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IKIMAI ANGLIJOS SU PRANCŪZIJA
Anglai Reikalauja? Prašalinti
Lenkus iš Silezijos

| PRANCŪZAI KALTINA AN AIŠKIAI PRAMATOMA RA
GLUS.
MYBĖ AIRIJOJE.

AMERIKON ATVYKSTA
JAPONŲ MISIJA.

CITY EDITION

METAI-VOL. VI.

No. 115

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAUNAS.

Keliaujantiems Amerikon ži
notina.

ktas Ivanauskas, vienas seniau
šių narių, raštininku — Gar
nys. Iš praeitų metų apyskai
tos pasirodė, kad draugija žy
miai sustiprėjo. Jos turtas sie
kia virš 140 tūkstančių mar
kių; turi savo limonado dir
btuvę, gražų jodomąjį ir nejudomąjį turtų. Ateinantiems
metams į valdybų tapo išrink
ta: pirm. V. Beržinskas, A.
Bulionis, vioe-pimi., Garnys
— raštininku, Sideravičius —
ižd.
Kauno pabrikantai buvo su
manę daug darbininkų atleis
ti, kad paskui, atėjus geres
niam laikui, pigesnių darbinin
kų pasisamdyti.
Bet dabar,
kuomet išėjo naujas įstatymas,
kuriomi liepiama jiems atly
ginti, jei nuo darbo prašalino,
nuo savo sumanymo atsisakė.
Vienas tik Šmidtas norėjo apie 200 darb. atstatyti.

Amerikos konsuliatas prane
Sako, Anglai nuolankiaują Vo Taip sako vyriausias Airijos | Tyrinės Suv. Valstijų įstaigas, ša, j Ameriką keliaujančių ži
sekretorius.
kiečiams.
Tokyo, Geg. 16. — Iš čia niai, kad vizas įvažiavimui į
Oppeln, Silezija, Geg. 16. — Dublinas, Geg. 14. — “Nesu į Suv. Valstijas iškeliavo vie Ameriką išimtinai tegalima
Vokietija kas valanda pasi tikimų pabaiga Airijoje neto nuolika parinktiniausių Japo gauti Amerikos konsulate Ry
Prancūzai Visomis Pajėgomis rengusi prieš Lenkus Silezijo li.”
nijos parlamento žemesniųjų goje, bet ne iš agentų ir atsto
vyriausias rūmų atstovų. Jiems vadovau vų, kurie neva tai atstovauja
je mesti stiprių savo karuo Taip puieiškia
Gina Lenkus
menę. Laukia tik aiškaus An Airijos sekretorius Si r I lama r ja Rokusaburo ’Takanisbi. Amerikos vyriausybę. Keliau
Kiekvienas jų turi po sekreto jantieji įspėjami, kad kelioli
Greenwood.
glijos patarimo.
ka asmenų iš musų, ty. PabalPRANCŪZIJA PAREMIA
PASIŲLYTAS S. V. TARPI
“Airija su savy valdos įsta rių.
Sąjungininkų
komisijos
čia
VARŠAVA.
tjurio Amerikos konsulato aNINKAVIMAS SILEZI
tymu galės gauti visa, ką tik Suv. Valstijose ta misija stupirmininkas,
Prancūzų
gen.
py ganios. New Yorke, mėgi
JOJE.
Briand atsikerta Lloyd Geor Lerond, kurs su Lenkais maiš ji trokšta,” sako jis. “Visas 1 dijuos amerikoniškas visuomenant išeiti j kraštą padirbto
Anglijos vyriausybės nusista nės įstaigas. Amerikoje išbus
ge’ui.
tininkais
broliaujasi,
sako,
kad
mis vizomis, buvo suimti ir jų
Prancūzija su tuo nesutinka.
jsi- tymas ir mano administracija keletą mėnesių. Paskui kai-ku pačių lėšomis išvaryti atgal.
Paryžius. Geg. 15. — Šį pen jei Augštojon Silezijon
Paryžius, Geg. 16. — Pran ktadienį Anglijos ministeris briaus Vokiečių karuomenė, Airijoje bus perduota Airijos rie iš jų keliaus dar Europon.
cūzijos premjeras Briand pas pirmininkas Lloyd George par tai pakilsiąs čia baisus civi valdžiai, ty. patiems Airiams,
Keliauja ir admirolas.
AR TAI LEISTINA?
tuo jaus po atliktų rinkimų, ku
kelbė, jog Prancūzija nesutin lamente kalbėdamas smarkiai lis karas.
Tuo pačiu laivu į Suv. Vals
rie šiandie vedami. Visa ša
ka, idant Augštosios Silezijos atakavo Lenkus už jų sukty
Pasekmėje
Vokiečiai
nieko
lies valdžia teks pietiniam ir tijas keliauja ir Japonų admi Kaunas. Čia atvyksta kar
klausime turėtų tarpininkauti bes pirmiau su Vilniumi, da
nepelnysią. Nes Lenkai galė šiauriniam parlamentam.
rolas, baronas Sotokuclii Ur- tais Lenkų kareiviai ir kari
Suv. Valstijos arba kita ko bar su Augštąja Silezija.
ninkai, persirėdę ir nepersirėsią sunaikinti visas anglekakia viešpatija.
“Pietiniame parlamente pri yu.
Jis savo vyriausybės vardu syklas.
Jis sakosi esąs Annapolio dę. Jie visur vaikštinėja be •Kėdainiai. Balandžio iš 4 į
Premjeras Briand paklaus pareiškė, jog Augštoji Silezi
pažintu vadu yra Eamon de
jokios sargybos gatvėmis, atas, ką tikrai turėtų pradėti ja kol-kas priguli Vokietijai.
5 d. tarp 9—10 vai. pačiame
Gen. Lerond kaltina Ang Valera, šiauriniame — Sir Ja karo laivyno akademijos alupie geležinį tiltų, apie tunelį,
mnas.
Tad
tuo
tikslu
norįs
ap

Prancūzija, jei Anglija atvi Ir jei Lenkai įsiveržė ton pro lus ir Italus, kad šitie sėbrau- mes Craig. Sitiedu vadu galės
Kėdainių vidury, ant Didžio
po Vytauto kalnų, apie įvai sios gatvės, kur ir milicijos
lankyti tą akademiją.
rai patartų Vokietijai imties vincijom Vokietija turi teisę jasi su Vokiečiais. Del to, gir- visą Airiją surišti krūvon.
Bet daugelis spėlioja, kad, rius sandelius ir tt. Gatvėse Nuovada ir Komendantūra, ko
ginklų prieš Lenkus maišti tenai prieš Lenkus pavartoti di, Lenkai pakilę ir šiandie
“Jiedu tuo tikslu jau turėjo
stumdo ir įžeidžia musų mo ki tai chuliganai ėmė šaudyti
ninkus Augštojoj Silezijoj.
sulaukta negeistinų pasekmių. konferenciją. Ir, mano nuomo matyt, jis keliauja kokiais tai'
karuomenę.
teris ir piliečius. Liaudies na į langus ir akmenimis daužy
Tečiau tas pat gen. Lerond ne, abiejų priedermė turėti svarbiais politikos reikalais.
/ Nežino, kas reikėtų da
Lloyd George tą savo pareiBe jo dar keliauja ir kiti žy muose sudraskė viename kam ti.
v, i
nei kiek nekaltina Lenkų už dar daugiau tokių konferenci
ryti.
sknną paskelbė, kuomet Pran, .
, .
*
bary Lietuvos valstybės (ženk Nukentėjo ramus piliečiai:
mesnieji Japonai.
.. . .
.. ,, . . .. neteisėtą jų pasielgimą. Nors jųelizija eme grūmoti Vokieti- ..
. _ .
r
lą.. Tuo tarpu, kuomet Lietu Provizorius Gurvič, Roader,
Briand trumpai atsakė:
jis viešai nesako, bet velija,
“
Jiedu
turi
reikalingų
spė

“Mano atsakomybė didžiai jai, jei šita mėgintų užpulti kad Lenkams tektų visa Aug kų ir, manau, jiedu pageidau GALIMA KARO PADĖTIS viai nuvažiuoja į Vilnių, tai Cbajat. Volport.
keletą dienų laikomi “defenKASYKLŲ APSKRITY.
sunki. Ir aš atsisakau aiškin- Lenkus maištininkus Silezijo- štoji Silezija. Ir jis karčiai ja savo šalį apraminti, įvesti
Piktadariai nesusekti.
sivo.se”, kur esti įžeidžiami- ir —«>
£
^tLl^s^Įr^i I n .11 veikiamu.'' >•
priešingas, kad -Vokiečiai tu* retkallTTg^iką. Jei jiedu gei
^v^mosedipTomatjniiui'-i- ra
Washington,
Geg. 16. — net užgaunami, o mieste pas LENKŲ KARIDORIAUS”
Lenkai drumsčia ramybę.
retų užpulti Lenkus maištinin- džia, idant imperijalė vvriaukui juos sekioja lenkiškas žan
toliuose pripažįstama, jog pa
PATOGUMAI.
<sybė jiedviem duotų pagelbos, W ėst Virginia ir Kentueky nn- daras.
Anglijos ministeris pirmi kus.
glekasyklų
apskrity
atsinauji

dėtis labai intempta. Tas grū
vyriausybė mielai su tuo su
ninkas apkaltino Lenkus, jog
no kova kasyklų darbininkų
moja Europos ramybei. Gali
Paskutiniu laiku Lenkai vėl
tiks.”
VOKIETIS
REZIGNAVO
IŠ
jie drumsčia Europoje ramy
Telšiai. Čia pasirodė komu praliejo daryti klinčių Lietu
su
valstijų
policija.
pakilti naujas karas.
SĄJUNGININKŲ KO
Rinkimai atstovų į pietinį
bę. Nes visais šonais jie len
nistų laikraščių:
“Tiesa,” viams, keliaujantiems per gar
Prancūzija prisikibusi užtaAirijos parlamentą pasibaigs
MISIJOS.
Pasiųsta valstijų
milicija.
da į svetimas žemes. Kur ne
“Komunistas,” “Kareivių tie sų “karidorių”, kursai tęsia
riaųja Lenkus. Sako, ji įlen
šiandie, kuomet 128 sinn-fei- Karo sekretorius Weeks turi
gali ineiti tiesioginiu keliu,
sa.” Vieni leidžiami Lietuvoj, si nuo Lenkijos iki Danzigo
kus ginsianti, jei juos pultų
Berlynas, Geg. 16. — Tš Są neriai kandidatai bus sugrą pagaminęs prokliamaciją ka
tenai pavartoja suktybes, kai
kiti Anglijoj.
Tas indomu, prie jūrių. Štai iš vienos Lie
Vokiečiui. Tuo tarpu Anglija
ro paliečiai, jei padėjimas pnka«l via įvykę su Vilniumi, jungininkų komisijos Augšto žinti be kontesto.
kad
šie
laikraščiai
pasirodė tuvaitės, vykstančios iš Belgi
su Italija yra priešingos nuo
Pastaromis dienomis padėji aršėtų. Tenai butų pasiųsta fe
joj Silezijoj rezignavo princas
gi
šiandie
su
Augštąja
Sile

liaudies mokyklos vaikų ran jos Lietuvon, už leidimą par
monės.
Hatzfeld, Vokietijos atstovas mas Airijoje pagerėjo. Šaliai deralė karuomenė.
zija.
kose, kurie neša namo skaity važiuoti per “karidorių” Len
gryžta reikalinga ramybė.
Gali suskilti vienybė.
Ant rytojaus
Prancūzijos komisijoje.'
ti.
kų konsulas Briusely! parei
SENATAS BIJOSI ĮSIVĖLI
Rezignavo todėl, k'ad komi
Tarptautinių santikių žino ministeris pirmininkas Briand
kalavo 160 Belg. frankų. Bet
MO EUROPON.
sijos pirmininkas,
Prancūzų GEN. PERSHING — ŠTABO
GARLIAVA.
vai tvirtina, kad jei Lenkai paskelbi'* savo pareiškimą. Tai
kuomet pasisakė, kad nemokė
VIRŠININKAS.
nepasitrauks iš Augštosios Si buvo atsakymas į Anglijos mi- gen. I^erond, neapsaugojo ten
sianti tiek, Lenkas nusileisda
Washington, Geg. 16. — Nors
Vokiečių gyventojų nuo Lenkų
lezijos, kur jie neturėjo tei nisterio pirmininko kalbų.
Netvarkingi
“
tvarkdariai.
”
mas sutiko duoti leidimą už
Washington. Geg. 14. — Ka prezidentas andai
pareiškė,
terorizmo.
sių kelti trukšmo, j sekančias
Prancūzai už Lenkus.
Daug
Lietuviai
nukentėjo
40 Belgų fr. arba musų pin.
ro sekretorius Weeks paskel kad jo pozicija neatmainoma
48 valandas gali sutrupėti vie
bė, jog gen. Persbingas pas Europos klausime, bet sena nuo Rusų žandarų, kurie tam 160 auk s.
Briand susi kvietė svetimų
SAPIEHA BRIUSELY
nybe Anglijos su Prancūzija.
kirtas armijos štabo viršinin tas abejoja apie to pareiškimo ir buvo atsiųsti, kad žmones
salių laikraščių koresponden
Pasekmės skaudžiai atsiliep
kankintų. Bet kentėti nuo sa
IŠ CICERO. ILL.
tikrumą.
tus ir pasakė, jog Prancūzija
Briuselis, Belgija, Geg. 16.— ku.
tų j visų Europą.
vųjų
inilicijantų,
tai
daug
skau
nekuo,net nepakęsianti, jei Vo- Čia atvyko I^enkų
Čia vienas žmogus, p. Jonas
užsienių
kurie teikiami labjausia mums džiau.
kiečių karuomenė įsibriautų reikalų ministeris princas SaPaulauskas, dirbdina aeropla
ITALIJA PAKELIA PRO
Garliavoje
Antvelykyje
draugingoms
valstybėms.
”
Silezijon
mušti
Lenkų.
Prancū

ną, kuriuo bus galima pakilti
pielia. Gal jis dalyvaus Lietu
TESTĄ PRIEŠ VARŠADel tokio rimto musų De “Pavasarininkai” surengė va augštyn be jokio jsibėgimo.
zija, sakė jis, jokiuo bildu ne vių-Lenkų konferencijoj.
VĄ.
legacijos nusistatymo
galės karą, kuriame vaidino “Keis Turės penkis motorus. Užbai
gali leisti Vokiečiams maišyir “Mir
pasidžiaugti Amerikos Lietu tučio nužudymas”
ties į Silezijos reikalus.
ANGLIJA ATMOKA 17 MI
Roma, Geg. 16. — Italijos
Lietuvos Atstovybė yra ga vių Visuomenė. Vilnius turi ga”. Viskas gerai nusisekė, gsiąs Liepos mėnesyj. Dirbdi
Briand sakė, kad jei An
LIJONU SKOLŲ.
užsienių reikalų
ministeris
vusi šiandie tokią
“Eltos” būt prie Lietuvos. Duodama tiktai atėjo nusigėrę vietos na vietinio anglies pirklio kie
glija
pageidauja
įvesti
Silezi

Sforza Italų
pasiuntinybei
' kablegramą, pasiųsta iš Briu- autonomija ne Lietuvos Ry milicijantai, atsisėdo primose me, ties 49 Ct. ir 16 gatvės.
joje tvarką, tegu ji ten pa New York, Geg. 16.
Kaip Hejj0 Gegužės 11 dieną:
Varšnvoje pasiuntė įsakymą
tams, bet kultūrinė autonomi vietose ir pradėjo šposus krė ATĖMĖ PINIGUS IR AUTO
siunčia
savo
50,000
karuomešiandie
Anglija
atmoka
17
mi
kuoveikiaus painformuoti LenT, .
,
. . .
“Gegužės 6 dieną derybos ja Lietuvos piliečiams, kurie sti.
MOBILIŲ.
:i * *
vi
nes, >»<*t Vokietijos kareiviai lijonų dol. skolų Suv. Vaisti- j
ku vyriausybę, idant AugstoJ
Buvo dar bjiauresnių atsitiki
vėl
prasidėjo.
Atvyko
Askekalba
lenkiškai.
Ix*nkų
kaip
tenai
nebus
toleruojami.
joms. Toji skola, tai specijale
joj Silezijoj Lenkai sailgotuAl. Harris, 1145 So. St. Lonazy. Nymansas yra pareiš- ir nėra. Su jokia unija nesu mų. Valsčiaus taryba kovoja
skola
ir
ji
neturi
nieko
bendra
Siųlomas tarpininkavimas.
si daugiau lieti Ttalų kraują.
su girtuokliavimu, o čia mi uis avė., pranešė policijai, kad
su penkių milijardų dol. skola. kęs, jog deįrybų pamatu yra tinkama. Norima sudaryti eMinisteris sako, jogei tok
lygybė ir abiejų valstybių ne konominė sutartis, sulig ku licijantai pasigėrę vaikščioja jį automobiliu važiuojantį nnt
Po tokių priešginiaujančių
sai yra Balų vyriausybės ir
priklausomybė. Mes esame pa rios Lenkijai, kaipo musų ka- gatvėmis ir žmones užkabinė kampo Roosevelt road ir \Vells
pareiškinių čia ir Lo,ulone pa ŽMOGUS ĮKRITO UPĖN
gyventojų noras.
Ministeris
tiekę deklaraciją, kurioj jmb- •nyninei valstybei, pažadama ja. Tuo tarpu milicijos vadas gat. užpuolė plėšikai.
kilo nepaprastas trukšmas. An
Sforza pažymi, jog Lenkų vy
Atėmė nuo jo $67 ir auto
rėžiama, jog Vilniaus grąžini duoti geriausios prekybos są nieko jiems nesako.
gi i jos laikraščiai, paremdami
Nuo
Clark
gatvės
,
tilto
uriausybė turės pilnai atpildy
Sunku Ims ką gera padary mobilių.
savo premjero
nusistatymą, pėn krito ir nuskendo John mas yra pagrindinė sąlyga, to lygos, kaip kokias mes galime
ti už kiekvieną nužudytą Ita
liau kulturiinė autonomija vi suteikti ir kitoms valstybėms, ti su girtylie, jei patys val
dar smarkiau pradėjo akėti Manly, 4828 Justine avė.
lą kareivį Augštojoj Silezijoj.
siems Lietuvos piliečiams, ku su kuriomis draugingai gy dininkai pasigėrę piktina žmo
l/cnkus ir jų globėjus Pran
rie vartoja I/etikų kalbą; to vename. Tuo tarpu dar nekal nes.
cūzus. Prancūzų laikraščiai toDEL AMBASADORIAUS
euzija uoliai paremia
visas liau duodamas sąjungininkams bama apie sienų nustatymą,
Svetimų šalių piniprų vertė, maikino pat tonu atsikirto.
KALBOS.
Varsa vos suktybes.
Matant (Lenkams) liuosns priėjimas nieko neknlbama apie Lydą ar 3š DARBININKŲ JUDĖJI nnnt nemažinu $25,000, Gegužės 14
Kai-kurie laikraščiai pagatas visas neteisybes pagaliau transitui prie juros.
MO.
buvo tokia pagal Merehants Lo
ba Gardiną. I/cnkni gali juiWashington, Geg. 16. — Se- linu pasiųlė Augštosios SileAnglija neiškentusi
ir bėrė
mi
and Truat t'o.:
ufiti* pakilo nepasitenkinimų zijos klausimą pavesti
rišti
“Lenkai yra pasiutę muitinių norėti, idant mes ant visados
viešai karčią tiesą lankams ir
Kaunas, ftv. Juozapo Lietu AnglijoK Hterlingų Rvarui $4.00
dėl naujo
Suv. V. Anglijai kadir Suv. Valstijoms. Tuo ke
suvienijimą
ir panaikinimą išsižadėtume Gardino ir kitų
Prancūzams.
ambasadoriaus Ilarvey, Gauta liu norima suturėti nuo vaidų
muito rubežių tarp abiejų val miestų Lenkijos naudon, jeigu vių darbininkų draugijos Šan Praneuzijoa šimtui frankų 8.59
5.C5
žinių, jog Ilarvey Londone Angliją su Prancūzija.
Yra baimės, kad dėl Lenkų stybių dėl išdirbinių abiejų ša jau mums turėtų patekti Vil čių skyrius gerai gyvuoja. Ne Italijos šimtui lirų
senai
buvo
visuotinas
susirin

Vokietijos šimtui markių
1.78
kalbėdamas Angliją pavadinęs
nepakiltų naujas karas Euro lių. Mes *estme atmetę uniją, nius. Čion bus sunkesnių gin
Pavojus Europai.
kimas,
kuriame
dalyvavo
78
Lietuvon šimtui auksinų
1.78
Suv. Valstijų motiniška šali
poje. Tuomi galėtų pasinau ir pasiųlę ekonominę sutartį, čų. Palauksime žinių.
mi.
nariai.
Pirmininku
buvo
išrinLietuvos
Inform.
Biuras.
Lenkijos
šimtui
markių
.13
Iš visako matosi, jog Prnn- doti radikalai.
pamatuodami ją ant santikių,

DERYBOS BRIUSELYJE
DAR EINA.

PINIGŲ KURSAS.

DRAUGAS

2
beralais pasirodė bailiai ir ne
galvų, kritingoje valan

LIETUVIŲ KATALIKŲ MĖNRAŠTIS tekę

Federacija ir musų Kunigija.

doje pakilo katalikų (centro)
Musų politikos uždavinius
vienas vadas, Dr.
Eina kasdieną Išskyrus ncdėldienlus. partijos
PRENUMERATOS KAINA:
\Yirth, ir išgelbėjo savo tėvy tiksliai vykinti galės Federa
CU1CAGOJ IK UŽSIENYJE:
cija, rišanti į krūvų visas mu
nę.

“DRAUGAS”

Mrlunis ............... ......... *8.00
Pusei Alėtų ............. * • • 'l-00
8UV. VALST.
Metams ..................................... *0.00
Pusei Metų ............................ 3.00

Prenumerata mokosi ĮSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užalraSymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Ifiperkant krasoje ar esprese "Money Order" arba įdedant pinigus į
registruotų laišką.

“DRAUGAS” PUBL. C0.
2334 S. Oakley Avė., Chicago.
Tel. Roosevelt 7791

Nelengva Lenkams įsigyven

ti Vilniuje, kuomet jie nepa
kenčiami vietos gyventojų. Nei

Gudai, nei Žydai, nei kitų tau
tų žmonės jiems neprielankus.
Net patys sulenkinti valstie
čiai žiuri į Lenkus, kaipo į

Kas išgelbėjo Vokietijų nuo paprastus užpuolikus, krauge
pragaišties, kokia gamino jai rius ir skriaudėjus. Visi jie pa
siilgę laukia, kuomet Vilniun
Sąjungininkų ultimatumas?

nės. Taigi, socijalistai

buvo

ponai, gi kitų partijų žmonės
skaitėsi bernai.

Laikui bėgant, tie ponai soci
jalistai apsižiūrėjo, kad jie per
daug tamsus, kad šviesesni

lės Komisijos pirmininko, pul
kininko Cliardignv, kad jis
plebiscito metu leistų be vyrų
ir moterims balsuoti. Pirmi
ninkas atmetė tų reikalavimų.
Ir už tai jis turėjo bėgti iš
\ ilniaus Kaunan. Ponios už

žmonės turėtų jiems tarnaut:.
Prieš juos tad pakilo didelis

siundė prieš jį savo moterų le

visuomenėje nepasitenkinimas.

gijonus su kiaušiniais.

Kad išgelbėjus nuo galutino
suirimo savo partija, ir ka I

nepraradus vardo visuomenės
akyse, socijalistai ministeriai
svarbesnes vietas užleido kitų
partijų vadams, gi patys grį

žo j sau įprastų darbų —
skelbti darbininkams socijalizmo “evangelijų”.
Ir šiai Vokietijai atėjo tam
siausia valanda.

Sujungi įlin

kai pastatė griežtų ultimatu
mą. Sąjungininkų reikalavi
mai reiškė Vokietijos suskal
dymų ir pragaišlį, jei jie ne
būtų buvę išpiblyti.

Tuo tarpu buvo atsistatydi

nęs ministerių kabinetas. Rei
kėjo rasti drąsų žmogų, kuris

sudarys kabinetų ir gelbės Vo
kietiją.

Socijalistus prezidentas krei

pėsi į tuos pačius socialistu*
ir liberalus. Nei vieni, nei kili
nesutiko tverti naujo kabineto.
Ii kuomet socialistai su U-

“Associated

Press” kores-

pouricntns sako, jog

Vilniuje

yra tūkstančiai Lenkių mote
rų. Jos nutarusios V ilniaus ne
atiduoti Lietuviams.
Reiškia, Vilniaus uzurpato
riai pasikvietė talkon mote

ris, kuomet nerado pas vietos
gyventojus užuojautos.
Tai paskutinė jų priemonė.
Ji liudija, jog lankai — kiau

šinės rūšies karžygiai, jie mė

JUODI TAŠKAI SAULĖJE.

Buenos Aires,

Argentina.

turėtų tų savo sargybą pildy
ti ir Tarybos rimbuose. Vieni

“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti šios

MALDAKNYGES

stovams, treti yra priešingi
visokioms luominėms privile

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

gijom b. Reikia tikėties, kad 5
musų dvasiškija savo metinia |

šios maldaknygės formatas yra 5^x3%.Puslapių turi 958, bet ne
ant plonos poploros. Joje yra įvairių įvalrlau-

me suvažiavime prieis prie vie 3 stora, nes spausdinta
nos bendros nuomonės šiuo 3 šių maldų.

klausiniu.

(Jau dabar reikia

nusistatyti, kati Seimo metu |
negaišinus jo darbų
tuščiais

ginčais. Red.) Lai bus man
leista išreikšti savo nuomonę.

Ar verta neįsitikėti?

5
=

|

Atsakydami klausiman svars
vintoja.
sioji musų visuomenės silpny tykime musų inteligentams — S
bė, kurių gabiai moka išnau veikėjams statomus priekaiš 5
Musų kunigija, tikiuos, su
:
doti musų priešai.
tus.
tiks su šia nuomone: vyriausia
|
Berods turime pripažinti,
Ar jie nepareiškia tinkamos 3
musų Federacijai naujos gy
kad, kaip pažymi oficijaliai dvasiškijai pagarbos! Nemalo S
vybės tiekėja yra musų ger
kunigų nutarimai, visa musų nu teirautis apie teikiamų pa 5
biamoji dvasiškija. Juk ji yra
dvasiškija principe pripažįsta, garbų. Kiekvienas gerai išauk |
Kristaus idealų skiepintoja, ji
kad Federacija ir Tautos Fon lėtas žmogus, visvien kokios =
dvasinės kultūros nešėja, ji vy
S
das yra remtini. Jeigu ne vi
jo politinės pažiūras pagerbia
riausioji tautybės gaivintoja.
|
sur čia žodis tampa kunu, tai
kitos partijos žmogų, nors yra
Gyvenimo praktika rodo, kad
bene šios spėjamos priežastys jo idėjinis priešas. Amerikos •
kur parapijos klebonas remia
|
iššaukia nesutarimų.
Lietuvių tarpe šis pagrindinis
ir vykina Federacijos idėjų, te
5
1) Musų visuomeninė organi etikos dėsnis dažnai mindžio
nai gerai sekasi josios sky
zacija davė progos iškilti, au- jamas, ypatingai jeigu kalbė
torito įgauti kai-kuriems pa sime apie antikatalikiškos pa
sauliniams veikėjams. Tai mu kraipos žmones. O musų orien
sų jaunoji inteligentija ir'pra tacijos veikėjai ar nepanašiai
silavinusieji darbininkai. Jie elgiasi? Nelabai galime jiems

•

e

e

ninkai, dar nesuspėjo visos mu mano gero išauklėjimo gavusi,
sų dvasiškuos pripažinimo ir ji ne žodžiu, bet savo gyvu
paramos įgyti. Ar kari jie jau elgimosi budu, savo pozityviais
ni, ar kad jie naujokai, ar darbais privalo smelkti jų išPasikad kuris-nekuris iš jų gal auklėjimo nedateklių.

Šios maldaknygės yra nedidelė®. Turi
Spauda aiški.

.

.

beveik

800

po

puslapių.

Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
Pulkim ant kelių............................................................ 2.50 |
Pulkim ant kelių ....................................................... 2.00 Š
Pulkim ant kelių ....................................................... 1.85 =
Pulkim ant kelių .....................................•..................... 1.50 5
kainų

S

Maldų Knygelė ......................................................... .. 75c.
Maldų Knygelė ................................................................ 50c.

|
=

Ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už
įvairumas priguli nuo apdarų.

pirmesnes.

Jos

Užsisakydami adresuokite:

5 2334

So.

“DRAUGO” KNYGYNAS
Oakley Avė.
Chicago, UI. =

mniHtiiinmiitiiHimiiiiiiiiiiftimiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmimiifli
išgirsti, kad galutinai nuomo
nėms paaiškėjus pranyktų visi
šešėliai ir viena, sutartina, ga
linga katalikiškos akcijos idėja

ir darbuotės — kunigų ir pa visus suburtų po Federacijos
vėliava.
saulinių veikėjų.

Nematydami kunigų pritari-

mo ir padrąsinimo, gi neįsitikėjimų nujauzdami, musų pa

nerodė reikiamo tikybinio aiš žeisti kito neišauklėjimo stoka, sauliniai veikėjai netenka ener
kumo, ar tinkamos pagarbos tai visvien kų savo auklėjimą gijos darbuotis ir traukiasi iš

Telefonas Armitape 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plano, Teorijos Ir
Kompozicijos
2021 N. VVestem Avė.
Chicago, UI.

visuomeninės dirvos. O ištik r ųžo kompromituoti.
,jų naujų už Kristaus idealus
džiu — dėl šių ar kitų priežas
Nemanau kad butų galima
čių gana žymi musų dvasiški- musų veikėjus įtarti jų religi kovotojų atsiradimas, nemažas
jos dalis tiems pasauliniams niuose įsitikinimuose. Beveik buvo laimėjimas musų visuo
S
menei.
veikėjams nejsitiki.
Tel. Canal 267 Vak. Oanal 2118
apie visus juos tikrai žinoma,
liet
gal
yra
pavojaus,
kad
2) To neįsitikėjimo pasek kad jie pavyzdingai eina savo
DR.
ZALATORIS
mė beplintųs kunigijos tarpe tikybines pareigas, daugelis iš musų Federacija su savo da
Lietuvis Gydytoju Ir
sumanymas, kad norint apsau jų sudaro gražiausias krikščio bartine konstitucija be privile

musų

dvasiškijai;

P. Z.

goti musų Federacijų nuo visų niškas šeimynas. Jie aktiviai gijų gali iškrypti iš kataliky
galimų pavojų ir iškrypimų, dalyvaudami katalikių organi bės ribų?
Įdomu butų išgirsti spau
dvasiškijai zacijose, palaikydami krikščio
tam tikros ypatingos teisės nybės veikalus tuomi pat duo doje panašiai tezei argiflnentaFederacijos Taryboje (apie tai da savo vardu tinkamų pažy ci.jų. Kas už jos teigimų stovi
teatsiliepia.
Vyturys.
buvo paminėta “Drauge”, ap mėjimų.

reikią

pripažinti

Chirurgas
1821 So. Halated Street
Valandos: 12 Iki 12 ryto; 1 Iki 4
po plet. t Iki 2 vakarą.

rašant Tarybos posėdžius CbiRed. pastaba. Kaip aktualus
Tad šiuo žvilgsniu neįsitikėcagoje—Kovo mėn. šių metų). jimas yra be pagrindo. Ir gai klausimai Yvturio keliami, niuKaipo tikybos ir doros sargai la, kad tokio įtarinėjimo kar sų veikėjai galėjo pastebėti. | Perkėlė ccavo ofisą po nnm
”ex officio” savo parap. kun. tais esama. Jisai, tarsi vėžys Butų gera ir priešingų balsų J4729 So. Ashland Aveniu

> ŪR. CHARLES SEGAL

vyje

prie

žemės,

kad

vėjas

—E i va pabėgioti — patarė

SpeclJallstaa
|I>ŽIOVV, MOTERŲ h- VYRŲ UGI

ĮValandoanuo 10 Iki 12 lAryto: nao|

■2 Iki 6 po plotų: nuo 7 Iki 8:2*|
mažiaus juos glamonėtų, ima pirrnasai
Svakaie Nedėltomla 10 kii 1
juos snaiatulys, bet jie kovoja
— Kelkiva — sutiko antra
Telefonas Dresel 2880
Ankščiau atvykusių Šaulių su snauduliu, varo ji tolyn, ža
Rudens diena. Debesys plau
sis.
kia per dangų, vėjas juos vaiko vadas pasiuntė savo būrio du dina viens kitų ir pasakoja
Juodu pasikėlė nuo žemės,
ir draiko. Vežimų virtinė išsi šauliu j sargybų, už miestelio viens kitam, savo atsitikimų
užsikabino šautuvus ir pradėjo 1
tiesusi keliu važiuoja. Ratai ant kryžkelių.
kovus, baido miegų.
bėgioti keliu pirmyn ir atgal.
klimpsta purvynai!, vėl išplau
Paskirtoji vieta buvo maž
J. P. WAITCHES
Yėjas jiagaliaus perpūtė per
Tamsu, nepastebėjus duobe
Lawyer
daug
nuo
miestelio
pusė
vars

kę tolinus rieda.
jų
plonus
paltus,
smul lės kartais net akysna purvai
LIETUVOS ADVOKATAS
Arkliai traukia savo vežimus to. Nors ir stipriai išmirkę šau
kučiai vandens lašeliai limpa tyška. Ši(d< riek sušilo, 1x4 dar
4601
South Hermitage Avė.
lių batai,nuo purvo ir vandens,
gerokai įšilę...
prie baltinių, varva užukaklėn. (langiaus apsitaškė ir išsipur
Tel. Uoulivard 8080
Vežimuose sėdi
ginkluoti liet jie to nepaiso, eina į
Abu sargybiniu pasijuto su vino, paėjėję šiek riek tolinus,
šauliai. Jie važiuoja tolyn, to paskirtų vietų. Atradę paskir
šalę, šiurpas pradėjo juos kra atsisėdo po kryžiumi ir laukia
tų vietų, išsirinko patogesnę
lyn... .
tyti..
ateinant jų pamainyti.
Vėjus pučia, slaugia tele vietų, iš kur butų galima ge
— Ar tan šalta?— klausia
Laukia... Laukia... Sutemo...
fonų stulpai, smulkus lietus riau priešus pasitikti, paga
s V. W. RUTKAUSKAS
vienas, kito.
ir vis nieko nesulaukia.Sutemo
krinta ir vilgina šautuvų vam- linus apžiurėjo gerinus aplin
— Nelabai, pinniaus buvo taip, jog už keleto žingsnių ne
ADVOKATAS
kinę vietų.
t
ždzius..
OflMM niUmlrAtrl:
buvo galima žmogaus įžiūrėti.
rankoms
šaltoka,
bet
kai
įsi

Stovėdami ilgai dar dairėsi,
Kaulių veidai rimti, kų žiu ukišau į kišenes — sušils, da
— Kas ten šneka ? — pinta- Į I 29 South La Šalie Street
pie kų mąsto, kai-kurie juo-1 klausė, liet niekur nieko nema■
Kambarin 2S4
tik vėjas pasiutusiai pu- rė vienas. Abu tuojaus atsisto
kauja. Vadui važiuoju pirma-{tyri, negirdėti, paguliaus atsi- bar
Telefonai:
Central <8M
v•
e»a.
jo,
apsidairė,
bet
nieko
nematė,
me vežime, jie labiau už kitus sėdo, nes jie matė, kad viso
— Man irgi taipat
vėjas tik šiek tiek palūkėję išvydo
Vakarais, 812 W. 33rd 8t
susi milinę. Jų visas būrys sto laiko juk negalės išstovėti, o
Telefonaa: Yards 4flni
reikalo stovėti, gerokai įkyrėjo, plonas paltas du juodu šešėliu, pagalinu kai
ja į mūšį ir nuo jų sumanumo beto nebuvo

nes į visas puses buvo galima! «eapsaūgo nuo šalčio, o šovi

niai
kišenėse neleidžia
nei
viskas matyti.
Sėdi,...
dairosi...
kartais kiek, ant šono pasiversti.
į miestelį atvažiavę, apsisto
Valandėlei nutilo.
jo valsčiaus valdybos bute, va klauso ištempę ausis, bet nieko
— Vteta šalta, pyragai nedui nuėjo į jiuštų prie telefo nemato, negirdi, tarsi visu bu
rnnlta
vienas buvo bepra
tų išmirę. Temsta...
no.
Netrukus atjojo keletas rai

Šaltas

rudelis vėjas

pučia,

arčiau prisiartino, pažino sa

vuosius ateinant pakeisti.
Linksmi abu grįžo į miestelį

vakarieniauti, užmiršo ir apie
šaltį, kuris stovint sargyboje

auštant keliauti pirmyn

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiai

Rcą. lįst IndepenHenea Mv<L
Tel( fonae Voo Huren 2M

DR. A. A. ROTH,

kankino ir visus patirtus ne
dedąs niunioti, 1x4 besikalba} malonumus.
HitMi <>ydyinja« ri Chlrargaa
dantys vien darkė meliodijų. Vakarieniaudami visai apšilo.
SjM-cIJaU.staa Moterišką, VjrrlAkų
Vaikų Ir visą chronišką Ilgų
— F, u, u, i, i, i — kalasi Nuėję atsigulė.
VALANDOS: 10—11 ryto 2—« po
Rytų aukšlį atsikėlė iš mink pidą, 7—8 rak. NedėMnml* 10—12 4,
dantys antro
’— F, u, u, u. — šinrjms ei štų šiaudų guolio, “kiaulių Dfl^ S*M Ko. llalsted Rt.. Chloago

Geg. 16. — La Pluta obser telių kito būrio ir pasakė, kuri lietus smulkiais lašais krinta,
vatorija paskelbė, jog saulėje tuojau atvažiuos ir visas bū šalta darosi rankoms, plonas
jų pirštinaites vėjas lengvai
pasteliėta daugybė apsireišku rys.
•
Atvažiavo būrys, bet labai perpučia.
sių juodų taškų. Vienas taškas
migio’’ (kaip jie patys vadi
Gižia vėjas
medžių šakose, na j»er jųdviejų kpnus
taip didelis, kaip musų žemė, nuvargęs. Reikia pasilsėti. Nu
—- Kai, kai, kAl,kal — kalasi na). Keliaus tolinus.
ir matomas be jokių prietai-j tarė apsinakvoti čia pat ir tbk zvimbia tidefonų stuljmi. Jie

sų.

e

Aniolas Sargas — juodas apd.............................. $1.25
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd.................. 1.75
Aniolas Sargas — juodais apd............................... 1.50
Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd........... 1.75
Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
paveikslėliu ant apd...................... ........................ 1.75
Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd.............. 1.50
Dangaus žvaigždutė — juodo andek. apd. ...... 1.00
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
Aniolėlis — juodais apdarais ............................... 1:50
Aniolėlis — juodais apdarais ................................... 0.75

padarę įtakos į musų liaudį, tokį priekaištų daryti. Gal yra graužia musų visuomenę, ne
užėmė
atsakomingas vietas vienas, kitas neužtektinai iš leidžia jai stiprėti, nes josios
spaudoje ir organizacijose, bet auklėtas, negerbiąs kito as stiprybė ir susidaro iš abipusio
kaipo nauji musų visuomeni mens, bet jeigu kunigija nusi įsitikėjimo, bendros pagarbos

SARGYBOJE.

gina slėptis už moterų nuga mūšio laimėjimus panūs.
Netoli miestelis riogso,
rų. Kad moterys jų neupgins

ir neišgelbės, suvaimi aišku.

sulyg to Muhianymo jniiiiuMiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiNiHiiiiiimiiiiiiiiuiiiii

reikalauja sprendžiamojo balso
Rodos neverta išrodinėti, Taryboje visiems klebonams,
kad negali būti tvirtos dva kiti tik kunigų provincijų at

riui. Ir priešingai, kur klebo
Šitas klausimas labai svar sugrįž žmoniškoji, demokratin
goji Lietuvių valdžia. Nes pa nas jos neremia,ten jos arba vi
bus.
staroji neskriaudėja, bet teisy sai nėra, arba, būdama, džiova
Turime žinoti, jog karų prabės vykintoja ir palaikytoja. serga.Kitaip negali būti,nes su
lošus kaizeris paspruko OlanJinai nėra poniška, bet suda lyg Federacijos konstitucijos,
dijon, gi Vokietijos valdymų
klebonas yra savo parapijos
ryta iš darbo žmonių.
tuojaus pasisavino socijalistai.
skyriaus
dvasios tėvas ir va
Nerimsta Vilniuje nei pats
Paėmę savo rankosna valdžios
vairęjie pašisMbTpašaSiui 7™“^ Vilnijos uzurputo- das. -Vyriausias Amerikos Ka
nūs Želigovskis. Jis ėjo ten talikų Komitetas AVasbingtovaldų buvusiųjų imperijų. Jie
Varšuvos imperijalistų siun- ne, beorganizuodanias visos Aužbėgo už akių kitoms parti
čianias. Turi jis skaitlingų ka- merikos vyrus katalikus, įrašė
joms ir protavo atliksiu ten
jų konstitucijon, kad klebonas
ruomenę, kuri ir-gi nepilnai iš
žymias atmainas įvesiu ktioplasavo narapijos vyrų organiza
tikima savo viršininkui.
čiausias soči jai istines refor
Tokiose apvstovose Lenkams cijoje yra garbės pirmininkas.
mas.
negalimas gyvenimas. Kasdien Musų-gi konstitucija kapelio
Bet veikiai paaiškėjo, kad
jie laukia valandos, kuomet
nams
(klebonams)
ne vien
socijalistai yra lyginai tuščios
Varšuva juos visus atšauks iš
garbę,
bet
ir labai
svar
statinės. Jos barška garsiai,
Lietuvos sostinės. Teeinu nesubot. iš jų barškėjimo nėra uau-,
bių — garbingo dvasios vado
ftiukia.
Varšuva, matyt, vis
dos.
dar tikisi nors suktybėmis ar ir Katalikų Bažnyčios atstovo
Valdyti viešpatijų, ir tai dar
prievarta laimėti Vilnių ir ki — rolę skiria. Teleista bus užsuirusių, pasirodė, reikia pro
cituoti:
tus Lietuvos plotus.
tingų galvų. To visa stigo soIš “Associated Press” ko
“Vietinis klebonas yra
cijalistams. Pamatę vieni nieko
respondencijos tenka išskaity
sk yriaus dvasios vadovas,
neišdarysių,
jie
pasiskelbė
ti va kokių žinių apie Vilnių.
“patrijotais” ir ėmė šauktis
Ji- yra skyriaus valdybos
Kuomet Lenkai tikėjosi su
paged bon kitų partijų vadų.
narys. Klebonas gali dvasios
lauksiu plebiscito, juos krėtė
Pirm to jie vis-gi apsukriai
drugys. Jie buvo įsitikinę, jog
vadovo priedermes pildyti
pasidarbavo, kad jų partijos
plebiscito metu gyventojai pū
pats arba per kitų katalikų
žmogus liktų laikinu preziden
duos savo balsus už Lietuvų.
kunigų, nuolntai gyvenantį
tu. Kitos partijos prieš tai neTad be Lenkijos mozurėlių, jie
skyriaus apielinkėje”. (§ 30,
sispyrė ir socijalistasEbei t įsė
sukvietė Vilniun daugybę Len
do prezidento kėdėn.
Amerikos Lietuvių R. K. Fe
kių moterų. Vilniaus ponios iš
Pašauktos pageliam partijos jų sudarė legijonus. Tuo metu
deracijos Konstitucija.)
atėjo gelbėti socijalistų. JŠpin Vilniuje savo ofisų buvo turė
džiu visi ministeriai buvo so jusi Sąjungininkų Kontrolės
cijalistai, gi jų asistentai ir pa Komisija.
tarėjai buvo kitų partijų žmo
Ponios pareikalavo Kontro

klebonai

Nesutarimai ir jų priežastys.

Tokiu budu katalikų parti sų visuomenės pajėgas ir pas sios ten, kur nėra dvasios va
ja prirodė, kad ji yra ne tuš tangas. Bet Federacijai, pla do, arba kur jis šalinasi nuo
čias socijalištinis barškalas, čiai išsišakojusiam organiz vedamųjų, arba vedamieji bė
bet patriotinė organizacija. Ne mui, stinga reikiamos gyvybės ga nuo vado. Ten tai bent tam
valdžios uzurpacija jai rupi, ir veiklumo. To organizmo šir sybės kunigaikščiui pjūtis! Ir
dis — sekretoriatas tyliai pla
bet patriotinė priedermė.
turbut niekas taip nedžiugina
Krizini pasibaigus bailiai ka, jo atskiri sąnariai — ša musų bedievijos ir Amerikos
socijalistai vėl išlys iš savo olų. kos silpnai juda. Tam organiz šovinistų - amerikanizatorių,
ir garsiai subarškės, bet gar mui reikia naujos dvasios ir kaip tas faktas, kad musų ku
siai barškės. Vokiečių visuo gyvybės: galvai — smegenų, nigija ligšiol neturi bendros
menė, tikimasi, padarys galų širdžiai — kraujo, visiems są drausmės ir bendro takto Fe
nariams — naudingo maisto.
tiems jų kvailiojimams.
deracijos ir Tautos Fondo
Kunigija — Federacijos gai žvilgsniu. Tame yra didžiau

Ir Moterys Kviečia
mos Talkon.

Vokietija Išgelbėta.

Pirmadienis, Gegužes 16, 1921

dar geriuu prisiglaudžia grio- jų dantys

I. Vilutis.

TiHmim

Droeer O0»S
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PLATINKITE

“DRAUGĄ.”

T'irmadlents, Gegules 16. 1921

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI.
Pirmas Posėdis Brukselyje.

ORIŪBKS

Apie Sųjungos darbavimųsi
praeitais metais padarė platų
pranešimų Sųjungos Valdybos
narys V. Zakarevičius. Iš pra

dėjęs taip įdomios, kaip pa

DETROIT, MICH.
Koncertas.

išvažiavusį p. Milošų. Lenkų gana gerai, žinoma, kiek tai
delegacijos pirmininko p. As- leidžia palyginamai nedidelis
kenazio nėra. Jo vietoje laiki Sųjungos kapitalas. Koperaci
nai dalyvauja Lenkų pasiunti jos idėjai plėsti ir padėti ats
nys Belgijoje grovas Sbians- kiroms bendro vėms-Sųj ungos

kiant ūkininkams
reikalingų
Norėdami suprovokuoti Lie
įrankių ir varant plačiau že
tuvius, Vilniaus Lenkai į Bruk
mės ūkio produktų supirkinė
sėlio Konferencijų siunčia at
jimų. Produktams perdirbti,
virus Lietuvių priešininkus:
kaip pavyzdžiui: pienui, stei
miesto prezidentų Bankow»kį.
giama pieninės, plečiamas sų
kuris pernai viešai pareiškė,
jungos skerdyklos Panevėžy
nei pusės valandos nepakęsiu*
darbas. Kad Sąjungai geriau
Lietuvių valdžios Vilniuje, ir
vyktų aprūpinti žemės ūkio
Federavieių, kuris viešai reikn
reikalai, kviečiamas agrono
Javo atimti iš Lietuvių namus.
mas ir pieninės mokovas, ku
Lietuviams pareikšta, jog
riems išlaikyti prašyta Žemės
jiems draudžiama, leisti laik
Ūkio ir Valstybės Turto Mi
raščiai ne Lietuvių kalba, nors
nisterijos subsidijos.
toki laikraščiai ėjo jau dveji
♦Sumanymai, tiek seksis įvymetai. Daroma tai tam, Icac
kdinti,
kiek leis aplinkybės ir
Lietuviai nekliudytų meluoti

sidėjus svarstyti tų dienotvar

kės punktų, kur minimas kul

VARGONININKAS, suprantąs buž-

Kaina: Neapdarytos ................................... 50c.

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėt
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerų adresų, kam no
rite siųsti į Lictuvų.
Užsisakydami adresuokite:

Jie pažymėjo Juozo 'darbštu rusietas audėjams kelias bus
mų ir gero budo privalumus. apmokėtas. Atsišaukite SubaDiakonas Juozas bus įšvęs toj nuo 2 iki 4 po pietų kamtas į kunigus Gegužio 21 d. baris 1854 208 S. Ta Šalie St.
7:30 vai. ryto Šv. Vardo ka Telefonas Wabasli 6540 arba

2334 South Oakley Avė.

South Bend Woolen Co.
So. Bend Ind.

Linkime tau, širdingasai Juo

zai geriausios

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.

tiesiai į

tedroje Chicagoje.
kloties uoliai

Chicago,

besidarbuojant Kristaus vyny-

Bonus.

ne.

Kastantas A. Lukšis,
Lietuvių Prekybos Bendrovės
įgaliotas agentas.
tuvių Pre'

imt pinigus ė-d siuntinio į Lie

KREIVOS AKYS
Pataisytos
3 m. Kūdikiui,

“Draugo”

redaktorius. Išėjęs ant scenos

rimtai:

Aš esu Lietuvis ir norių pranešti
savo viengienčiams ką I)r. F. O.
Carber yra padaręs mano kudiklui.
Kam skauda akis lai tos atvažiuoja
pas Anton Vapsta, 2327 w. 22nd
str. arba pas Peter Vaičluns, £655

W.

43rd

Str.

lai

pamato šių

kudi-

kių akys pataisytos.

Franklin O. Oarter, M. D.
23 metai prie State gatvės

Akių — Ausų — Nosies ir
Gerkles Specialistas
120 State St.,
Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldienlals nuo 10 Iki 12.

koperutoriams

vilties, kad artimiausiu laiku karevičius, Bronius Leonas, daugiausia rupi ir dėl jų taip
visos Lietuvos Koperatyvų su Juozas Tūbelis ir Ed. ftulčys, gausiai apsilankė į suvažia

6205 8. Halstcd, 2407 W.
1850 N. Wrtl8 St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijoje.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Deetgnleg bizniui Ir namams.į
Vietos duodamos dykai, Diplc
Mokslas
lengvais
atmokėjlmals
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa-1
lkal&ukit knygėlėa.
Tel. Seeley 1648
SARA PATEK, pirmininkė. 1
lOOOODOOOOODOOeODOOOODOOOri

Ar esi nervuotas, kenti galvos
skaudėjimą, ar tomisto* akjs
ašaroja, raidės snsltoė*a kuo
met skaitai, pailsto aM*
siuvant, jei tolo. tuojau*
ri pirmiausia pasiteirauti
no 15 metų patyrimo,
kuj
suteiks tam t etai geri*w<ą pi
tarnavimą.
’

JOHN J. SMETANA

I Dr. M. T. STRIKOLTS I

B Lietuvis Gydytojas kr Chirurgas 1
5722 8. VVinchester, gražus 7 kam
Pcoplos Teatrt* Name
barių mūrinis namas aržuolo ir rau
Bl616 W. 47th Str. Tel. Boul. 16oJ
donmedžio vidus, elektra, lotas dide
lis miegainieje porčlai, duris su veid įvalandos: 6 lkl 8 vak. Nedėl192
I
rodžiais. savininke našle turi būti Ilki 1$ ryte.
parduoto trumpų laiku. Kaina $8,500
Res. 2214 W. 49rd Street
Namas 6719 VVinchester, j mokėt išNuo ryto Iki piet.
kalno reikia $1500.00. Atsišaukite
fTel. McKInley 268
f
CaMll Bros.
5501 S. Ashland Av. Tel. Pro.M$»ect 580

I

I

I

Parsiduoda murini* bangalow 5
kambariui furnaco apšildoma, niu
ro garadžius ir vištininkas parsiduo
da pigiai, priežastis ligos. Atsišau
kite.
7210 Ko. RoCka-cll St.
Chicago.

Lengvai* gali padaryti nuo $40 iki
$50 J savaitė prie Bavo dabartines
algos parduodant Life Insurance tar
pe savo draugų vakarais. Rašykite
I
P. ADDTS
6217 Itrescl Avr.
Arba telefonuokite
Dorvhcstcr 9506
Rlle vakarą.

Ant pardavimo 8 šėral Cooperatlve

tat kad aš važiuoju I seną krajų. At

DR. A. K. RUTKAUSKAS

KAIP JUSy AKIS

1801 So. Ashland Avė., Cli

Soclety stocko už burgain kaina už

sišaukite.

kertė 18-tos gatvės; S
Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S AptieKo*
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 16 ryto Iki
va. Nedėllomis nuo 9 ryto
12 dlen.

Tel. Randolph 289$

A. A. SLAKIS

Nerviškas?
Tūkstančiai kentėtojų nuo
nemiego
negmmuliavimu
dispepsijos
galvos skaudėjimo ir kitų ligų,

ADVOKATAS
Ofisas vtdnmiestyj
A8SOOIATION BLDO.
19 8o. La 8aUe St.
i Valandos: 9 ryto ikt
po
PonedėHals Iki 2 apkars
Nekėliomis 0(1*02

t

~ r* Zt'
i'vt.

Dr. Milės’ Nervine
Kodėl TU Nepamegini?
Ar

esi vartojęs Dr. Milen
AnU-Pofti Pilis?
PASIKI.ACSK SAVO VAISTININKO

♦C

Canal

4222

DR. C. i CHERR7S
I.IETIVIS DF.NTI8TAB
1 W«M 21-aJ A SO. ImAvMI
Ohloogo
Valandos: 9:20 A. M. to 12
1;00 p „ u
to g;W
8:92 p
P. ,M.

U.S.MAII?££
Vidurines Ir RvMnės Ehro$»oa

Generalini Agentai

NORTH CERMAN LLOYD, BREMEN

Ltncoln 3972.

Km New TorkoTiesIalj1-“*

Gydytojos Ir Chirurgas
, 1412 bo. Westcm Avė.

BREMENA, DANZIGA ir UEPOJU

Telefonas Lafayette 4146

’hone Seeley 7489

DR. I. M. FEINBERG .

Valandos; 9-11 rytais 1-2 po
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldlcniuis tiktai po pietų 2 iki 6.

Gydo ■pccijaltal visokias vyrą Ir
moterų lytiškas ligos
2401 Madlson Str., kampas Weoh'n, Avė., ihleogo
Valandos: 2—4 po piet 7—9 Vok.

ANTIGONE išplauks G<ųt. 3, Biri. 15 d. Ir Liepos 22.
NI SQI EHANNA
Geg. 21, Liepos S Ir Kngp- 22
HI D8ON IšiduMks Geg. 28. Liepos 13 Ir lthgp. 30
Tiesiai per Llepojų via DOnzIg. Persėdant Iš laivo J hUv<.
At si ša likit pas H. moassentos tt Co. General. Pašailerln lai Agenl
100 N. Ia Šalie St., Clileago. m.
Tel. Vranktfn 41SO

_. J
^Telefonas

Boulcvard

9199

į

1 DR. C. KASPUTIS s

išklausė
pranešimų,
šiems metams išlaidų sąmatų ramiai
sumoje 1,817,000 auks. suva ramini ir utydžiai juos svars N
DFJ4TI8TAS
3331
South Halstcd Str.
tė.
Suvažiavimo
lipas
ir
nusi

žiavimas patvirtino.
Valandos: 9—12 A. M.
Išstojusių iš Sąjungos apys statymas buvo aiškus; grei 3
l—»; 7—1 P. M.
kaitos metų pradžioje dviejų čiau ir geriau plėsti ir tvar

tūros švietimo darbavimos j>la- valdybos narių viela Sųjungos kyti koperacijos organizacijų,
nas šiais metais. Vilniaus Ko- suvažiavimas papildė. Dabar kad veikiau pakėlus šalies ūkį

Ant pardavimo namas 6753 So.
Peoria Str. 2 pagyvenimų 7-8 kam
barių aržuolo ir raudon medžio, vi
dus trlmuotas. Namas 29 pėdų plo
čio, tile vestlbule ir vanos, lotas 87%
pėdų statytas
per pati l’cterson.
Kaina $14,000.

Kastantas A. Lukšis
818 E 6-th St.,
N. Braddock, Pa.

kun.

Suvažiavimas

DREBI
coi.lec.es

Pigiai parsiduoda Grocernė, blokas
nuo Lietuvių bažnyčios. Turi būti par
duota į trumpą, laiką. Priežastis va
žiuoju J Lietuvą. Atsišaukite.
A. G.
1736 W. 47 Str.
Chicago, m.

bos Bendrovės, pri

džio.

kalTsdojas pasakė savo kalbą
dalinsiąs į dvi dali def to, kad

LIETUVIS DENTISTA8
<712 SO. ASHLAND ATOKU*
arti 47-toa Gatvė.
Valandos: nuo 9 ryto Iki t vak.[
Saredomta nuo 4 11* 9 vakar*

BARGENAS.

Turi teisė parduot šėrus Lie

Drovsr TO 41J

Dr. C. Z. Vezetis

Ant Šešių šeimynų mūrinis namas
su lotu extra gt eitai namo po nume
riu 926 W. 82-nd Flace; priešais
Šv. Jurgio mokykla. Namas su lotu
vertas
$9000.00.
Kadangi
pinigai
urnai reikalingi parsiduos už $8000.00
be jokio conimlssion. Atsikreipkite
į šv. Jurgio kleboniją, po num. 8280
Auburn Avė. Chicago, Iii.

Pranešimas!

P. Garbi ižas, J. Narakas, A.
Rimša ir J. Dzekonskis. Vaili.nmuv padarė gilaus įspu<nmmas

važiavimai galima bus daryti (imstarieji du nauji išrinkti). vimą koperacijos darbuotojai
Vilniuje.
Valdybos kandidatai išrinkti: iš viaos laeiuvds.

Tel.

Namas ant pardavimo.

Krenerus, kitų kareivių rolėse

peratyvų Sąjunga raštu svei Sųjungos Vnldybos sąstatas ir kultūrų.
Šie reikalai
kino suvažiavimų, reikšdama šis: Petras Šalčius, Vincas Za

JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotoj
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo
A. Petraičio observatorijoa jo prietaisų ir e) kitų.
JAME yra aprašyta tverimesis Amerikos Lietuvių pat
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė
vairių įvairiausių aprašymų.
JAME vienu žodžių, šalę visapasauliaių žinių telpia visas
menkos Lietuvių gyvenimas. Jis 460 puslapių. Turėdami
knygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amer
Lietuvą, kaip mes matome

REIKALINGI.
veikslų nutapė slovakas klieri
Prityrė
audėjiai ant gražių
kas J.
Laeli. Užbaigon kal
bėjo šios seminarijos vyres vilnonių drabužių, darbas pas
nysis ir muzikos profesoriai. tovus ir gera mokestis. Prity-

kus, kareivio verbuotojo — A.

Be kitų, suvažiavimų svei dybos patiektų už praeitus me tis ir kung. Grybinas.
Suvažiavimas ėjo
Sųjungos apyskaitų ir
kino Lietuvos Agronomų Są tus

Išleistų Liet. Kat. Spaudos Draugijos

žadėjo atminti jį maldoje. Pa

nys: Motinos rolėje buvo K.
Račkienė, sunaus—J. J. Moc

d r-a s J. Česaitis,

a------

Room 1422
diicngo, 1U.

po piet.

Jam pabaigus kalbėti paky- tuva. ir duoti informacija kas
lo scenos uždanga.
Pradėta link laivakortu pirkimo.
vaidinti “Už Tėvynę”. Veika
Visuose reikaluose kreipki
lėlį vaidino sekantieji asme tės šiuo antrašu:

T*o vaidinimo kalbėjo

1916 m.

minaristų sąrašų, kurie pasi

pritardamas Revizijos komisijų išrinkta:
išrinkta: kunigas dekon. Ja išdėstytiems Valdybos Sųjun kunigas Komunauskas Jonas
sinskis, J. Pakalka, Ed. ftulčys gos veikimo planams, priėmė Pakalka, K arpus-Karpavičius;
atatinkamas rezoliucijas. Val Kandidatais kung. Krištolai
ir Rimavičius.

mui sėkmingų darbų, ypač at

Metraštį

mašus. Buvo ir daugiaus pra nytinę muzikų, tuojaus gali užimti
vietų prie Lietuvių Šventųjų Petro
kalbų.
ir Pauliaus Bažnyčios Homeetead, Pa.
Draugai įteikė diakonui Juo
Kun. S. J. Ccpauonis,
Homestcad, Pa.
zui gražų paveikslų, visų se 318 Fourth Avė.

lėšos, kurių taip plačiam Sų patenkinti jaunimų ir suaugu
tojų dauguma norinti dėtis su jungos darbui reikia gana sius.
daug. Planų Kojieraeijos pro
Lenkais.
Pirmiausia
Pavasarininkų
pagandos ir kultūros švietimo
Lietuvos Koperacijos Sąjungos srity išdėstė Sųjungos valdy vardu pasveikino Vyčius. Pas
kui kalbėjo apie Pav-kų veiki
8uvafcavim&«.
bos narys V. Zakarevičius. Pa
mų visuomenės dirvoje. Ant
Šių metų Balandžio 18 dienų aiškėjo, kad Sąjunga šiais me
galo sakė, kad Pavasarinin
Kaune įvyko Lietuvos Kopera- tais mano įkurti vartotojų ko
kai turi dar daug nuveikti,
cijos Bendrovių Sųjungos na peracijos kursus
koperatyvų šįmet žada šaukti pinnų jau
rių koperacijos bendrovių su darbuotojams ir kredito kope
nimo kongresų, kad išjudinus
važiavimas, dalyvaujant
76 racijos darbininkams paruos visą Lietuvos jaunimų, kuris
bendrovių įgaliotiniams ir ke ti. Be to manoma kviesti dau
lig šiol dar miega.
liolikai koperatininkų svečių. giau instruktorių — revizorių,
Antroje kalbos dalyje aiški
>Suvažiavimo posėdį atidarė ir lektorių koperacijos paskai
no apie dabartinę Lietuvos pa
Sąjungos valdybos pirminiu tom ruošti plačiai visuomenei,
dėtį, apie St. Seimų ir t. t. Vi
kas Petras Šalčius, sveik indą leisti plakatų, knygų, brošiūrė
sa dėstė aiškiai, suprantamai.
mas suvažiavimų ir siūlyda lių, populerinių apie koperacimas rinkti suvažiavimui prezi jų lajxdių ir dažniau leisti kodiumų.
peraeijos laikraštį
“Talka”. Jonas Iatpėnąs ir A. Juška. Į

jungos valdybos vardu p. J.
Tūbelis, linkėdamas suvažiavi

S-

Kasdien ir nedenomis nuo 12 Iki 8

tapaitis. Programų apvainika grojus lotyniškai ir lietuviškai
vo skaitlingas choras bei kvar prakalbėjo
klierikas V. Da-

Europai, buk Vilniaus gyven

prezidiumų

220 S. States Street
Tel. Uarrisoii 2024

užsirekomendavo kaipo gabus Plachetkų.
Kalbėtojus
vaiz
smuikininkas. Labai visus pri džiai nupiešė diakono gyveni
juokino monologistas K. Kriš- mų. Seminarijos benui pa

ai.ko ryšius su
Tarptautine
CICERO, ILL.
nų be formalumų posėdžiuose. voperatyvų Sąjunga, dalyvau
Gegužės mėn. pradžioj turi į- ja Tarptautinuose Koperatyvų
Geg. 8 d., š. m., L. Vyčių
vykt oficialinis posėdis ofici{ongresuose. Su Vokiečių ko 14 kp. ir Spaudos Dr-ja įren
alinėms kalboms ir nutari peratyvų Sąjunga
užmegsti gė vakarų. Tikslas — paminėti
mams.
prekybos ryšiai. Mėginama už Lietuvių spaudos atgavimų.
Musų Delegacijos pirminin megsti ir su kitų kraštų Ko
Programų vedė V. Abračinskas
p. Galvanauskas,
savo peratyvų Sąjungomis prekybos
kas.
prakalboj iškeldamas tų pat, ryšius.
Pirmiausia
sekė
dainos.
pabrėžė dar reikalingumų vai
Del Sųjungos darbavimosi Lauraitienė ir B. Jurgelaitė
singoms deryboms vesti, kad
plano šiais metais prekybos gražiai padainavo duetų; solo
Lenkija įgytų pasitikėjimo ir
srity pranešė Sųjungos Val dainavo Lauraitienė. Publika
pildytų savo pasižadėjimus, tai
dybos pirmininkas p. Šalčius, jų išsaukė atkartoti; kitų du
yra vykinti Suvalkų sutartį.
nurodydamas į reikalingumų etų padainavo Lauraitienė ir
Posėdis pasibaigė 6 vai. va
šiek tiek reorganizuoti sky Kudirka. Po to gražiai pa
kare.
rius, įtraukiant sričių tarybas kalbėjo vietos kleb. kun. IT.
Vilniaus Lenkų Akcija, Pra į aktyvesnį darbų; daugiau J. Vaičiūnas.
domės kreipti į žemės ūkį, tie

Katalikų

Gegužio 9 d., 1921, Šv. Perkame, parduodame, mainome ir
listė dainininkė M. Simutienė Prokopo salėje buvo diakono duodame Informacijas apie {vairių
komp. šėrus.
artistiškiai išpildė kelias lie J. Skripkaus išleistuvės.
Kreipkities J Lietuvių Įstaigų
tuviškas bei angliškas dainas.
Vakaro vedėjus subdiakonas
Paulius Bukantis simpatingai J. Jjuch pakvietė kalbėti W. PEOPLES INVESTMENT CO

ginti išrišti bylų per 10 die

suvažiavimo

šv. Prokopo Seminarija.

Bondsai po $100 ir >600. Guli pirkti
ir lengvais išmokėjimais.

dainų šventė. Pasižymėjusi so

kis. Kiti Lenkų delegacijos na nariams tvarkytis, Sąjunga tu
tetai šauniai išpildant dešimtį
riai yra p.p. Lukaszewicz, Ar- ri instruktorių, kurie lankyda
naujų dainų. Kvartetuose bei
ciszewski ir Muelstein. Be to mi bendroves duoda joms ins- duetuose dalyvavo šie pasižy
posėdy dalyvavo Tautų 8ųjun rukcijų ir revizuoja bei daly
mėję dainininkai: D. Gus
gos Kontrolės Komisijos na vauja visuotinuose bendrovių
taitė, A. Jonikiutė, B. Dauriai ir iš Tautų-Sųjungos p. susirinkimuose. Tiems pat reimantailė, P. Juliutė, J. Va
Mantow Denis. P. Hymans, a- i valams leidžiamas^ koperacijos
liukas, M. Pranaitis, P. Stan
tidarydamas posėdį, pareiškė, aikraštis “Talka” su “Žemės kus ir K Valiūnas. Po progra
liesus arbitras, bet tik bešališ Jkio Skyrium” ir šiaip kope
mos linksmai vingiuota įvairus
kas tarpininkas. Toliau pirmi racijos literatūra.
lietuviški žaislai. Bravo dai
ninkas išdėstė konflikto svar
Lietuvos Koperacijos Ben lės mylėtojai! Daugiaus mums
bumų ir jo išrišimo reikalin drovių Sųjungos santikiai su
panašių vakarų!
gumų. Darbo planas yra stu eitų kraštų koperacija labui
Ginvyras.
dijuoti naujų medžiagų ir mė draugingi. Sąjunga nuolat pa-

Į

Procsatal išmokami du kortu J metus
btle vienoj bankoj.

salėje, vadaujant A. Aleksiui,

buvo labai maloni muzikos bei

■ tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietui

LISLE, ILL.

Geg. 1 d. Šv. Jurgio parap.

Balandžio 20 d. 5 vai. po
Įvežamoms iš užsienių pre
pietų p. llymans atidarė Bel kėms Sąjungai tenka išlaikyti
gų Užsienių Reikalų ministeri arši privačių pirklių konku
joje musų derybas su Lenkais. rencija, bet žemės ūkio supir
Iš musų pusės dalyvavo visa kinėjimas produktų ir ekspor
Delegacija, išskyrus į Paryžių tavimas jų į užsienius vyksta

Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą

PIRMO MORGEČIO
AUKSO BONDSUS

P. Vitkus.

B. Sąjunga turi 6 skyrius su
prekių sandeliais ir skerdyk

sidėjus Deryboms.

ut padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
sų
rekomenduojamus,
uttlkrtnta*

minėtame vakare.

nešimo paaiškėjo, kad L. K.

lų Panevėžy.

Gausi 7%, 8% S AMERIKOS LIETUVIAI!

Kiek man teko girdėti viso
kių prakalbų dar nebuvau gir

LIETUVIAI AMERIKOJE.

O
2

Dr. L L MAKARAS
Lieta vys Gydytofas Ir Chirurgas
Ofisas 111900 So. Michlgan Avė,,
Vai. 10 iki 12 ryt«; t Iki
4 po
piet, 1:80 Iki 4:20 vakare
Residenctja: 10533 Perry Avė.
Tel. Pullman 242

Telefaeoa Ppllman

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvi. Dentfsta.
10301 Ho. Mlrhtgan A venos
lUkMlikndl

III.

VAI OKnOMt • ryto M 9 roSnra
ei. Pullmon 343 Ir 312*.

«2O6V

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

i«l«
B

DR. S. BIEŽIS

“T
i

KETI VW GYDVTGdAN
Ut CHIIU RGAN
2201 Wcet 22nd Street
IgTel
Ooaol <992
j ■Ros. 2114 W. 42nd Street
I
Tel. McKInley 4<l$5

American & Red Star Linas
Tirsoriah, rtUnmavlaa

NEW YORK IR HAMBURG
Orrlui-lH. krlla. llrtn.lnma Ir
Dlritliuiol

MINNEKAHDA (Naujas)
Gcgullo 21
(3nl K basa s Tiktai)

.Modernlfckl

laivai

MANCHI K1A
, Birželio 2

MONG

MrkeMa

NEW YORK — HAMBURG — LIBAU ir DANZIG
LENKIJĄ GEGUŽIO 25
Trečia K Hmm. I« Knv Ynrka i RHknnns tl .lO.M
Kllosa M Nrw York o | l.lrpoj* SISt.M

,

TrrsM.M, KUusno paMaliorlal raivo SlStlom illnlni kambaryj, knr tarnai
motrrtm. h
Ir valka
patoįviaojM. Pidanti kambariai rrsorvoojnnii motritm.
I Kompanija* (Mm. 14 No. Daarimru
Chlcovo, arto

i

dr

(UOS TARSIS SU KONT-j
RAKTORIAIS.
Amatų unijų taryba anų diesusirinkinie nusprendė užlegsti tarybas su statymo na
tų kontraktoriais ir mėginti

Susitaikinti. Nes npie 50,(MM)
larbininkų neturi darbo. Tuo
irpu darbo čia butų daugy
je! amatninkai apsiimtų
igiau dirbti.

MUSŲ REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

P. SucLžiui Telšiuose. — Pra
šomo
pažymėjimo tnotarpu ne
ir plačiai visokiomis priemo
Draugo ben
nėmis garsino jos rengiamąsias galime išduoti.
‘Vestuves“ Geg. 8 <1. Arvan drovės direktoriai nenori įves

Grotto Temple teatre, kurioms ti naujos praktikos. Ačiū už
pats kompozitorius Mikas Pet korespondencijas. Jas talpina

tango grojimo nuduoti.
Geg. 16 d. Šv. Antano par.

Ižinta viena diena liuosa sa krutamieji paveikslai. Kalbės
“Draugo“ redaktorius
kun.
rtaitėje.
Dr. lg. č'esaitis. Įžanga žema.
L Taigi išvežiotoji] unijos darIbininkai dirbs tik šešias die
Gegužės 19 d. šv. Antano
nias savaitėje. Septintai dienai
par. svet. bus Labdaringos Są
jtŠvežioti pieną bus samdomi
jungos 3-čios kuopos balius.
liti darbininkai.
Jame Šv. Antano par.. orkes
Kompanijos paskelbė, jog
trą gros dykai, paaukos savo
inuo to nepakilsianti
pienui
darbą.
kaina.

industrijalistų

(T.

W. W.) organizacijos

vado
Haywoodo ieško federaliai a-

gentai. Jis buvo nubaustas ka
lėjimu ir paliuosuotas, kuomet

paduota apeliacija vyriausy|sian šalies teisman.
Tas teismas atmetė apeliaĮciją ir IIaywood pražuvo. Sa

koma, jis atsidūręs Rusijon.
Dabar jo ieško ir pati in
dustrijalistų organizacija. Nes

su juo kartu pranyko ir tos

organizacijos 15,000 dol.

VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS SVET.

10806 Wabash Avenue Roseland, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Įžanga Suaugusiems 15c. Vaikams 10c.

Kalbės “Draugo“ redaktorius, kun. Dr, Tg. Česaitis nesenai atvykęs iš Lietuvos.

Krutamieji paveikslai duos juokų ligi soties. Kas ateis — nesigailės. Ir nusijuoks
ir rimtai pagalvos. Lietuva ir Amerika scenon susibėgs.

Daugiausiai mūsiškio ūpo su- parašyta. Lauksime tąsos. Žikėlė muzika pradėjus piršlį j nių apie dainių gulima rasti

Vaidintojai

Laukiame.

p

dažnai neprisi-

Kesminui

Racine

_

Įną dieną išvežiotojams pripa- svet. bus prakalbos ir rodomi laike p. M. Petrausko dingą- Panaudo8ime

Žinomo

Sered. Geg.-May 18, 1921 m.

nėms patiko! Gilaus įspūdžio mus.
Rašinėk Tamista dažjis nepaliko.
niaus.Iš kalno tariame “ačiū“.
Nė vaidinimas, ųė muzika
P. Fabijai Určiniškei iš Bos
nesugeba lietuviškų vestuvių tono. — Įžanga į musų dai
dvasios išreikšti.
niaus biografiją labai vykusiai

Geg. 18 d. Šv. Jurgio par. karti. Kai-kam atrodo, kad nė Lietuvių literatūros istorijoje,
ita prie tarybų, kontraktoli mėgins pasiųlvti dar ma svet. Šv. Grigaliaus giedorių tiek jos buvo panašios į ves- pav. pas Biržišką, Kymantaiišu ir pagaliau gal bus sn- dr-ja (iš Cicero) ir Šv. Myko tuves, kiek į Liuteriu laiduo- tę ir kitus.
lo par. choras (Nortb Side) tuves. Gal per aitru pakartoBerželiui is cirpr0 _ B„r_
ikta su $1.00.
rengia balių Justino Kudirkos t,, kad
kai-kune pavadino L,.
on,A <lažniaus sav0
naudai.
jas ne operete, liet farsu. Or-L .
•
» .
• ,
lIMĖJO PIENO IŠVEŽIO
kestra nedisciplinuota, pusi-L.
TOJI.
IŠ CICERO. ILL.
ne. Aktona. - muzikai ne,a- kje „
k
RaJti sekasi.

| SU HAYW00DU PRAŽUVO
15,000 DOL.

su Krutamais Paveikslais

rauskas dirigavo. Pavadino tą me.
veikalą operete. Jau po kon
P. Artistui iš Chicagos —
Aušros Vartų parapijos dar certo. Dabar paklausykime ko Korespondenciją trumpiname.
buotė — kieme buza ras bus kie aidai apie jas skamba.
Rašant npie vakarėlį, kuriame
Žmonių — nepilna svetai vaidintojai nėra profesionalai,
Birž. 5, 8, 11 ir 12 dd.
nė.
Paskutinės vietos tuščios. juoba mokyklos vaikai, reikia
Piknikas — Birž. 26 d. Na
Gi veikalas — kaip jis žmo dovanoti jų vaidinimo truku
tional darže, Riverside, III.

Bet kuomet darbininkai Kn

Pieno kompanijų ir išvežioItojų atstovi] konferencijoje a-

PRAKALBOS

Jau po “Vestuvių“. Galima
atsidusti. Birutės choras daug

IŠ WEST SIDĖS.

Ketina iškilmingai apvaik
Kontraktoriai seniau buvo ščioti 15-kos metų parapijos
dųlę nmatninkams po $1.00 gyvavimo sukaktuves Lapkri
darnioje už darbą, gi pap čio G d.
ustiems darbininkams po 70c.
Tie nesutiko.
IŠ BRIDGEPORTO.

yiino. Netikęs

p B Jursldenei į- Chicagos.

spūdis girdint

kaip p. Petrauskas saukia akm-,
. •
-■
...
. . r
..
. ,
„ ,,
— J lips ateinančios savaites
toriams—• “paimkite C.
h •
1
| Laive.
Nesuprantami moterų gudiš
Vargo pelei iš Bostono. —
kos kepuraitės. Žmonės pašteir
»•
i
.
lannstos
vaizdelis šiuokart
bi, kad daug lietuviškiau irk.-.
,
’
...
, ...
netilps. . Kodėl — atsakome
gražiau butų atrodę je. jos |ai-k„
Laukiame
vaizdeliu
butų snsipynusios plaukus ,|(laugiaus
vargo žmonių gy
kasas ir susukusios ant galveninio.
vos.
Westfiliečiui. — Atsakymus
Programoje p. K. Kasputis
Trečiadienio vakare, Geg. 18
Į į paklausimus rasi Tamista beturėjo jaunosios brolio rolę
d. Šv. Antano bažnyčioje bus vaidinti, bet žmonės pastebėjo plaukiančiamc Lai™;
klausoma išpažinčių. Bus sve
jį besėdint “box seate“ po dePp- Jurčiui ir Valiui iš Cbičių kunigų.
šinei ir artistiškai bežiūrint cagos. — Dėja, negalime Taį p. B. Janušauską atliekantį austų patenkinti. Savo dienGegužės 20 d. po pamaldų
jo rolę.
rašty skelbiame vien tuos atŠv. Antano par. svet. moterys
P-lė M. Rakauskaitė (jau- ^šaukimus aukoms,rinkti, kutrptlblikonės rengia
“bunco
noji) savo balseliu puošė ves- r’e kautos Fondo leistini. Atliparty.’
tuves, bet perdaug sentimentą-r*’būtiną formalumą, mielizmo vaidinime reiškė. P-nia Pa’ patalpinsime.
22 <1. Geg. šv. Antano par.
E. Šatkauskienė (virėja) paP. Matukoniui iš Homestead
svet.
L. Vyčių 14-ta kuopa
dainavo kaip jos rolė reikalą- — Gražų labdarybės darbą erengia balių parapijos naudai.
vo. I’p. K. Jančis ir A. Mačiu- sate nuveikę, liet nežinome ar
lis (piršlys ir teisėjas) savo prisilaikėte Katalikiškų Orga-

‘DRAUGO“ PIKNIKAS.

pareigas gerai atliko.

nizacijų

nutartos

Pirmadienis, Gegužės 16, 1921

liaaaiMHaiMi

RED. ATSAKYMAI.

“VESTUVIŲ'’ AIDAI.

CHICAGOJE.

mn

inasi
Ar Jus Kankina Pleiskanos 9

[uropeanAmerican gureau

NAUDOKITE
Ar Jums Galvos Odą Nielti?

Fabionas ir Mickievicz ved.

,NAUDOKITE PufflU
Ar JipH Plaukai '.Skalu
Sleaka?

RtlffleS

buvę A. Petraitis Ir S, L. Fablonaa

.

fiuffleS

NAUDOKITE
tu^oTFji
Ar Jų* Norit o Ap«u^o4r
Juos? /
NAUDOKITE
Uilai^nnuž savo plaukų Braziais ir tankiais
NAUDOKITE
Užlaikymui galvos odos (veikai ir švariai
<NAUDOKITE

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pasportai ir tt.

R ufftej ' /

NOTARIJTSAS
Rvai Estatc, Pa..-4iolos, Insurlnal
Ir tt.
800 W. SRtli St., Kump. Halsted St.
Tel. Boulevaril 611
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

RttffleS

Ijuffles

Ruflies galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog
ia i&lirbčju per paStą už 75c. bonką.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. dc 35tH St-

Brooklyn. N. Y.

DR. S. N AKELIS
lietuvis

Skubinkite užsisakyti 1921 metams

GYDYTOJAS IR OHTRDRGAg
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
8252 Sonth Halsted Street
Aut (Irtam l'nleeraal State Kauk

“KARI”

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 8 rak.
Nedėllomls nuo 10 Iki i.
Telefonas Tardo IMI

Tel. Yards 6666

Blvd. 8448

Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvi* Gydytojas, Chirurgą* Ir
Akuderas.
8203 8. Halsted St Cblcago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—S Ir
6—8 vakare Ned. II—12 Ii ryto.

nušviečia musų armijos gyvenimą ir darbuotę.
duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose
suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms
nugalėti.
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų.
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dėl Lietuvos nepriklau
somybės, privalo skaityti

Jis
Jis
Jis
Jis

“KARĮ“
Kaina Amerikoje metams 2 dolierial

drausmės,

%

Jeigu Nusidegi

■n.

Tai aprlSk žaizda Ir uždėk

/orUtlU 11W

Liežuviai kalba, kad jų apie- kad prieš aukų rinkimą reikia
Šįmet “Draugo“ garsus pik
nikas bus Rugpjūčio 7 d. Na l’nkėje nesama tokių vestuvių, panti Tautos Fondo AmerikoKiekvienas giria savo krašto ,)<• ir Lietuviu Katalikų Veikitional darže, Riverside, Tll.
vestuves ir negali prilyginti aio Centro Kaune sutikimą,
prie p. Petrausko, Birutės cho- Beito ligišiol nesame paskelbę

NuSaldo

Ir greitai

užgydo.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS.

(po tėvais Raudonaitė)

Mirė Gegužės 13 d., 5 vai.
vakare. 22 m. amžiaus.
Paliko vyrą Liudviką,
dukterį Emiliją 4 metų,
vieną brolį Lietuvoje ir
brolį Juozą ir seserį Emiliją Amerikoje. Ameri
koje išgyveno 8 metus.
Paėjo iš Sauslaukio kai
mo, Kvėdarnos parapijos,
Tauragės apskr.
Laidotuvės įvyks utarninke, Gegužės 17 d., 9
vai. ryte, iš Šv. Antano
bažnyčios į šv. Kazimie
ro kapines.
Lavonas po num. 1313
So. 50-th Ct., Cicero, BĮ.
Kviečiame gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laido
tuvėse.
Nuliūdęs vyras ir duk
tė.

žmonių pinigus mokslus eiti.
buvo vieno gyventojo pave
džiotas po namus.

3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLIKOIH
Tekfooaa Yards 508 J
i Valandos. — g iki 11 Ii ryto:
[i po pietų Iki I rak. Nedėlio
tu nuo t Iki 8 vai. vakare.

IŠ BRIDGEPORTO.

I ta, kad neatsakau laišku. Skai

aktualus dalv-

JV8MO HVCIKSIC-FASUIOS IW31 ITiriT
Da*< ■
U lrrw» PIk,
N«w Tark

mano vardu rinko pinigus dėl Šv. Jurgio parapijos, įrengė p. Poškienei iš Pliilmlclpbios
Tarnistele, ir kam taip
našlaičių. Šiuo kartu jis buvo savitą vakarėlį. Apart eboris-1
smarkiai nervinies?! Manau, X--- —
pasiėmęs vieną vietos gyven tų, buvo keletas svečių.

nęs ieškodamas. Tuomet šį at gome ir žiūrime viens į kita lig resp. gavome tikrų žinių, kad
sitikimą su smulkmenomis iš ko laukdami, vienok visi žino- tamista to pažymėjimo verta
pasakojo Cbicagos
gyvento jom, kad nieko daugiau ne- esi. Nors Tamista savęs kojams.
bus. Užkandę vėl eisime šokti. resp. nemini,
mes turėjome

ATSPINDŽIAI

Tel. Ganai 2118

Valandos: 10 ryto Iki
Gyvenimas:

Tel.

S

Juose paveikslais nušviečiama:

vakare

1) armijos gyvenimas ir veikimas,
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
Kaina: metams (12 Nr.) 35 auka., vienam num. 4 auka.

2811 W. «3rd Str.
Proepect 8448.

Aš dabar nuo savęs pnreišKiek laiko atgal tas pat? teisės Tamistoa pavardę įdėti
Įkiu, kad netik ką nesu kolek- choras savo vakarėliuose ne- H i b i mes,
nesusipratimai
iš-

tnvęs pinigų TTarvey, BĮ., bet npseidavo be programos, pav. [blaškyti
dar niekad nesu tenai buvęs.
kad ir B. Janušausko, buvusio
Gal, progai pasitaikius, aš vargonininko, pagerbimo va-1 pažangą dailės srity,
atvaržiuosiu į TTarvey, Tll. ir karėlis, kurio progrnmoj dn- Kai-kurie choro nariai žiuri
patsai pasimatysiu sn tenyk lyvnvo visi choro talentai. Bu- įr stebisi, kad šiuosmet choras
ščiais gyventojais.
vo ir praknlbėlių. Dalyvavo ir Ubai palinkęs-prie šokių. Rcn-

A. J. Garuckas. dvasios vadai.

giant šokių vakarėlius

Tiesa, ir šitan vakarėlio bu

DR. G. M. GLASER
Praktikeoja 88 metai
OflHae 8148 Ro. Morgas Rt.
KnrtA S2-ra 8L,
Ohlcagn, III.

visuomeniniu

bai girtina. Į chorą

kiek

vienas narys-(ė) dar turi pur

susirašė savo bnlsą.

Tikimės, kad ateity choras
pasižymėjo, dailės mylėtojai-(os). Tat ir
Dr. A. K. Rutkauskas arti vakarėliai turėtų būti su pro- savituose vakarėliuose neapmiausiomis dienomis ifinaujo gramomis, kur kiekvienas-(na) sieis be programų,

darbu,

S. D. LACHAWICZ

kuriame

atidarys gydytojo ofisą.

galėtų parodyti savo talentą iri

Nik.

Amerikoje metams 2 dolieriai
Adresas: Kaunas, Generalis Štabas,
“ATSPINDŽIŲ“ Administracijai.
——K

= K.. ...... .

HPECIJAEIRTAH
MoterlAkų, Vyriukų, taipgi chro
niškų ligų.
OF18O VALANDOS: Nuo 18 ryto
iki S po pietų, nno I Iki S valasdą vakare.
NedMIomle noo • Iki 8 po pto*.
TelefonM Tardo M7

vo atėjęs gerb. kun. M. Krušas, duoti ]>o tikietą.
Šokini
dninininknms yra
Po metų ir pusės neprakti- Truputį pabuvęs vėl išėjo.
Mano nuomone, tas nėra la- kenksmingi, ypač kurie lavina
kftvusiain gydymu, o vien te-

užsiėmusiam

M

Visur reikalaukit arba patys išsirašykit
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

1900 S. Halsted Str.

ryta, jeigu Tamistai ir perdaug garbės teko. Iš kitų ko

CIGAR

ĮuiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiMniH;
= ------------------------------------------------------------------ ——« i

DR. A. L. YUŠKA

kad musų santikiai daug draugiškesni. Nieko pikta nepada-

BIGGEST

Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi Juos
Pareikalauk musų Kataliogo No. 4.
I. I. Lewis Clgar Mfg. Co. Newark, N. J.
Didžiausias Neprlgultnlngas Fabrikas Pasauli].

Jeigu tavo kraiituvninkna Jų
neturi, nrtslųsk nuims mlera
ir piningus o mes pasiųsime
Jums viena dėl Umėginlmo.
Pasta apmokama.

tysime, talpinsime, tik, svei
Balandžio 28 d. š. m., vadau- kasai, ir dažninus pas mus at

toją .ii pavedžioti po namus.
Tš sykio pašokta ir pažaista
Šis žmogus sužinojęs, kad ko du anglišku žaidimu. Po to
kio tai šarlatano buvo suve susėdus į ratą kiekvienas gavo
džiotas, atvyko Cbicagon ma šaltakošės ir vaisių. Visi vai-

AND

BEST

P. Vyturiui. Dovanok Tamis-

Šįmet tame pačiame mieste,
tas pats žmogus sugryžęs, buk jnnt vietiniam varg. K. Sabo- skrisk. Labai
jau įšventintas į kunigus, vėl niui, “Kanklių“ choras, prie kai. Ačiū.

ATIDARYS OFISĄ.

[Dr. M. Stupnicki

John Ruskin
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ONA STANKIENĖ

ro įrengtų “Vestuvių“. Jeigu aukotojų surašo. Bet kadangi
Pirm dviejų metų
mieste taip, įdomu kur gerb. Kompo- jau faktas įvykęs paskelbsime
TTarvey, III., vienas
žmogus zitorius savo vestuvėms sėmė gavę nuo Jūsų Miroslavo bažnyčios klišes.
apsimetęs manimi rinko nuo formos ir įkvėpimo?
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Vaistas Kuris
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