkininku atstovų nuomonė. kaltina už įvairius krimina Tyrolius turi prigulėti Vokie visos trys Viešpatijos valdo di zidentas su palydovais.
Ištisos juostos, ypač paupiaj
džiausius karo laivynus.
Vėlai vakare
prezidentas ma Gudija! Tegyvuoja broliš
Pastaruosius Vokietijos pa- linius nusižengimus buvusio tijai; Voralberg — Šveicari
ir apie didesnius miestus, Iii
laivu Mayflower Iškeliavo at ka Lietuva!”
Pasirodė nepalankumu.
siųlvmus čia svarstė susiėję karo laikais, bus pašaukta ir jai; Salzburg — Vokietijai;
visai karo išnaikintos.
Itil
gal Wasliingtonan.
Carintbia — Jugoslavijai; pa
konfertmeijon: Belgijos užsie teisiama
Kaunas. Kad pasekmingiau daug nukentėjo Galicija,
Tą sumanymą tečiau be di
Byloje bus ir talkininkų at galiau augštoji ir žemesnio
nių reikalu ministeris Jaspar;
kovoti
su Lietuvos priešais, sant nuolatiniam karui, Lei
delio palankumo sutiko Angli
Belgijos finansų
ministeris stovai. Daugelis liudininkų bus ji Austrija — Čeko-Slovaki- ja su Japonija. Ypač Japoni SENATAS PRIĖMĖ KAREI- ypatingai su Lenkais, susitvė kų valstybė neįstengė atstatyt
VIŲ BONŲ BILIŲ.
Theunys; Prancūzijos išnai pakviesta net iš Anglijos. By jai.
rė Šaulių Sąjunga. Ji daug ti sugriautų ūkių ir miestu.
ja
pasirodė
kaipir
tam
prie

kintų plotų ministeris Loucli- los klausys 7 Vokiečiai juris
pagelbėjo musų karuomenei Praeitų metų bolševikų įsiver
štaraujanti.
.Springfield, UI., Bal. 28. —
“SAUSIEJI” KELIA TRUK
enr; Anglijos karo sekretorius tai.
apginti
Kauną ir kitas vietas, žimas net ligi Varšuvos, žino
Tuom tarpu S. Valstijose Valstijos senatas pagaliau pri
ŠMĄ.
Talkininkai kur-kaa. dides
Sir Laming Wortliington Eįvyko valdžioje svarbių at ėmė bilių, kuriuomi skiriama kuomet Lenkai puolė Lietuvą. ma, dalyką nepagerino, bet pa
vnns; sekretorius Indijai Mon- nį skaitlių Vokiečių buvo ap
mainų. Naujas prezidentas pa 55 milijonai dol. bonusams ap Dabar pradėjo įvairus gandai blogino, nes sunaikino ir tai,
skundė. Tečiau daugelis iš jų
Sau Francisco. Cal., Bnl. 29.
tagu ir kiti.
sirodė su naujais politikos nu mokėti valstijos kareivius, tar ir šmeižtai skleistis po Lietu kas buvo pasėta.
Pabaigoje jie pareiškė, jog *iau
Kiti nei nesuranda — Californijos valstijoj šįmet sistatymais.
vą priešai tą Sąjungą. Todėl
Ir užtat Lenkų laikraščiai
navusius karuomenėje
karo
žymiai padaugintas vynuogių
pastarųjų Vokietijos pasiųly- mi, kame jie apsiverčia.
neseniai Kaune susirinkę Šau dabar labai neri mastau ja, kad
Šiandie jau kalbama, kad
Tai vis danginusia Vokie auginimas. “Sausieji” pake
metu.
mų neverta nei diskusuoti.
liai nutarė:
nestatydinti
laivų
sumanymas
ne mažiau šeštos dalies (1-6)
Bilius pasiųstas gubernato
Jaspar sako, kad Vokieti čių armijos ir karo laivyno lia baisų trukšmą.
1. Reikalauti iš Centro Val visos dirbamos
atidėtas
neapribotiems
lai
prieš karą
riui Small patvirtinti.
jos pnsiųlymuose įžiūrimas oficicrai ir buvusieji karo me
dybos, kad ji kovotų su šmei Lenkijai neužteko savo duo
kams.
Prezidentas
priešingas
išsisukinėjimas ir apgaulingu tu civiliai valdininkai okupuo
1922 metais tas klausimas žtais per spaudą ir kitais bu nos; dabar gi susidarius to
pertraukti 1916 metais pradė
tuose kraštuose.
mas.
bus laiduotas valstijos piliečių dais.
tą karo laivyno programą.
kiam dideliam dirvonų plo
Vokietija viso siųlo 2(X) mi
referendumui.
2. Kad per spaudą, tam tin tui, Lenkijos miestų gyvento-’
Harvey neturi instrukcijų.
lijardų auksinių markių. Ta NUSIŽUDĖ JAPONŲ GENE
Anot bitinus, buvusieji ka kamus leidinius ir instrukto jai priversti yra gyventi tik
ROLAS.
suma pertnaža ir patsai pu
Siunčiamąjam Anglijon am reiviai bus apmokėti žiūrint rius kuoplačiausiai supažindin tuo, ką gauna iš svetinių vals
“Elta” yra prisiuntusi to
si ųlvmas neaiškus. Nes ištibasadoriui Harvey vyriausv- ilgumo tarnybos. Kiekvienam tų šaulius ir visuomenę su jų tybių. Ilgą laiką penėjo juos
Vladivostokas, Bal. 29. — kią kablegramą apie Vilniaus
krųjų Vokietija žada tik 50
gyventojų ūpą, kaip jis yra bė nedavė jokių instrukcijų kareiviui bus užmokėta nema uždaviniais.
Amerika savo baltais miltais;
Čia
pasidarė
galą
11-os
Japo
milijardų auksinių
markių.
laivyno klausime.
žiau $30 ir nedaugiau $300.
3. Kad griežtai ir neatidė bet paskutiniu laiku, nupuolus
perstatomas
laikraščio
“
KurTuo tarpu su likusiąja suma, nų divizijos vadas gen. leite jer Polski” (Lenkų Soe. Par Naują ambasadorių pagerb
tinai imtųs priemonių praša Lenkų markei, iš Amerikos
nantas Saito.
kaip Vokiečiai norės
ti senatorius Lodge buvo su
linti iš Sąjungos kiekvieną jau sunku gauti, nes reikia pa
Jo saužudybė yra surišta tijos) :
rengęs pokylį praeitą pirma
šaulį, kuris savo pasielgimu šėlusiai brangiai mokėti.
Nori mokėti per 75 metus.
su nužudymu amerikoniško
‘ ‘ K u rjer Pol sk i ” gryiž u- dienį. Pokylį buvo senato užžemina musų gerą vardą, jei
sio Vnršavon Tjcnko žodžiais
Anglijos vyriausybė, sako karo laivo leitenanto Langdan.
(Pabaiga bus).
rubežių reikalų komiteto na
tokių šaulių kur nors tikrai
Šitą
leitenantą
nušovė
Japonas
rašo:
“
Blogai
darosi
Vil

ma, gavusi informacijų, • jog
. .................... ....
■ —
riai.
yra.
niuje. Redakcijos pilna skun
Vokietija paduodanti sugesti kareivis, prigulėjęs 11-ąjai
Nutarta nepakelti jokio vei
4. Kad rūpintųs koveikiaudų ant “soblateskos” plėši kimo, kad sustabdyti staty
jų pratęsti kuoilgiausin atly divizijai.
Atėnai. Bal. 29. — Graiki siai patvirtinti suvažiavimo
Del to nuotikio divizijos va
mų, prisidengiunt rekvizici dinimą karo laivų.
ginimo mokėjimą. Ji norinti,
jos vyriausybė paskelbė mobi paruoštus musų įstatus, ir Svetimų šalių pinigų vertė, mai
jomis. Raitelių elgimasis to
kad vietoje 42 metų padaryti das gavo vyrausybės nepasi
lizaciją atsarginių, šaukiami kad Seime butų išleistas įsta nant nemažinu $25,000, Baland. 23
tenkinimų pareiškimą. Tame ir
ksai pat, kaip Rusų kazo
75 metus arba ir ilgiau.
VIVIANI JAU NAMIE.
kareiviauti vyrai iš 1912, 1913, tymas apie šaulius.
Aitą apsireiškimą talkinin yra visa snužudybės priežas kų. Gyventojų nuomonė per
buvo tokia pagal Merchantu Lo*
5. Kad teisė laikyti ginklą an and Trust Co.:
sikeitė. Pradžioje jie buvo
Paryžius, Bal. 29. — Parvv 1903 ir 1904 metų. Jie bus
kai taigi ir pavadina “išsisu tis.
palankus Lenkijai, dabar jie ko iš Amerikos
specijalis ant greitųjų siunčiami prieš nebūtų iš musų atimta, kas Anglijos sterlingų svarui $3.95
kinėjimo metodą.” Nes aiškus
skaudžiai mus paliestų.
eina prieš Lenkiją. Valdi-(Prancūzijos atstovas Viviani. Turkus Mažojon Azijon.
daiktas, kad Vokietija mėgi Van Buren gatvėje iš va
Prancūzijos šimtui frankų
7.51,
žiuojančio
gatveknrio
nušoko
ninku
endekiski
pasielgimai
Jis
užtikrina,
kad
tnr|»e
Pran6.
Beto,
mes
prižadam
rem

na išsisukti nuo tos karo kon
Italijos šimtui linj
Tliomas Miller. Paimtas ligo atstumė žmones. “Odrodze- euzijos ir Amerikos sentikiai
tribucijos.
ti
Centro
Valdybą,
kuo
galim
Vokietijos šimtas markių
ORAS. — Šiandie ir rytoj iida*
nie” mitinguose šaukiama nesudrumsti ir jie gyvuos il- licH apNiniaukę; * maža atmaina padėti, kur reikia, vykdint.i Lietuvos šimtas auksinų
Vokietija norėtų pagalinu ninėn su įlaužtais galvos smamusų nutarimą.
Lenkijos šimtui markių
“šalin, svetimieji.” L. I.B. ginusius metus.
gauti užrubežiuose
paskolos. genais.
tęmperaturoje.

bet ir Gudus, todėl Gudų vei
kėjai bėga iš Gudijos į Lietu
vą. Štai dabar nesenai Kovo
25 d. Kaune įvyko Gudų Tau
tos Respublikos Tarybos pre
zidiumo ir Gudų vyriausybės
iškilmingas posėdis. Be to, iš
kilmingame posėdyje dalyva
vo Gudų respublikos augštieji
valdininkai, diplomatinis Gu
dijos atstovas Lietuvai, Gudi
jos tautinės sąjungas tarybos
nariai ir kiti.

VILNIAUS GYVENTOJU
ŪPAS.

GRAIKIJA MOBILIZUOJA
KETURIŲ METŲ AT
SARGINIUS.

PINIGŲ KURSAS.

DRAUGAS

Penktadienis, Baland. 29, 1921

tija didžiai sustiprėjo laimė
riausių norų veikėjai tiek yra
Į LirrCVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS jus Prancūzams karų. Šiandie
progų neišlaikyti savo pašau
ta partijų Prancūzuose labui įkimo tono! Juo didesnė skriau
Jeigu platesne prasme žodis vieta jau nuo devyniolikos am da, jeigu to suklupimo auka
| Eina kasdiena išskyrus nedėldle-ulus. sigalėjo todėl, nes bijomasi, iNorite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą
PRENUMERATOS KAINA:
dant Vokietija išnaujo nesus- politika” reiškia parinkimų žių vis ta pati ir visiems žino yra kunigas, — alter Cliristus,
ICUICAGOJ IK UŽSIENYJE:
tiprėtų ir sustiprėjusi ir vėl ir panaudojimų tam tikrų prie ma — tai Roma, Vatikanas. Tą prieš kurį tamsybės dvasia
tai pasiųskite saviškiams j Lietuvą Amerikos Lietuvių
Rletauis ••••••••••••*••• 88.00
4.00 neužpultų
Prancūzijos. Tos monių atsiekimui užsibrėžto generalį štabų suorganizavo ▼isa neapykanta nuo amžių de
Pusei .Metų ............... a.., • • •
Kataliku
|»LV. V ALSI.
partijos
tikslas
ne
tik
sunai

ga.
Neveltui
šiandien
ir
vi

tikslo,
tai
ta
prasme
kiekvie

pirmas
—
patsai
Kristus.
Kur
96.00
Metams ........... ............... ..
3.00 kinti Vokietijų, bet siekti ir nų
Pusei Metų ,..»•••••••••
bemaž žmogų turėtume yra tamsiosios dvasios gene- suomet tamsybės dvasios šali
Prenumerata mokaal lškalno. Lal- toliau.
Ji nori pakilti taip paskaityti šiokiu-tokiu politi ralis štabas nėra aiškiai dar ninkai savo šuvius pirmiausiai
Ifcaa skaitosi nuo užsiraAyrno dienos
Ine nuo Naujų Metų. Norint permal- augštai, idant jai butų galima ku. Bet paprastu žmonių pri žinoma. Vieni spėja, kad Ro į vadus taiko.
Jie nori juos
Inytl adresų visada reikia prisiųsti Ir
įsenus adresas. Pinigai geriausia alų- diktuoti savo norus visai Eu imtu supratimu politikos vei moje (masonerijos centras),ki nukauti, jeigu butų galima ir
1916 m.
į
Isti Išperkant kraaoje ar exprese “Mo- ropai.
kėju mes vadiname tik tokį ti kad New Yorke, (žydijos pakarti, o avija nebetekusi
Įpey Order” arba įdedant pinigus J
Militarinė partija šiandie žmogų, kurs sugeba sųmonin- valdžia), o greičiausia tasai ganytojaus pigu pakrikdyti.
įregistruotų laiškų.
Prancūzams vadovauja ir ža gai parinkti, suorganizuoti ir štabus maino savo štabo vie
Iš to anaiptol nenuoseklu
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
“DRAUGAS” PUBL. CO.
da
tautai
didelius
daiktus.
daryti
išvada,
kad
kunigai
dėl
panaudoti įvairias medžiagi tas.
|2334 S. Oakley Avė., Chicago.
JAME yru 150 hu viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų
Nėra
abejonės,
kati
Prancū

savo kailio privalo slėpties už
nes ir dorines žmonių pajėgas
Tel. Roosevelt 7791
Dvasiškuos
pozicija.
zai užims Rulir apskritį. Jie atsiekti tikslams, pajiečiankitų pečių ir savo gyvasties J b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
nepasitenkins kuogeriausiais tiems platesnės visuomenės rei Garbinga ir svarbi yra daboti. Ne, amžiai parodė, kad I A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.
JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lie tuvių parapijų,
Vokietijos pasiųlymais ir no kalus.
dvasiški jos vaidmens rolė pa jie pavojui gręsjant stoja į pir J
I
draugijų,
jų veikimas; aprašytos mokyklos; it '.jiip daugybė įrais.
saulinėje kovoje. Nes nors žy- mųjų ugnį, bet dažnai netak
Bet Prancūzai turėtų at Šviesybės ir tamsybės dvasia. dijai ir masonerijai pasise tingai pasiskubinę vien savo | vairių įvairiausių aprašymų.
minti, kad tasai jų žygis gali
JAME vienu žodžių, šalo visapasaulinių žinių telpia visas AGi toji platesnioj i visuomenė kė įkalti į
daugelio krikš vardų žemina, gražiausių dar
pasibaigti jiems patiems dide ir net visa žmonija — ar kas čionių galvas klaidingą mintį, bų ardo.Delei to ir sakoma, po | merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
lėmis nelaimėmis. Rulir apskri to nori, ar nenori, visame savo kad tautų politika nieko netu litikos dirvoje mums privalu I knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos
Lietuvą, kaip mes matome
tį galima skaityti kaipir ko politikos veikime seka vado rinti bendra su tikėjimu, — netiesioginė rolė vaidinti, o
kia parakaune. Neatsargus su vavimų vienos iš dviejų dva tiesa bet-gi buvo ir pasiliks, pirmųjų vietų užleisti pasauli
Kaina: Apdarytos ................................... $1.00
ugnimi apsiejimas gali pakelti sių: Šviesybės, ar tamsybės kad tikėjimas yra žmonių po niams inteligentams, veikė
Kaina: Neapdarytos .................................. 50c.
baisiausių sprogimų. Iš to ga dvasios. Abi tiedvi dvasi yra litikos pagrindus ir svarbiausia jams, nes tai jų tiesioginė pa
1
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos
li pakilti naujas baisus karo gyvai užinteresuotos likimu ir branduolys. Tai-gi ir toje ko reiga.
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam nogaisras Europoje.
Tų netiesioginį politikoje už
kiekvieno žmogaus atskirai ir voje už pasaulėžvalgą, už dūšių
|
rite siųsti į Lietuvą.
Kas skaito laikraščius apie
Iš Prancūzų pasielgimo su visos žmonijos. Abiejų tų dva išganymų — dvasiškijai sa davinį taip suprantu, kad mes
[įvykius Europoje, tas gali nu- prantama, kad jie trukšmo
Užsisakydami adresuokite:
sių tikslai yra dijametraliai vaime skiriama vadovaujamo turime savųjų tarpe varyti
įanyti ko Prancūzai nori iš ieško, naujo karo gaisro nori.
krikščioniškos kultūros, auklė ■
priešingi. Šviesybės dvasia ke ji rolė.
IVokietijos. Čia jau neapeina
“DRAUGAS” PUBL1SH1NG C0.
Jie turi žinoti, kad Europa lia žmonių sielų augštyn, prie Kunigai tai tos armi jimo darbų. Privalu mums su
[viena karo kontribucija, arba,
Chicago, Illinois.
nepakęs jų militarizmo ir grei amžinybės idealų nurodydama jos alkieriai ir pulkininkai. maniai ir energingai auklėti, ■ 2334 South Oakley Avė.
taip jų sakoma “reparation”
rengti,
organizuoti
savus
ba

tai jam galės padaryti galų. žmonėms amžinąjį jų paskyri Taikos laiku, savybėje, savo
,(lietuviškai butų “atpildy
mų. Ji perspėja juos, kad ro būrelyje — kunigas tai Geras rius, o tuomi pat mes atliksime
tos”). Nes Vokietija sutinka
jaus ant žemės neieškotų, jei Ganytojas.Kas buvo Palestino tiesioginę, mums Kristaus nu
Įkuone tiek duoti, kiek jų nonori išvengti skaudžių užsivy- je, liudija, kaip tinkąs vietai rodytų pareigų.
Bet apeina tas, kad Vo
Jeigu mes savo tautos poli
Brolau socijaliste, nori “ro limų. Ji ragina žmones taisy buvo Kristaus prilyginimas
kietijų dar labinus prismaugti
tikoje
regime kitus faktus, tai
ti žemės gyvenimo netobulu apie gerų Ganytojų, kurs eina
NEW YORK N Y
O B»OADWAY
padaryti jų sau nepaveji n- jaus”?
nėra
normalu.
Visa
galima
ne
mus,
siekti
gerovės,
ramybės.
TIKSI
Kelionė
Be
Persėdimo
Iš
NKW
YOKKO
Per blllAVĄ Arba
tai visuomet pirmas, o paskui
Keliauk, sveikas, Rusijon.
visais laikais. Suprantamas
HAMBtRI.į — EITKŪNUS
bent
tuomi
pateisinti,
kad
mes
Ji paduoda net taisykles ir jį seka avys1. Taip jau jos te
liktas, tasai veikimas turi Tenai jau senai vykdomas tik
I LIETUVA
budus, kuriuos vartojant gali nai [pratusios. Gi kokiam pa maža teturime pasaulinių vei
Laivai Išpluukia kas 14 d. Dideli dvleji; srluhu pačio laivai išplaukia:
jut tampriai surištas su pelnu. ras bolševikų socijalistų “ro
“ESTONIA” Gegužio 4
*“L1TUAWIA” lUrželis 1
ma nuosakiai siekti tos gerovės vojui atsirandant, avys, tuojau kėjų. Šiam nenornialui paša
“PODONIA” Gegužio 18
*
“ESTONIA” Birželio 22
Tų daryti Prancūzai šiandie jus”. Tenai visos socijalizmo
linti
ir
reikia
pradėti
darbas
ir ramybės. Bet drauge su tuo apsupa ganytojų iš visų pusių
teorijos
ir
socijalistų
svajonės
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams
turi gerų progą.
Ji perspėja žmones, kad jie a- ir prie jo glaudžiasi. Pavojus iš kito galo — visa atnaujinti
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
vykinamos praktikom
K. KEMPE, General Westem Passcuger Agent
Padarius taikų su Vokietija,
Kristuje
ir
krikščioniškoji
po

šarų pakalnės nekuoinet nebe- praslinko, žalos nėra, nes bū
120 Nortli Dm Šalie St., Chicago, Illinois.
staroji neteko nei karo lai Jei nori, sveikas, darbo, pavers rojumi ir kad pilnos
litika užkariaus pasaulį.
rys
buvo
susispietęs
aplink
va

to, nei reikiamų armijai tenai dirbsi, kiek tik pakels Laimės reikia kitur ieškoti.
Viturys.
dų. Bet kaip-gi kovos laiku?
sveikata.
Tenai
nėra
kada
bedų. Vokietija, reikia pri
loį. pasmerkti
nuo , astuonių
į po
Visai kitaip elgiasi tamsybės Ar kunigijai pirmai
.
v v.
, .
^Telefonas Boulevard 91»8
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litikos
ugnį,
stoti
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pirmas
ei

bo žmonėms ne baudžiava, bet dvasia. Pakišdama žmonėms
kaipir bejėgė.
darbų
katėj
i
mė.
Elta.
”
*
Ulh
Ui
nAulu
I
lo
žemės vaisius ir džiaugsmus ji les politikos veikėjų, ar ge
I of
[Tuom tarpu I’raneuzuose iri tikroji vergija.
DEN TĮSTAS
Be
to
nuo
Užsienio
Reikalų
riau
dirbti
štabe,
politikos
ka

nuolat
žada
jiems
rojų
čia,
o
aisiais laikais įsigalėjo mi Tenai visi žmonės mobili
3331 South Halsted Str.
Ministerio gauta telegrama, Valandos: 1—12 A. M.
ro mokyklose, kur auklėjama
lžinas. Prancūzai šiandie zuojami taip vadinamon dar ne kitur. Nuolat apvildama ir
1—6; 7—8 P. M.
jog “Amerikos Lietuvių ant
karininkai ir t. t. Klausimas
ūko skaitlingų armijų. Ar- bo arinijon. Sumobilizuoti žino be paliovos vargindama ji ne
rosios paskolos sumanymas
kunigų veiklaus dalyvavimo
negali būt laikoma be nės pasiunčiami į sunkiausius nustoja tečiau tvirtinusi, kad
ir vadovavimo politikoje, dar BENDROS POLITIKOS IR esąs Ministerio Kabineto pri
iio užsiėmimo. Tuo labiau, dailius. Ir ten, kur patiems po laukimas dangaus po mirties,
imtas ir jog greitai jį svarstys
TAKTIKOS DĖSNIAI SU
tik iškeltas, bet galutinai dar
cia-pat pašonėje vis dar nams komisarams patinka, kur tai tuščia ir kvaila svajonė,
Steig. Seimas”.
LENKIJA.
prietaras, tamsybės liekana. Ir neišrištas. įvairių katalikiškų
)ja amžinas ir aitrus prie- paties Trotzky’o liepiama.
Liet. Inf. Biuras.
| Perkėlė aeavo ofisų po num
|
Darbininkų armija dienomis nors Šviesybės dvasia — tai tautų gyvenime praktikos esą
Vokietija. Nors tas
ma nevienodos. Vienur pir Bausmės dovanojimas kai ku
*4729 So. Ashland AvenueJ
is jau gerokai apmuštas, ir naktimis saugojama gin Tiesos Teisybės ir Meilės dva
KŪDIKIŲ SVEIKATOS DE
mose eilėse veikia ir kovoja riems nubaustiems peoviakams
8pccijallstas
jame gyvybės jėgų vis dar kluotų kareivių. Žmogus dirba, siu, o tamsybės dvasia — tai
MONSTRAVIMAS.
|D£IOVV,
MOTEKŲ Ir VYKŲ LIGI g
dvasiškija, kitur pasauliniai (P. 0. W.) antrosios Amerikos
Reikia tad atimti ir pa gi jam už nugaros stovi rau melo, skriaudos ir neapykan
gVai.mdosnuo 10 iki 12 Išryto; nuo|
(Prisiųsta iš Am. Ruud. Kryžiaus 1
■2 Iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:>0B
donosios armijos kareivis su tos — dvasia, tečiau taip at žmonės. Šv. Tėvo pašonėje, Ita Lietuvių paskolos sumanymas
ines jėgas.
Nedėliomia 10 kil 1
■
yra
priimtas
ministerių
kabi

lijoj,
dar
nesenai
buvo
net
Tautinė Vaikų Sveikatos Ta Svaka. e Telefonas
rodo, kad ir tamsybės dvasia
Drexet 2880
^Pasibaigus baisiam karui ro- durtuvu.
griežtai draudžiama kunigams nete, greitai svarstys Steig. ryba, prie kurios prisidėjo ir
lėsi, Prancūzai nieko kita dau Pačioje darbininkų armijoje turi jei ne daugiau, tai bent
Seimas,
veikti politikoje. Nesenai atsi
Amerikos Raudonasis Kryžius,
giau nenori, kaip taikos, ša palaikoma griežčiausioji mili- jau nemažiau pasekėjų, kaip
radusioje ‘II partito Populare’
“Balandžio 20 dienų Užsie paskelbė pienus dėl originalio
lies atgaivinimo ir šventos ra- tarinė drausmė. Darbininkui Šviesybės dvasia. Tikintytisf
VALENTINE DUESMAKING
katalikų partijoj dabartinio nio Reikalų Ministeris l’uryc- kūdikių sveikatos demonstra
lybės. Šalies atgaivinimui rei- negalima nei pasiskųsti, nei minty tojus galėtų klausti, ko
COLLEGES
Šv.
Tėvo leidimu veikia labai kis kalbėjo Seime: Briuselyje vimo. Taryba, iš šešių tauti 0205 8. Halsted, 2407 W. MadlsonJ
dėl
Sutvertojas
leidžia
tamsy

priešginialiti.
cėjo gauti iš Vokietijos karo
1850 N. Wclls St.
137, Mokyklos JunKt. Valstijose.
Parėjo žinių, kad bolševikų bės dvasiai klaidinti i„.ones, plačiai ir naudingai ir kuni prasidėjo Lietuvių Lenkų de nių organizacijų,paskyrė $200,itlyginimų. Tų atlyginimų ar
Moko Siuvimo, Patternų Klrpl-1
to karo kontribucijų Prancu- valdžia ta vergijų jau pritai bet — apleidžiu. Kitur šiam gija,nors pirmas vietas rūpina rybos, Tautų Sąjungai pirmi 000 pagelbėti kokiam nors mie mo, Deaigning bizniui ir narnama. 1
si visuomet užleisti pasauli ninkaujant. Mes nepriimsime steliui susidedančiam iš 20,- Vletoa duodamos dykai, Diplomai.1
ims užtikrino buvusioji tai- ko ir prie visų svetimų šulių klausimui rišti vieta. Jis neįei
Mokslas
lengvais
atinokčjimala.]
žmonių, šiandie pakliuvusių na į šio straipsnio programų. niams veikėjams. Amerikos nei unijos, nei federacijos, nei 000 gyventojų išlavinti savo Klesos dienomis ir vakarais. Pacos konferencija.
elkalaukit knygėlėa.
Dėja, konferencija taikos su- Rusijon. Ta valdžia sako, kad Tarptautinės politikos verpė Katalikų Hierarchija sukūrė militarinių konvencijų. Musų vaikus nuo kūdikystės lig jau
Tel. Seeley 1048
savo
divizijos
štabų
WasbingSARA PATEK, plvmlalnkė.1
nystės.
Miestelį
paskirs
žinovų
kol
ji
gyvuoja,
tegu
kiekvie

valdžios
politinė
linija
tose
de

irty nepadėjo, kaip didelis ta
tas.
tone, tečiaus kviečia talkon ir rybose tokia:
komitetas.
bu t tas atlyginimas. Tų nas žmogus paragauja socijaPrie visos ši i l uotas diplomu- pasaulinius veikėjus. Atskiri
1) Lenkijos nepulsime.
Jausimų paliko apspręsti [lu listinio gyvenimo komunistinėj
vyrų
ir
moterų
štabai
bus.
iš
tijos
ir
mandagiausių
suntikių,
PIENO STUDENTAMS.
2) Galime duoti Lenkijai
tiems Prancūzams ir jų talki- Rusijoj. Tegu pusidižiuugia so
J. P. WAITCHEES
jų
pačių
suorganizuoti
ir
su

cijalizmo vaisiais ir puskui ginklams žvangant, ar paviršu
laisvų tranzitų gelžkeliais iv (Prisiųsta Iš Am. Kaud. Kryžiaus)
įinka ms.
Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS
Šių metų pradžioje Prancū teskleidžia visur vergijos idė tinei ramybei viešpataujant, darys Hierarchijos užmegsto Nemunu.
S. Louis. “Dauginus pieno” Vakara ta: 4509 S. Asblaud Are.
pasaulyje nuolat eina arši ir štabo dalis. Lietuvoje divizijos
zai su savo talkininkais tų pn- jų. ‘
3) Draugiškai su Pabalti jos vajus, sumažinti netinkamai
Tel. Tards 1058
Bolševikų valdžia nuo tos žūt būtinė kova tarpe dvasi- štabe dirba dvasiškiai ir pn- \'alstybėmis [>alaikvti bendrus maitinamų vaikų skaičių, liko lilen. Rihihi 518—159 N. Calrk St.
larė. Pareikalavo iš Vokieti
Tel. Uandolph >607
jos tokio augšto atlyginimo, vergijos paliuosuoja tik vienus nių žmonijos pajėgų; kova už •-‘auliniai. Bet kaip taktai rodo ekonominius ir politinius san- pradėtas Amerikos Raudonojo
ateitį, už pasaulėžvalgą; kova —jų necituojame, nevisuome: tikilis ir su Lenkais.
md tas nustebino net pači m svetimų šalių diplomatus.
Kryžiaus Skyriaus. Mokyklų
Namie augusių musų socija tyli, daugeliui nematoma, bet*.)' kunigijai sveikaton eina.
Vokiečių priešus.
4) Lietuvos Rytams
duoti viršininkų prašymu, kurie pa- Tol. Kandolph 2898
*
Vokietija išpradžių nesutiko listų Amerikoje yra daugybė. visų jautresnių ir giliau mųs-( Politikos dirva slidi ir pavo- autonomijų.
tėmijo netinkamą vaikų mai
A. A. SLAKIS
tu tokiais Prancūzų norais, Šiandie jieniN tad yra puikios tančių sielų aiškiai įžiūrima jingu žmogaus dvasiai. Nekar a) Rytų Lietuva įsitikinus, tinimų, kelios pieno stotys ta
ADVOKATAS
O f isa h vidunib'stvj
ir
atjaučiamu.
eurie via lygus pavergimui progos keliauti Rusijon. 'Penai
tų tenka pastebėti joje daug jog Vilnius Įjolitiniai tur būt po įsteigtos įvairiose mokyk
AKSOCIATION BLDG,
19 So. La Salio St.
Musų [daneta — tai tos nuo kompromisų, vmgiaviinų, o surištas su Vakarine Lietuva.
Vokietijos. Bet šiandie menku visoje tikrenybėje jau pildo
lose. Menas panluodainas pus- Valandos; 9 ryto Iki R po pietų j
tuo jau nesutinka. Ir. rodosi, mos jų visos svajonės. 'Penai latinės kovos arena. Dviejų net ir suktybių. Dėlto tamsybės
Politinė taktika Lietuvos [lautiuėniis bonkomis, kurios
Panedėllals iki 8 vakaro
Nedėliomia ofisas uždarytas
’raneuzanis reiktų pasiten- gyvauja brolybė ir lygybė ir dvasių pasekėjui, tai dvi ar- dvasia čia visupirmn įkelia sa valdžios tokia: griežto .susirė kainuoja keturi centai viena.
tiuli.
jų idėjinis “rojus”. Juk dėl miji, gana gerai jau organi vo nešvarių kojų. Šviesos gi mimo sif Lenkuis vengiame, bet Kur vaikai neturi pinigų,jiems
Bet ne. Prancūzai griežtai to išsvajoto “rojaus” jų dau zuoti nors ir tebesanti dar or dvusios gynėjai, žengdami ton puolant ginsimės, laikysimės išduota bilietas. Tuomet gan Hlilllllllllllllllllll llllllllimillllllUIIIIIIM
itnieta
Vokietijos pasiųly- gelis išsižadėjo net savo tėvų ganizavimosi studijoje. Arini- dirvon privalo būti nepaprasto sutartie* ir pažymėtos demar na [įieno dykai. Suvirs 1,20(1
Ites. H39 Imlepeadenoe Blvd.
Telefonas Von Buren 294
uus. Tai daro todėl, nes turi tikėjimo. Nes tikėjimus varžąs ji su generaliais štabais, su didvyrio sielos, dvasios milži kacijos (linijų).
bonkų išdalinama kasdien.
įdarų pienus užimti didesnius jiems “protavimų”. Šiandie divizijų ir pulkų štabais, su nai, mokų sutaikinti žalčio gu
Balandžio 1S Valstybės Pre
Vokietijos plotus. .Jiems nori Rusijoje tus “protavimas” lai visų rųšiųi ir luipeuių vutluis; drybę su krikščionės teisin zidentas Stulginskis dovanojo
ItUMas Gydytojas rl (’hirur*M
Telefonas Armttnge 9770
si okupuoti svarbiausiąjį Vo svas nei paukštis padangėse. ariniji gerui apginkluoti įvai gumu. Nenuostabu, kad tiek Itoitsmes putieiiM prašant dė
SpeeiJahstMM MoterMkų, Vyrlškq
MARYAN S. ROZYCKI
Valkų Ir vl*,ų ‘ tironiškų ligų
tie! i jos indust rijos centrą
Tad ko-gi* ilginu laukti ir riais geriausiais naujos gadynė daug krikščionių politiko* vei lei dvylikos asmenų,-,kurie bu
MfJSYKOA DIREKTORII S
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po
Mokytojas
Pjnno
Teorijos
Ir
tūli r apskritį.
nepagyventi mūsiškiams Ame ginklais iš dvasinės ir na^lžiu- kėjų .prasikalsta savo prinę-i; vo -Vyriausipjo Tribunajo nu,
Kompoatotjoa
pietų, 7—8 vak. NedėHomts 10—19 d.
Ofisas 3854 So. Halated SU, Clileago
", 2021 N. Western Avė.
Karo metu Prancūzuose al- rikos socijalistums toje jiems ginės kultūros srities, šviesio pams, jmsįžeidžiu, arba bent • sprendimu“ Ijhenkų į P. O. AV.
Telefonas Drover 989M
Chicago. UI.
sios dvasios generalio štabo dulkėmis apaiuefca. Juk ir ge- (Poltka Org. Woj«koWa) byfijo militarinė partija. Ta par- žadėtoje šalyje J
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiiii

Politikos Kova ir Kunigija.

“DRAUGAS”

! AMERIKOS LIETUVIAI!

Metraštį I

Nori Prancūzai.

Socijalistų “Rojus”.

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJĄ

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANEŠIMAI.

j DR, CHARLES SEGAL j

J

DR. A. A. ROTH,

d’

I

Penkiadieni*. RaTand. 29, 1521

DRAUGAS

| kalaujama, kad karo stovis vi
soj Lietuvoje butų panaikintas.
Reikalavimas visai teisingas,
bet aiškiai dar perunkstyvas,
asmuo vakiščioja po Lietuvių iki Zeligowskis tebesėdi Vil
namus ir perša žmonėms “San niuje ir telredidina savo kadarų”, sakydamas, kad tai ruomenę, kad ir visų Lietuvų
geriausias Lietuvių laikraštis. užimti.
Tai-gi nebus pro šalį Kolča- Tai-gi, šiuomi kviečiamos
ko kapitonui pastebėti, kad visos, be išimties, Amerikos
jau metai laiko, kaip Sanda Lietuvių orgr.?.izacijos visose
ros kuopa čia pakratė kojas. kolonijose sukrusti iv parinkti
Ir dėl to veltui, jis nori įpusti Lietuvos apsigynimui, kaip
dvasių negyvam kūnui. Jis sa Šauliams, Gynimo Komitetui ir
ko, kad joks geras žmogus ne Lietuvos Raud. Kryžiui kuogali priklausyti prie Vyčių dangiausiai aukų. Nesiteisinkikuopos. Kai kas pasakoja, kad te kiti, jog yra bedarbė. Kas
minėtas kapitonas turi suiru aeuždirba, nuo to sunku reika
sius nervus, dėl to negalįs val lauti. Bet yra ir tokių, kurie
dyti
ginklo. Bet šmeižti ir šiandien uždirba ir gražiai
Vyčius
jis
turi
gana uždirba.
gerų
ir
sveikų
nervų. Pageidaujama, idant visos
Kolčako žlugimas suardė ka aukos butų prisiunčiamos sta
pitonui nervus. Blogiau bus, čiai Lietuvos Atstovybei ad
kuomet tas pats atsitiks su resu:
“andarokais”.
Koresp.
Representative of Litliuania

LIETUVIAI AMERIKOJE.
DETROIT, MICH.

(Delrey)

Pirmiau šita Lietuvių ko
lonija buvo kaipir upmiru*,
nes ir laikraščiuose nebuvo ma
tyti žinių. Prie to dar kartais
atsilmla Jodavo žmonių mulkin
tojus, soeijalistų
kunigužis
Aloekus, kuris kai-kada ir pa
sekmių turėdavo. Bet ilgainiu
žmonės pradėjo susiprasti ir
permatyti, kur link juos veda
visokie svieto perėjūnai.
Balandžio mėnesy 1920 m.
Jo Malonybė vyskupas pasky
rė darbštų kun. Jonaitį, kuris
visu smarkumu pradėjo orga
nizuoti katalikų Šv. Petro pa
rapijų. Iš karto pamaldos buvo
laikomos svetimtaučių bažny
čioje; vėliau tapo nupirkta
gražus gabalas žemės ir pra
dėta statyti bažnyčia. Vieta,
kur statoma Lietuvių bažny
čia yra labai graži ir patogi.
Statymo darbas dabar ei
na gana sparčiai. Tikimės, kad
už kokių šešių savaičių įneisime jau savo bažnyčion. Tai
gi, garbė innsų klebonui rr vi
siems delrojiečiams, Lietu
viams, kurie vienybėj darbuo
jasi. Net ir amerikiečiai, ma
tydami Lietuvių darbštumų,
gerbia ir stato augštame susi
pratimo laipsny.
Turime didelį chorų, kuris
gerai išlavintas ir gražiai
bažnyčioje gieda. Garbė už tai
'chorvedžiui ir jaunimui. Turi
me dar ir priaugamųjų chorų,
kuriuo ypač rūpinasi klebonas
kun. Jonaitis. Jis diena ir nak
tį dirba bažnyčios ir tautos
labui. Butą ir priešų, su ku
riais reikėjo kovoti, yjaič kle
bonui. Bet jo gabumas ir ištvėrimė viskų jiergalėjo.
Gegužės 7 d. delrojiečiai
rengia koncertų salėje ant
Jel'ferson ir Westend gatvių.
Programa bus didelė ir graži.
Todėl kiekvienas Lietuvis ir
Lietuvė būtinai turėtų atsilan
kyti, nes visas pelnas skiria
mas naujos bažnyčios naudai.
Koneerto rengėjai tikisi, kud
šios kolonijos Lietuviai skait
lingu atsilankymu parems tas
jų pastangas, o tuo pečiu pa
rems ir parapijos reikalus.
Senelis.
WAUKEGAN, ILL.

Hiuosmet sueina penki me
tai, kaip gyvuoja ir darbuoja
si čia Vyęių 47 kuopa.
Bal. 11 d. įvyko mėnesinis
kuopos susirinkimas, kuriame
daugiausia svarstyta, kaip
geriau prisiruošti prie pami
nėjimo tų sukaktuvių, kurios
įvyks Birželio 5 d., š. in. Kad
sudaryti įdomių rr turiningų
programų, nutarta pakviesti ir
Kenoshos Vyčių 38 kp. Tat iš
unkšto galima sakyti, jog tų
dienų bus kas nors nepapras
to, ko VVaukegano Lietuviai
lig šiol dar nėra matę.
Nors kaip visur, taip ir čia
Vyčiai turi priešų, kurie viso
kinis budais bando kenkti grą
žam veikimui. Tečiaus visos
priešų paslaugos vėjais eina,
nes kuo daugiau jie niekina,
tuo labiau Vyčiui auga ir ke
roja.
Trti-gi, tikimės, kad tarno
Vyčių 5 metų jubilėjuje neliks
nei viena katalikišku dr-ja ne
ėmus dalvvumo.
Pastaruoju laiku atsirado
Waukegane asmuo, kuris sako
si buvęs Rusijoj ię tarnavęs
Kolčako armijoj net kapitono
laipsniu ir prie to lankęsPetroI grado universitetų. Dabar tas

LIETUVIŲ PREKYBOS
BENDROVĖS.

370 — 7-th Aveli ue,
New York, City.

3

12 Birž. Sekretorius St. Biėkis,
REIKALINGI.
New York kv. 213, 7562.00 auks.
12. Birž. Motiejus KuzluuskuH,
Prityrę audėjiai dėl vilnonių
Amsterdam, N. Y. 214, 121550.00
rabužių atsišaukite:
auks.
16 Birž. K. A. Klenauskio, per
South Bend Woolen Co.
V. Prezidentą $5 kv. 109, 230.00
auks.
20 Birž. Elizabetho Lietuviai, p.
South Bend, lnd.
Grišis, per Lietuvos Misijų kv.
219, 1700.00 auks.
1‘aieškoine Jono Jakaičio paeinan
21 Birž. P. August. Liutvinas,
čia iš Kauno red. Kėdainių ap«kr.
per Lietuvos Misijų $100 kv. 112, Josvainių vala., Kuseinių kaimo. Da
bar turbut yra kur nors Amerikoje.
3500.00 auks.
Meldžiame atsišaukti trumpame lai
25 Birž. Lietuvai Gelbėti Dr-ja, ke. Kas apie jį žinote malonckite pra
Dr. Kulys Dr.Graičiunus $5,000.00 nešti. Jei nieko apie jį neišgirsinue,
priskaltysiuie prie mirusių. Tėvai An
kv. 113, 262171.93 auks.
tanas ir Uršulė (Mažeikytė) ir bro
30 Birž. Bostono Lietuviai, per lis Antanas Jakaičiai. Antrašas:
Kėdainių Apskritis
Lietuvos Prezidentų kv. 298, 7500.Josvainių Valsčius
Kuseinių Raima
LITHUANIA
00 auks.
6 Licp. Nežįnia kas, per Lie
Paieškau savo tnoteres Mary Hastuvos Misijų ček. Nr. 3712 kv. sangar ir dviejų sūnūs John ir Emile
Hassangar kurie mane apleido jau
307, 520.00 auks.
10 meti; ir jokios žinios neturiu apie
6 Licp. Nežinia kas, per Lietuvos uos mes su moterų paeinam iš Prū
Misijų ček. Nr. 3685 kv. 308, 700.- su mažos Lietuvos Esant Vokiečiai
sūnūs gimė Amerikų. Jeigu kas ži
00 auks.
note ar Jie patys malonėkite greitai
G Liep. Nežinia kas,, per Lietu duoti atsakymu už kų aplaikisite atr
gynima šiuo antrašu:
vos Misijų ček. Nr. 4217 kv. 312,
Jiriiits Hassangar
Box 235
YVilson Pa.
4975.00 auks. .
6 Liep. Nežinia kas, per Lietu
Ant purdavimo saliunas, Lietuvių
vos Misijų ček. Nr. 4218 kv. 313,
apgyventoj vietoj, biznis gerai išdir
4820.00 auks.
bta, priežturtia pardavimo savininkas
greitu laiku.
6 Liep. Nežinia kas, per Lietu išvažiuoja į Lietuva
J. C.
vos Misijų ček. Nr. 4219 kv. 314, 4535 S. Hermatage Avė.
Chicago.
Tcl. Hoalcvanl 2S53
24G0.00 auks.
19 Liep. Amerikos Lietuviu CenAnt pardavimo saliunas, biznis iš
tralio Kom-to, per Liet. Atst. B-vę. dirbta per ilgus metus, priežastis
pardavimo, savininkas važiuoja Lie
kv. 315 100000.00 auks.
tuvon.
22 Liep. P. Charles Smith, New
3#»t So. Cnion Avė.
York. kv. 316, 500.00 auks.
Ant pardavimo per savininka N.
23 Liep. Šv. Juozapo Dr-ja, Pi
W. kampas 53-čios ir NVood me
jus Žemaitis $35.00 kv. 114-125, dinis nainits ir barne 2 lotai. At
sišaukite pas
1610.00 auks.
I.ihiin Kehiilfz
(Daugiau bus)

ĮĮimmmnnnnniinniiiiiiiin'tiiHiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniini

“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti šios

MALDAKNYGES
| Ramybė
| Ramybė

| Ramybė

Šios malduknygėa formatas yra 6 >4x344.Puslapių turi »68, bet ne
atpru, nes spausdintu unt plonos popicros. Joje yra, įvairiu Įvairiau*
šių maldų.

Aniolas Sargas — juodus r.pd. .
$1.25
Amolas Sargas — juodais minkšt.
1.75
Aniolas Sargas
juodais apd............ /................ 1.50

£ Dangaus Žvaigždutė — juod. ininkš. apd.
1.75
| Dangaus žvaigždudė — baltus celluloid apd. su
paveikslėliu ant apd............................................. 1.75
| Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd................. 1.50
5 Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd.................. 1.00
= Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
= Aniolėlis — juodais apdarais ..........................
1:5G
S Aniolėlis — juodais apdarais .................................. 0.75
=
Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi
X Spaudu atškl.

beveik

po

300

puslapių.

: Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
Pulkim ant kelių............................................................... 2.50
Pulkim ant kelių ..............................................
2.00
5. Pulkim ant kelių ........................................................ 1.85
=
=

= Pulkim ant kelių ....................................................... 1.50

S|
S

Tuomet galėsime apskaityti,
Prakalbų ir Paveikslų iš Lie kiek ir iš kur gauta, kiek umu
laiku pasiųsta. Šiandien tetu
tuvos rodymo maršrutas.
rime kasoj Šaulių Sųjungai
Kalbės V. M. Stulpinas, Chi- vos 1,256.56 dol., iš kurių
eagos Skyriaus vedėjas, ir 841.14 dol.jjpuine šiandien ga
moksleivis V. Balanda.
vę iš surinktųjų Cooper Union
Cicero, Ilį. Gegužės 2.
New Yorko bendrame Lietu
Waukegan, III. Gegužės 3. vių mass-mitinge. Tat mažmo
Bridgeport, Chicago, III. Ge žis.
gužės 4.
Tai-gi darban, visi Lietuviai!
Kenosha, Wis. Gegužės 5.
Visų tų darbų darykite tuoj
5256 S. U'ootl Str.
Gary, lnd. Gegužės 11.
Telefonas Prospect 1343
kad iki Gegužės pirmųjų die
Indiana Ilarbor, lnd. Gegu nų jau butų visur aukų rinki
Didele Paroda
žėsi 24.
FOTOGRAFU ATYDAI.
mai padaryti ir pinigai prisių
Ant rundos studio arti Dievo ApĄ>ring Valley, III. Gegužės sti, nes tikimasi, jog nuo Gegu Vartotų Karų kurie bus ro veizdos bažnyčios, geras langas, dide
lis štoras viskas gatava cik ir dėk
29.
žės 15 dienos jau bus galima domi per Used Car Show Co- bizni.
Chicago Ilelghts, III. Gegu stoti naujau darban prie ant liseum nuo Geg. 7 iki 15.
Savininkas
330S So. Halstcd St.
žės 30.
ros Lietuvos gynimo pasko Galima bus juos pamatyti ir (/. R.)
los. Tai-gi pirma užbaigkime šį
Galių finansiškai
padėti
kelctal
ŠAULIŲ CENTRO VALDY darbų.
Liet. Inf. Biuras. Mitchell Auto Co. farmerių
kurie norite dirbti kad pa
BOS ATSIŠAUKIMAS.

........... $3.50
Jums (kailio apdar.) .............................. 2.50
Jums (audeklo apd.) .............................. 2.00
Jums (brangios odospaauks.)

Si maldaknygė yra Mck tiek didesnė i»ž
įvairumas priguli nuo apdarų.

Maldų Knygelė

pirmesnes.

Jos kainų

.............................................................

75c.

| Maldų Knygelė ............................................................ 50c.
Užsisakydami

S

adresuokite:

1
“DRAUGO” KNYGYNAS
5 2334 So. Oakley Avė.
Chicago, I1L
nu...... .

DR. A. L. YUŠIA
1900 S. Halsted Str.
Tel. Canal 2118

Valandos: 10
Gyvenimas:

ryto iki

S vakar*

Dr. I. E. MAKARAS
Lieluvys Gydytojas Ir Chirurgas
Ofisas 10800 So. Michlgan Aro.,
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
piet, 6:30 iki 8:30 vakare
Reatdencija: 10538 Perry Are.
Tel. Pullman 342

2811 W. B3nl Str.
Prospect 84*8.

Tel. Yards 6666

Blvd. 8448

Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas tr
Akuieros.

Nerviškas?

33OS s. Halsted st. Chicago,

Tūkstančiai kentėtojų nuo

likti šių formų savininkais. Atsišau

Valandos: 10—12 Iš ryto 1—8 ir
6—8 vakare Ned. !•—11 II ryto.

Red. prierašas. Mums vis-gi
Vartotų KarųParoda bus kite
nemiego
“
Drangas
”
rodosi, kad. Lietuvos ribas ir atdara Nedėlismis
negrumuliavimu
2334 S. Oakley Avė.
Chicago.
Balamlžio 20 dienų iš Kauno
gyvybę gali apginti tiktai re(H.)
dispepsijos
VARTOTI KARAI.
nuo Šaulių Si)jungos Centro
gulerė gerai lavinta ir pilnai
galvos skaudėjimo ir kitų ligų,
Parduodami aut lšmokesčio
Valdybos Lietuvos Atstovybė
BARGENAS.
DR. S. NAIKELIS
ginkluota karuomenė.
Ant
pardavimo
2-2
pagyvenimų
randa
pagelba
vartojant
yra gavusi tokias dvi kablePliano
MKTUVIH
mediniai namai, išviso 2 4 kambariai
GYDYTOJAS
IR CHIRI ROAI
gram!:
Iš 100 karų galima pasirinkti
5 5 pėdų priešukis randasi 36-th
Ofisas Ir Oyvanimo vieta
Dr. Milės’ Nervine
Str.
—
pusė
blokio
į
vakarus
nuo
8252 South Halsted Street
SĄRAŠAS,
Visiems Amerikos Lietuvių
Ant viršau. irnlvenaU Stata BaHk
DIDELIS PA SI RINKI MAS Halstcd gatvės atsišaukite A. F. StolKodėl
TU
Nepamegini?
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; ano
te. 3554 So. Halsted Str. Taip-pat
laikraščiams. Mes girdim, kad
ATDARŲ IR
Ar esi vartojęs Dr. Milės
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki • rak.
parduosiu
properte
ant
Halsted
Aukų,
gautų
iš
Amerikos
1920
AnU-Pain Pilis?
Šauliai yra šmeižiami. Neklau
gatvės.
Nedėltomis nuo 12 iki 2.
UŽDARYTŲ KARŲ
T,r.lMH Tara M«4
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO
metais
pinigais.
sykite
vienybės
ardytojų.
f
Oldstnobile
ANT PARDAVIMO.
Siunčiame savo atstovų, kurs 23 Bal. Bostono Lietuviai, per Seripps-Booth
Chevrolet
Wescott
nirititiiiriiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiijifiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
įrodys šių ardytojų tamsins Lithuanian Sales C'orp. kv. 777,
Ice Cream Parlor
Fords
|
»
„
Chunimy,
darbus. Gyvenam ypatingai 200.00 auks.
Su pragyvenimo kambariais, = |
Dodgcs
Visur reikalaukit arba patys išsirasykit
pavojinga valanda. Mes įtem 27 Bal. Šv. Petro ir Povilo Dr- Franklin,
tyroje
miesto
dalyje.
Studcbakcr,
Appcrson
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ
piam visas pajėgas. Iš jūsų ja Bostone kv. 85, 200.00 auks.
Kreipkitės
Willys-Knight
lankiame medžiaginės ir mora 27 Bal. Šv. Petro ir Povilo Dr- Overland,
National,
Mannon
ja Bostone k v. 86, 400.00 auks.
“Draugas”
lės paramos.
B ui c k,
Cole
27
Bal.
Šv.
Petro
ir
Povilo
DrSaulių Centro Valdyba,
2334 S. Oakley Avė.
ja Bostone, kv. 87, 1000.00 auks. Veliu,
Rco
Juose paveikslais nušviečiama:
“Jankai rengiami mums duo 27 Bal. Liet. lt. K. Benį. Dr-ja, Chaliners,
Paige
Tel. Roosevelt 7791
1)
armijai
gyvenimas ir veikimas,
ti ĮMiskutrnį smūgį. Šauliai per Užh. Reikalų Minis. kv. 88, Max\vell,
King
2)
svarbesni
Valstybės gyvenimo atsitikimai,
ruošia jiems atatinkamas vai 250000.00 auks.
i-:,.,
Elgin,
Kissel
10
Geg.
Amerikos
Liet.
Centralio
šes. Reikalinga lėšų. Siųskite
Paige,
be lo, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
Templar (C'al
Kom-to, per Liet. Atst B-vę kv. 96,
kiek galit.
Kaina:
metams (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks.
Dixie Flyer,
top)
75000.00
auks.
Amerikoje metams 2 dolieriai
Šaulių Centro Valdyba,
Cole,
Nash. 1920 Fabionas ir Mickievicz ved.
11 Geg. Amerikos Licf. Centralio
Adresas: Kaunas, Generalis štabas,
Toksai tat šauksmas pačios Kom-to, per Liet. Atst. B-vę kv. Mėnesinio lšmokesčio Pliano buvę A. Petraitis ir 8. L. Fabionas
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.
Siuntimas pinigų, laivakor
Šaulių Centro Valdybos daro 101, 75000.00 auks.
Iškalnu
tės, pasportai ir tt.
Kuro kuiną
mėn. Mok
mas, kaip reikia spėti, su val 11 Geg. Brocktono Lietuvių šel $200.00
$75.00
$25.00
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIlIflII
NOTARUI SAS
300.00
100.00
30.00
džios žinia, šiuo svarbiu mo pimo Kom-tas, M. Abrašitiskas ir 400.00
Kcal Kstate, Padtolos, Insurinai
1 75.00
35.00
Ir tt. '
mentu, kuomet Zeligowskis J Kodia.'kv. 102, 104000.00 auks. f,00.00
200.00
40.00
800 W. 35lli St.. Knmp. Halsted St.
200.00
45.00
Tel. Itoiilcvard MII
Vilniuje didina savo karaonie- 11 Geg. Šv. Jurgio I)r-ja. IIoo- 600.00
Jeigu Nusidegi
700.00
250.00
50.00
Vai.: 9 Iki 6 kasdlenų
f**, _
Tai aprišk žaizdų ir uždėk
300.00
55.00
nę ir ne kokiam kitam tikslui, siek FallH, N. Y. Kasiulis, kv. 103, soo.oo
Vak. Utaar. Rot. Ir Sub. iki 9 fak.
900.00
350.00
60.00
L»tU' HUNcd.: iki 3 po pietų.
kaip tik tam, kad ir visų Lic 17120.00 auks.
1,000.00
400.00
86.00
I7»
Nereikia mortgage mokėti
tuvų užpuolus ir pavergus po 11 Geg. Port Chcster’o Lietu
Nereikia hntkerage.
NušaMo Ir greitai užgydo.
viai, p. Ivanauskas kv. 104, 4848.00
Nereikia notarių mokėti
Lenkų dvarininkų letena. Rei
Nereikia tavų mokėti
auks.
kia gintis ir ne tik apsiginti,
Nereikia freighto mokėti
11 Geg. New Britain Lietuviai,
V. W. RUTKAUSKAS ■
bet reikia ir tuos susukusius p. Aržiulaitis, kv. 105, 24480.00 APMAINYK HAVO BENA RAKA
Tavo senas karas apmainomas ant
savo lizdų musų žemėje Len auks.
ADVOKATAS
Skubinkite užsisakyti 1921 metams
naujo utrokuojunt. jo vertė.
OflMM DMinlnrtji
=
kus iš Vilniaus ir Lietuvos 26 Geg. Iš Bostono p. Kovaliuu*Visi pertaisyti Mltehells turi pll n
g 29 South La Baile Street g
Rytų išvaryti. Jaučiame, jog kos. kv. 188, 515.00 auks.
gvarantija kaip nauji.
Kambarį. 324
subruzdo jau visa Lietuva. 26 Geg. Iš Bostono p. KoraliausTelefonaat Central SS
Reikia stoti urnai, greitai
kas. kv. 189, 782.00 auks.
pagalbą. Gaila, jog Lietuvos 8 Birž. New Britain Liet. KomVakarais, 812 W. 33rd 8t Jis nušviečia musų armijos gyvenimų ir darbuotę.
valdžia nėra pridėjusi prie šio tas, Laisvės Sargų kuopa p. ŠimnDVI KRAUTUVES
T<*lefm>aa: Tardą 4SH«
•lis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluos
2328
23X41
atsišaukimo ir savo paragini liunns. kv, 194, 1700.00 auks.
MbIligH n Avė.
Mtchlgnn Avr
Jis suteikia Žinių apie kitų valstybių armijas.
8 Birž. Keliaujant Lietuvon A- Pertaisyti karai parduodami altejoso
mo.
krautuvėse
Jis parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių jam
Paskutiniu laiku aukų plau merikos Lietuviai, p. Jakštis kv.
195, 3535.00 auks.
nugalėti.
ATDAROS
kimas Lietiivos Gynimo Komi
Dr.
M.
T.
STRIKOL
’
IS
12 Birž. L. S. V. F. Sekretorius
Jis neša kareiviams mokslų, duoda jiems dailės rastų.
■ Lietuvis f.ydytojiM tr Chlrurgaa 5
DIENOMIS
tetui, Šaulių organizacijai ir Bironas kv. 210, 3750.00 auks.
Proplea Teatro Name
■
Todėl kiekvienas pilietis, kovojus dcl Lietuvos neprikiš
VAKARAIS
Liet. Raųd. Kryžini kiek su 12 Birž. V. F. Sekretorius An
■ISIS W. 47lh titr. Tel. Huul. 1SS
somybės,
privalo skaityti
NEDALIOMIS
mažėjo. Visur šnekama apie driulis, Chicago kv. 211, 12200.00
Svnlnndon; fi Iki 8 vak. Nedėl 10
■iki 13 ryta.
Telefnnaa Vletoey MM
“KARĮ”
bedarbę, o kiti pasako, kad auks.
■
Ras. 2SI4 W. 43rd Street
jau gana, kj) įgulėjome. Dabar 12 Birž. Sekretorių .Vųosaitls, V A Žl N EKIS. K AsS DIENA ■
Nuo ryto il$i plot.
Kaina Amerikoje metama 2 dolieriai
■Tol. MeKiafey 2*3
*
karo su Lenkais jau nėra. Rei- Chicago kv. 212, 4562.00-auks. ,
MOKĖK’SYKI J 5FENĖSI

ATSPINDŽIAI

Ęiiropean American Rureau

memholatūm

i

KARI

MITCHELL

j -

------- ,

1

DRAUGAS

4
>*»

CHICAGOJE.

LIETUVOS VYČIŲ ATLE
TAI.

Prieš keletą mėnesių L. Vy
čių Chicagos apskritys nus
A. L. R. K. LABDARINGOS
prendė sutverti Atletų sekciją.
SĄ GOS REIKALAIS.
Tuo tikslu išrinkta trys orga
nizatoriai: F. Savickas, F. Pa
Visoms kuopoms žinotina,
liulis ir a. a. P. Kairys. Sa
kad dėžutes arba (boxes) au
vickas ir F. Paliulis yru čia gi
IŠ TOWN OF LAKE.
koms rinkti jau galima gauti
mę ir augę vaikinai. .Jie taip
pas Stasį P. Mažeiką, 3315
Šv. Pranciškaus Moterų ir sugebėjo varyti pirmyn savo
Auburn Avė., Cliicago, III.
Merginu dr-ja paaukavo
darbą, kad šiandien atletų sek
P„ Vitkus.
dėl įtaisymo parapijai arnoto ei joji* yra trisdešimts du na
Tėvo Alfonso misijų atmini riu. Keli iš jų labai pasižymė
PIENO IŠVEŽIOTOJAI STA mui.
jo, kaip V. Vaitkus, kuris už
TO REIKALAVIMUS.
Gerb. Klebonas,
kun. A. narstynių miklumą tris kar
tus laivo apdovanotas medaliu
Sako nestreikuosią, bet 7 die Skripkus, komitetai ir parapi
ja jau pradėjo rūpintii's para s vetiintauč ių 1 enk t vnėse.
nų nedirbsią.
pijos pikniku, kuris bus Lie Atletų tikslas yra labai pa
. Pieno išvežiotojai unistai, pos 10 d. National darže, Ri- girtinas. Yra tai sėkminga
kurių sutarimas su kompanijo verside, 111.
priemonė pritraukti prie savęs
mis baigiasi Gegužės 1 d., tik
Amerikoje augusius Lietuvių
rai padavė naujus kompani
Čia Šv. Kryžiaus bažnyčioj jaunuolius ir tokiu budu pa
joms reikalavimus.
laikytos misijos labai pavyko. tuštinti
“Pool
Roomius”,
Unija reikalauja pripažinti Žmonės jas skaitlingai lankė. smukles ir kitas ištvirkimo
darbininkams 6 darbo dienas Bangelis draugijų in corpore vietas. .Tu pasisekimas yra ne
savaitėje vietoje 7 dienų. Sep ėjo prie Šv. Komunijos. Bet abejotinas.
tintai dienai išvežioti pieną buvo tokių apgailėtinų drau F. Savickas, organizatorius
kompanijos tegu samdosi ex- gijų, kurios to nedarė.
ir didelis atletų veikėjas, pas
tra darbininkus, sako išvežio
tatė man šitokį argumentą:
tojo r.
Bal. 27 d. L. Vyčių 13-ta kp. •‘Kiekvienas jaunas vaikinas
Pagaliau unija stovi už tai, turėjo paprastą susirinkimą.
yra linkęs prie vienos ar kitos
kad su tąja atmaina nebūtų Klierikas Juoz. Skripkus pri atletų šakos; ir jeigu Lietuviai
sumažinta darbininkams užmo siuntė pakvietimą dalyvauti neturės savo atletikos sekci
kesnis.
jo įšventinimo į kunigus iškil jos, visi jaunikaičiai prisirašys
Kompanija šaukia, kad jei mėse Gegužės 21 d. Šv. Vardo
prie svetimtaučių atletikos
tie darbininkų
reikalavimai Katedroje ir primicijose Geg.
kliubų, arba eis į pool roomius,
bus išpildyti, turėsiąs pabrang 22 d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
kur visuomet fizinės kultūros
ti pienas.
Kun. A. Martinkus pasakė rukumus papildys.”
Bet darbininkai
tvirtina, praknlbėlę, nurodydamas nau
Vienok, kaip jau minėjau,
kad kompanijos neturi reikalo dą prigulėjime prie A L. R.
Vyčių atletų sekcija vos kelebranginti pieną. Nes jos pada K. Federacijos ir reikalą prie
ą mėnesių kaip susitvėrė, o
ro gerus pinigus ir gali ište jos prigulėti.
veikimas žymus ir smarkiai ei
sėti samdvties naujus žmones
Susirinkimas nutarė įrengti na pirmyn.
vienai dienai savaitėje.
vakarą Gegužės 25 d. pagerbi Sausio mėnesį atletai turėjo
Sutarimas už poros dienų
mui
kun. .Juoz. Skripkaus. mėmę
gimnastikos
salę
baigiasi. Bet unijos sekreto
Bar kun. A. Martinkus agi AIcKinley Park svetainėje. Ten
rius sako, jog -darbininkai ne
tavo remti mus moksleivius ir ie suvažiuodavo kiekvieną
pakelsiu streiko. Girdi, jiems
kad augštesnias mokyklas lan savaitę ir mankštėsi. Pereitą
rupį sergantieji ir kūdikiai,
kantieji prigulėtų prie A. L. It susirinkimą nutarė organizuokuriems būtinai reikia pristaK. Moksleivių susivienijimo.
i sviedininkų būrelį ir darbas
įą.
au yra pradėtas.
Tie darbininkų su kompani
IŠ CICERO. ILL.
Kad susipažinus ir artimes
jomis nesutikimai
Chicagos
nius ryšius sumezgus su Chi
gyventojams yra labai svar Geg.
4 d. Liet, Namų Savi cagos Lietuvių jaunimu, atlėbus. Nes niekas negali užtik
ninkų kliubas turės mėnesini ų sekcija surengė savybės varinti, kad pieno išvdžiotojai susirinkimą savo
paprastoj <arėlį. Atlikta L. Vyčių Chi
apsieis be streiko.
svetainėj.
cagos Apskrities atletų sekciVOS NEPAPUOLĘS GALVA
Geg.” 29.d šv., Antano baž- os “krikštas”. Tos “krikš-

MUSŲ REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

ŽUDŽIŲ RANKOSNA.

nyčioj būtys parapijos mokyk- '5™’”

Penktadienis, Baland. 29, 1921
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ninku savo monais nustebino
publiką. Tolinus p-lė S. Mastauskartė padainavo keh*tą
lietuviškų dainelių. Reikia
priminti, kad p-lė S. Mastauskaitė, Bethoveno Konservato
rijos mokinė, yra labai gabi
dainininkė. Jinai žada, neužil
go, išvažiuoti į Italiją ir tenai
sjiecijalizuoties. Toliuus kun.
Urba prabilo į susirinkusius
aiškindamas atletikos svarbą
fizinėje ir protinėje kultūroje.
P-lė S. Mastauskaitė kalbėjo
ragindama .jaunimą prisidėti
prie atletų sekcijos. Programą
baigė kun. T. AlbavičiusVšrodvdamas atletikos uždavinius
Lietuvių jaunimui.
Jaunimas dar valandėlę pasilinksminęs iškeliavo linksmais namon kiekvienas išsineš
damas gražų atsiminimą.

KAIP MAZOLA PADARO RIEBIUS VALGIUS
KAINUOJA MAŽIAU
Grynumas ir riebumas Mazolos yra geriausiai ištirtas per tą
faktą, kad vienas ketvirtadalis iki vieno trečdalio Mazolos reikalaujama
mažiau, negu sviesto arba taukų tam pačiam kepimui arba apkrumšinimui. Tas reiškia, jogei jūsų keptų valgių, keikų ir pajų plutos bus *
netiktai kramšios ir riebios ir lengvai suvirškinamos, bet ir padarymas
kainuos mažiau.
Jūs nematysite jokio pajaus plutos palikusios torielkoj, jeigu
Mazola buvo vartojama apkramšinimui.
Mazola daryti pajai turi tokią priemnią ir švelnią plutą, taip kad
gali būti užtikrintas, jogei bus suvalgyta iki paskutiniam trupiniui.
Mazola taipgi sutaupo pinigus, kadangi ta pati Mazola po vartoji
mo kepimui gali būti vartojama ir vėl, nes labai mažai jos susinaudoja.
Tas yra tikrai galima daryti, kadangi Mazola neatmaino savo kvapsnio
nuo valgio kepto jon.
Mazola visados užsilaiko šviežia ir saldi, nežiūrint i oro atmainas
užtaigi jos nereikia ant ledo laikyti.
Nusipirk blešinę Mazolos šiandien iš savo grocerio krautuvininko
ir pabandyk savo virimui ir kepimui. Sykį pabandysi, tai
niekad be jos nebūsi.
Parsiduoda pusė pantės, pantės, pusė galiono
galiono mieros blešinėse.

Korespondentas.

PRANEŠIMAI.
Svarbus susirinkimas.
Šiandien Bal. 29 d, brightonparko ir apylenkės Lietuviai kviečiami
susirinkiman į K. Gramonto sve
tainę 4535 S. Roekwell st. kam
pas 45-tb Place.
Svarstomi mums visiems rūpimi
klausimai, kaip pagerinus musų
padėtis. Musų gatvės neapšvietos,
nevalomos, tuotarpu mes ninkame
tokius pat taksus, o net ir dides
nius negu kitos kolonijos.
Būtinai tad prašoma kuoskaitlingiausiai susirinkti, nes ir kiti
dalykai gal bus svarstomi.

UŽTIKRINAME:
Jeigu jūs nebūsite galutinai už
ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu
Mazolos, jūsų krautuvininkas su
grąžins jums pinigus.

CORN PRODUCTS REFINING
COMPANY
17 Battery Place, New York.
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Kviečia Liet. P. P. Kliiibo Kam.

Šiandie; Bal. 29 d. L. Vyčių
Chicagos Apskr. choro bus daina
vimo pamoka visiems žinomoje —
Mark \Vhite parko — salėje. Pra
džia 7:30 vai. vakare.
Visi dainininkai prašomi laiku
suvažiuoti. Norintiems įsirašyti
ehoran bus paskutinė proga, nes
nuo šiandie choras, pradės mokintis operą ' ‘Konievilio Varpai’’.

3107 So. Morgan Street

Paklausk Malioriaus'

CUICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yard9 5032

Kiek kainuos

^Valandos: — 8 Iki 11 1S ryto:
75 po pietų Iki 8 vak. Nedėllo[įmis nuo 5 Iki 8 vai. vakare.

Jeigu nori pagražinti savo namą nueik
pas gera maliorių ir paklausk jo kiek kai
nuos maliavoti kambarį su Motin Finish.
Tu nusistebesį už kokia žema kaina tas ga
lima padaryti, ilgiau laiko negu paprasta
maliavą arba kalkės.

A. Mureika, pirm.
Tol.

IŠ T0WN OF LAKE.

Šiandie, Bal. 29 d. bus Lab.
Sąj. kuopos susirinkimas. Pradžia
7:30 vai. vakare.
Nariai kviečiami susirinkti, tu
rime apsvarstyti daug svarbių da
™nk"‘ lykų.
Valdyba.

los mokinių pirmu kart pri ą, Balandžio 23, 1921 m., Die
Buvusio bankos klerkos vai ims Šv. Komuniją. Tą dieną vo Apveizdos parapijos svetai
kino Balton byla kriminalia bus švenčiama Dievo Kūno nėje. Vakarėlis buvo gana įs
me teisme prasidės, kaip veik šventė. Bus procesija išlauko. pūdingas. Publikos priėjo užektinai. Svečiai linksminos
bus parinkti prisiekusieji tei
smagiai
tarsi visi butų buvę
sėjai. Šiandie jie dar renka Birž. 26 d bus iškilmingas
užbaigimas mokslo metų Šv. atletai. Žaidimo metu pasieniai
mi.
Valstiją atstovaująs advoka Antano par. mokykloj.
Kep. puvo visai tušti, nes visa jau
nuomenė, tarsi mechaninės gatas Mulato vakar pranešė, jog
Balton laimingas, kad jis ne Gegužės 1 d. Šv. Antano vbės sužadinta, stojo ratan ir
pakliuvo galvažudžių rankos- par. svet. A. L. R K. Federa varkiai žaidė lietuviškus žaina, kuomet paliego iš Chica cijos 12-tas skyrius rengia va liinus. Šokiams prašalėjus ber
gos su pavogtais laisvės bon- karą Šv. Kazimiero vienuo naičiai prieina prie panelių
ir sako, “niay I liave tbis
Ivno naudai
dsais.
lancel” Atsakymas visada Į
Advokatas sako, jog valsti
jos prokuratorija tardydama BOMBA Į SKUTUS SUDRAS iriclankus. Ir taip jaunimui
inksinai, energingai besilinks
tą reikalą patyrė, kad kuo
KĖ ANARCHISTĄ.
minant, muzika užrėžė maršą.
met Baltono ieškojo policija,
jo taippat ieškojo ir galvažu Turinas. Italija, Bal. 29. — Tuomet visi, poromis pradėjo
džiai. Jei šitie butų vaikiną Anarchistas Mario Pasta aną niaršuoti apie svetainę, žings
susprogdinti nis į žingsnį, tartum, kad ka
kur nutvėrę, butų jį nudago- dieną mėgino
di reiviai eina priešo nugalėti.
jo ir atėmę visus laisvės bon- bombą ties inžinieriaus
Galop užsibaigė maršas, susė
Benedetto namais.
dsus.
Teeinu pirm laiko
bomba to jaunimas prie stalo, kurį
puošė kvepiančios rožės. Jos
sprogo ir patį anarchistą
KARPENTERIAI IEŠKO
parvežtos iš to rožių lauko, nskutus sudraskė.
DARBO.
pie kurį ką tik jaunimas dai
navo.
IŠ T0WN OF LAKE
Karpenterių unijos “busiPrieš
pradėsiant valgy
ness” agentai turėjo susirin
L. Vyčių 13 kp. per tėvo Al ti, L. Vyčių Centro Dvasiškas
kimą. Pasitarė savo unijos dar
bininkams gauti darbo pas fonso misijas labai gražiai pa vadovai? kun. T. Albavičius at
nepriklausomuosius kontrnk- sirodė. Sekmadieny, Balandžio kalbėjo mnhlą. Tada jaunimas
torius. Neg “Building Const- 24 d., ryte, prieš aštuntų vai. pradėjo valgyti labai gardų ir
ruction Employers’ Associa- “ i n corpore” visi ėjo prie Šv skanų valgį, kurį pagamino ga
tion” su Gegužės 1 d. atsako Komunijos. Tš šalies žurint 1a bios L. Vyčių 4 kuopos šeimi
ninkės. Prie vakarienės ener
visokį darbą karpenteriamg. bai malonu darė įspūdį.
Visi nariai buvo prisisegę gingas vakaro vedėjas atletas
Ta pati nssoci.jacija atsako dar
bą visiems darbininkams, dir gražų ženklelį padarytą iš gy F. Savickas paaiškino vakarė
bantiems prie statymo namų. vų gėlių ir ilga eile iš para lio tikslą ir trumpai išdėstė
Amatninkų unijos
tikisi pijinės svetainės traukė bnžny atletų sekcijos istoriją. Vakaro
gauti kokio-nors darbo, bet ne čion. įteikia priminti, kad sy vedėjas supažindino su dviem
dirbti įuž tiek, kiek jos dnr- kiu dalyvavo ir Alumnų bure svetimtaučiais, “Ferberlando
bininknms
siųlo organizuoti lis, kuris lanko augštesnes mo naujosios gadynės žavėjančiais
kontraktoriai.
kyklas.
Vytė šposininkais”. Tuodu šposi-

jjįDr. M. Stupnicki •

Dr0T«r

7942

Bn°. C. Z. Vezelis

Tel. Canal 257

Vak. Canal

Fiat Wall Paint
i

yra gražiausia maliava artistiška ir leng
vai pritaikoma. Vadinama “flat“ užtat
kad nežvilga. Gaunama gražiausiose spal
vose, ja galima nuplauti.

2118

RAAYK REIKALAI DAMAS KNYGOS
Kaityk
Šiandiena
reikalaudamas
■•Beuutify & Protect” — lubal Inte
resinga maliavos knyga iliustruota
spalvomis. Siunčiama DYKAI.

DR. P, Z. ZALATORIS

A.

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

ENTERPRISE

1H21 So. Halsted Street
Valandos: 19 Iki 12 ryto; 1 Iki 4
po plet. ( Iki 9 vakare.

JUOZAS ČESNA
Mirė Bal. 27 d., 4:30 po
pietų. Išgyveno Amerikoj
11 metų. Nabašninkas bu
vo 33 metų amž. Ameri
koje paliko brolį Antaną,
Lietuvoje seserį Veroniką
ir brolius: Liudviką, Vin
cą ir Pranciškų. Nabaš
ninkas gimęs Šeduvos pa
rapijoj.
Pamaldos bus Šv. Kry
žiaus baž. panedėly Bal.
2 d., 8:30 vai. išryto. Iš
ten kūnas lydimas į šv.
Kazimiero kapines.
Kūnas
pašarvotas po
num. 4501 So. Paulina st.
Visus širdingai kviečia
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdęs brolis
Antanas česna.
Palaidojimu rūpinasi
graborius Ant. Ežerskis.

—«

DR. 6. M. GLASER
Praktikuota 28 metai

MFG. CO.

TelefvniM Pnllmnn (M

t

Lietuvis Dentistas
10801 Ko. Michlgan Avcnne
RoMlnnd. III.

VAU4N1MI8: 0 ryto Iki » <*kv«.
Tel. Pullman 342 ir 8180.

kl’hone Secley 7439

i?

DR. I. M. FEINBERG
Gydo spccljnllal visokias vyry If
motery lytiškas Ilgas
2401 Maillson Str., kampas Western Avė., Clilcago
[Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.
5iS^5SS££=£SSž£ŽiSžž-žy

gTel.

Canal

8222

DR. C. K. CHERRYS

S

«

DR. S. BIEŽIS

I.IETUVIH GYDYTOJAS
|
Ilt CHIRURGAS
t
2201 West 22nd Street
.
ĮTel. Canal «222
,
■Rom. 3114 W. 42ntl Street
"
Tel. McKInlcy 4988®

’
■
■

Cbleago. Dl.

t

rpEOPLĖs'RAsFjįARKĖT'
•
Kas norite šviežia ir gerą maišia valgyt tai ateikite ir pirkit.
• musų didžiausioj ir gražiausia užlaikomoj krautuvėj. Mes už■ Įnikome visokia mesia ir visuomet šviežia. Mes parduodame
■ tiktai už “Caah” užtat pas mus pigiau kaip kitur.

| Geriausia Sėlykla (sumalam ......................... 7c. svaras
■ švieži Arigan Apiniai......................................... 50c. svaras
J Mažas liesus Porkchop čmotas........................ 26c. svaras
i Penetų jaučių, steak, chuck ............................. 15c. svaras
■ Pork Shoulder galai .......................................... 18c. svaras
• Veršiena nuo petuko, graži balta..................... 12c. svaras
Švieži ką tik iš farmų kiaušiniai........................ 29c. tuz.

I

Geriausias pure Cane Cukrus ...................

specijalihtar

Telefonas Vardu 881

L—.

į

į
LIETUVIS DENTISTAS
«
*2201 West 22-nd A So. Leavttt St.,,
Chlcago
41
JSValandos: 9:80 A. M. to 12 N.J
#
1:00 P. M. to 8:00 P. M. o
#5Ul2#P.J!.a=!!>S
AA-sata#*

Ofisas 8148 So. Morgan St.

MotsrtAkų. Vyriukų, taipgi ekronlfikų Ilgų
OFISO VALANDOS Nuo 18 ryto
Iki 1 po pistų, nuo < Iki 8 valan
dą vakaro.
Nsdėllomls nno 9 Iki 9 po pint.

PAINT

Vau Btircn <*• Peorln
Street Chlcugo, III.

Dr. P. P. ZALLYS

’

KertA 82-ro SL,

Satin Finish

LIETUVIS DENTISTAS
4712 KO. ASHLAND AVEMIJl
arti 47-toa Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak.
Heredomls nuo 4 lig 9 vakaro

S. D. LACHAWICZ

t

LIETU VYS GRABORIUS

1919 South Halsted Street

Patarnauju laidotuves* koplglaturta. Kai
kala nisldtln •'■'kaukti, a mana dari
»<ialt« ulrantdlntt.

[

Kamp. 19 Place
_

2814 W. 88rd PI.
Tel. Ganai 8188

Užsakymus pristatome į namus.

\

Telefonas Canal 3605

8’/tc. svaras

