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META1-VOL VJI

LENKIJA ATSKIRIAMA NUO 
RYTŲ EUROPOS

LONDONAS Visų trijų valstybių užsieni-

VOKre™nAVAKARV i AMERIKA KELIA SKOLŲ 
KLAUSIMĄ.

įdomios vokiečio sociologo 
pastabos.

KRUVINOS RIAUŠES 
MEKSIKOJE. Musų štabo Pranešimas

vidų Rusija su Vokietija pa
dariusios militarinę sąjungą.

Dabar gauta žinių, kad Es
tija, Latvija ir Lietuva suda-

joje su Rusija ir Vokietija, 
bet priešais Lenkiją.

Politikai pažymi, kad jei 
tos žinios teisingos, tatai Len
kija izoliuojama nuo rytinės

STPCKflOLMAS, Švedija, 
geg. R — Čia sW paskaitomis 
atvyko vokiečių sociologas 
IVerner Somliart. Skaityda
mas paskaitas jis jiakėlė sen
sacijų. Pažymėjo, kad ta vi
sa kultūra, kurią iki šiolei^ re
prezentavo S. Valstijos, Bri
tanija ir Prancija, jau mirusi.

WASHfNGTOX, geg. J. - 
Valstybės departamentas pa-

kvs Europos vabtyls-s, kad 
Suv. Valstijų komisija pa
tvarkyti skolas jau pasiren
gusi fii tonus vnl.'iv liėmis sto-

Visas skolas norima jmskir- 
stntyti ilgesniems t e nusimina, 
taip, kad. vąlstyliės 1 urėtų 
progos j^z atlhokėti.

<nauttq]

Kai įdomiausia, kad radi
kalų vedamos minios snsirin-

MEN1CO C1|TY. grg. 2. 
Daugybę darbininkų unijų 
kaip čia, taip kituose Meksi
kos miestuose pavergė socia
listai radikalai ir anarchistai.

Del to gegužės 1 <1. tos uni
jos via |>nrodav<> ne vi<-n su 
raudonomis, Is-t ir su juodo
mis vėliavomis.

Tie socialistų ir anarchistų 
vergai jmroduotojai užkabino 
katalikus darbininkus. Ištiko 
susirėmimas. Vienas žmo
gus žuvo pakilusioM riaušėse.

Radikalai paskui taip daug 
jMo, kad daugel vietose už-

ROSELANDO RAJONAS. — Balandžio 30 d. po trum
pų ir smarkių mušiu veikiant visų rųšių ginklams, laimė
ta $900. Tokio didelio laimikio kitos Cliicagos kolonijos šio
se kovose dar nėra mačiusios. Matomai Roselandiečiai nori 
paveržti Ciceriečiams skiriamą pirmojo laipsnio dovaną. 
Ciceriečiai. budėkite ir nepasiduokite.

Taipatr laukiama naujų laimėjimų 18-tos G-VES bare. 
Didžiausios kanuolės jau sudundėjo. Priešams pritruko amu
nicijos, jų šūviai vis eina retyn ir musų pozicijų nesiekia. 
Jų vadų ūpas nusmuko.

Musų sustiprinta žvalgyba išvyko Gary, Ind. ir North 
Sidės link.

akiplėšos: Lietuvoje būdami 
mažumoje nori, kad visi sulig

^^ropos Aon omines konfe-hyjnnti. 
rencijos dalis pasibaigė.

Santarvėj delegatų komite
tas įilavė bolševikams delega
tams savo memorandumų į 
bolševikų kontr-pasiųlymus.

Tas memorandumas, tai rei 
Jei visus tuos rei- 

bolievikąl. x priima,

Rusija turi imtis tokių prie
monių arini pravesti tokį jm- 
tvarkymą, kas galėtų pntrau
kti svetimšalius ten vesti sa
vo reiklus.

Sa-itarvė reikalauja, kad j 
tai butų duotas atsakymas

Bet

siemn ieškoti naujos kultūri
nės ir ekonominės orieiituotės.

Dingo brolybės idėja.

I’rof. Somliart |nireikšdn- 
inas, kad vakarų kultūra mi
rusi, neturi omonėje senovės 
civilizacijos,'kuri su romėnais 
slinko į šiaurius. Bet kalba 
apie naujovinę kultūrą, pa
remta laisvė* ir brolybės ide-

•žės 1 diena rin jiaininėta su 
didžiausia |*iinpi. kokią lik 
gali išgalvoti bolševikai savo 
patenkinimams.

Tą dieną sutraukta čia 
rinkt iniausin raudonosios 
mijos kariuomenė, kurios 
ta nemažiau lOOęlMJO vyrų,
si kareiviai, dalyvavę parado- 
je, naujose uniformose. Visi

Bolševikų apoleonas

pažymėjo,

tu ir ten 

, davikiškns 
sin teko, 

I*3’; tams. 
ar-Į 
bu- 
Vi-

kalls'lojai sakė iš 
kalinis. Itauginu- 

žiiioma, kapitalis

PRAILGINA ATEIVYSTE3 
VARŽYMĄ.

WASH1NGTON, geg. X — 
Senatas ra žemesniaisiais kon

neturėjo ką /įasakyti. <Tik vi 
piktumą ant “čuiguuiio’

į Rusija pripažįsta' prieška- 
•*^ų4nes skolas.

Karo skolos bus pripažin
tos, bet sumažintos.

Rusija turi grąžinti svetim
šaliams jų konfiskuotas nuo-

• Paniški, kati bolševikai ne
laimi nori sutarties dnrvti* -
liendrni su visomis valstyljė- 
mis. .Jie nori sutarčių su at- 
steiriomis valstybėmis.

RASI, PREMERAS POINCARE VYKS {GENDA

Bąrthou Iškeliavo Paryžiun
GENOA, geg. 2. — Pranei- 

jos delegacijos pirmininkas 
Bartliou Šiandie koletai dienų 
iškeliavo Paryžiun, kur jis su

prancūzų .valdžios nariais ko- 
nferuosiąa ekonominėje kon-

gryžiąs anksčiau pirmadienio.
Gal šiandie santarvė jduo-

• siunti bolševikų tįelegatains
* Y memorandumą^ į jų kontr-pa-

siųlymus. Bus pareikalauta 
nuo bolševikų atsakymo iki 
pirmadienio.

Prieš išvažiuosiant Pary- 
Ą^tpiun Barthou ilgų laikų kon- 

feravo ra Anglijos premjeru. 
Atrodė, kad jiedu draugingai 
atsisveikino.

Anglijos premjeras čia kmi- 
ferenei jo n

vyktų. Bet knro kontribuci
jos klausimas jį sulaiko. T<> 
jis- nenori nevien svarstyti, 
liet ir prisiminti. Nes jei Vo- 
Lb'tiin paskirtu IniVu rnnlrio 
kės reikalaujamos kontribuci
jos dalies, Prancija turi pa
gaminusi pienus savarankiai 
viikti — okupuoti didesnius 
Vokietijos plotus.

Rasi? kontribucijos klausi
mas bus aptariamas kur ki
tur, kaip vakar buvo praneš
ta. Bet Anglijos premieras 

geidauju čia turi*ti premje
rą Poincare.

ti žmoniją pirmyn. . Ir todėl 
žmonijai paliekama tik seno
vinė civilizacija, kuri jai nie
ko neteikia. Bet visgi ji yra 
gvr<*snė už supluškilfeią naujo
vių*. atskiriu tautų kultūrą.

Bolševizmo kultūrą.
Sociologas ragina dirstelti 

4 puikiausią civilizacijos ]>a- 
vyzdį Suv. Valstijose, kur nt- 
skirios žmonių tautybės min
džiojamos ir karšiamos taip, 
kol jos netenka savo tautybės 
j■•*Įsukių ir jiasilickn be jo
kios kultūros.

Vakarų kultūros mirimas 
uirkmi ui vaiztimiuiUMi bolševi
zme. Nes Rusijos bolševiz
mas visomis keturiomis dar
buojasi pasisavinti vakarų 
kultūrą.

tatymą prailginti dar dviem 
metam pradėjus liepos 1. 1922 
motų.tusi iki paskutinio žmogaus, 

iki paskutinio lašo kraujo, jei 
kokios nors kapitalistų vald
žios norėtų ją pavergti.

Parade laiku šaudyta anuo-!
tomis. Lakūnai skrajodami, 
mėtė iš oro propagandos la-l__
pelius. \ isosc cerkvėse var- j tntydinsiąs pinigyno

ATSISTATYDINSIĄS 
MELLON.

• n-1 k n 11 n 'ir

reikalai) jn

ANGLIJOJE MAŽINAMOS 
M0KE8TYS.

LONIMJNAS, Anglijos vy- 
riansyl** (mrlnmcnt ui įdavė 
uleimnitiems imlauu* biudx»- 
tą. Propoiinojnrna mažesnės

ir kontribucijų* klausim*
Anglijos premjeras tvirti

na, kad tutins dienomis iš ke
lionės parvyksta - Prancijos 
prezidentas Millerand. Taigi.' 
premieras Poincare bus liuose 
snia ir galės atvykti. i

iir'uita.

REZIGNUOJA JAPONŲ
KABINETAS.

TOK YO, geg. 3. — Pranėj 
ta, kad rezignuoja japonų nų-

jjaiK skambinta. Visoje Mas
kvoje tų diena buvo atsivėręs 
tikras grūmojimų ir pagiežos 
kajiitnlistanis pragaras.

Pagaliau kareiviai prisiek
dinti ginti nutokrnto Lenino 
sostą. u ‘

\vashix<;to,\\ g»*g. 3. 
č’in kilo kaliais. kn<l atsis 

M'krcto- 
riua Mellon, gi jo vietą užim
siąs Uhicagos liaukiįlinkas 
Dnwcs. 

i 
MASKVA — BERLYNAS.

MASKVA, geg. I. — l’rn 
<lėtas oru Maskvos su Jbrlv-

TURKŲ-ITALU SUTARTIS

Anot profesoriaus, bolševi
zmas privalo būt nušluotas su 
jo vakarine kultūra. Gi rusų 
tauta turi persiimti viduri
nės Europos kultūra.

»
Somliart ]>ažynii, kad jis ne

sąs joks vokiečių kultūros pro 
pagaudistas. Bet sekąs vien- 
tik mokslo teorijomis.

Švedu laikraščiai 
I. • niierit iioj.’i npiv ta 
Ingo paskaitas. Teči

visaip

GEN \VU VAROSI ANT 
SOSTINES

— Gen. \Vu Pei-fu armija j»a- 
žangiuoja ant šios sostinės ir 
atsidūrusi vos už keletus mai
lių.

G e n. Chang Tso-lin armija 
tik kai-kurioM vietose stipriai

LONDONAS, geg. 3. —Vie
tos laikraščiai skelbia, kad su
sekta turkų-itnlų slaptu sutar
tis, panaši j t urkų-praneuzų 
sutartį. Kaip viena, taip ki
ta sutartis padaryta su tur
kais narioimlistais Anglijos 
nenaudai.

tris kartus savaitėje lėktuvais 
bus skraidoma.

APIPLĖŠTA KRAUTUVE.

Keli plėšikai vnkar dieną 
pinu pietų apiplėšė juhilieri 
nę krautuvę p> hiiiii. GO.JO Su. 
Halsti*d gnt.

ANTRAS MĖNESIS ANG-i“"gl,k"’i".• t Igins. Sp*jHiiin. kad laikui Iš--
LEKASiy STREIKO. ’gaut prie streiko prisilies vi:.i 

neunistai, kurią yra daugylrt* 
ir kurie šiandie gamina anglis 
ir timmi trukd'* visiems darbi

INDIANA POLIS, Ind., ge
gužės 3. — Antras mėnesi* di
delio nmrleknMii streiko priimi 
dėjo geguži dieną.

I..

Kiillrimii, ksd \ Įtfič-

AIm'Iuiu inmiit, šininlie str* i 
kuoja npie GSU.uN) nnglekasiųj

Anglekasių unijų viršaičiai 
tvirtins, kad prie streiko pri-j Kai kur 
aidėję apie 75,000 neunistų sumišimą, 
angiekasių. ( - .

Pasilaiko sumišimu.

Unijų viršaičiai turi vilties, 
kad skaitlius streikuojančią 
r. ■. - ' _■ *2- '

dažnai pasitaiko 
A*igh*kn.»ių vadai 

bijo, kad vietomis nekiltų kru
vinus riaušės. Ypač ten yra 
pavojaus, kur dirlia neunistai 
ir įkalbinami streikuoti, grie
žtai atsisako. "

velninė-
Kalis'.)** su

r p. M. j išliejo....
Lietuvos. I Roselau<rii*čini karštai pri- 

kad • gražus) tardami Kr. Demokratams su- 
I Reiškia, su

kirto ligi šiol Chicagos kolo
nijas. Net ir Cicero neatsi
laikė niuo žygiu.

Valio! Roseland'iečiai lie- 
tuviai-katalikai ir jų vadai!

su Šventų parapijos 
ji- įi>kn j*r;>l:::|l>< *s. 
gera. kun. <laimus 
Bagdonas — nbu iš

Ni'pnisant to. I
pavasario oras ir naujai ntgi-įdėjo net $9<K)!
mus gamta viliote viliojo kiek 
vieną pasivaikščioti ir atgai
vinti krutinę, vistik svetainė 
prisirinko pilna žmonių. Kiek
vienas įdomavų^gauti žinių a- 
pie IJetuvos reikalus: jos 
džiaugsmus ir rūpesčius.

niams, kurie laimėje ar nelai
mėjo rūpinasi Tėvyne, kaip 
ištikimas sūnūs savo mamy
te.

Štai, 
svočiai

pagalios, pasinslo

v* dilti. 1‘i asidedii prakalbos.
(■'•rli. kun. I,apeli.s triiiupiii 

ir nuoširdžiai pažymėjęs šių 
prakalbų tikslą ir |s-rstntęs 
svečius — prašo gerb. Gar
mų kalls-ti.

Knrštnis žoilžiais sveikina 
kalliėtojiis susirinkusius ir 
nn ilgoje praknlliojo vniz/lžini 
iškelia svarls-siiiiiosius Lietu- 
vos reikalus. Jis Įudi*-ėin pir-

kun. P. Lapeliui jį 
tiems darbuotojams, jog pasi
rūpino šias, visais žvilgsniais 
gniisins. prakalbas surengti.

Reporteris.

ROKIŠKIS. Moškėnų kai
mo rasta vos gyva našlė, Ro
zalija (irižienė, siikirjiota 
galva ir gyvenusi su ja Nas
tazija Grigonytė negyva, per
kirsta galva. Sjicjama, kad tai 
jiadurę artimi žmonės, norį 
gauti tirižienės žeme. Grižie- 
nė mirė, neištarusi nei žod-

Tulns laikas atgal, pil. Bar
du |H<iliu |M*rdurė savo įmisii- 

į*i iKl,iu.-*>m> Im'. mu*ų K>ir*ui*|"l •iaim.e ių uz tai, kad m.' 
menės narsius žygius, karštų| nenorėjo jam duoti batų, 
tėvymdiiių jumišvontimą, Lie- Į Rokiškio milicija nuolat su- 
tavos pri<*šų ir išgamų dar-1 randa miškuose degtines bra- 
bus. T 
liai sminga į širdį.

,ar*im-1 
karštų |

Kiekvienas sakinys gi-jvarėlių. Pastebėta, kad dabar 
’ Malonu varo degtinę žmonės betur-

kiekviennm lietuviui katalikui *•««» ’* kuriM negalima gauti, 
išgirdus, kad ir Lietuvoje kn- pabamlus. Mat, jie už ntlygi- 
tnlikni dauginusiai dirba Tė-J'imų |>asisamdo turtingesnie- 
vynės labui. Bepigu butų, jei-, 
gu greta visokių išlaukinių 
priešų neturėtumėm visokios 
rųšies siilHiIševikėjusių socia
listų, kuriems daugiau rupi 
kova su tikyba, negu Neprik-j 
IiiiisoiibIics reikalai.

— Bet mes, tiek gyvybių ir

sičius. Tokiu budu pabauda 
nemokama, tik sugautas žmo
gus pasėdi kalėjime.

BIZNIERIAI GARSINKITES 
“DRAUGE”

0 R A S
<'II lt’A<i< >. .šiandie

PINIGU K U R S A S.

j*. M
pirimi kurtu šis knll>ėf<>j;is nt 
šliaukė j Rogchiiid, Im-i daug 
imujų dalykų pnp«“Rknjo Ji* 
ypač kreipė domės j tuos ne-1 
teisingus priekaištus, kurie y-, 
ra daromi Lietuvos kntali- 
kams. ypač Kr. Demokratams, 
iš social liberalų pusės. Jš- 
tikrųjų, musų bedieviai yra

m.'iiiiaiit hi'inažiau 25,(KM) d<*l. 
gegužės 2 <1.. buvo tokia pagal 
Merchnnts Loan & Trust Co.

Anglijos sterl. svarui 4.39 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų ' 5.20 
Vokietijos 100 markių .34 
Lietuvos 100 auksinų JJ4 
Lenkų 100 markių .02

1

1
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KAM TENKA MILIONAI.
DRijūCAS

SOCIALISTU PRAKALBOS.! tos tuščios bačko’ triukšmą vadovauja laisvamanitri. Kitos 
kelti! Jie visomis jėgomis to- draugijos šventais vardais pa
kovodami su ‘•klerikalai -i\adinu-ios, liet sn-irinkiinn-

Ai

mums teks plačiau rašyti.

Lloyd George nemažai pra
kaito išliejo |Nikul apmalšino 
bolševikišką mešką ir prancū
zišku šarką. i

Genuos konferencija nevie
ną kritingą laikotarpį pergy
veno. Ar įtempta ekonominė 
styga netruks!

Ir trukusi toji styga suri- 
megs. Tik tuomet Europa tu
rte nebevieną toną. Rusiją — 
plačių tyrų kupranugarį ap
kraus Vokietija savo pagiežos 
preke, porikalbiiiusi ir kitas 
jai prielankias Vnlstijns, gi 
I’rancija pradės pusti žūtbū
tinį maršą į didžiosios ir ma
žosios Antantės trimitą.

Lloyd George žino ką reiš
kia tokia Europos orkestrus 
kakofonija sakydamas: “Jei
gu Genuos konferencija neiš
spręs bendros taikos klausimą, 
Europa, neilgai trukus, ir ąė! 
pasiners kraujuose**. *

MUSŲ UNIVERSITETAM

Musą universitetas Kaune 
šį pavasarinį semestrą turėjo 
virš 540 studentą, ją gi tarjK* 
10% laisvąją klausytoju, ku
rio pasiskirstė taip: teologijos 
fakultete 28; mnt-gamtos api- 
40; technikos fakultete apio 
50; sociologijos ir teisią ISO; 
trijuose medicinos skyriuose a* 
pie 220. Rudeninį semestrą ti
kimasi apie 1.000 studentu 
turėti. Dabartinio universiteto 
rūmai negali tekio skaičiaus 
su įvairiais skyrių kabinetais 
sutalpinti. Pradedama rūpin
tis <!<•! naujų universiteto rū
mų. \ I vad vi Vilnių, n> i a 
licjonės, turės įsisteigti antras 
universitetas. .Senobiniai Vil
niaus universiteto rūmai lau
kiu musą studentų.

( l,i. vi- -uju mokyklą 
. laikymą- x i-ntojaiiis brau 
tai al-i>ina. Mokyklų taryba 

pilim ša, kad kas mielai mė 
iie.-i- mokyklą užlaikymai i-- 
h idžiama 3 milionai dol. ŠĮ- 
met taryba, sakomu, airės de
ficito npi<’ 15 milioną dol.

Gyventojai kasmet išmoka 
imliomis mokyklom-, b t ne
žino nieko, kaip tie pinigui 
suvartojami. Tik žinomu, kad 
miestui trūksta mokyklos bu
tų. Apie 50,000 vaiką kasdien 
dviem iitniainuin turi lankyti 
jdimokas tuose pačiuose mo
kyklų butuose. Nes kur moky
klų butai reikalingi, ten jie 
nestatomi.

Nniiškųs mokyklą tarybos 
durimi pamaži ima aiškėti, 
kuomet vienas tos tarybos na
rys pradėjo skelbti kai-kurias 
tarybos paslaptis. Pav^ vienoj 
vietoj mokyklą taryba pirko 
mokyklai žemės su trobesiais. 
Už tai užmokėjo 95,000 doL, 
gi tuotarpu tai visa galima 
buvo nupirkti tik už 59,000 
dol. t | f,

Pa-tebinm. kad i mokyklų 
leikiilu- maišosi |H*litikieriai 
ir iš to jie turi puikų ]x*lną. 
Visgi jiems netenka milionai. 
Tai kasgi jutima stambinusias 
sumas, nelengva į tą klausimą 
atsakyti.

Clticagojc visuomenės pini
gai aikvojami taiji, kaip nie
kur kitur. Bet jei atsiminsime, 
kad čia yra tokią žmonių, ku
rie kasdien painia po 150 dol 
už “jmitarnavimus’’ visuome
nei, tai suprasime, driko čia 
taksos taip aukštos, dulko dar
iai žmonės aimanuoja.

Ar pasitaisys čia tuo žvilgs
niu santykini, reikia a to jot i. 
Gal tik tuomet atsimainytą 
viskas, jei įnirštu ir mokyklų 
valdylion jiatcktų aukštos do
ros žmonės. Tokių žmonių bu
tą gulima rasti. Bet pirmiau 
prisieitą tikrą bataliją atlikti 
su juodomis politikierių gaujo
mis.

Tęsinys.
Giriasi kariuomenę sutverę.
Ne jus |»oiiui socialistai, 

garbingą Lietuvos Kariuome
nę sudarei ir gyvylię aukojote 
už Lietuvos luiisvę! Jus “tol- 
ševizmo tokterijas kariškių 
tur|»e .M-jot” ir tolševikus Lie
timui kvietėtj

Katalikui karininkai: Matu
laičiui, JuozujKiviviai, Sidara
vičiai, Dovydaičiai Lietuvą 
gindami nuo tolšoviką-rusų 
toraiontin ’mkų ir lenką žuvo 
fronte-mušiuose! O socialistas 
Požėla, bolševikų komisarus 
Ktųisukui pailejo Lietuvą 
smaugti! Socialistas Kairys 
tolševikų organą — “Darbo 
balsą” redagavo! Socialistas 
Bulota rusą atstovų posėdyj— 
Paryžiuj tarėsi, kaip

pardavus!

katalikais neturi laiko rimto j laiko smuklėse ir dažniausiai 
darbo dirbti ir pasiliko visuo- katalikai tenai yra įžeidžiami,

I meniniam darbe lyg vuodegos 
kataliką užpakalyj.

Ir tą subonkrulijusią aki
plėšų įgaliotiniai: Natkevičius 
ir Žygelis atvižiuvę Amerikon 
iš tikro daro baisiausią gėdą 
Lietuvos garbiu _”iin Seimui, 
kurio nariais savo vadinu!

(Bus daugiau)

reik**! Vodmari L 
žvėrėjusių tolševikų norėjo pri 
auginti! Užtat tėvai jiamatę, 
prie ko jisai jų vaikelius ve
da, atėmė juos, j>erkėlė į ka
talikiškos gimnazijas, o j Ki
liui Bulotai liko tik nususę žy
deliai!

O tamista Nątkevičiau, kaip 
gelbėjai Lietuva! Kuomet pa-

Vilnių 
Lietuvai 
tu vieton

LAISVAMANIU PRAKAL-€

gidite”, ir rinkliavos metu 
! pakvietė kalbėti Draugelį.

Nu, manau eau, dabar t>oeia- 
listai su laisvamaniui* ne juo-

BRIDGEPORTO DŽIAUGS 
MAI IR RŪPESNIAI.

Mes, Bridgeporto (Cliicago, 
UI.) seni 4r jauni katalikui,
džiaugiamės, kad mes turime 
gražią bažnyčią, didelę moky
klą, daug parūpi joną. Kasmet 
mes iškilmingai minime meti
nes šventes, labiausiai Kalė*

žmonią. akanf, mes
džiaugiamus Kristaus prisikė
limu.
Tiesa, mes turime kuo džiau

gtis, nuims tikybą, bažnyčia, 
Kristaus prisikėlimus, tuj ir 
yra vienatinis musą džiaugs
mas.

GARY, IND.

GEGUŽIO 4 D.. KUN. PR. 
GARMUS IR MIKAS BAG
DONAS KALBĖS GARY. 
IND.. SV. KAZIMIERO PAR. 
SVET. ČIONAI TOKIŲ PRA
KALBŲ DAR NEBUVO.

pniniti motocikletką ir sėdęs iš 
dumeį iš Kauno prie pat Vo
kietijos rutožiaus, kad grei
čiau jMilH-gus j Vokietiją! Tai 
šitaij> tu gelbsti Lietuvai! Ir 
tik išgirdęs, knd Lietuvos ar
mija sumušė lenkus ir nelei
džia veržtis jiems gilyn, tu 
sugryžaį į Kauną ir dar ne
norėjai žmogui už išaikvotą 
tonziną užmokėti ir tik teis
mo priverstas nenorom* atly
ginai; Tai šitoks tu, jionaiti. 
esi jiatrijotas? Ir dabar su sa
vo draugais atls-gai Amerikon 
begisliškni meluoti, žmones su
vadžioti .savo jirnžntingos par 
tijns jvirčmimui, žm<»ne~- iš
naudoti ir katalikus teršti!
Tuščios bačkos ■ 

kelia.

jMiniokinami, o iš kataliką pu
sės mažai kns jiems priešina
si. “Nežali užninkąs” kuris 
visas Chicagos kolonijas apsu
ko, niekur nerado sau vietos, 
o atėjo j Bridgeportą Ir atrado 
tamsią kataliką kurie jį užlai
ko ir jau net treti metai jis 
juos mulkina ir daro mums 
gėdąe-Todel sutraukys viską į 
krovą atrodo, kad ant Bridge
porto kolonijos yra. apsiniau
kęs tamsus debesys.

Dabar kyla klausimas, ko- 
kins priemones reikia pavarto
ti, kad jiušalinus ar sumažinus

inos. Laimingi, kad mes esa
me katalikais ir linksma mu
ms. Negali praeiti tylomis, kad

gerbiamieji, ar mes tuo džiau
gsmu galime pasitenkinti? 
Ar užtenka mums to džiaugs
mo? ^Vš ] takiausi u tamstą ir 
pats savęs. Ar viskio- musą tar 
po taip gura, kad mes tik tu
rime džiaugtis ir daugiau* 
nieko.

Kuomet oš mąstau apie Ve
lykų
bet kada aš pasidairau į šalis 
num jiusiilaro liūdim. Nu ir 
juižurėkinie kas musą tarpe 
darosi f

Mes matome, kad Briilge- 
jiortas yra visokių laisvamn- 
nią. socialistu, bolševikų spie
čius. i\u<i iš «-ia išeina visokį 
liedicviški ]>n>jektai, ir šmeiž- 

triukšmą prieš katalikus. Čia ne- 
-> trūksta visokią pypkorią “ta-

Soeialistai tiktai mokn kaiprybą”, susivienyjimų, kuriems

Cicero, DL — Penktadieny,

kais pasirodys. Auką rinkti 
išeina Natkevičius, Žygelis ir 
dar pasiėmė sau po pagribi- 
ninką. Draugelis nuo estrados

laiKvamaniAi ra it jo pi>kb*oml * g «
KaTbAjo du žinomu socialiniu, n . v
Natkevičius ir Žygelis, knrie 
prisidengę tautininkų skraiste 
važinėja po lietuvių kolonijas, 
mulkina nesusipratusius lietu-

Sekmadieny prieš prakal
toms įvyksiant, plakatuose bu
vo įmžymėta, kad kulbė* sve
čiai iš Lietuvos, karią žodžiai

blogybę!
Man rodosi kad pirmiausiai 

'mes pažiūrėkim kaip stiprios, 
musų katalikiškos organžaaci- 
jos!Ar jos yro smflrararios 
išvien ąų&fif Mm turime

limo tikėtis, ką gurą atsiekti, 
jei mes katalikai vieni trauksi
me priekin, kili atgal.

Jei tvirtai nesusiorgunizuo- 
sime, tai Bridgeporto katali
kai visai pakriks. Visiems yra

galėsime drąsiai _____ __
eitrn. Jei kas žinote geresnių 
vaistų, tai sakykite. Bridgv- 
1 Mirt o katalikai subruskime 
prie dorto.

Parapijomis.
Red. pastaba. — Iškeltoji 

“Parajiijono” mintis tinka 
visoms be išimties musą kolo
nijoms. Nors daug kataliką y- 
ra nuveikta ir veikiama, tai 
vistik iinaiit doiton įnašą skai
čių, religines ir kultūrines 
kiekvienos parapijos įstaigas, 
mes mjMilyginninni ilnng dau
ginus galime nuveikti ir sus
tiprinti snvo pozicijas tnip. 
kini laisvamanių — liedicvių 
organizacijoms nebus kur nei 
savo suodino snapo įkištu Išei
tis viena — burtis visiems krū
von, centralizuoti kolonijos

kribti vardus. Na ir laisva
manių laimei vienas atneša L. 
L. P. toną 50 doL (gal būt a- 
gitacijos delei). Nūn Dranga*

gi«n niekas MlbteW>, bet sdaiK- 
liesitėe aukos neatnešė, tmTbut 
dėlto, kad laisvamaniai ir so
cialistai ją visai’netur, nes ne
pirko.

tuo delei. Pasikėlus uždangai, 
vakaro vedėjas SL Stnnkovi- 
čius pristato kai to t į Natkevi
čių, ]>areikšdamas kad nežinąs 
apie ką kalbėtojas kalbės.

likų. Skundėsi kad “klerika-

r

|x>rtuoti vienuolius (cs) iš 
Brazilijos ir iš kitą kraštą, 
taip kad Lietuvoje “laisvam” 
žmogui visai vietos nebusią. 
Publika ......................... “
kad ižtikro Lietuvos laisvei 
gresia pavojus H socialistą 
puste ir pndtiū dąMįje bms-

kiek). Besirengiant publikai | 
apleisti svet S. Stnnkovičius 
pasilipęs ant “steičiaus” už-

lai” (Kr. Dem.) Steig. Seime 
turi 59 balsus, o viri socialis
tai su laisvamaniais ir žydais 
tik 57 balsus. Čia publika pro- rėžė išleistuvių maršą. Ir gal 
dėjo garsiai ploti (matomai 
pritarė Kr. Demok.).

Kaltotojas nustebo ir sako:

manote, kad tikrą maršą! Vi
sai ne. Nagi paklausykite:

kolonijose nemačiau kaip Ci

kad čia susirinko tik jo vien
minčiai socialistai su laisva
maniais ir jo knlhai pritars. 
Po netikėto šjniso kalbėtojas 
neteko njio ir dar kiek jutkei- 
kes “kloriknlnis” užbaigė 
kalbą.

Vakaro vėdėjas praneša, kad 
bus maža pertrauka ir rinksią

nai, kaip kad plakatuose buvo 
skelbiama, tik, deja, ne Nat
kevičius su Žygeliu i žmoni ą 
širdis, bet S. Stankevičius į 
musą jmdns.

bar tautininkai turite progą

(Tiljięs kariuomenės organe ••Kurys“)
Brangus broliai. Lietuve- kuiininluii ii 

kareivini:
M1-, šauliai. iiinuin ui vii .luin 

Ini-kn. turi- |ki<I' lų i. nn • 'l;n ' iLi.iu 
■ i., r! i n 11, iluut ų .lui |.........
pn/.i Ui i. jiu'-iiliul ų I . > i Intui"

Jnin- e-nnt kuriuoiiieiit je išaugo Liliu 
v>- imuju orguijizarija vunlu: "Lietuvo 
šut'lių Sąjunga”.

Sąjunga suridiriii tik i- žmonių, ' pa
šauktų kariuomenėn. Sąjungos noriu gali 
būti kiekvienas ne kury.*, jaunus ii sena*, 
tarnavęs kariuomenėje ir dar netumav«s. 
xynis ąr moteri*, jeigu tik ji> yra g- jsį 
Lietuvon pilietis, jeigu jis fetovį už Liula-1 

vos nejinklaukoniylię ir jos demokratinį 
surėdymą.

Sąjungos tikslus — darbuotis Tėvynės 
iic|>riklauM>iiiybės sustiprinimui ir gyni
mui visokiais budais, ką tik galimu daryti 
namie, neatsitraukiant nuo savo tiesiogi
nio darbo, šitą gynimo darbą šauliai dir
ba neupmokuinui, liuosluikio valandomis, 
kurios lieku jam nuo tiesioginių profesijos 
jiarvigų ar užsiėmimo. Visi vietos šauliai 
turi kokią nors profesiją, jie yra ūki
ninkai. v ablininkui, mokiniui, darbininkui, 
rmii.i ju jsii. iju gerui atlikti savo pro- 
ii ij«i <L i E i. I.im>-L'iiI iai> jie moko-i ka

t " t"i! no '.iv,, I mm. pintinu ln>

i • I " <lvu ią n i. i. i;. iLjilm i -ant jitnb iii 
viil'l/.im ir k;irin<>nii nei.

Jų- l.uvojnt už tėvynės laisvę ir liepa- 
l.lmi iituv iw;, Jiis .-nugojnte Tėvynę nuo 
pri< :<>. Jų- -uvo vargu ir krauju jrTknte 
Tėvynei brangią dovaną. Mums šauliams 
vietose rupi, kad tos ju«ų brangios dovn- 
no.s nebūtų sunaikintos, kad ta Jūsų i*-< 
kovota lai.-vė ir nepriklausomybė butų tin
kamai sunaudotu ir amžiams sutvirtinta

Visa Sąjunga jiriklauso Krašto Apsau

gos Ministerijai. I.ictuvos kariuomenės ir 
Kaulių santykini yra lahtri geri, nes tai yra 
vienos Motinos vaikui, dargi dažnai vieni 
ir tie jiatys žmonės, bet atsitinka kai kur 
ir nesusipratimų. Tą nesusipratimą prie
žastis yra ta, knd ną viri karini imžjstn 
Saulių organizaciją, o tuo naudojasi Tė
vynės. priešininkui; norėdami supjudyti 
Jus su mumis, sulaužyti Tėvynės gynėją 
vienyto, jie skleidžia apie šauliu* mela
gingu.-. šmvižlus. Visokie musą priešinin
kui labiausia lenkai, siunčia šimtus šnipę 
provokatorių, kuri*- visur įlenda, visur 
stengiasi ilruui'ti. Jiems kurtai- pnvvk-t t 
tikiu ulini i ir •••■!.i pilietį.
I’n/i ,r. I iu • !<>' šmefžtv platina m 

-ų privlininkai.
I >u/.nimi-iii kaltinu mus, kini iuc» šati 

Imi ė-ame dykaduoiliai, kud l»e reikalo 
imame valdžios pinigus, o j šaulius rašo
mos, kud išsisukti i* kariiiouu-iiės tarny- 
tos. I

Mu.-ų šmeižikui stengiasi įtikinti val
džią, visuomenę ir kariuomenę, kad mes 
slajiti bolševikai kurie nori užgrobti vai* 
džią j plėšiką ir ••kjproprintorią ranka*, 
o darbininkams kužda, buk mes ėaame 
dvarininkų baltoji gvardija, kuria tik 

trokšta gerti žmonių kraują ir nori per
duoti valdžią į ]>oaą rankas.

Geriemu lietuviams įkalta, buk šauliai 
esą lenkams parsidavęs, o Lenkijoje ir 
prieš Tautą Sąjungą rėkto rėkia, kad šau
liai pjauna visus, kas tik lenkiškai kalba, 
kad kiekvienam sugautam lenkui gyvam 
luj>a kailį, ir prašo didžiąją valstybių, kad 
priverstą musą valdžią panaikinti Lietu
vos kaulių Sąjungą.

Apie gražius žodžius, nėra ko ir tokid- 
Is’-ti. jų musą priešininkai mums n<»*igni- 
li: plėšikui, vnlkntos, vagys ir dar ir dnr 
unižoiiių, |-n«l drovu ir rašyti.

Ką i ta vi-ą im- tit-4ikysiiii.
Jnu k leidžiamųjų gundą pri«-:1 m •

I «Uiliv- ro lo ją imdugiiiguiną n -kh i 
dikų piktą norą tyčia |Nikenkti. siidnim - 
ti. Bet i-krntykirii kaltiiiiiniis iš eilės.

Ar tie-a, knd šauliai dykuduoniai to 
reiknlo vid«t»io* pieigre- ima. Atsakyti 
lengva.

Nei vienas šaulys kaip toks negauna 
nei vieno skatiko, nei iš valilžios, nei iš 
Centro Valdybos. Negauna nei maisto, nei 
rūbą, net bato, ne, kuro, nei nieko kito. 
To nebuvo, nėra ir luckadoa nebus.

Viri šauliai dirba Šaulio darbą uždyką ir

dar patys primoka nario mokesnį, patys 
duoda aukų, už dyka renka pinigus yi- 
MikinniB reikalams, platinu valstybės paa- 
kolą, renka kareiviams dovaną ir taip to
liau. ✓ T ». i

Jie visi patys užsidirba savo duoną ir 
moka rekvizacijas ir mokesnius, kaip ir 
visi kiti piliečiai.

Gauna algą tik mažas skaičius Saulių 
Sąjungos nuolatinių etatinių tarnautoją 
ir gauna kareivio išlaikymą šaulių par
tizanai. Bet šaulių jiurtizumū yra maža 
ir jie formuojami tik retai, sulig reikalo, 
.šiaip viri Sauliai yin \ iefo* šauliai, kuru* 
duba riiuli'ką darbą u/dy ka

Ar nuliai išt-i-uko nuo turam įmo ku-
rilKHiielK'je *

Nieko prunšaus!
jMntynm* apie šaaliiiB sako, kad jie at

lieku kareiviuvmio jinreigą lygiai, kaip ir 
Viri, ir neturi jokią privilegiją ir jokią
|NLk.*ngvininių.

O jeigu koks Šaulys pašauktas kariuo
menėn norėtų 
jį pristatys ir 
kį darbą.
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1112 West 35-th Street 
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Šiandie Pliigy Knisas 
Siunčiant Liettieon oer tnu«* 
40 centu vt 100 Auksinu
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Central Maoutactuiing 
Districl Bank

Dr. A. A. ROTO
cmRiituu

tina. 11 lt ladepcndccca lUvA. 
Cblcoro-

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Telefonai: Central 1TT4

Mok• aiurlmo. Pnltomv klr- 
~ triašiai ir n*-

PLUMBING

tė — K. I^uraitienė, Braukr.*- 
nė (joji motina) — A. Ignotai- 

I tė. IVirna (nuinylėtn.-ni) — 
Juoz t■ uibu% Jonan — K. Ma
tulaiti*, Ntripaviėia — J. Žu
kai Um, Drimlia — K. And re

Dainavime, Našlutė gm 
žiau-iai |ia.Mrudė. Drimlia tuii 
peny, stipry Iml-sj ir kaitanti 
ju» <laugiaUMu |kiLs per uivc 
i*r. chore i^ilavino, tai Di

rentą atsiranda pri.* pirmonmM 
vietos. Čia Minku i* Na*tutė«* 
l—veržti pirmąją vietą. Įkim
ba ir P< 
mmtoK

L. HARRINGTONO
KREDITORIŲ SU 

SIRINKIM AS.

kolonijose:

CICERO, ILL
PŽTNYMOJ, 

GEGUŽES 5 DIENĄ, 1022
7:30 vai. vakare.

0. Taniuliuno Svetainėj

1447 — 8o 40 U A’-r

1

Kviečia Kurmi—i.

-ilavinimu nr p- i . 1<> kur jei 
birudyti. Tokia- )• -m- turint 
užtad galima yru ir op«rvti"* 
stalyti.

Galima leaagvui nujausti, 
knd prie fioa.o|N ivt«S< ><cenon
jazdntyiuo vargeninkas t u riji

O|M<n4ci pianu nkompinn

— Kazvn Biciiin

žiuoja J. M. Ai kivy -kupa* *u- 
teikti Dirmavon* > *aftriimei. 
tą. Kurie dar nė.-ate dirmavu- 
ti, tai dnliar bu.- progų priim
ti’t# ftv.naltranreidą, kur* yra

Gan lietuviai

• ir ui pruyiL Taip pijialin.., 
kad dietirm- io "Drauge” ė.

di. na auga. Jie jau pralenk.- 
net zavo arty uuauMUz. kaimy 
nito Indiana llurbor lietuviu* 
katalikus. Bet ola, kiek numa
nu, nenori** a|ndk*i*ti. Dien- 
niėėio •• Draugo” prictclini ru
ją jKi* *ave da dauginu. Pir
myn Lietuviai Katalikai! Mu- 
►ų dienraAėio iociplal iniiua . 
tai mm

CHICAGOJE

JUDIMAS NORTH SIDEJ 
SEKMADIENY. GEGUŽIO 7 
D. S V. MYKOLO PAR. SVET.

VELYKŲ IŠKILMES.

Wcst Sidtj — Vizi nprii.'i

l‘lM*IIIk> D.-

MMiU. *■ UKHMl IIMJ»

Depression” Is Passing
Prilyty biznieriai -ak., kad biznio *to- 

vi- ka-dieaą eina geryn. Bizni.- yni gau

Our “aijtion-to-station'* Service m 
qįliek and rcliablcand tiicratcsoffer 
a saving of o boti t tvventy-five per 
cent. Bell Lines Reach Everywhero

nuil.-vtan^iai darioiv<**4.

kini

en.j.i pinu rvitoinieiie. |cig:ir 
c ju-i Mnuikininkė. Jai pri
tariant chorui f»u Minuiku I—- 
gulo <lori**i graži lutramniji 
kuri kelte kėlė žmogum* *ielą 
prie Aug*ėiau*io...

I*.*r pr.M-1-z-ijij ėjo kelim-de- 
ėimt* inini*trantą |«a*i]Hio*ii- 
rią vieni l d tuo.-e rubuoM*. ki
li mudouuu-'**. Tūliam* ėjo di-

P

žmoni n buvo

n*<il*-irui

tikiy j Di.-vą. Iw| įlomiui

Juozu- Mickeliumu*, 
tVaUuo*

ui įniko.

Miij metą biržolio n*ėar*y. 
la|Mit po l>gnnytojua* kojy. I*ridgeporticėiam* gerui |*žp- 
Toji graži |»rore-ijn tn-vienn tuma* Pauliu.* Baltuti*, ketina 
-u^rrauduio ir n**v iunam džinu ‘važiuoti Uetuvun. Malku a|»i 
krmingu* ačara- i.--|M>udė i» a-Uuiikyti Lietuvoje ir po dvir-

STANLEY F. 
MAŽEIKA

GRAItOIUVa

Mliua

3319 Aukuro

South Be n d Indiana

Jkinktadicny, gegužio 5 d^ 
kv. Jurgio fmr. avvt, vėl bu* 
iflnurkios, y|Kitingo* prnknllio*. 
Kun. Pr. Garmų* ir Miknn 
Bagdonu* išrtMlim-* *ueinliz-tŲ 
ujigauly.-tes ir mulkinimu*. 
Rody* ir kruLamuu-im |uveik- 
-Iii-. Rep.

ATIDARĖ RESTOKANA

liai atidarė n-torany j v o-l y

3

3



Tnita^iem*, GepiSo 3, 1»23

*«•*«««**•«»««»•••••«*'«••  »»«»««*««**«'****'*'******fl. APKRAUSTĖ NAMUS.

CHICAGOJE'1 KUt; iiih bu« turininguMiikl

Omega.ir

Garmus Gary, Ind PRANEŠIMAI.VYČIŲ DCMEL

BR1DGEPORTAS. — L. Vyžtų

NEPAMIRŠKIME SAV?S.

TUVON.

Didžiausia Ekskuržinas iš Ohi-

4736 So. Wood Str.Lietuvos Maisto Bendrovė

MEILĘ”

"MKILt
301 State Str.

H

BISCHOFFO REIKALAMS 
PASKIRTAS GLOBĖJAS.

$1.80
$aoo

6j pirmadieni teismas iino- 
juo Biscboffo reikalus globo
ti paskyrė Chksago Title and 
Trasi Co. Bankroto paliestu

Katalikai stiprus savo vie
nybe. Jie parėmė gausiomis 
aukomis savo ‘Tėvynę Lietu
vę; nemažiau sustiprino ir sa
vo vienminčius Tėvynėje. Bet

nnrj ir pasižymeju-i inusų or- 
ganizacijos ir visuomenės dar 
buotojų, gerb. Dr. Al. M. Rač
ky, L. Vyčiy 14 kuopa rengia

ritinti vaikams.
Kaina metama
Kaina Lžrubežy

trečiadienio vak, geg. 3 d„ Sv. 
Jurgio par. Vyčių kimi. Svarbu 
kad kuodaugiauida narių susirink

tų. nes bus gražus {aidimai, Vy
tės Br. Nausėdaitė ir Urbiutė pa-

"MOTERŲ DIRVA”

Einn du kartu j mėnes). 
Kaina metams 
Adresas:

"G A R S A”

Nurodo, kur žmonės turi dėti 
pinigus.

_Chicagt>, BĮ.
Kurie važiuos per Lietuvos Mai

sto Bendrovę Birželio 13 dienų, tai 
visas patarnavimas bus dykai.

(Apgr.)

įsiems kre kių prižiūrėtij miesto skiriami 
rij«. lietu | žmonės. Tam darbui rvkomen- 
rvž.ė “pa- duojnmos moterys, kurios susi

"DRAUGI
Draugas’* eina kasdien.L. VYČIŲ VHICAGOS Apskr. 

Projektų Komirijas ansirinldnM Į- 
vyk» n«l., 7 d gegužio, k m. 2 
vai. po pietų, Aulrai Vartų par. 
mokyklos kninb. Valdyba.

,kad ž.iiMit ūme

aiema lengvatikiams.

DIRBA.

r-

ŠOKIŲ KLAUSIMAS.

I {;i f i i:i i ut 11 -1 n

ATRASTAS ŽMOGAUS 
LAVONAS.

nieko nekaltas, 
tu- |mt n-G-n-i

Agente Lithuanian Sales 
Corporation.

10808 Michigan Avenue 
Rosdand HL

Be dnugyl»ė-s mažesnių, Clii- 
cagoje yrn penkios didelės šo-

PINIGAI Iš ROSELANDO 
LIETUVON.

Pinigus iš Rosidando ir u- 
pielinkės galima parių-ti I .!•• 
tuvoii

'IHVį
Einn kartų j savaitę. Jnme rašoma vien apie tikėjimo ir 

doros dalykus. 
Kaina metams . /..............
Kaina užrubežy metams . 
Adresas:

“LAIVAS

“GIEDRA”
55 W. Marint Str.

kitur ir pilnai at-akomn.
i*ardii.»d:iiii<i.- lai vnkori- 

ant vi.-ų liniją.
Vi.-ui- ivikėlhis kreipkite 

pas:

am

$5.50

KETVIRTADIENY], GEGUŽIO 4 D., K U N. P R. 
GARMUS IR MIKAS BAGDONASKAL-
BĖS GARY, IND., ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS SVET. 
ŠI LIETUVIŲ KOLONUA DAR NĖRA GIRDĖJUSI 10- 
Kiy NEPAPRASTŲ PRAKALBŲ, KOKIOS BUS GEG.4.

tiiinio. Jnėju- .i'uiis vidun ir jie 
-u |" ju- uždaryti durių, pa
kui jas vidun įšoko du plėši
ku su revolveriais.

Plėšikai jas ab; surišo, už 
kišo burnas, apgriozdė visų 
pagyvenimą ir išėjo nešini li
pi.. Iihnmi dob-rių vertės vi
sokių daiktų ir lirnnguinynų.

Išeidami gruzino Alias Gar- 
vey žiedų, kurio jinąi prašė 
neimti. Ir (spėjo per pusva
landį nepranešti {Milicijai.

gimui, bet nenori P3-1^ iki I Visi, kas tik užjaučiate, ma- 
pat vakaras prasidės. Progra-1 lonėsite atsilankyti trečiadie- 

ir nepap-lny geg. 3 School Hali svet.
Prasidės tuojau po gegužio 

likuiia.i laimi kuillingci meti.
, iikiiiii) aL-ilaiikym<>.

Onytė.

Skaitykite ir Platinkite 
ŠIUOS LAIKRAŠČIUS

“įDraugn” kaina visame pasaulyje tilc $8 
Adresas: _

DRAUGAS”. PUBL. f

kimus salės, kuriose kas mie
lus vakaras renkasi visokios 
rųšies jaunimas ir šoka. Žino
vai tvirtina, kad tas sales kas 
savaitė aplanko 85,000 abie
jų lyčių jaunimo.

Šokiai vedami be vyresnių
jų priežiuroa. bei to iš tų sa
lių smelkiasi visokių nedory
bių dvokas.

Bischoffn*
Pn-kui 

skaitlingai 
ditoriams. 
viums ir lenkams, 
mokslą”. Sake, kad daug g<«-1 |iažiniisios su blogomis šokių 
riau taupiamus pinigus dėti j pusėmis ir su jaunimo iškry- 
I bankas, paskui pirkti vai-1 pimais iš doros kelio.
tižios bonus arba namus, ne-f Tų veikėjų moterų reikala- 
gn pageidauti tuščių žadėji-'vimų gavo miesto tarybos jų- 
mų. Nes visi žadėjimai daž-I vidinis komitetas, Ar bne ko-

ali atlikti ini<*<(o tnrvbn. R«-i Tam Uksini reikia dažniau 
i.-iviti, arčiau susipažinti su 

tuo reikalu ir susitarus išvien 
veikti.

Musų galybė labai daug pri
guli nuo musų laikraštijos ga
lybės. O šios vėl galybė prigu
li nuo to, kaip plačių visuo
menę ji yra apėmus, kiek dva-

(15-tos ir 49-taCourt), Cicero, 
III.

Kviečiame visus, ir ypatin
gai Vyčių organizacijos na
rius, dalyvauti tame vakarė
ly, kad išreižkua priklausau 
ėių pagarbų

kuopos nariui 
dvi kiek prisirengti. Butų ge
ni jei pasirupintuiiiėt nusi
pirkti tikietus išauk.-to. ]<ai- 
kanties geresnės tvarkos bus 
lengviau tinkamai prisiruošti.

'Tikimės skaitlingo žmonių

SI SI VIBNYJIM<> L!ETl’VI V 
Namų Savininkų Bri<lgrportc, mė
nesinis mixirinkimas įvyks. trečia
dieny, geg. 3 <1., 7:30 vnk va., 
Mildos salėj, 3140 So. Halsted SL 
Jftai nariai ir norintieji prisirašyti

VAIKUOS
CICERO, m.

“DARBININKį”
“Darbininkas” eina tris kartus j savaitę, 

Kaina metama............   $450
Užrubežy metams 
Adresas

“TĖVYNĖS BALSAS”
55 Wcst Markei Street Wilkes-Barre, Pa.

-sakė daug teisybės musų bro-Į
liams lietuviams, kiurio Im« nie-|* ------------
kur-nieko nori greitu laikui Probibicijos agentai Chien- 
praturtėti, pasitiki visokiais* gojo jau kelinta diena valo 
sakčiais ir išnaudotojais ir im- vidumiesčio ^dilinus ir kito- 
Veda jiems paskutinius aavoįkias užeigas, kuriose utrir.u- 
ceijus. , Įčininn esant svaigalų.

i Kasdien viennr-kitur ntlie- 
SUIMTA 4 JAUNI PAUKŠ- kainos kratos, konfiskuojama 

GIAL ,daug niaus ir degtinės. Sup
rantama, ir nenuižai žmonių 
areštuojama.Policija suėmė 4 jaunus licr- 

nioki , kurie važiuodami au
tomobiliu plėšdavo praeiviu*. 
Jie suimti tik j>o sinnrknu- 
per tris mylias policijos viji
mosi.

Niekšai mėgino pabėgti. B<t 
jiuiiiiitę le-guh-rią tu )<u<l.uy 
ti sustojo ir iškėlė rankas.

Jie visi yra turtingi) tėvų 
vaikui. Vienas iš jų Malcolm 
Holman, 21 m., yra sūnūs ma
joro Holmano, buvusio bata
liono komendanto Grnnt sto
vykloje karo laikai*.

katalikų akcijos rėmėjams te
nai atsilankyti.

Rengėjai neturi protonai jų 
vaišinti svečius kokiais nea)>- 
-akomais nepaprastumais, bet 
nori sudaryti gražų, malonų, 
kilnios “Draugo” šeimynos 
— skaitytojų ir rėmėjų vaka
rėlį.
Rengėjuose matyti labai daug 

pasitikėjimo, kad svečiai ne
bus užvilti, kad jie džiaugsis 
atsilankę ir išsineš kupinų šir
dį geriausių jausmų ir atmini
nių. Tėmytojas.

gero, seserų Nazariečių pas
tangomis mokyklos vaikučiai 
rengia iškilmingų, programų 
{Migerbiinui musų gvrb. kl<4>o- 
n<> A lėks. Sk ripkau.- vardo 
dienai.
Vakaras bus trečiadieny, geg.

3 <L, *. m., Scliool Hali sveL, 
prie 48-tos ir lionore gatvių. 
Įžanga visiems prieinama.

Tad-gi gvrb. parajnjonai-ės, 
nepamirškite atsilankyti į šį 
gražų rengiamų vakarų; tuo- 
mi parodysit savo prielanku
mų, užuojautų gvrb. kleb. A.

___ Skripkui. taipgi ir jaunučiamsNEPAPRASTAS ŠEIMYNI- Į _ plosime r

NIS VAKARAS. j nergijos daugiau pasidariiuo- 
ti.

Kiek teko sužinoti programa 
bus viena iŠ gražiausių, nes 
visos pastangos yra. dedamos

ke nfrft-tns kažkokio žmo
gau* Invoims. Hale jo pniiie-- 
tas revolveri.“. Peršauta per
dėm širdis.

Policija spėja, kad tai bu
siąs kažkoks RusscII iš Dils- 
burg, Pa. ir, matyt, pnsidarrs 
Kalų.

North Side. — 6v. Mykolo 
parnp. choras ir parap. moky
klos mokiniai rengia ypatingų 
šeimyninę vakarienę, šį vaka
rų, gegužio 3 d., parap. svet. I kad pavyktų ir publikų paten- 
Jie turi tikslų šio vakaro ren-|kintų.

cagus fld Kaunui.
Lietuvos Maisto Bendrovė ren

gia didžiausių Ekskursijų. Specia
liai vagonai ii Chieagos j New 
York (vien dėl lietelių) iš New 
Torto,, birželio (Jone) 13 dienų 
ant didžiausio laivo ”AQUITA- 
NIA” iki Piliavos su 2 palydovais 
ii pat Chieagos kurie patarnaus 
visoj kelionėj. G Ji važiuoti mo
teris ra vaikais, vaikai be tėvų, 
visiems bus suteiktas patarnavi
mus iki pat vietos.

Tsi bus linksma ir saugi kelio
nė j Lietuvę. Kurie norite saugios 
ir liiiksnim kelionėm, tai tnojaus

$L50 
$2.00

$3.50

Chicago, DL

Eina kartų j mėnesį.
Kaina metams (Amerikoje) ___  92M'
Kaina metams (Užsienyje) .... $3.00 
Adresas:

“MOTERŲ DIRVA
tzr ao..i

Du Boi3. Pcnna

KATALIKIŠKOS MOKSLEIVIJOS ORGANU 
Eina kartų į mėnesį. 

Kaina metams 
t Vienas numeris 

Adresas:

$2.00
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