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LLOYD GEORGE STOVI UŽitą klaidą gali tik tarptautinė
SAVO ŽODĮ.
konferencija. Teėiau jiems pasirodo neskubus daiktas tokia
Ir Vokietijos atžvilgiu reika-] konferencija.
linga teisybė.
Jie vilkina tą klausimą to
Londonas, Geg. 23. — Ang liau ir duoda progos "maiš
lijos vyriausybės nusistatymas tininkams" įsigyventi ir pro
Augstosios Silezijos klausi m t vokuoja Vokiečius. Juk Len
yra aiškus. Pakilusiam iš to kai Silezijoje persekioja Vo
Anglų-Prancuzų kriziui nieko kiečius, jie lieja Vokiečių krau
negali
pagelbėti
Pranei jos ją. Ir kuomet kiti Vokiečiai
premjero Briando pasielgimas. nori eiti saviškiams pagelbėti,
Briand deda pastangas to- Prancūzai šaukia neleisią to
sisėdusios Sąjungininkų veži daryti.
man.
Prancūzų nuomonė, kas yra
liau atidėti Silezijos klausimo leistina Lenkams, tai neleistisvarstymą parlamente. Tuo
na vokiečiams.
būdu norima suminkštinti pa
#
kilusį krizį, duodant progos
Pozicija neatmainoma.
Anglijai palinkti prie PranciKiti laikraščiai pagiria pre
jos pozicijos.
mjero Lloyd George poziciją
Šeštadienio
rytą Londono ir sako, kad ta pozicija neat
laikraščiai atnaujino savo a- mainoma.
takas prie? Prancija,
Ypač
Prancūzams palankus laik
Prancūzams daug vėjo duoda
raštis Morning Post atakuoja
laikraštis Chroniele. kurs skai
premjerą. Sako, jog Lloyd Ge
tosi kaipir premjero
Lloyd
orge pasirinkęs klaidingą po
George organu.
ziciją. Sako, seniau jam ne
Clirpiicle tiesiog denuncijuo- rūpėjusi tvarka Silezijoje, gi
ja Briandą, kad šis tyriomis šiandie siunčiąs keturis bata
vilkina Silezijos klausimą, ne- lijomis karuomenės.
leizdamas jo rišti Prancūzų
Morning Post labjausia ap
parlamentui.
gailestauja tai, jog Lloyd G*.
Kalta Prancija.
Įorge padauginęs Anglijai pri^
Ginčų paliestoj provincijoj, šus. Tokie lankai, sako, šian
taigi Augštojoj Silezijoj, Pran die palikę aitriausi priešai.
Bet Baily Express pareiš
ei jos privalumas buvo palai
kyti reikalingą tvarką. Tečiau kia, kad kuo veikiau Prancija
ji to nepadarė. Ir kuomet pra palinks prie teisybės, tuo ge
dėjo irti tvarka, Prancūzai dar riau bus Šąjunginnkams ir pa
• daugiau ėmėsi bičiuoliauties čiai Europai. Jo nuomone, ir
su tvarkos ardytojais.
Vokietijos atžvilgiu reikia laKuomet jie atliko tokį ne bjau prisilaikyti teisybės. Nes
geistiną darbą, toli gražu dar su neteisybe neapraminsi Eu
nenori prisipažinti. Pataisyti, ropos.
T •

ar
e-

[II

,

lp

II

1

•

-V •

POPEŽIUS APIE TAIKĄ
AIRIJOJE.

Erzberger Atakuoja Buvusi
Vokietijos Kabinetą

Dundalk, Airija, Geg. 23.—
Airijos
primatui kardinolui
Logue Šventasis Tėvas Bene
diktas Penkioliktasis prisiun
tė raštą Airijos klausime. Tuo
raštu popežius atsiliepia kaip
j Airiją, taip į Angliją pames
ti prievartą ir nors kartą ap
raminti šalį.
Šventasis Tėvas pasiųlo Ai
rijos klausimo išrišimą paves
ti kokiai nors komisijai. Tą
komisiją turėtų paskirti visa
Airių tauta.
Prie tos progos popežius pa
siuntė kardinolui Logue 200,000 lyrų, skiriamų Airių Bal
tajam Kryžiui (Airių sušelpimui).

*

Kubos kongresui paduotas
136 milijonų dol. biudžetas.
Zayas žadėjo tą biudžetą su
mažinti daugiau kaip pusiau.
Buvęs prezidentas , Menocal
rengiasi kuoveikiaus iškeliauti
Dr. Zayas yra autorius ir
advokatas. Jis eina 60 metus.
Mokslus ėjęs Havanos univer
sitete.

rastas. Jo atsinešimas j Len PAŠTŲ VIRŠININKAS L£
kiją suvėlino žinomą Knoxo
KTUVU NEW YORKAN.
taikos rezoliuciją. Su v. Valsti
Dar neužimtos visos kabinete jos šiandie su abiem kojom įNew York, Geg. 23. — Paš
Ruhr okupuotė
vietos.
tų viršininkas (sekretorius)
Berlynas, Geg. 23. — Žino
Augštojoj Silezijoj Lenkų Hays aną dieną visai netikė
mas Mathias Erzberger, kata- sukilimai susibėgo su Ruhr tai iš Washingtono lėktuvu
likij partijos lyderis ir būvu- srities okupuotė.
Okupuotė atskrido į Mineolą lauką, L. L,
> i > finansų ministeris,
kurs šiaip-taip buvo sulaikyta. Bet kur yra paštinių lėktuvų sto
apkeliauja Vokietiją nugink Sąjungininkai negalėjo ir ne tis. ^
lavimo klausimu, kalbėdamas norėjo sulaikyti Lenkų "mai Sakėsi turėjęs puikią kelionę.
su vienu amerikonišku kores štų." Nes tuomi norėjo paro Washingtonan gryžo trauki
pondentu aštriais žodžiais pei dyti Vokietijai savo stiprybę. niu.
kė buvusį Vokietijos ministeNežiūrint Vokiečių daugu
rių kabinetą, kuriam daugiau mos plebiscito, atrodo, Vokieti BAVARAI INEINĄ SILEZIsia vadovavo Simons, užsie- ja praras Sileziją. Netekus tos
JON.
provincijos, bus atlikta pranių reikalų ministeris.
Paryžius, Geg. 23. — Am
Erzberger
pareiškė,
jog | dižia Vokieti jos skaldymui. ToPrancijos tikslai Vokiečiams j kia Bavarija jau atvirai *sta- basadorių tarybos susirinkime
nesvetimi. Prancija todėl nori tosi prieš nacijonalę vyriau- pirmininkas Julės Cambon^paskaitė telegramą nuo plebisci
nuo Vokietijos atskirti Augs-: sybę.
tąją Sileziją, nes ji nori susErzberger stovi už tai, idant to komisijos Silezijoje.
kad
kaldyti į dalis visą Vokieti ją. j Bavarija su prievarta butų nu- Telegramoje sakoma,
"maištinin
ginkluota. Nes kitaip Prancū kuomet Lenkai
Simonso kabinetas.
zai okupuos Ruhr apskritį, be kai" aprimsta, Silezijon bū
Afl>ie buvusį kabinetą jis sa kurios Vokietija negali gyvuo riais pareina karingieji Bava
kė, jog tas kabinetas pasiro ti.
rai.
dė begalo išlaidus.
Kabinete yra vietų.
Kanclieris Dr. Wirth į už
Tas kabinetas šalį valdė de
šimts mėnesių ir išleido. dau Naujajame kabinete yra trys sienių ministerijos vietą nori
giau 12 milijardų dol. auk tuščios vietos. Tarpe jų yra pašaukti turintį didelę atsa
su, arba 700 milijardų pope-, vieta užsienių
ministeriui. komybę žmogų, be jokių biu
rinėmis vokiškomis markėmis. Naujas kanclieris ligšiol neįs rokratinių žymių. Nes Vokieti
pasirinkti
tinkamų tija daugiau nėra biurokra
Bet ir politikos atžvilgiu tengia
tinė.
tas kabinetas pasirodė nepap- toms vietoms ciinisterių.
1
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PREZIDENTAS BUVO TEISĖJO VVHITE LAIDO
TUVĖSE.

GRAIKAI NORI UŽIMTI
KONSTANTINOPOLĮ.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAUNAS.

žiaus delegatas.

tinopolį.
TcVlel Prancūzai Angoron pa
siuntė gen. Gouraud, kad kema
listai atnaujintų karą su Grai
kais.

Washington,
Geg. 23. —
Šeštadienį čia buvo nabašninko, Ėdwardo Douglas White,
vyriausiojo teismo teisėjo-pirmininko, laidotuvės.
Gedulingosios pamaldos bu DAUG AMERIKONŲ PARY
vo Šv. Mato parapijos bažny
ŽIUJE.
čioje. Toje parapijoje nabašninkas prigulėjo.
Paryžius,
Geg. 23. — Čia
Mišias celebravo parapijos suvažiuoja daugybė keliaunin
klebonas, pralotas Lee. Ties kų iš Amerikos. Lanko jie mū
altoriumi buvo būrys, dvasiš šių laukus.
kijos. Buvo ir Šventojo* Tėvo
delegatas, Arkivyskupas BonKINIJA SKELBIA PROTES
zano. f
TĄ.
Bažnyčioje pamaldų
metu
buvo prezidentas Hardingas
Shanghai, Geg. 23. — Kini
su žmona, vyriausiojo teismo jos vyriausybė paskelbė pro
teisėjai, kabineto nariai ir vi testą prieš Angliją, kuri ben
KUBA TURI NAUJĄ PRE sas užsienių diplomatinis kor drai su Japonija kėsinasi prieš
ZIDENTĄ.
pusas.
Kinijos nepaliečiamybę.
Visos laidotuvės ir pamal
žada jis sumažinti valstybės dos įvyko be ypatingų iškil
NESUTARIA TAIKOS RE
išlaidas.
mių.
Tas taip atlikta sulig
ZOLIUCIJOS KLAUSIME.
nabašninko noro.
Havana, Geg. 22. — Čia už
Washington, Geg. 23. — Že
Po pamaldų prezidentas suėmė prezidento ofisą naujas iš
gryžo į Baltuosius Namus. Da mesniųjų kongreso rūmų užrinktas respublikos preziden
komitetas
lis žymesniųjų žmonių palydė rubežinių reikalų
tas Dr. Alfredo Zayas.
jo lavoną į kapines. Leidžiant konferavo Knoxo taikos rezo
Jo e l i t i n i s oponentas, gen. karstą duobėn Oakjiill kapinė- liucijos klausime. Nieko nenu
Gomez, kurs yra New Yorke [se, septyniolika kartų subau tarta.
ir kurs perniai rudenį Kuboje bė anuotos artilerijos stovyk
karčiai lenktyniavo rinkimuo lose.
TURKAI "NEREIKALIN
se su Zayas, pastarajam pri
GI" KARUI PINIGŲ.
siuntė kablegramą su pasvei
Washiagton, Geg. 23. — Pir-*|
kinimu ir pasižadėjimu prezi klvbos sekretorius Hoover skel
Konstantinopolis, Geg. 23. —
dentui gelbėti šalies valdyme. bia, kad pasaulio viešpatijos Turkų nacijonalistų ministerių
Inauguracijinėje kalboje Dr. pakilo pirklybos kovon. Tuo kabinetas rezignavo, nes sei
Zayas pareiškė, jog jo svar tanpu S. Valstijos nerangiai į mas atsisako skirti reikalin
biausias tikslas busiąs darbuo- tai atsineša.
gus karo vedimui pinigus.
ties už ekonomiją.

BUVĮSS KABINETAS TIK
ŽALO PADARĘS.

fc,

METAI-VOL VL No. 122

VILNIUS.

Paryžius, Geg. 23. — Pas
Nurodo susitaikymui priemo
Pamaldose dalyvavo ir pope- klydo gandas, jog Graikai su
nes.
Ant Gedimino kalno nėra vė
prievarta norį užimti Konstan .Šv. Zitos Lietuvių Tarnai

Europon.

it
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Anglija Neatmaino Pozicijos
Silezijos Klausime
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čių Draugija yra viena seniau
siųjų Kauno Lietuvių draugi
jų, nes įsteigta 1907 metais ir
daug pasidarbavusi jų pačių
Tėvynės naudai. Vargšės tar
naitės savo triūsu, be jokios
pašalinės pagelbos išlaiko ben
drabutį, kuriame gali prisig
lausti tarnaitės,
neturinčios
vietos, taippat susirgusios ir
sveikatos netekusios tenai at
randa prieglaudą.
Savo globėjos, šv. Zitos pa
gerbimui, Zitietės įtaisė alto
rių, katedroje, joms paršant,
Jo Ekscelencija įvedė atlaidus.
Bal. 27 d.
surengė
gražų
vakarą miesto teatre,
kurio
pelną skiria ligoninei išlaiky
ti. Sulošė Šv. Agnietę, o at
sižymėjusių mūsų artistų cho
ras padainavo keletą
mūsų
kompozitorių veikalų. Vakaro
meno ir dailės pusę prižiūrėjo
artistas p. I. Vaičkus. Vaka
ras visais žvilgsniais gerai nu
sisekė.

IŠ DARBININKŲ JUDĖJI
MO.

liavos.

Balandžio mėn. Lenkai ap
vaikštinėjo sukaktuves
Vil
niaus atvadavimo iš bolševi
kų., Tame laike nuo Gedimino
kalno nuėmė "Vidurines Lie
tuvos" vėliavą
ir pakabino
Lenkų dvispalvę.
Varsa vos
seimo, Vilniaus endekų nuo
mone, tai reiškė Vilniaus sri
ties prijungimą Lenkijai. Te
čiau 1—2 vai. praslinkus Vilnaus įgulos komendanto pulk.
Valickio įsakymu, vėl buvo pa
kabinta,
"Vidurinės Lietu
vos" vėliava.
Valickiui nuo
kalno pasitraukus, nežinia kas
nukabino raudoną "Vid. L.'
vėliavą ir vėl pakabino Lenkų.
Sugrįžęs pulk. Valickis antrą
kartą paliepė nukabinti Lenkų
vėliavą ir pakabinti "VidL L."
ir ją saugoti pastatė sargybą.
Vilniaus endekai del to pakėlė
didžiausį trukšmą.
Nežinia,
keno įsakymu, dabar "Vidu
rinės Lietuvos vėliava nuimta,
kitos nėra.

CHICAGOJE.

Labūnavos dvaras,
(Vendžiogalės valse.). Čia nėra kam PRAMATOMAS SUSITAI
KYMAS.
darbininkus suorganizuoti, del
to ir yra labai skriaudžiami.
tomis dienomis
Ypatingai dvaro urėdas la-j. Chieagoje
bai spaudžia
ordinarninkųs. imta smarkiai darbuoties kuo
Bėda tam žmogeliui,
kuris veikiaus susitaikinti su amatų
prieš jį kepurės nepakelia, ne unijomis prie statydinimo, na
pasako "dzindobry", arba pa-*Į mų ir statydinimą pastiimėti
kalba ką prieš Lenkiją. Už tai pirmyn.
Aną dieną kontraktorių są
jau atstatė du ordinarninku
su šeimynomis, dabar įsakė ir jungos valdyba turėjo konfe
AMERIKON* APIE BOLŠE-Igliškos kalbos lekcijas
renciją su unijų atstovais. IŠ
VIKŲ VALDŽIĄ.
Vieną kartą bolševikų vir trečiam išsikraustyti.
abiejų pusių paskirta po vie
šininkai sušaukė visas moteris,
Geistina butų ir čia įkurti
Pabėgusi iš Odessos. ** kaip tai našles ar gyvenančias Darbininkų Federacijos sky ną žmogų tartėis.
Kontraktoriai stovi už $1.00
Konstantinopolis, Geg. 15 be darbe, kurios neturi išduo rių, tiktai nėra, kas pradėtų amatninkams ir 70c. papras
tą darbą veikti.
(suvėlinta). G Iš Odesos čia tų darbo paliudymų.
tiems darbininkams darbo va
" Tarpe tų moterų buvau ir
atvyko Mrs. Anna Keiser, ku
landoje. Unijos nelabai linku :
Labūnava,
Kėdainių
apskr.
rios motina gyvena Chicagoje. aš pati. Bolševikai tas visas
šios prie tokio užmokesnio.
Mrs. Keiser yra buvusi žmona moteris paskirstė į būrius ir Tai pusiau aplenkinta parapi
Spėjama, kad amatnirikams:
Eli Keiser iš % Philadelpįijos, pasiuntė darban į ukes arba jėlė. Čia tarp išsigimusių Lie bus mokama $1.10
vietoje
tuvių yra net "paliokų" pat- $1.25 ir tie sutiks.
kurs mirė Odessoje.
valyti kareivines.
rijotų, kurie kalbėdami tarp
Mrs. Keiser išėjo sveika iš
"Kuomet mane norėjo-siųs
savęs stengiasi pagrąžinti sa
LANKYS BAŽNYČIĄ IR
Odessos, kaipo Anglijos val ti, aš pasipriešinau. Pasakiau
vo kalbą lenkiškais žodžiais,
PLAUS INDUS.
dinė. Kitaip jai nebuųt buvę bolševikui stačiai: "Tu gali
kaip va: navalione wilkie puslemta matyti posaulio šviesos. mane čia vietpje nušauti, bet
So. Clark gatvės teisme tei
nyny, pedy, bydla. przez spra
Jinai sako, jog Odessa yra aš neisiu, kur esu siunčiama."
ga, ir daug kitų. Nors su kiek sėjas Haas nubaudė keturias
Po tokio aštraus atsakymo
lygiai kaip kokia bepročių įs
vienu ^palioku" galima susi moteris už vagiliavimą. Jų tar
taiga, kurioje valdininkauja mane paliuosavo. Aš pasida
kalbėti lietuviškai,
bet
jie pe buvo 3 merginos.
viau esanti Anglijos valdinė.
bolševikai.
Vienai 21 m. merginai, Al
stengiasi pasirodyti nesupran
"A& onriu but
gyva, kol Man buvo pranešta, jog Ame- tą Lietuvių kalbos ir esą tik ma J. Ormes, vietoje kalėji
Rusijos bolševizmui nebus pa- rika nesidarbavo mane paliuo- rais Lenkais. Negana to, jie mo teisėjas įsakė per ištisus
darytas galas ir visas laikas suoti."
kiekvienam Lietuviui susieida- vienerius metus kas sekmadie
pasakoti apie pergyventas O-i y i e n f l . ^ n a i apsivedimas. ini giria Lenkų kalbos gražu nį lankyti bažnyčią, vakarais
dessoje baisias valandas ir a-j
mą, augštą kultūrą ir stengia kaip 10:00 visuomet būti na
pie tuos piktuosius bolševikus,
Pasakodama apie bolševikų si persekioti Lietuvių kalbą. mie ir kasdien savo motinai
kurie ^negali skaityties žmonė moterystės įįstatymą,
Mrs. Bažnyčioje pridedamos pamal pagelbėti plauti ir šluostyti
Keiser pažymi: "Bolševikas dos, ačių vietos klebonui, yra indus.
mis," sako Mrs. Keiser.
"Baisus nusižengimas Rusi viršininkas poros klausia: ko laikomos. Lietuvių kalba. Įnir J į kasieriavo vienoje deparjoje peikti arba kritikuoti bol kiam laikui velijate apsivesti, šę Lenkai, ramiai to pakęsti tamentinėje krautuvėje ir nu
ševikus. Jei kas iš žmonių nu vienam, ar dviem mėnesiam!" negalėjo. Tad šiuo ar tuo bu- suko kelis šimtus dol. Nusuk
siskundžia alkiu, tuojaus ve- 1 Pas bolševikus yra leidžia-j
tus pinigus dalimis turės sug
du
!ma
apsivesti
vienai"
dienai.
R
y
j
stengiasi
išlieti
savo
tuldarni pas brutalius ir tamsu4
rąžinti firmai.
žę.
Štai
BaL
m.
4.
d.,
š.
m.,
te
galima
susituokti,
gi
vakanus (bemokslius) bolševikų
viršininkus ir paskui uždaromi re abiem nueiti ir pareikalauti laike laidotuvių, kuomet visi
kalėjimam Tenai žmones pas persiskyrimo. Be jokios kal žmonės buvė kapinėse, viena
Lenkė, kuri buvo kaspinais pamaugia arba badas arba šilti bos duodamas.
rėdžiusį Šv. Panos Marijos sto- Svetimų salių pinigų vertė, mai
nė; ft
Vieną Amerikoną,
Henry vylą, nurėdė minėtąją stovylą, nant nemažiau $25,000, Gegužės 21
Potter, bolševikai Odessoje nu- pasiteisindama šiais žodžiais: buvo tokia pagal Merciiants LoPavyko išsisukti.
galabmo praeitais metais. Pas k f l i b u s „ ^
„ a g an and Trust Co.:
(W
Jinai pasakoja, kad jai pa
{m8
užkabinsin!
T a i Anglijos sterlingų svarui
$4.00
vykę nuo bolševikų baudžia JJ atrasta koku, tai rastų, k u - K , k
, < L | n l k a i , , n e g a l ė į i a m i j . Prancūzijos šimtui frankų 8.79
vos išsisukti del savo drąsumo. nuose buvo nuskundžiamai ^
prieš bolševikus.
5.61
kąsti Lietuviams, iš apmaudos Italijos šimtui lirų
"Kuomet
mirė mano vy
Vokietijos šimtui markių
1.67
ras," sakė ji, "aš nieko nežiū JPotter kituomet buvo tarna keršija, net šventiesiems.
Lietuvos šimtui auksinų
1.67
rėjau, kas gailėtų su manimi vęs amerikoniškame konsulia.13
PLATINKITE "DRAUGĄ." LenMjos šimtui markių
įvykti. Gyvenau duodama an- te Odessoje.
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kalams, negalimas. Elektros' darbuojasi už pasaulio taiką,
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS gaminimas yra labai brangus.
Bryan sakė, jog Suv. ValsElektros žinovas Steinmetz tijų pareiga nelaukiant nustreikalais — tiek j i priklausys
(Tęsinys)
Eta* ^mM^^ą išskyros nedčldienius. nusako, jog žmonės sulauksią gi:iklavimo konferencijos, bei
nuo Katalikų Bažnyčios.
PRENUMERATOS KADTA:
tokios dienos, kuomet elektra pačioms nusiginkluoti ir pa
Skaityk Draugo No. Hfc
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
I r Begalima stačiai prama
busianti visai pigi ir tuomet rodyti, kad visas pasaulis pa
Mfiianu . . . . . . • • • . _ • • » • / . . S8.00
tyti tokk) atsitikimo, kad Fe
sektų jų pavyzdį.
Pašei Meta . . _ . . . . . * ^ . . . . . *•<>• ją visi, visur naudos.
Red. pastaba. Visą savai
deracija galėtų priešinties ka
S U ¥ . VAUttT.
J i s sakė:
Ateis laikai, sako jis, kuo
tę
redakcija
kantriai
lau
Metams . . . . . . .
. . . . . . ##.©0
met miestų ribose bus uždrau
"Nors militaristai ir "nava- kia oponento Vyturio pa talikų Bažnyčios principams
Pusei Metą ...-.,
*.00
patol, pakol ji susidės ne i i
Prenumerata mokasl iškalno. Lai sta sukurti bent kokią ugnį, l i s t a i " (didelio karo laivyno
statytai
tezei:
"
A
r
yra
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
gali kontroliuoti pavojaus kad mūsų Fede laisvamanių, bet įš katalikų.
ne nuo Nauju Metų. Norint permai nuo kurios dažniausia paky- šalininkai)
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir kla gaisrai ir teršiamas oras.
Nuo panašių ižingsnių Fede
kitas tautas, bet Dievas už racija su savo dabartine kon
senas adresam. Pinigai geriausia sių
raciją visuomet saugos' skait
sti išperkant terasoje ar exprese "Mo- Tuomet visuose namuose bus draudė tiems . žmonėms rišti
stitucija
be
privilegijų
gali
iš
ney Order" arba {dedant pinigus 1
vartojama elektra netiktai švie mūsų
rankas nusiginkluoti krypti iŠ katalikybės ribų", lingi patys jos nariai katalikai.
registruotą laišką.
Kun. klebonai savo parapijų
sai, bet virimui ir kitokiems norinčias...
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 .
bet, deja, nenusilaukia. Vytu
skyriuose neleis skyriams da
2834 S. Oakley A ve., Ohicago. tikslams.
"Daugeliui karas, puikus rys, tarsi nujausdamas kad to
Tuomet išnyks visokios rų- "business", kurie gyvena kūno kių oponentų jau nėra, kituo- ryti nutarimų, tikėjimui ir do
TeL Roosevelt 7791
šies kakaliai, anglių nevartos. pajautimais ir eina riebyn nuo met jų buvo, daro savo toli rai priešingų, jie darys įtakos,
Miestuose nebus suodžių ir žmonijos liejamo kraujo. Nu mesnes išvadas. Leidžiame kad skyrių atstovai butų do
durnų. Gatvės bus švarios. Ne siginklavimas tokiems žmo jam vėl čiulbėti, savo tezę įdo ri katalikai. Federacijos gi
bebus pelenų, kurių po žiemos nėms sunaikintų jų visus ve miai pamatuojant. Bet draug Centrą nuo panašaus išklydimo
saugos Amerikos hierarchijos
visur krūvos riogso. Visos damus reikalus.
pareiškiame, kad noriai dėsi
organai. Be to Federacijos Ta
dirbtuvės bus varomos elek
me
ir
suvėlintą
ginamos
tezės
"Parodykime pasauliui, jog
ryboje visuomet bus ir dvasištra.
^
opoziciją.
mes tikrai norime nusiginkluo
kijos narių, kurie taip-pat pa
Į visus namus įves elektros
ti.
našiame atsitikime galėtų pa
jėgą, iš didelių cent ralių elek
A r yra galimybes mūsų Fe
vojų atremti. \
" S u v . Valstijos yra vienati
tros gaminimo stočių. Tos sto
deracijai savo veikimu nutol
Del didesnio saugumo ir vi
tys bus pastatydintos pato nė šalis, kuri negali išeiti iš ti nuo Katalikų Bažnyčios ir
giausiose vietose, kur joms bus karo sūkurio karui pasibaigus. jos mokslo? Tokios galimybės sų katalikų pasitikėjimo gal
"Gal tik kas-ne-kas taip a- jokiu būdu negalima įžiūrėti. butų gera, kad Federacijos
lengva gauti anglių. Jos sto
Centre — Sekretorijate dar
vės prie didelių krioklių, ar tydžiai skaitė laikraščius tai
buotųsi greta pasaulinių bent
Pavojaus nėra.
kos konferencijos metu, kai aš
ba prie žibalo versmių.
vienas kunigas.
Kiek patogumo
rengiama skaičiau. Ir, man rodosi, jog
Federacija yra Lietuvių ka
I
Privilegijų klausimu.
žmonių gyvenimui. Žiemos taikos sutartį turėjo parašyti talikų organizacija sudaryta
18 Geg. dieną "Naujienos' metu kambariai šildomi elek ne žmonės, bet koks kipšas: Su politikos ir kultūros tikslais.
v
Bet vistik gal butų naudin
pažymėjo
skirtumą
tarp tra, gi vasarą ta pati elektra tartis padaryta ne Kristaus Tų tikslų siekdama ji savai- ga pripažinti kunigams ypa
"Darbo
Federacijos"
ir juos vedina. Visuose kamba dvasioje, bet Nietzche's ar mi turi remtis Katalikų Baž tingų nepaprastų teisių lei
krikščionių demokratų parti riuose bus įtaisyta elektros Danvino
teorijomis besire- nyčia ir būti su ja artimai su džiant jiems įeiti į Federaci
jos. "Darbo Federacija", kaip ventilacija.
imant.
sirišusi. Kitaip ji visai netek jos Tarybą arba visus kun.
"Naujienos" sako, yra tikin
"Nusiginklavimo
klausime tų savo prasmės ir savo gyvy klebonus, arba bent kunigų
Taip,
ateis
tokia
gadynė.
čiųjų darbininkų sąjunga, kr.
šiandie žmonės pasiskirstė į bės bei tvirtybės šaltinio. Ka provincijų atstovus?
J
i
skubiai
eina.
Mūsų
jauni
dem. partijos dalis. J ų tad
tris dalis: Viena dalis žmonių dangi mes esame ne tik kata
Iš tų privilegijų
sunku
mui
gera
proga
imties
elek
tarpe Naujienos surado skir
lūkuriuoja, kuomet kitos šalys likai, bet ir Lietuviai, todėl laukti naudos.Tarybos sąstatas
tros
mokslo.
Ypač
Ameriko
tumą, žinot kokį? Aš nežinau,
prasitars už nusiginklavimą, mūsų Federacija visuomet tu ir jos darbų vaisingumas ne
je
lengva
lankyti
technikos
nors kelis kart jo prisispyręs
kita — nori tuo klausimu už rės veikti išvien su Amerikos pagerėtų del kunigų, įėjusių
mokyklas.
Elektra
gamina
be
ieškojau, o Naujienos ir neiešimti bendrą poziciją su kito ir Lietuvos episkopatais.
privilegijų vardan, be visuome
galo
didelę
dirvą
ir
gražią
kodamos jį rado. Va tas aklos
mis šalimis; pagaliau trečio Su Liet. Bažnyčia mūsų Fede- nės įgaliojimo. Vargia0ar pa
kiekvienam
ateitį.
Pati
Lietu
vištos " s k i r t u m a s "
ji — tai visi tie žmonės, kurie Lietuvos Bažnyčia mūsų Fede didėtų net kunigų skaičius,
va veikiai bus elektros eksper drąsiai sako: "Mes pirmuti racija jau užmeagė ryšių ir
Taryboje veikiančių. Pasauli
"Žemės klausime, pavyz tų reikalinga. J i bus laiminga
niai turime nusiginkluoti, o sudarė sutartį su Lietuvos niai tada kunigų neberinktų,
džiui, postringauja
"Naujie- sulaukusi prityrusių elektro—
visas pasaulis mus p a s e k s . " vyskupijų organu —•. Katalikų kaip dažnai renka dabar.Vėl-gi
n o s " kr. demokratai stoja už J technikų, kurie visąLietuvą nu
Prie pastarosios žmonių gru veikimo Centru. (Waterburio ne visiems kunigams butų
darbininkų reikalus, o " F e d e * ties elektros tinklu. Pagalvok pės priguli ir Bryan.
kongrese.) Lieka tik užmegsti drąsu privelėgijomis naudoracijos" atstovai Seime eina jaunime kur panaudojus savo
artimiausių ryšių su Amerikos ties. Skirtumas butų tik tas,
'-prieš dvarininkus. (Mano pa- gabumus ir jėgas,
hierarchija, pasiduodant jos kad tokioje nelygioje Taryboje
Tiesa kad katalikų tikyba
braukta).
yra paslapčių vandenynas, bet, dvasiniai jurisdikcijai per jo pasauliniai jaustųsi demokra
r Veltui vartau Naujienų Geg.
nors protestantizmas beveik kios organą Katalikų Gerovės tiškai išrinktais, gi kunigai —
visas jas priima, katalikų re Tarybą Washingtone (Catho- tik vieno luomo žmonių, o ne
19 d. noriu surasti klaidos ati
visos visuomenės nuskirtais
ligija savo privalumų, kurie Hc Welfare Council).
taisymą, bet pasirodė kad tas
Federacija nekuomet nega atstovais. Tarpe vienų ir kitų
liepia man stipriai jos laikynebūtas, ligotai akiai ( o gal
Šiomis dienomis lankė CM" ties.
lės kelti nei rišti klausimų gry bereikalingai išaugtų lyg ko
į* protui) "stambus skirtu cagą žinomas alkoholinių gė
(Napoleonas I.) nai tikybinių ir moralių, nė kia siena, kuri trukdytų darbą
m a s " yra Naujienų "stambi rimų prohibicijos apaštalas,
kišties į sahtikius klebonų ir ir mažintų jo vaisingumą.
tiesa".
•
buvęs Valstybės sekretorius,
Nerasdami naudos, pažiūrė
Religija y m sielos ramybė, parapijonų. Toki klausimai* į
tai viltis, tai nelaimingųjų in jos veikimo sritį neįeis. Kiek* kime, kiek butų pragaišties iš
Tesprendžia pats skaitytojas. William Jennings Bryan.
josios politikos ir kultūros vei tų privilegijų.
Ar mato jis ' * stambų Naujienų Jam teko kalbėti vienos karas.
kimas risis su tikybos ir doros
Federacija yra ne religiji(Napoleonas I.)
susirinkime, kuri
skirtumą" tarp krikš. demok sąjungos
ratų ir Federacijos darbininkų
V. X-as. važiuotas ant savo pilvo, kaip varlė. Gerai. Nuo kulipkų ištru
gynimo klausime. Nes, jeigu Draugo dramatizuota apysaka
kau, bet purvynas mane apsėmė visą. ,Aš ir purvas, tai vis
kr. dem. stoja už darbininkus,
tiek. Taip aš kartais bandžiau šokti kaip varlė, tai šlaužiau
a. Federacija eina prieš dvari
kaip sliekas. Bet vis-gi nekas žmogui lošti tų sutvėrimų rolę.
ninkus, reiškia ir vieni ir kiti
Pajutau, kad mano nugarkaulis beveik nesivaldo, o kaulus
sutinka darbininkų gynimo
Lietuvos Karo Vaizdai.
skauda, kad jau, rodos, iš to purvo ir nepasikeistu. Purvo bu
klausime. Krikš. dem. stoja už
vo pilnos ausys, nosis ir burna. B e t manote, kad aš pas Vokie
i r b i n i n k u s , o darbininkai ei(Tąsa)
eWmi prieš dvarininkus ar-gr
ELENA. Dabar nėra pavojaus. J a u pavalgėme. Papasa čius tiesiog t a i p keliavau. Ne. Aš pasukau pirmą šiek tiek į
ueiria už darbininkus, už save? kok Tamista. Taip malonu klausyti. Mane net ima noras, kad salį prie antrų mųs apkasų. Tenai buvo kunigas. Aš norėjau
Palieka vien žodžių "skirtu taip gavus kareivių apkasuose pagyventi ir kareiviškos duo pirmą su. juo pasimatyti, negu. su Vokiečiais, ir paragauti jų
švininės ir špižinės vaišės. Mat čia (rodo į krutinę) per ilgą
mas", bet dalyko esmė nepa nos paragauti.
sikeičia. Matyti tame partijos
JOKŪBAS. Na, gerai. Išbandysiu jūsų kantrybę ir ištver laiką buvo jau daug skeveldų prisirinkę. Nenorėjau su tuo
įf klasės "stambių skirtumų" mę ir pamatysite ar tinkate būti kareiviais. Klausykite. Buvo turtu pas Vokiečius keliauti, o maža buvo vilties gyvau su
tfebent gali tas, kurs groda karė Lietuvių su bermontininkais. Stovėjome apkasuose prieš | grįžti.
Štai jau aš prie apkasų. Susyk " S t o k ! Kas č i a ! "
mas žodžiais turinio nepastebi. Vokiečius. Baisus ir bjaurus buvo laikas. Tamsios dienos,
Savasis — tariau. — O kas tu?
šalta, lietus taip kaip akliausiame nldenyje.
*<:K u n i g a s ' ' —r sako.
0 Vokiečiai, turėdami užtektinai amunicijos nuolatos grojo
Man Tamistos ir reikia' — tariau.
karišką maršą — tai ziiii kulipkos, tai tra-tra-tra kulkosvai
a:
Kas esi, klausia kunigas, ar ne Jokūbas P a b a l d a ? ' ' Kas
džiai, tai bum buumm — zunu kanuolės. Viešpatie, apsaugok
nuo tokios orkestros. Žmogų kaip badyte bado. Neužmigsi, daugiau atlikinąs tokias keliones? Taip tas pats — tariau. —
Elektros gadynės dar netu
nors labai nuvargęs. Tarp tų vargų buvo ir linksmybių. Turė Noriu palengvinimo. Klausyk mano išpažinties. Bet aš pirmą
rime. Kaip orlaivystė, taip ir
jome vieną karininką linksmą vyrą. P a s jį juokai neišsisėmė. turiu iŠ šio purvyno pasikelti, kad galėčiau susiduoti į krutinę
elektra yra dar vystykluose.
Vokiečių orkestrai jis turavodavo kokiu nors juoku, kad mes ant "Dieve susimilk".
Tečiau vienoje ir kitoje srity
susėmę pilvus turėdavome kvatoti. Užmiršdavome visus pa
" B u s gerai ir beto. Skubėk — tarė — kunigas, nes Vokie
se šuoliais žengiama pirmyn.
vojus. Vieną labai tamsų vakarą jis atėjo prie mųs ir sako: čių bitės jau mudu ima g i l t i . " Pradejova. Darbas ėjo gerai.
Netrukus žmoniją pasieks nuo
"Šią
naktį
Vokiečiai
užsimanys
gal
ateiti
pas Kunigas traukė iš mano vidaus nuodėmę po nuodėmės, kaip
stabi gadynė.
mus į svečius, reikėtų juos pavaišinti. Bet kas pa chirurgas granatos skeveldas. J a u man lengva. Aš sveikas.
Šiandie su elektra verdami tirs, ką jie ten daro, kaip rengiasi.'' Kolei kas suspėjo pasisiū Kunigas atsisveikindamas tarė: "Kulipka, kuri tau pataikys
valgiai, apšildomi kambariai. lyti iššokau pryšakin aš. Aš noriu paragauti šviežio oro ir pa- į kaktą, bus-pirmos klesos bilietas į Bojų".
Su elektra varomi jau kai-kur sispacieravoti ir pažiūrėti ar pasaulis da stovi ant vietos.
Su šia mintim drąsiai patraukiau prie Vokiečių apkasų
geležinkeliai traukiniai, neskai
" K e l i a u k sau sveikas. Bet atmink, kaip tave užmuš, tai Pašliaužiau geroką galą, klausau — plukšt, šlumšt, plaksi.,
tant paprastų miestuose tram
aš pasimsiu tavo batus, nes manieji tiek daug išgeria į dieną taip kaip ar per purvus ir tai vienur, kitur ir daugybėje vietų.
vajų (gatvėkarių). Elektros
Kraujas sustingo mano gįslose.
vandens kiek geras girtuoklis į metus alaus."
pasigaunant dideliausi darbą
J a u jie užpuls mūsiškius netikėtai ir išskers visus. Kąs
Išlindau iš apkasų, o čia ūkai, nors pirštu durk į akį ne
atliekami.
matyti. Bet Vokiečiai kaip katės, turbūt, ir tamsoj mato, nes daryti I Šliaužiu pas savuosius pasakyti, nesuspėsiu aeba nu-1
.Tečiau platesnis elektra nau tuojaus kelios kulipkos norėjo mane pasveikinti, bet a š .nela saus, ir mu^iskmi;nefeasj^erj;»įi ip pats zj$*Uv *
į
dojimos, ypač naminiams rei- bai to norėjau. Aš plumpt į purvyną ir sakau sau — važiuosiu
Pasukau artyn, mūsų apkasų I r -radįs'£<khnra^akmomį',
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Federacija ir Mūsų Kunigija.

"DRAUGAS"

MANIAU KAD KLAIDA,
PASIRODO KAD TAI NAU
JIENŲ "TIESA".

Antradi

Antradienis, Gegužės 2i, 1921

PRI

"DRAUGO" KNYGVNE

AMERIK(
DERACIJi
S]

Galima gauti Uos

MALDAKNYGES
Ramybe Jums (brangios odos paauks.)
Ramybė Jums (kailio apdar.)*
Ramybė Jums (audeklo apd.)

»

13.50
W0
2.00

Sioa maldaknyges formatas yra 514x8%. Puslapių turi 958, bet ne
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairiu įvairia*8iŲ maidv.
•

•

•

•

*

Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd
Aniolas Sargą* — juodais apd
D a n g a u fcfiigidutė — juod. minki. apd.
Dangaus Žvaigždudė •— baltas celluloid apd. su
paveikslėliu ant apd

1*75
1*50
1*75

Dangaus
Dangaus
Dangaus
Aniolėlis
Aniolėlis

150
1.00
1.60
1:50
0.75

žvaigždutė — balto kailelio apd
Žvaigždutė — juodo audek. apd.
Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu
.— juodais apdarais
— juodais apdarais

1-75

i

Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po StO puslapių.
Spauda aiški.

Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
Pulkim ant kelių
2.50
Pulkim ant kelių
2M
Pulkim ant kalių
,..
IM
Pulkim ant kelių
1.50

•

M

NUSIGINKLAVIMO KLAU
SIMAS.

Už Tėvynę Malonu Kentėti.

ELEKTROS GADYNĖ.

•> >

"DRAUGO" KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.
Ckicago, HL _
II
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nė,
bet pasaulinė katalikų
organizacija, kurios
tikslas
remti katalikiškai-tautinė ak
cija partijų veikimo. Visi tos
organizacijos
veikėjai gali
laukti laisvo, netrukdomo pri
taikymo visį savo gražiųjų pa
jėgų Federacijos tikslams.
Be demokratijos nėra laisvės
ir teisių lygybės. Gi kur privi
legijos — ten ir varžymai ir
neapsikentimai, ir kovos. Jei
gu laisvės ir lygių teisių my
lėtojai matys, kad kokioj or
ganizacijoj jie nebus lygiatei
siai ir lygiabalsiai, jie į tą or
ganizaciją neis. J i e pasiieškos
kitos, sau tinkamesnės.
Tiesa, Bažnyčios vaikai turi
klausyti Bažnyčios vadų ir mokytojįj. Katalikai ir klauso.
Bet pasaulinės organizacijos
negali būti remiamos tokiu
klusnumu, jeigu jos nėra slap
tos, o viešos. Tos organizacijos
turi remtis tikruoju demokratingumu.
Jeigu mes savo politinės or
ganizacijos pagrindan padėsi
me ne demokratiją, o klerika
lizmą, tuomet katalikams bus,
stačiai nebegalima kova su sa

vo idėjų priešais, kurie da
lengvai vilios katalikų veikė
jus į savo eiles. Troškiai dva
siai del anų nelaimingų privi
legijų susidarius, katalikų pa
jėgos imtų retėti. •
J i e gautų naują aštrų ginxdą, kurio ligšiol neturėjo. J i e
sakytų tada: Ar mes nesakė
me, k a d pas jus nėra demo
kratijos, nėra jokios ^ k r i k š 
čionių demokratų partijos, o yra tik kunigai, kunigų darbas,
kuniginė partijai

tm

v*

sime—
Todėl,
sutiko sii
nai į WŽ
stovautų
talikų vis|
komisijoj
dingą.
. BetF<
dėlto
Atstovo
šios saliel
reikši
pUiečių,
atstovo pj
butų gulėj
Ka(
sijon gale
20 asi
Estus, ir
veikėjus,
reikalo di(
shingtono

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street
OHICAGO, ILLEtfOIS
Telefonas Tardė 5033
Valandos: — S Iki 11 11' ryto:j)
6 po pietų iki t vak. • Nedėliomis nuo S iki t vai. vakare.

DR. S.B1EŽIS
LIETUVIS GYDYTOJA*
IR CHIRURGAS
2201 West 22ad
1. Canal 8222
lies. 8114 W. 42nd Street
Tel. McKinley 4tS8

šokau ant jų ir ėmiau rėkti, kiek tik mano koserė nešė. Bro
liai, jau Vokiečiai arti jus. CJinkluokitės! Pirmyn!
I r čia puf! paf! pif! iš visur iš užpakalio, priešakio, iŠ
kairės ir tiesės, iž žemai ir aukštai, (Rodo giestais) o aš vis
rėkiu ir manau sau rėksiu, kolei tik galėsiu, kad ir kulipkos
mane užbadys. J a u jaučiau, kad kas tai šilto teka per mano
nugarą ir rankas, bet rėkiu.
Iš mųs apkasų pasigirdo trukšmas. Gerai. Geras ženklas.
Išgirdo. Balsas mano silpnėjo. Akyse ėmė margaliuoti, jos
ėmė nenoromis merktis. J a s atmerkiau, kada mane nešė į mųs
apkasus. Mano draugas laižydamasis žiurėjo į mano batus,
bet jis jų negavo. Da jie ir šiandien ant mano kojų.
ONUTĖ. Ar tamista likai gyvas?
JOKŪBAS. Cyvas, kaip matote.
JONAS. I r dabar tokis jau pabalda kaip buvo, tik da
drąsesnis.
ONUTĖ. Gal da .kokių įdomių atsitikimų žinote. Taip
malonu j ų klausyti, nors jie kiti ir labai skaudus.
JONAS. Kur nežinosi. J ų žinome devynes galybes, bet
kada išpasakosi. Gana bus. Da pradėsite sapnuoti naktimis
ir persigąsitė. Geriau velyk pažaiskime.
,
ELENA. Gerai sako brolis. Turime pažaisti. Ne. Pirma
ką nors padainuosime. Bet ką! Tu, Jonuk, žinai! O gal kokią
karišką?
JONAS. O lyg tu kareivis, kad nori kariškos?
ELENA. Ne kareivis. Bet kad reikės galiu būti. Ne vie
ną lenkiuką nukirščiau kaip zuikiuką. (Visi juokiasi).
ONUTĖ. Žiūrėk kokia ji smarki darosi Turbūt pasakos
pakiršino.
ELENA. Gana jau čia apie mane kalbėti. Dainuokime.
JONAS. Na tai traukime pasivaikščiodami " M e s Lietu
vos jaunuomenė".. Šitą dainą nekartą dainuodavome net karės
lauke, kuomet išvesdavo iš apkasų^ silsėtis. (Susiėmę rankoriii&.poromis, da»rfrdanii įvairias f%uras-vaikščiodami dainuoja.
p ^ ? f ; i r f a m # * paliekamos r ^ s i e r i a u s nuožiūrai. Gali but
pridėta ir kekįainors kaimo • maįuka).
(Bus. Hr t*
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LIETUVIAI AMERIKOJE AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI.
CICERO, ILL.
•i

AMERIKOS LIET. R. K. FE
DERACIJOS VALDYBOS SU
SIRINKIMO.

pasimatymas

— — -

T A U T O S F O N D O VASJ)YBČS ANTRASAI.

•!•

Geg. 15 d. 6v. Antano parap. svetainėje Lab. Sąjungos
Gegužio 17-ta &., 7 vai. va
3 kuopa buvo įrengus prakal
kare, Federacijos
raštinėje bas. Tikslas — pradėti Lab.
svarbiu visuomenės reikalu ta Sąjungos Savaitę.
po sušauktas nepaprastas A.
Kalbėjo adv. V. W. Rut
L. R. K. Federacijos valdybos kauskas ir S t Jucevieia. Abu
susirinkimas.
kalbėtoju gražiai nupiešė, kad
Susirinkimą atidarė gerb. Kun. labdarybė yra vienas prakil
J. Švagždys, Fed. pirmininkas, niausių darbų. Tiktai, sakė, ne
paaiškindamas susirinkimo tik visi dar mūsų žmonės prijausla. Perskaitytas p. J. Vileišio eia jai ir ne visi ją remia.
atsišaukimas kaslink šaukiamo
Prakalbos pavyko. Kuopon
Washington, D. C. susirinkimo įsirašė keletas naujų narių. Vi
ant 31 d. Gegužio, š. m.
sų Šventų draugija atnešė gra
Visapusiškai apsvarsčius į- žią auką. Žmonių buvo neperteikimą prezidentui Warren G. daug.
Hardingui Tautos Fondo lėšo
Oficijalė Lab. Sąj. 3 kp. Sa
mis Amerikos Lietuvių Tary
vaitė prasidėjo su Geg. 19 d.
bos surinktųjų milijono para
Mat, gerai reikėjo prie jos pri
šų, prašant pripažinimo Lietu
sirengti. Reikėjo surasti dar
vos Respublikos nepriklauso
mybės, priimta sekanti rezo bininkų — kolektorių, kurie
pasišvęstų eiti per namus rink
liucija:
dami aukas.
"Amerikos Lietuvių katali
Darbas pradėtas.
kų visuomenės pinigais ir pas
Reikia atkreipti Cicerus Lie
tangomis 1919 m. pavasarį su
rinkta milionas parašų, apie tuvių domė į vieną dalyką.
kuriuos šios šalies administra Jeigu kas patėniytų kolekto
cija tik žinojo, o dar nebuvo rių renkant aukas našlaičių
prieglaudai, o ant kvitų ne
tų parašų gavusi;
būtų parašo kun. J. Vaičiūno,
Kadangi p. Vileišis tiems
tai tokiam kolektoriui ne
parašams įteikti išgavo pasi
duokite aukos. Bet katrie ko
matymą su prezidentu W- G.
lektoriai turės paliudymus,
Hardingu ant 31 d. Gegužio;
K a d a n g i toks

3

DRIUGIS

kurie turės kvitų knygutes su

(Surinktos kun. Mikšio) *
Pittston, Pa.
Davė po $1.00: A. Višnauskas, M. Varnienė, J. Pavidis,
V. Mažuolis, M. Bartkienė, P.
Mikolauskas, Matukaftis, J. Sa
kalavičienė, Stackevičia, K.
Rudaitis, M. Smolauskienė, J.
Kreeikas, M. Zenkevičius, O.
Bublienė, M. Pataušienė, T.
Mačiota, A. Bakša, J. Kikalojunas, Višnauskienė, A. Kolaeinsk'as, J. Čeputis, A. Zernauskas, Ai Plaušinis, A. Bu
da, M. Marienienė, A. Marčiu
lionis, A. Bodiunas, M. Yizgaitis, J. Arlauskas, Mikolaitis, A. Pikionis, F. Brazionienė, J. Beleška, J. Tankauskas,
P. Volotkevieia, Zmitravieienė, Kavaliauskienė, Jonelienė,
K. Augis, M. Aliukonis, M.
Vaškunienė.
Viso labo $104.00.

Kun. K. Urbanavyčius pirm.
50 Wešt Sixth Street,
South Boston, Mass.
Kun. M. A. Pankus, vice-pirm.
443 Park Avehūe,
Bridgeport, Conn.
B. Rutkauskaitė, viee-pirm. .
602 South Street,
Mahanoy City, Pa.
K. J. Krušinskas, sekret.
222 South 9-th Street,
Brooklyn, New York.
Baltrus V. Vaišnoras, ižd.
1514 Carcon Street,
Pittsburgh, Pa.
Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas
381 Westminster Street,
Detroit, Mich.
Kun. J. J. Kaulakis, ižd. clob.
324 Wharton Street,
Philadelphia, Pa.

Ant pardavimo mūrinis namas ge
ra proga įsigyt namas be parkupčlu
be agentu. Kurie žmonės eina pas
agentus ir užmoka dvigubi, kodėl nepirkt tiesiai nuo savininko, namas
ant dviejų pagyvenimų^ randos neša
Į mėnesi $60 ir apačioj groserne,
kaip nori ar sugrosiernl ar be gro:
sernies, prieinama, kaina, klausk
I
Jurgis Arieeunas,
718 West 31 Street

E. Tanašienė, 8. Katilius, J .

S YLUSMONAS.
Tu longrvui gali padaryti $40 i sa
vaite apart savo savaitinės
algos
pardavinėjant aceident ir health In
surance su v D draugams vakarais.
Pašauk lUindolph 652 ar Dorchester
9506 bilo vakarą

American Lino

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių
Katalikų
8-—
• -

PRANEŠIMAS LIETU
VIAMS!!

Mes esame didžiausia Lietu
vių Eeal Estate Agentūra ant
Northsidės. •
Čionais nekurie bargenai:
3-4 kambarius su basementų
gt^roj vietoj ant Fullerton Ave.
Elektra, vanos ir tt., namas 4

'V

Metraštf

i

•

« » -

S
s

. 1916 m.

i

••

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

Parsiduoda grocerne ir bučerne Lle
tuvių apgyventoj vietoj, biznis iš
dirbtas per daug metų tur\ būti par
duotas { trumpa laika už labai pi
gia kaina Priežastį pardavimo pas
tirsite ant vietos.
1816 S. 49 Court
Cicero, W.

Wilkes-Barre, Pa,
Davė $100.00 N. N.
K. Ašiukas $20.00.
Davė po $10.00: U. Usntutskienė, J. (Jriinsila, P. Stanai
tienė, A. Stanaitienėj K. Buigšienė, J. Kn£i«uvienė, M. Stan
kevičienė, A. Jurkanas.
Davė po $5.00: A. Jučevičia,

Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą

AUT PARDAVIMO.
15 priežastie^ važiavimo į Europą
parduosiu pigiai cigarų krautuvę ir
sykiu pirmos rųšies knygyną.. Biznis
nuo seniai gerai išdirbtas. Atsišau
kite:
J. Makartukz
1049 W. 4T St. Chicago, III.

Tarsiduoda puikus medinis namas
ant 2 dviejų pagyvenimų ir su ma
žu štorelių puse bloko nuo Lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos, Taip-gi
arti Vokiškos ir Lenkiškos bažny
čių ant kampo gera vieta bizniuj
ir pagyvenimui parsiduoda labai pi
VARGONININKAS, suprantąs baž giai atsišaukite pas J. Enčeri po nu
meriu 4403 So. Mozart S t Cbicago,
nytinę muziką, tuojaus gali užimti Illt
vietą prie Lietuvių šventąją Petro
ir Pauliaus Bažnyčios Homestead, Pa.
linu. S. J. čepananis,
a 18 Fourth Avę.
Homestead, Pa.

n

AMERIKOS LIETUVIAI!

JAME yra 150 su virgum paveikslų a) pavienių darbuotojų
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.
JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų,
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų.

r
•
•

8

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą C
krfygą jūsiškiai Lietuvoje netik .žinos, bet ir matys Amerikos 1
•
Lietuva, kaip mes matome

iI

I

Kaina: Neapdarytos

•

i

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

1
I
C

i

t

Užsisakydami adresuokite:

I

"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois.

S

Tel. Off.

metai kaip statytas parsiduoc?

50c

Res.

H u m b o l d t 4 8SO

f

DTVHARLTSTOAL i

Humboldt 8393

už $8,900.00 Mortg. $4,500.00.
su šios šalies prezidentu turės kp. valdybos ir kun. J. Vai Tanona, J. Valaitis.
Perkėlė aeavo ofisą po
Tiesus Patarnavimas
Pranešame
visiems
kad
mes
daug reikšmės Lietuvos nepri čiūno parašais, tokiems reikia
Davė po $2.00: V. Dainis,
*
pilnai
pasitikėti
ir
aukoti
729 So. A.hland AvenueS
ARKITEKTAS
klausomybės pripažinimo klau
F. Karolienas, A. Baliauckas, NEVV YORK - HAMBURG insuriname viską ir parduoda
į
Specijalistas
P. V.
kiek kas gali.
1263 N. Paulina St.
sime—
A. Simonavičius, N. Rimžulis, Parankiausias Kelias Rusams ir me laivakortės.
•DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGUg
Kamp. Milvvaukoe Ave.
Lietuviams
Visas legaliskas dai*bas yi-a at
Todėl/ Federacijos Valdyba
ĮValandosnuo 10 lkl 12 išryto; n n o |
E. Jasonienė, E. Karužienė, M.
Chicago.
PRANEŠIMAS
PENNSYLVA
• 2 iki f po pietų; nuo 7 iki • : • • •
liekamas mūsų advokato Juo » •
Twin-Scrcw
sutiko siųsti atstovus tai die
i » » » » » » m m mŲį Svakaia Nedėliomis ! • kll 1
Lapinskienė, O. Vinčauskienė, IMdrlI ir Moderniški
Laivai
NIJOS CHORAMS.
zapo W. Grigai.
nai į Washingtoną, kad jie at^
Telefonas Drexel 3889
A. Šiškauskis, P. Kurca, A.
I
Reikale kreipkitės šiuo ad
stovautų Amerikos Liet. ka
Milišauskas, J.-Povilaitis, K. MINNEKAHDA (Naujas)
ir
Birželio 1 d. Mahanoy * Ci
3-čin Kl'iasa Tiktai
resų:
talikų visuomenę pasimatymo
KrukeJienė, K. Mušeika.
komisijoj pas prezidentą Har- ty, Pa. parap. choro kamba
Geguils 21-ma
RĖKUS REALTY CO.
Davė po $1.00: M. Šuldickieriuose
įvyksta
I-jo
PennsylvaI Dr. M. T. STRIKOL'IS I
diiura
ADVOKATAS
1656 Wabansia Ave. Chicago.
nė, O. Mažai kienė, M. Lugaus- Manchuria
•
Birželio
2
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I
Bet, Federacijos Valdyba vis n i jos Liet. B. K. Parapijiniu kienė, K. Ligus, E. Tasionienė,
Jose h W
Gri al
Peoples Teatro Mmam
Mongolia J
BirieUo 161
P
«
ij
29
South
La
Salle
8tn*
dėlto mano, jog paties -Liet. Choru. Apskričio suvažiavimas. J. Janearas, P. Makai-evičia,
1313 W. 47tn mr. Tel. Botd. M t l
Advokatas
lt
Kambaris 134
Chorai
prašomi
prisiųsti
at
•Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 13J
Atstovo toks pasimatymas su
K. Karlonas, B. Palionis, P.
Joseph S. Rėkus. ^
Telefonas Central 6390
• I k i 12 ryte.
stovus.
šios šalies prezidentu butų
Telefonas Monroe 2871
^
Res. 3314 W. 43rd Strese
Cinauska., J Stankevičienė, U. 1, r
HAMBURG
Visus
šios
apielinkės
chorus
I
W
I
V
I
Nuo ryto iki piat.
reikšmingesnis, negu Amerikos
Tinaitiene, V. Urskieniene, B. *- »
sir%wisws^*
;
Vakarais,
812
W.
33rd
Bt
SfTet. McKlnlef 333
LIBAU - DANZIG
piliečių, kurie ir šiaip jau, be kviečiame prisidėti prie Aps Kaiaškieno, A. Rodzevičien<\
a
Telefonas: Yards 4381
atstovo pagalbos, tokį žingsnį kričio. Dabar laikas. Vėliaus M. Kaspavičiutė, J. Stučka, Poland . . . '
Gegužės 26
prisidėjusiems
chorams,
ne
butų galėję padaryti.
H. Bahiunieno, J. Staniulis, J. Atsišaukite { Kompanijos Oflsa.
VALENTINE DRES
patinkamieji
dalykai
gali
pa
»mm
Kadangi pasimatymo komi
COLLEGES
Karuža. J. liekas, Iv. Macioms, HA „ r\
m
«*.
/«_•
Tel. Caoal 267 Vak. Ganai 2118 j j [6205 S. Halsted,
daryt
nesmagumų.
Tad
eikime
2407 W. Hfadlaon;
sijon galės įeiti tik nuo 12 iki
,, „, J.
,
r v
, .' 14 N. Dearborn St.
Chicago.
1830 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. ValsOjoso.
Arba pus Lokalias Agentu*.~
Traskauskas, A.J. Riškevičius
Vaitnlevi20 asmenų įskaitant Latvius, visi dabar, dėkime pamatą S.
Koko Siuvimo, Patternų Kirpi*
šiam milžiniškam darbui. Te čia, S. Kirkutis,
v
Estus, ir dar Amerikos žymius
10,
Deeigaing bisniui ir narnama
J.
NaFušt}vi<
'ius,
J.
Andriukai
Lietuvis Gydytojas Ir
r
gul skamba Lietuvių dainele
ietos. duodamos dykai. Diplomai
veikėjus, Federacija nemato
tokslas lengvais atmokėjimaia
Chirurgas
plačiau ir garsiau. Tegul ji gi- tis, P. Baranauskas, J. Sinke
[lesos
dienomis ir vakarais. Pareikalo dideliame skaičiujeWa1831 So. Halsted Street
reikalaukit knygelės.
liau įsminga Lietuviui į širdį, vičius, M. Slavinas, A. AliškoValandos: 33 iki 12 ryte; l iki 4
Tel. Seeley 1648
shingtono susirinkime daly
vįoienė,
J.
Kiurkšaitis,
M.
Zapo plat C iki 9 vakarą.
tegul jis džiaugiasi senelių pa
SARA PATEK, pirmininkė.
vauti, todėl nuo katalikų vi
liikioius,
M.
Gn^utis,
J.
fSidalikimu ir tautos turtu. Tą at
suomenės skiria tik tris as
Gydytojas ir Chirurgas
sieksime tik sujungę jėgas. Y- vickas, J. Aniirosas, J. Joniš
4442 to. Wcstcra Ave.
menis*'.
patingai čia kreipiama domė kis, 8. Jeckevičia, T. Stanaitis,
Telefonas Lafayette 4146
Atstovams duoti įgaliojimą į chorų vedėjus vargoninin F. Rutkauskas, F. Tanutevit
Skubinkite
užsisakyti
1921
metams
•
Valandos: 9-11 rytais 1-2 po
dalyvauti augščiau minėtame
cius,
T.
Augustaitis,
K.
DoniKorespondentas.
kus
I
pietų ir 7-i vakarais. Nedėldieparašų įteikime, bet nedaly
brauskas, W. Saura, T. Kaza- niais tiktai po pietų 2 iki 6.
I
vauti tveriant naują Paskolos
kevįčia, K. Mikolaitis, M. Ro•
nėtos
paskolos
nepasisekimo
•
komitetą. Pačios gi paskolos
dzevieius, J. Tolinskas, J. GalJcigų tavo krautuvninkas jų
I
neturi, prlsiusk mums miera
pravedimo reikale priimta se klinčių ištyrimo padarys ata vanevi<v'ius, P. Aziukienė, A.
I
!
ir piningus o mes pasiųsime
Telefonas Armitage 9770
tinkamus
žingsnius
jos
galėję
iw nušviečia mūsų Armijos gyvenimą ir darbuotę.
kanti rezoliucija:
Baltuškienė, B. Vedra, V. Šim
Jums viena ddk' išmėginimo.
MARYAN
S.
R0ZYCKI
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose
Paštą apmokama.
i "A. L. R. K. Federacijos esančių kliūčių prašalinimui. kus, T. Acevičius, M. VaitkeMUZVKOS DIREKTORIUS
Amerikos Lietuvių R. K. vičienė, J. Dambrauskienė, K.
Mokytojas Plano, Teorijos Ir
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
Valdyba Liet. Laisvės Pasko
fOlIO H YCOCNIC-TASBION IMI IIVII
•
Kompozicijos
a^.M
J3k*mrhf
KtwM
Jis parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms
los tolimesnio pardavinėjimo Fed. Valdyba mano, kad tik Bek»mpienė, B. Bobiunienė, M.
S821 N. Westem Ave.
Chicago, BL
prie naujos Misijos tebus ga Kolauskienė, J. Karolius, J.
nugalėti.
reikalu taria:
=
» Kadangi dabar Amerike e lima reikiamą parama Lietu Poeiunks, V. Kupris, J. MataJis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų.
sevičia, V. Sinkevičius, O. Kasama didelio nedarbo, kuri lab- vai sudaryti.''
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos nepriklau
J. P. WAITCHES
jausia apsunkina paskolos par
Kol pageidaujamoji Misija linkavskienė, O. .Činauskienė,
somybės, privalo skaityti
Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS
davinėjimą;
pribus, kad nesustabdžius Pas lt. Olišauskienė, O. Kuncevi
Tūkstančiai kentėtojų nuo
"KARĮ"
čienė,
O.
Spilgienė,
M.
Mašnre4601
South
Hermitage
Ave.
nemiego
Kadangi kol kas nėra suda kolos eisenos varyti Lietuvos
Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai
Tel. Douletard 3080
ryto naujo obalsio, kuris butų Paskola taip, kaip ji buvo va kienė, K. Dambrauskienė, N.
negrumuliavimu
t* m m*m mm ** m m ****»-*** m m • • • • • » » •
akstinu Paskolos darbą gero roma iki šiolai, netveriant jo N., J. Povilaitis, V. Dailida,
dispepsijos
J.
Jurgi
laitis,
V,
Kvetkauskas,
mis pasekmėmis pravesti;
kių tam darbui naujų priemo
Tel. Kandolph 3898
MinmiiHittfiHiiiNuiMiiiimmttiiiiitijiiiuiiimiiiifiiiimiiiiiiiimntmiiiiii
ttMIMIUItffflftNM
Kadangi pirmoji Liet. Misi nių, kurios pageidaujamų dar O. Vaitkunienė, N. Aciuvienė, galvos skaudėjimo ir kitų ligų,
A.
A.
ŠLAJOS
J.
Grimaila,
A.
Vasilauskas,
ja padarė begalo daug netak bo davinių, kad ir prie didžiau
ADVOKATAS
randa pagelba vartojant
K.
Maeiulionis,
V.
Valicka,
K.
Ofisas
vidnmiestyj
Visur reikaJaukit arba patys iisirašykit
tų, kurie dar ir šiandien gyvai sių pastangų neduos.
ASSOCIATION BliDO.
Berzinskas, J. Šilanskas, T.
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ
13 So. La Salle St.
atsiliepia į Paskolos darbą.
Valdyba nutarė A. L. R. K.
Valandos:
6
ryto
iki
6
pe
pletv
Kodėl T U Nepamegini?
Pirmoji paskola neturėjo pa Federacijos Kongresą laikyti Šilanka, F. Smaidziunas, J.
Panedėliais iki 8 vakare
Ar esi vartojęs Dr. Milės
Šimsinskas,
T.
Ariškevičius,
Nedėliomis ofisas uždarytas
sisekimo, o prie tų pačių aplin savaitėje pradedant su Rug
Anti-Paiii Pilki?
• » • »•
s
M
Kazakevičia. F. Sandrinai- PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO
sėjo 29-ta diena.
kybių ir neturės.
,i r" • r i
tis, M. Liškauskienė, A. ŠikuKazys J. Krušinskas,
Gi, iš kitos pusės A. L. R.
ftlIIJIIUlIlJIlHllllMIIIHIIIIIIIIIHUUIJlIlttfS
Juose paveikslais nušviečiama:
PIRKITE
lies. 1138 Independenee Blvd.
A. L. R. K. Fed. Sekr. tienė, K. Daivis, Prietelis, J.
K. Fed. Valdyba mato, kaip
1) armijos gyvenimas ir veikimas,
Telef
ona-s
Von
Dąrest
333
reikalinga Lietuvai Amer. Lie HtHtilHIHHMtltHttll>iWl.:m>4lllllim»IM Kinčius, J. Daukšis, W. Usos,
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
mm
tuvių pagalba, kad sėkmingai
P. Kuncevičius, A. Maroška,
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
ROSELANDO LIETUVIAMS.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
išrišus Vilniaus ir Klaipėdos
A. Bunevičienė, E. LiuknseviNebūkite be "Draugo".
Basas Gydytojas ri Cblrurgm*
Kaina: metams (12 Nr.) 35 auka., vienam num. 4 auks.
sričių klausimą, priėjo prie aSpecijalistas Moterišku, Vyrišku
"Draugo" dienrašty galima čienė, M. Dovklaitis, A. RikiuAmerikoje metams 2 dolieriai
Vaiku Ir visų chronišku Ilgy
bcinos nuomones, kad Lietuvai
WARSAVIKGSS1AMPS
tė.
—
gauti pas:
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 3»
Adresas: Kaunas, Generalis Stabas,
13SUED BY TIIE
pagalba tegal būti sėkmingiau
Viso
labo
$359.00.
pietų,
7—8
vak.
Nedėliomis
13—13
4
ANT. LEVGAUDA
"ATSPINDŽIŲ" AdministracijaL
UNITED STATES
-Ofisas 3354 So. Halsted St., Ghtoafjr
suteikta tik tuomet, kuomet
.
Visiems
aukotęjįms
•
nuosj
r' • M
GOVERNMENT
=1
n » » » ^ » » » » » » mmim * mm mm
10624 So. MichiganAve.
Telefonas Drover 3333
Iaetevos valdto po gilesnio im ^.„jmjmnntnin,,,!^!,,,,,,,,,,,^! dmgiausia acm.
\Bm»
Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiižtfr
iiiniiiiinniiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii

M.E. ZALDOKAS

i

V. W. RUTKAUSKAS

Red Star Line
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DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. K. RUTKAUSKAS
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Nerviškas?
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Dr. Milės* Nervine

ATSPINDŽIAI

i

DR. A. A. ROTH,

J

1
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Antradienis, Gegužės 24, 1921
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CHICAGOJE. Į

DARBININKŲ SĄJUNGOS
KP. SUSIRINKIMAS.

I NEPAPRASTAS SUSIRINKIMAS.

Geg. 17 d. Šv. Antano par.
svet., Cieero, L i e t Darbininkų
Sę-gos 49-ta kuopa turėjo mė
nesinį susirinkimą. Jį atidarė
ir vedė'pirm. P. G arbūzas. Iš
valdybos nut. raštininkas ne
atsilankė.
Kuopos atstovai išdavė ra
portus iš A. L. R. K. Federa
cijos 12-to sk„ Tautos Fon
do ir Liet. Rami. Kryžiaus
Rėm. dr-jos 59-to sk. ir iš Liet.
Darb. Sa-gos Chicagos apskr.
Susirinkimas priėmė raportus.
Šv. Antano par. beno vardu
buvo atsiųstas laiškas su tikietais. Pakviesta į beno ba
lių, kuris bus Geg. 29 d. Šv.
Antano par. svet. Laiške ne
buvo beno valdybos parašo.
Iškilo diskusijos del jo legališkumo. Vienok pakvietimas pri
imtas.
Paskiau iškilo
klausimas,
kas darvti su tikietais, nes
nieko laiške apie juos nepažy
mėta. Nutarė- juos parduoti.
Fin. rast. A. Zakaras pra
nešė, kad L. D. S. Centras pri
siuntė daug knygų ir laikrašcių, Lietuvoje išleistų. Susi
rinkimas nutarė jas padėti
"Darbininkų Užeigoje/' 1447
So. 50-th ave. Toje įstaigoje
galima gauti ir knygų ir lai
kraščių išleistų Amerikoje ir
Lietuvoje..
Bubi na s.

L. L. Paskolos Bonų apskri
čio svarbus susirinkimas
įvyks antradieny, Gegužės 24
d., — 1921 m., lygiai 7:30 vai.
vak. Šv. Jurgio par. svet., 33
ir Auburn ave., Chicago.
Kviečiami visi ir iš apylinkinių kolionijų dalyvauti šia
me susirinkime. Turim aptar
ti kas link siuntimo delegato
į suvažiavimą Washingtone.
Kviečia: pirm. J . Poška,
rast. E. Stankienė.

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.
IŠ CICERO. ILL.
Trečiadienyje Geg. 25 d., va
kare, po pamaldų Šv. Antano
par. svet. bus parapijonų susi
rinkimas parapijos
pikniko
Teikale. Ypatingai yra kviečia
mi į susirinkime tie, kurie yr a išrinkti dabininkais, ir ku
rie turi pasiėmę tikietų par
davinėjimui.
, Šv. Antano bažnyčioje yra
laikoma novena už iLetuvą.
Baigsis Dievo Kūno šventėje,
Geg. 26 d.
€!eg. 20 d. Šv. Antano par.
j?vet. Lietuvių Moterų Republikonių kliubas įrengė "Bimco
p a r t y . " Apie keturiasdešimts
penki žmonės atsilankė, mote
rys ir jaunos mergaitės did
žiumoj.
Geg. 26 d., Dievo Kūno šven
tėje, Šv. Antano bažnyčioje
bus iškilmingos pamaldos. Pir
mos Mišios bus 5-tą vai., ant
ros 7-tą vai., trečios — 9«ta
vai. Vakare bus mišparai 7:30
vai.
L. Vyčių Chicagos apskritys
rengia pikniką Birž. 12 d. Na
tional darže, Ei versi de, 111.
L. Vyčių Chicagos apskritys
statys scenoje operetę "Kornevilio V a r p a i "
L. Vyčių IX
seimo metu, Liepos 6 d., Aryan Grotto Temple teatre, vidumiestyje.
IŠ TOWN OF LAKE
L. Vyčių 13 kp. labai rengia
si prie pagerbimo primicijanto kun. J.Skrypkaus, vakarėlio,
kuris įvyks Gegužės 25 d. va
kare, Davis Sąuare parko salėje.

Programas bus vienas
iš
puikiausių. Visiems Vyčiams
reikėtų skaitlingai susirinkti.
Korespondentas.

SVARBUS VISUOTINAS
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS.

IŠKILMĖS ŠV. KAZIMIERO
KAPINĖSE.
Gegužės 30 d. Šv. Kazimiero kapinėse, kaip pirmiau,
taip ir šįmet bus iškilmingos
pamaldos už mirusius. Egzek
vijos prasidės lygiai 10:30 rytą.
Kapinių valdyta kviečia vi
sus klebonus, kunigus, vargo
nininkus, visas draugijas
ir
pavienius katalikus atvykti į
šias iškilmes.
Mums Lietuviams katalikams
yra neapsakomai brangu, kad
turime progą skaitlingai susi
rinkti ir galime bendrai pasi
melsti prie Augščiausiojo už
savuosius.
Aš ypatingai meldžiu gerb.
vargonininkų išanksto prisi
rengti prie reikalingų giedo
jimų, ir, kad išanksto man pra
neštų laiką ir vietą, kur gali
ma pristatyti automobilių del
nuvežimo jų į kapinės. ,

Yra šaukiamas Seredaj. Ge
gužės 25, 1921 m., Šv. Jurgio
parap. svet.. ant Bridgtporto,
7:30 vakare.
Kun. M. Krušas,
Svarbi priežastis: Su v. Vai.
prezidentas Warren C. Har- Kapinių valdybos pirmininkas.
dingas yra sutikęs priimti Ge
SEIMAS.
gužės 31 d., š. m., Baltajame
name, Wasliingtom\ — Ame
šv. Kazimiero Akademijos
rikos Lietuvių Delegacijų, ku
ri pristatys peticijų dėlei Lie Rėmėjų Dr-jos antrasai Sei
mas įvyks sekmadieny, Bir
tuvos pripažinimo..
želio 12 d., 1921 m, šv. Kazi
Todėl Chicagos
Lietuviai,
miero Vienuolyne, 2601 W.
Simui gal but paskutiniu ir
Marąuette Rd., Chicago, m.
svarbiausiu momentu, atmetę
7
*
Seimas prasidės su šv. Miį šalį partijinius nesutikimus, šiomis ryto 10 vai. Sesijos pra
privalo visi bendrai susieiti ir sidės lygiai 2 vai. po pietų.
išrinkti keletą tinkamų delega
Visi skyriai šv. Kazimiero
tų pasiuntimui AVasliingtonan. Akademijos Rėmėjų Dr-jos
Kian susirinki man yra kvie- teiksis prisiųsti delegates sučiomi: valdybos ir pavieni na lyg konstitucijos reikalavimų.
riai didžiųjų mūsų organizaci Delegatės privalo turėti man
jų, sąjungų, pašelpimų drau datus su skyriaus valdybos ir
gijų, kliubų, biznieriai, ex-ka- kapeliono parašais. Skyriai,
reiviai ir visi veikėjai. ^
kurie negalės prisiųsti delega
Lai paskutinis mūsų žygis čių, teiksis savo pageidavimus
išgavimui Lietuvos pripažini bei sumanymus prisiųsti Sei
mu būna tikrai širdingas ir mui rastu.
bendras.
Visi skyriai malonės taipgi
Dėlei trumpo laiko, viton at
prisiųsti Seiman smulkius ra
skiru laišku, kviečiame visus
portu* raštu iš savo skyriaus
šiuomi viešu uižkvietimu.
darbuotės pereitais metais.
(Apgr.).
Komitetas.
Moterų pašalpinės draugijos
bei kuopos, kurios šv. Kazi
miero Vienuolynui aukojo pe
reitais metais nemažiau $25.00
Uiri teisę pasiųsti savo (2) at
Lietuvos Vyčių
Chicagos
stoves Seiman.
Apskričio Seimo Rengimo ko
š / . Kazimiero Akademijos
misijos posėdis bus pirmadie
Rėmėjų Dr-jos skyriai priva
ny, Geg. 23 d., š. m., Dievo lo stropiai prisirengti prie šio
Apveizdrts par. svet, 7:30 vai. Seimo, nes yra'labai svarbių
vak.
Z. M., gen. rast. reikalų Seimui aptarti, taipgi
•

PRANEŠIMAI,

RED. ATSAKYMAI.

Mirė Gegužės 22 d.. 4:45
vai. išryto. 32 metų ami.
Paliko dideliame nuliū
dime moterį, motiną ir du
broliu Amerikoj, Chicagoj, ant Bridgeporto, iš
gyveno 25 metus. Pabaigė
Šv. Jurgio parap. mokyk
lą ir keturių metų šv.
Stanislovo kolegiją (gim
naziją). Su savo prisiega
išgyveno 4 metus.
Paėjo iš Girdiškio para
pijos, Šilalės valsč., Tau
ragės apskr.
Laidotuvės įvyks seredoj. Gegužės 25 d., 8:30
rytą, iš Šv. Jurgio bažny
čios į Šv. Kazimiero ka
pines.
Visi giminės ir pažįsta
mi nuoširdžiai yra kvie
čiami atsilankyti į šerme
nis po num. 3340 So.. Halsted str., Chicago ir da
lyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: moteris, moti
na ir du broliu.

\

A

Spaudos draugijos darbuotė.
Čia yra visokių katalikiškų
draugijų, kaip pašelpimų, taip
ir idėjinių. Kai-lcurios miršta
ir atgimsta. I r visos savo dir
voje dirba naudingą darbą
tautai ir bažnyčiai
Kaikurį laiką miegojo ir
Spaudos Draugiįa. Nieko ne
veikė. Bet dabar atbudo ir
pradeda veikti.
Gegužio 16 d. įvyko susi
rinkimas. Išrinkta valdyba, ku
rion įėjo: pirmininku — ger
biamas ^kunigas A. Martinkus,
pagelbininku, — S. Slušnis,
raštininkė — M. Mikšaitė, iž
dininku — M. Kniukšta, iždo
globėja — D. Meškienė.
Turiu pažymėti, kad valdybon įėjo patys gabiausi veikė
jai. Kunigas A. Martinkus
daug darbuojasi kitose draugi
jose. Tikimės, ikad ir šioj drjoj nemažiau pasidarbuos.
Šiame susirinkime prisirašė
15 narių.
RemėŠa.

NENAUDINGI
Mes siūlome

Channel Chemical Company
dirbtuvės, kuri randasi prie
45-th St. ir Westem Blvd.

PO $67.50
Moka $6.00 už šėrą dividendų. Platesnių
kreipkitės arba rašykit

P. Vaitkui iš Chicagos. Tilps.
Neskubėjome, nes skandalus
kuriuos gaudyte gaudą kiti,
mes juos talpiname tik gerai
ištyrę. Labai malonu, kad Ta
mista pastebėjęs ką nors pana
šaus kitur kreipi mūsų domės.
Už tai visuomet busime Tamistai dttkingi.

INVESTINIMO APSAUGA
707-35 So. Dearborn St.,
Chicago, m .
į.
Ofisas atdaras kas diena ir subatoj nuo 9 iki 5.
Kalbame lietuviškai.

y

g>
*

A r Jue Kankina h s i s k a n e s f
NAUDOKITE
RoffieS
Ar Jums Galvos O Ą T T i e i t i ?
NAUDOKITE
Jįįįff^^
fes
Ar JiHH Plaukai s l e n k a ?
N A U D O K I T E J^tįjffleS
.
Ar Jų» Norite A p s a u g o ? ? J u o s ? /
N A U D O K I T E ^{ff^es
, . /
Urlaikymui savo plaukų grutuu* ir tankiais
NAUDOKITE
Įt\ttffles
•
Užlaikymui galvos odo* tvaikai ir svariai
f
NAUDOKITE
ĮįjBįffli

[uropean American Rureau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. N
NOTARIJUftAS
,
Estate, Paskolos, Insurinai
Ir U.
800 W. S5th St., Karap. HaLsted St.
Tcl. lloulevard 611
Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vak.: Utar. K e t ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.
Roal

įfmm

i » » « » » » » » » ^ o » « » » » » i

Ruffies galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog
i3 ifidirbeju per paitą už 75c. bonka.
F . A D . R I C H T E R St C O .
3 r d A v e . & 3 5 t h St.
Brooklyn. N . Y.

—f

DR. G. M. GUSER

P. Blaževičiui iš Kenosha,—
Gavome, ačiū, panaudosime.
Eglės Šakelei iš Chicagos. —
Draugui malonu Eglės šakele
pasikaišinti savo skiltis.
Kun, A. Briškai iš Chicagos.
Nauji raštai * * Lincoln p a r k a s ' '
labai mums tiks į Bičiulių sod įįm
nelį. Ačiū*
P. Stoniui iš Tauragės. Dien
raštį " D r a u g a s " Tamistai iš
rašė Tamistos sesuo Kazimiera
Stonaitė. Tikimės ir toliaus ji
Tamistos nepamirš išrašydama
Draugą ateinantiems metams.

John R u s k i n

Praktikuoja SO metai.
Ofisas 8 i 4 t to. Morgas St.
Kerte 88-r© 8 C
Chicago, DL
6PECIJALIRTAS
Moterišku. VyriSkų, taipgi ebroniSkų Ilgu.
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto
iki t po pietų" nuo € iki 8 valan
dą rakare.
Nedėllomls nuo 9 iki I po plet.
Telefonas Tartis M7
» i M ^ » » • •!*»• • • • • • • • « . • • • •

BEST

BIGGEST

»į

U.S. M A l U

STĖAMSHIP
COMPANY. I«

DR. S. NAIKELIS

Gcnrrallal Airentai C e n t r a i s ir Rytine** Knropos

NORTH GFRMAN LLOYD, BREMEN

IilETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
S

3353 South Halsted Street

BREMEN — DANZIG — LIEPO JŲ

Ant v i r t — Ualreraal State Baak

Vela tiesiai t Lfepojų via Danzigr.
Tiesi transportaclja 16 laivo { laive
s. 8. III l>s()N <ieRužfK 2K, l i r p o a 13, R n s v l a H o 30.
s. A. s i s ( į l KHA.NNA Birželio K l i e p o s 23, KagsėJ* ?
8. 8. I'OTOMAC (buvęs Antigrone) Dirželio 15, Liepas 28, Rugsėjo 14
IS New York o i Plymouth — Cherbourg — Bremen.
AMKR1CA — Birželio 22, l i e p a s 23, Bojpjtrfio 24
GKOR(.B \VASHINGTON — Liepas 30, Rngp. 27. Rasmejo 24
K. \ \ . KKMI'F. Gea. H'estern Passenger A f e a t a s 120 N. La Salle Str. Chieajr*.

Tel: Yards 6666 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
Aku&eras.
•SOS B. Halsted St. Chicago,
Valandos: 10—12 iš ryto 1—8 Ir
f—8 vakar* Ned. l t — 1 2 II r y t a

i

Gausi 1%,1%

DR. A. L. YUŠKA

už padėtus pinigus, jeigu pirksi mū
sų
rekomenduojamus,
užtikrintus

?

Dr. L E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas ĮOOOO So. Mickigan Ave.,
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
plet, 6:20 iki 8:80 vakare
Residencija: 10588 Perry
Tel. Pullman 842

Dr. P. lį ZAfljS

10801 to. Mlchlgan Avenne

po

«^

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LiIETCVIS

m

mm.m

.

J Lietuvių

įstaiga

Room 1422
Chicago, 111.

plet.

BIZNIERIAI GARSINKITES
"DRAUGE."

DENTISTAS

P. Vyturiui iš.... Lietuvos,
4718 SO. ASHLAND A V E N I U
arti 47-tos Gatves
nes tik tėvynėje Vyturėliai
nuo t ryto lkl t vak.
skraido!? Ačiū už naujus raš Valandos:
Seredomis nuo 4 lig t vakare
tus. Kad jie tilps — nėra* dvie
jų nuomonių. Ligi šiol redak
toriaus " p o l i t i k a " neleido jų £ Telefonas Boulevard 9199
i
pasauliui garsinti.Tamista tur
5
būt supranti tą ' politiką '.Kad
DENTISTAS
nevėpsotų prie mūsų Petras,
#
8881 South Halsted Str.
Marė, ar kas kitas šitą atsaky
alandos: 9—12 A. M.
*
mą Tamistai duodant, visas
1^-5; 7—8 P. M.
S
"paslaptis*' praverčiau. ^Bet #ajtA«A8^*jaAWKajtA*aAa#aj8ia«B
dabar verčiau užsičiaupti.
ei. Canal 6222
g
Skaitytojau, svetimą atsaky
DR. C. .:. CHERRYS i
mą skaitydamas nepyk, H visų
LIETUVIS DENTISTAS
paslapčių nesužinojęs, nes ir $8201 West 22-n.I & So. Leavitt 84.
patsai mums savo paslapčių Valandos: 9:20Chicago
A, 14. to 12 N.
1:00 P. M. to 8:00 P. l t !
nesakai.

Jeigu Nusidegi
aprišk žaizda ir uždėk

lUentholatūm
Nušaldo ir greitai užgydo.

DR, C. KASPUTIS

r

SS11 W. tSrd Str.
Prospect 8468.

Kasdien ir nedeiiomis nuo 12 iki 8

K—ehiad. HL
s ryto Iki S vakarą
P u l l m a n 8 4 8 Ir S 1 8 0 .

VAI-AJSI>08J

t

8 vakarą

Perkame, parduodame, mainome ir MPhone Seeley 743Jasga
duodame, informacijas apie ivairiu.
koinp. šėrus.
FEINBERG

220 S^ States Street
Tel. Harrison 2024

Lietuvis Dentistas

^^^m^^t^^^m^^^^^^^^^^^tm

Tel.

ryto lkl

PEOPLES INVESTMENT CO

Telefieaee P u U n a o

7Ž=žsa=S

Valandos: l t
Gyvenimas:

Procentai išmokami du kartu j metus
blle vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
ir lengvais išmokėjimais.

Kreipkities

ei.

1900 S. Halsted Str.
Tel. Ganai 2118

PIRMO MORGEČIO
AUKSO BONDSUS

«•

P. Pavilioniui iš Kenosha.
Kun. prof. Bučys išvažiavęs.
Birželio pradžioje grįžta, tuo
met ir gausi Tamista atsaky
mą.
P. Gulbinui. Žinoma, veltui
ašaroti nėr-ką. J o s perbrangios
kad galėtumei jas kaip žir
nius barstyti. Ačiū iiž prielan
kumą.

CIGAR

daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos
. Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4.
I. I. Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaullj.

1
OfiaM ir Gyvenimo vieta

AND

Juo

Valandos nuo 10 lkl 12 ryte; nno
S lkl 4 po plotų; nuo 7 lkl i • * * .
Nedėllomls nuo l t iki 2.
Te*

P. Stancikui iš Chicagos.—
Kartoti tą ką " A r t i s t a s ' ' para
šė nėra prasmės. O kritika, ži
noma, nevisiems patinka.

•* į

žinių

Francis Kibort & Company

P. Korespondentui — Pen
silvanijos chorų pranešėjui —
Neužsimiršk Tamista savo tik
ros pavardės pažymėti. Šiuo
ir paskutiniu kart įsitikėdami
Tami štai koresp. talpiname.

klausimų.
I š TOWN OF LAKE.

Kurie mažiau uždirba yra

P. Stanšauskui iš Westvilb
— "Bambizų tragedija" ne
tilps. Nenorime pasekti tų
Lietuvių laikr., kurie neprisi
laikydami dorinio jausmo te
pa visa kas jiems pakliųva į
rankas. Popera tyli, ji kantri,
tai-gi jie tuo ir naudojasi.
Tamista nesi tos rųšies "žmo
gus ' \ Pagerbdami Tami stą
ir save nededame. Rašant ko
respondenciją prašau žymėti
vien faktinę atsitikimo pusę.

"Ten buvusiai" iš Chicagos.
Tamistos pastaba apie Rymie
čių plaukus gera. Dovanok ar
tisto klaidą. Bet šiaip perdaug
artisto asmuo užgaunamas.
Dėlto,
Tamista
supranti,
savo darbuotei turime užsi verčiau netalpinsime.
brėžti platesnį veikimo planą,.
P. Judeikai iš Chicagos ir
Su augšta pagarba,
kitiems. Atsakymą į daromą
Antanina E. Nausėdienė,
paklausimą Tamista rasi Lai
Šv. Kazimiero A. R. D. ve, ,bet šiuokart jį atidedam,
Centro pirmininkė. nes yra nuo seiliaus prisiųsti)

JONAS MARTINKUS

PINIGAI

P. Cibulskiui iš v Chicagos.
Priepuolamai radau Redakcijo
je Tamistos straipsnį "Federa
cijos Sekretoriatas." Jis tur
būt netilpo- Drauge per neap
sižiūrėjimą. Kadangi pastaru
laiku Draugas talpino straip
snių panašia tema, Tamista
beabejo nenorėsi tų pačių min
čių kartoti. Prašau rašinėti
mūsų dienraštin.

A

Caiter's Uttle Uver Pilis
Negali Boti links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Pigulka
Mažas Dosas
Maža

yra

RID5

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems
Tikras turi pasirašymą*
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pARTER'S IRON PILLS

