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Vokiečiai Pliekia Lenkus

JAPONIJA SAUKIAMA SU
MAŽINTI GINKLAVI
MĄSI.
Gyventojai yra priešingi militarizmui.

KONGRESAS TARIASI
SMARKIAU PADIRBĖTI.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

ŽINIOS IS LIETUVOS

Greičiau pastums pirmyn svar
biuosius klausimus.

PARYŽIUS, -r- Pirm kelių
dienų Pranei ja buvo pasiuntu
si notą Vokietijai, idant ji šalintusi
Augštosios Silezijos.
Kitaip Prancija stosianti gin 7
ti* Lenkus ir pulsianti Vokie
tiją. Vokietija neatsakė į tą
notą. Tad Prancijos vyriausy
bė vakar pasiuntė Vokietijai
ultimatumą, idant ii į 24 va
landas atsakytų jai į tą notą.

Ruzgai, (Šimonių valsč.). Šis| Kaunas. Iš Rytų Galicijos
kaimas stovi labai gražioje [pranešama, kad Lenkai labai
vietoje, paežeryje. Prie van nekantriauja, jog pagal Tautų
dens gyvena, ir vandenį geria. Sąjungos nutarimą Rytų Ga
Tik nelaimė, dažnai benešant licija neįeina į Lenkų sienas.
kad gen.
vandenį iš ežero, pavirsta į sa- Todėl eina gandų,
mogonką. Juokingi dalykai, ki Hallerui pavesta pagrobti Ry
tur tokių stebuklų neatsitinka, tų Galiciją ir tuo būdu pas
o tik Ruzguose. Ir niekur nė tatyti santarvę prieš įvykusį
ra tokio ištvirkusio jaunimo, faktą, panašiai, kaip kad Zelikaip čia. Kiekvienas nedėldie- gowskis padarė su Vijnium.
nis vis čia muštynės, pešty
Kaunas. Balandžio 17. Kau
nės; ramiai nepraleidžia di
nas vėl" pradėjo degti. Sudegė
desnių švenčių. /
Reikėtų jau susiprasti
ir dalis tarp Gedimino, Vytauto
v
liauties varius ir maukus sa- ir Keistučio — Miškių gatvių.
mogonką. Tas pats girdėtis ir Užsidegė iš kamino, pietus ne
verdant. Sudegė 27 triobos, jų
Berežių kaime.
tarpe 20 gyvenamųjų namų.
Neleistinas elgesys. 1920 m., Nuostolių padaryta apie 10
kaikuriems mažažemiams ir be mil. auksinų.
žemiams buvo valdžios išnuoKaunas. Bal. 28. (Elta). Ru
muota Platelių dvaro žemės
iš
sklypas, kaikurie nuomininkai sų atstovas Mostovenko
jau iš rudens pasėjo rugius. Kauno išvažiavo į Čekiją ir
Šiais metais dvaro savinin Slovakiją, o jo vieton tarybų
kas grafas Šuagelis Bal. 12 d. Rusų atstovu Lietuvai skiria
įsakė kumečiui
Z. važiuoti mas Semisa Ivanovič Arlov. .
nuomininko Stonkaus
rugių
Briukselis. IV—29. (Elta).
arti. Kumetis Z. prašė, kad p.
Mūsų tam tikro koresponden
grafas sykiu eitų!
Nuvažiavus minėtų rugių ar to pranešimu, mūsų delegaci
ti, Stonkienė prašė, kad near jos, narių: pp. Sleževičiaus ir
tų ir paėmusi už vadžių, nu Milošo pasimatyme su Lietu
suko arklius į šalį. P. grafas, vi ų-Lenkų derybų pirmininku
sykiu būdamas, supykęs, kad Hymansu, sužinota, kad dele
"ehanlai" neduoda lengvai už gacijos narys Askenazy atvyks
nosies vedžioti, lazda kruvinai į Briukselį sekmadieny, Geg.
sužeidė Stonkienei ranką ir 1 d. Derybos prasidės pirma^iešlTGeg. 2 d. Tautų Sąjun
Rūmščia užgavo per hosf.
Nors svkiu buvo 2 milici- gos generalis sekretorius Druantai, bet jiedu pono šuny mmond atvyks į Briukselį Ge
gužė? 2 d.
bių nenorėjo matyti.

Washingt0n, Geg. 24. — Repufolikonį* lyderiai kongrese
nusprendę smarkiau padirbėti,
idant apsidirbti greičiau su vi
sokiais antraeiliais klausimais
ir ant galo pradėti svarstyti
pačius svarbiuosius bilius.
Svarbiausieji biliai — tai
muitų tarifą ir karo mokestys. Del Šių bilių kongresas
ir buvo sušauktas specialėn se
sijom
Dar vienas svarbus klausi
mas, tai taikos rezoliucija. Se
natas tą rezoliuciją jau pat
virtino. Žemesnieji kongreso
rūmai rezoliucijos
klausime,
sakoma, balsuos ateinančią sa
vaitę.
Daug galvosūkio kongresas
turi su karo laivyno išlaido
mis, kurių negali nustatyti.
Nes tuo klausimu gyvuoja vi
sokių nuomonių.

Tokyo, Geg. 24. — Japo
nijos gyventojų dauguma stovi
už susiaurinimą ginklavimąsi,
sako ponia Ozakį, Yukio Ozaki žmona. Šitas Japonas yra
ANGLIJA SIUNČIA KARUO IMTA DARBUOTIES UŽ RA- smarkus
priešmilitaristinės
MYBĘ SILEZIJOJ.
MENC.
kampanijos vadas Japonijoje.
Jis su savo žmona važinėja
Nes atėjo ten tikras krizis. po šiaurinius Japonijos mies
LONDONAS, Geg. 24. — An
glijos vyriausybė
nusprendė
Paryžius, Geg. 24. — Są tus ir turi paskaitas nusigin
kuoveikiaus pasiųsti karuome- jungininkų komisija Augšto- klavimo klausimu. Susirinki
PARYŽIUS. — Vokiečiai
nę Augštojon Silezijon.
joj Silezijoj paskyrė delegaci muose jis (žmonėms padalina
ima mušti Lenkus ''maišti
ją, kuri įgaliota tarpininkauti atvirutes nusiginklavimo klau
ninkus" Augštojoj Silezijoj.
LENKAI ATMUŠTI PEN Vokiečiams ir Lenkams tame simu ir juos pakviečia balsuo
Vokiečiai pakėlė prieš juos o
KIAS MYLIAS.
fensyvą. čia spėjama, kad del
krašte, idant abi pusi sulaiky ti.
to Europoje
pakils,
kokie
ti nuo galimo pakilti tikrojo
Vienodas žmonių noras.
Vokiečiams teko svarbi pozi karo.
nors nauji įvykiai. Manoma,
" Faktai patys už save kal
cija.
Prancūzai užims Ruhr apskri
Ton delegacijon ineina at
ba
ir
didžiai
indomųs,"
sako
Londonas. (Jog. 24. — Iš O- stovai Anglijos, Prancūzijos ir
tį. Kuomet jie tą padarys, Vo
pareiškime
ponio
Ozaki.
"Appelno laikraščiui Times pra Italijos.
kiečiai dar smarkiau ims pliepie tai Amerikonai turėtų ži
nešta, kad praeitą šeštadienį
kti Lenkus, gi pačiame Ruhre
Prancūzų sferose kalbama, noti. Mano vyras 15-oj miestų
Ankštojoj Silezijoj Vokiečiai jog Augštojoj Silezijoj pakilęs
galima revoliucija prieš Pran
turėjo paskaitas.
Susirinki
sulaikė besibriaujnnčius Len tikrasis krizis ir yra pavojaus
cūzus. Taigi ir naujas kraujo
muose padalinta 16,000 atviru
kus "maištininkus'' ir suplie karo užsiliepsnojimui. Kai-kas
praliejimas Europoje. Savimi
čių. Ir 93 nuoš. žmonių balsa PREZIDENTAS PAGERBĖ
kė juos, kuomet tie mėgino pa reiškia nuomonę, ar tik ne perdidžiai pasitiki Prancija. Ji
KARŽYGIUS.
vo prieš militarizmą,
sipriešinti. Lenkai* atmušti at vėlai Sąjungininkai ėmėsi tą
tuo būdu nori sumalti Vokie
Japonijoje įsteigta nauja mo Padėjo vainiką ant kareivio
gal ant Gross Stretitz per pen kraštą malšinti. Nes įsisiūba
tiją.
terų
taikos
draugija.
Draugi
karsto.
kias m vii a s.
vusius Vokiečius prieš Lenkus jos tikslas užmegsti artimiau
CAIRO, Egiptas, — Alek
New York, Geg. 24. — HoTimes'o korespondentas sa nelengvas daiktas bus sustab sius santikius su tos rųšies
ko, jogei esama ženki n, kad dyti.
draugijomis Suv. Valstijose. bokeno prieplaukoje vakar pre sandrijoj riaušėse nužudyta 26
zidentas Hardingas pagerbė europėnai. Beduinai mobilizuo
Vokiečiai prieš Lenkus turi
Vokiečiai Lenkus puolė GroNori sutarimo su S. V.
parvežtus iš Prancijos, žuvu jąs! prieš Anglus.
pagaminę regulerę karuomene. ssteiner — Streibenau — KreToliaus korespondentas pa- mpa frontu. Lenkai atsimetė
Kai-kurie Japonijos laikraš sių kareivių palaikus. Ant ka
žymi, kad kuomet Lenkai tu- visa linija ir didžiai svarbią čiai varo smarkias agitacijas reivio karsto, kurs pirmutinis
CHICAGO. — 12-os ir Jeri savo viršų jn,!u,t 1 -ijmi^cjpozioij a Annalwr S paliko Y.. ui susianrinima^ginklavimosi. iš amerikoniškų kareivių žu fferson gatvių plote vakar pa
apslmėiuose, v okiečiai kontro kiečiams.
Ragina savo vyriausybę tuo vo Vokietijos žemėje, preziden- kilęs gaisras sunaikino daugy
liuoja šiaurine ir vakarinę da
klausimu susiartinti su Suv. aas Hardingas padėjo vainiką bę namų. Kelios dešimtys žmo
Tenai Vokiečių
korpusas,
Valstijoms
ir pasitarti apie sakydamas, kad tas neturi iš- nių neteko pastogės.
lis plebiscito plotų.
anot Prancūzų, surekrutuotas
naujo atsikartoti.
Siena tarpe Vokietijos
ir daugiausia Hamburge ir Wu- bendrąjį nusistatymą.
Reiškia, kad ateity neturi
Tie laikraščiai stovi Už Ja
Augs tosios Silezijos, galima erttembergijoje.
CHICAGO. — Vakar išvaka- VOKIETIJA PADEDA GIN KARLEGRAMA IŠ KAUNO.
but daugieju karų, tuomet ne
ponijos—Suv.
Valstijų
konfe
sakyti, išnykusi.
Vokiečiai
Sąjungininkų atstovai Ber renciją. Ir jei sutarimas įvyk bus tūkstančiams žmonių aša ro Chicagą palietė trumpa, bet
KLUS.
siunčia Silezijon ginklus
ir lyne reikalauja Vokiečių vy
labai smarki vėtra su griaus
Liet. Am. Įtubų Gaminimo
rų ir skausmų.
Vokietijon liuosai gabena Len riausybės visai uždaryti Sile tų, pataria abiem šalim pas
mais. Daug žmonių pažeista, Kanclieris sako, šalis bus nu B-vės sekr. Geo. J. Stungis
Prezidentas dėdamas vaini
kirti
ekspertus
ir
jiems
paves
kus nelaisvins.
daug nuostolių padaryta.
zijos sienas.
subatoj gavo kablegramą iš
ginkluota.
ti rišti nusiginklavimo klau ką ir kalbėdamas apsiašarojo.
Kauno
nuo p. A. Karsoko,
Lenkai gerai apsiginklavę.
Nes reikia tik pagalvoti, kiek
simą.
Berlynas,
Geg.
23.
—
Čia
LISABONOJ PAKILUSI RE
pirm., kuriame praneša, kad
ORAS. — Šiandie gražus otai amerikoniško jaunimo pra
Kitojo (lepešoje laikraščiui
oficialiai
paskelbta,
jog
kanc
VOLIUCIJA?
ras; šilta; vakare gali* but lieris Dr. Wirth pagamin6 vy minėtos bendrovės įgaliotiniai
ATRASTA SMILČIŲ AME rijo nelabasis karas.
Times iš Oppclno .sakoma, jog
New Yorke prezidentas va griausmų; rytoj pramatomas riausybės deklaraciją apie ša išnuomavo nuo valdžios tin
RIKONIŠKUOSE MIL
smarki kova Vokiečių su Len
Madridas, Geg. 24. — At
kar visą dieną buvo užimtas. lietus ir vėsiau. Vakar augš- lies nuginklavimą taip, kaip kamus namus, kuriuose atida
TUOSE.
kais tęsiasi apylinkėse Rosen- keliavusieji čia iš Portugali
rė suvėjų dirbtuvę. Reikalin
Vakare laivu Mayflower jis' čiausioji temperatūra
buvo to reikalauja Sąjungininkai.
bergo, Kreuzbergo, Ratiboro ir jos žmonės praneša, jog Por
gas mašinas supirko Vokieti
Krappitz. Depeša paduota šeš tugalijos sostinėje Lisabonoje Vokiečiai tuomi labai įžeisti. iškeliavo atgal Washingtonan. 921.
Seniau apsaugos ministerio joj. Reikalauja iš Amerikos pa
tadienį.
buvo parėdyta paduoti autori tyrusių darbininkų..
Berlynas, Geg. 24. — Vokie
pakilusi revoliucija.
Korespondentas automobiliu
tetams visas anuotas, šautu
Kabineto nariai sukimšti i čius apima apmaudą del ame
Copyri|bt,
važiavęs per Lenkų linijas. Te kalėjimą ir Mąchado dos San rikoniško maisto.
vus ir ,kitus ginklus.
JAPONAI SU SAVO PAŽĄ
nai jis matęs naują karuome
Iš
Municho
pranešta,
jog
Nesenai
Vokietija
už
savo
tos proklemuotas Portugalijos
DĖJIMAIS.
ne, daug artilerijos ir kito
auksines
-markes
parsitraukė
iš
Bavarijos
valdžia
atsisakiusi
prezidentu.
kių išrengimų.
Amerikos (S. Valstijų) miltų.
toliaus priešinties nusiginkla
Tokyo, Geg. 24. — Japonijos
Lenkai tvirtina, jog "maiš
Tuose miltuose atrasta nema
vimui. Taigi " einwohnerwe- vyriausybė dar vieną pažadė
tininkų" vado Korfanty proves - AS. % W A S
žai smilčių. Iškeptos iš tų mil
lir'ai" bus demobilizuoti.
jimą paskelbė, jog ji trumpu
PRESSIM6
y
o
o
R
klemacija apie nusiginklavimą
tų duonos nebuvo galima var
TROUSERS
I
DlD
laiku Kinijai
sugrąžinsianti
Suirs
esanti tik ar koks šposas ar
F I H D A F l ^ e OOLLAR
toti.
PRtssto
NAUJAS PLENAS BAIGTI Shantungą.
BILL IIS <2He
I
gal kokia diplomatinė klaida.
W A l t
STREIKĄ.
Vokiečiai sako, jog jie tam
3S<t
Londonas, Geg, 24. — Egip tikslui pašvenčia kaipir pas
Teko svarbi pozicija.
SIŲLOMA GIEDOTI NACIO
Londonas,
Geg..
23.
—
Pa
to mieste Aleksandrijoj paki
NALĮ HIMNĄ.
Tikrasis Vokiečių su Len lo revoliucija. Daug žmonių kutinius auksinius pinigus ir
baigimui
streiko
anglekasykuž tai apgauliojami.
kais susirėmimas Silezijoj į- nužudyta ir sužeista.
Washington, Geg. 24. — Že
lose, kasyklų savininkai su
Su
tuomi
čia
viskas
nesi
vyko šeštadienį, kuomet Vo
mano naują pieną. Jie nori, mesniuose kongreso rūmuose
Anglijos karuomene veikiai baigia.
kiečiai puolė Lenkus Gostei- ten nuvykusi ir ėmusi kontro
"kasdien
kad anglekasiams užmokesnis paduota rezoliucija
Iš
Amerikos
Vokietijon
bu
ner miške.
ateity butų reguliuojama pro- giedoti nacionalį himną susi
liuoti miestą.
Vokiečiai užklupo "maišti- Revoliuciją pakėlė Beduinai. vo siunčiama daugybė siunti
porcionaliai gyvenimo brangu rinkus atstovams.
„mkus dviem koliniimom. Vie- J i e p a k i , 0 p r i e š € u r o p ė n u g . D u nių su maistu. Kai-kuriuose
mui.
siuntiniuose
atrasta'
raudonų
Praeitą parą Chicagoje pa
na kolinmna ėjo nuo Lowiets- europėnų buvo aplietu žibalu
skruzdėlių, nežinomų Vokieti
ko, kita — nuo Įyrappitz ir ir padegtu.
PATRAUKS UNIJON VISUS vogta 11 automobilių.
joje.
Tos skruzdėlės šiandie
Gogolin. Lenkai mažai prieši
DARBININKUS.
Po to prasidėjo kruvini su miliardais veisiasi po visus
nosi pamatę Vokiečių stipry sirėmimai gatvėse.
Pakelta namus. Jos naikina paskutinį
bę. Pametė savo poziciją
ir
Washington, Geg. 24. — Adaugybė gaisrų.
Vokiečiams
"maistą.
skrudo betvarkėje.
merikos Darbo
Federacijos Svetimų šalių pinigų vertė, mai
Nesuvaldomoji goveda tran
Kai-kuriose vietose tų skru
prezidentas Gompers paskelbė, nant nemažiau $25,000, Gegužės 23
Ties Gogolin Vokiečiams te kėsi gatvėmis ir truškino na
zdėlių taip daug priviso, kad
jog ta Federacija pakels kam buvo tokia pagal Mercnanfo Loko 8 Lenkų lauko anuotos, 8 mų ir krautuvių langų stik vyrausybė krepėsi Biologijos
paniją unijon patraukti visus an and Trust Co.:
kulkasvaidžiai ir 150 šautuvų. lus.
institutan, pakviezdama jį pa
ir kiekvieną darbininkus vi Anglijos sterlingų svarui $4.00
Anglų kareivius europėnai daryti ištyrimus apie tuos ne
Korespondentas sako, kad
Prancūzijos šimtui frankų 8.79
sose Suv. Valstijose.
£aflfftife*»»4i.
Vokiečiai naujose
pozicijose sutiko kaipo išgelbėtojus. Nes paprastuosius vabalėlius.
5.61
Tuo keliu norima padaryti Italijos šimtui lirų
sustiprino ir pasirengė toliau tie tuojaus ėmėsi malšinti suKai-kurie laikraščiai ragina
NEKU0MET TAIP NĖRA.
bludusią govedą.
1.66
stiprią Darbo Federaciją, su Vokietijos šimtui markių
pulti "maištininkus".
vyriausybę uždrausti siuntinė
1.66
— Taip, taip. Man prosinant tamstos drabužius, kiše kuriąja turėtų skaityties ka Lietuvos šimtui auksinų
Anot žinių, 5 žmonės žuvę ti siuntinius su maistu iš APLATINKITE "DRAUGĄ." ir apie 70 sužeista.
Lenkijos šimtui markių
.13
pitalas.
merikos.
< * niuose atradau penkis dolierius.

Paryžiuje Bijomasi, kad Nepa
kiltų Vokiečių-Lenkų Karas

1 HAT NEVER HAPPE&!

ALEKSANDRIJOJ PAKILO
REVOLIUCIJA.

PINIGIUKAS.
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D R A U G SS
LIETI V U KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUOAS"
Eina kasdieną Išskyrus nedėldienius.
PRENUMERATOS KAINA:
CH1CAGOJ I R UŽSIENYJE:
Metams . . . . . . . . . . . . . . . . tS.OV
Pnsel Metu . . . . . . . *^»_» • • 4.00
SUV. VALST.
Metams . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
S.00
I Pusei Motą ... •>
•.
Prenumerata mokaai likalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašyrao dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia Biųsti iSperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba Įdedant pinigus }
registruotą laišką.

"DRAUGAS" PUBL. CO.
2334 S. Oakley A ve.. Chicago.
TeL Roosevelt 7791

•'

KARAS IR ATEIVIJA.

•

AKTAS II.
Scena I.
Ta pati Juozo grinčia. Veiksme 2 met. praslinkus.
BARBORA. Kas tai yra? Man šiandien taip lyg
lyg neramu. Rodos, kokia nelaimė artinasi.
JUOZAS. Ką tu čia į kokius ten jausmus tiki. Ot, užėjo
negerumas ir gana. Vėlai ėjai gulti, neišmiegojei, tai .tau ir
nelaimė. Eik velik prigulk iki pareis iš bažnyčios šeimyna.
BARBORA. Bandysiu. Bet abejoju ar užmigsiu. Kitaip
jaučiuosi, kada neišmiegojus, kitaip dabar. Einu. (Išeina).
JUOZAS. Nors aš ją raminu, bet, turiu tiesą pasakyti, ir
man nelabai ramu. Rodos širdis ką tai jaučia, tik, ot, nenori,
ar negali pasakyti. Ar neatslenka kokis juodas debesis ant
mūsų brangios Lietuvos. Juk gandai nuo seniai vaikščioja,
kad godus paliokai nori užgriebti Vilnių. Tai butų nelaimių
nelaimės. Viešpatie, apsaugok nuo tų pakvailusių žmonių. Tai
tikri
besmegeniai:
patys
nesusivaldo
ir
nesusi
tvarko, badu dvasia ir da nori kitus valdyti ir maitinti. Nesulaukimas, jus žmonijos išgamos (grūmoja kumštimi.). Reikale
ši sena ranka (rodo) pajėgs ne vien arklą, bet ir kardą val
dyti. (Žiuri priėjęs prie lango). Kas ten taip parsiskubina? Da
rodos peranksti iš bažnyčios, da tik mišparai. Bet tai lekia!
Kas čia yra? O, tai Elena! Bet ko ji taip parsiskubina?
ELENA. (Išeiginiuose parėduose, smarkiai įpuola į kam
barį). Tėveliu mūsų tėvynei nelaimė. Jau vėl Lenkai veržiasi;
į Lietuvą — nori Vilnių pagrobti
JUOZAS. Iš kur tu žinai?
ELENĄ. Kunigas bažnyčioje iš sakyklos užsakė melstis,
o jaunus vyrus ragino drąsiai ginti Lietuvą nuo priešų

. Klausiman, ar pramonė A;*merikoje eina geryn ar blogyn,
atsako Suv. Valstijų komerciZjos sekretorius Hoover. Jis
^pažymį kad blogiausias laiko'tarpis jau praėjęs. Toliau pajutikia:
<*v"Kai-kuriais atžvilgiais pa
dėtis 'Vra sunkesnė, negu po
^civilio karo. Šiandien mūsų ekonominė mašina labjau suiru
si, negu civilio karo laikais.
- Mus užkliudė netik naminiai,
bet ir viso pasaulio reikalai.
"Nežiūrint tų įvairių sun
k e n y b i ų , vis-gi galime jaustis
"patenkinti. Pirmą kartą šalies
istorijoje pasitaiko, kad is~ vengta finansinio krizio. .Už
Ctai turime būti dėkingi fede"ralei atsargos sistemai."
Toliau Hoover sakė, jog veiIkesniam normalių laikų gražiTnimui labjausią kenkia blogai
pritaikomi apmokėjimai už
vežamas geležinkeliais prekes, nesislapstyti k a i p zuikiai.
JUOZAS. Mudu su motina prijautėva, kad nelaimė arti
aukštos
mokestys,
netikęs
-tarifo
nustatymas,
dideli nasi.
BARBORA. (Įeidama). Negaliu užmigti. Kaž koki kru
uždarbiai, pelnas, aukštas nuo
šimtis, darbininkų pastangų vini dalykai tuojaus vaidenasi. Tikrai bus nelaimė.
JUOZAS. (Užsimąstęs). J.au yra.
apribojimas ir tt. Kad normaBARBORA. Kokia?
I
. lės sąlygos veikiau grįžtų rei
kia pagerinti Europos santiELENArLenkai Lietuvą puola.
kins.
BARBORA. (Linguodama). Aš sakiau štai šiandien tė
...»v
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Federacija ir Mūsų Kunigija.

Už Tėvynę Malonu

SUNKIOS DARBO IR PRA
MONĖS VALANDOS.

mm

Į .i, i irme
ir vyrų katalikų, ir ittoterų
Anot Hoover'o, daugelis fab
katalikių Central Waskingtone
rikantų ir "wholesalertų" pre
.. » m — f o .
bus dvasinėje
Hierarchijos
kių kainas sumažino. Teciaus
(Pabaiga iš praeito num.) Uai-gi ir Federacijos skyriuose. globoje ir turės išvien su ją
aukštų kainų prisilaiko detaliniai pirkliai (krautuvinin
Už Federacijos gi Tarybos veikti.
Bažnyčios teisė.
kai ir kiti). Už tokius nesvei
veikimą klebonas, pagal baž
Taipat ir Lietuvoje nebuvo
Kuniginių privilegijų* reika
kus apsireiškimus daugiausia
nytinės teisės, gali būti atsako- atsitikimų, kad klebonai rei*
kalta pati visuosįene. Ji ne lavimas pasaulinėse organiza mingas prieš Dievą ir prieš
kalautų sau privilegijų pav.
veda konkurencijos, neperka cijose neturi pamato nei Baž savo vyskupą tik tiek,kiek bū
Krikščionių Demokratų partfreikalingų daiktų kur gali jų nyčios teisėje, nei katalikiškų tent tinkamas atstovas įr su
joj, ar Katalikų Veikimo Cen
pigiau gauti, bet daugiau žiuri tautų praktikoje.
kokiais įnešimais (tikybos ir tre, ar Katalikų Kongrese.
Kun.
Jklebonai
savo
reikala
savo naudos.
doros žvilgsniu) Iš jo parapi Ir įen visi žino, kad kle
vimą
sprendžiamojo
balso
Ta
Krizio laikotarpis, sako Ho
jos skyriaus bus į tą Tarybą bonai daug gali savo skyriuo
ryboje
galėtų
remti
tik
juris
over, gali ilgai prasitęsti. Gy
nusiųstas. Taryboje klebonas, se, kad partijos Centras yra
dikcijos
teise,'
jų
gaunama
iš
ventojai drąsiai pakels visas
kaipo toksai — jurisdikcijos dvasinėje globoje Lietuvos vy
vyskupų.
sunkenybes pasigaunant mūsų
negali turėti, nes toji Taryba skupų, bet piliečiai žino, kad
§127 naujų kanoniškų teisių yra ir veikia už jo parapijos Krikščionių Dem. partija yra
žmonių energijos ir produktisako: "Katalikų
Bažnyčia ribų. Kaipo ant naclonalės or sudaryta ne klerikalizmo, bet
vumo.
Amerikos Darbo Federacijos Dievo įsteigimu turi jurisdik ganizacijos, susidedančios iš demokratijos pagrindais. Rei
prezidentas Gompers kalbėda cijos arba valdymo galės. "Bet atstovų, gyvenančių įvairiose kia tikėties, kad ir mūsų iš
mas darbininkių susirinkime §132-anie (knyga Il-a dalis I, vyskupijose, ant Federacijos eivijoje tasai iškilęs sumany
perspėjo fabrikantus, kad jie Sekcija I, Titulas V) skaito turi jurisdikciją tik augštieji mas atkris savaimi, kaipo ne
pasiliautų kovoję su darbinin me: "Jurisdikcijos gale gali Amerikos Katalikų Bažnyčios vykęs, nereikalingas ir ne
kais, nekliudytų unijų ir ne būti vartojama tiesioginiai tik organai.
naudingas.
mažintų užmokesnių. Jis sa ant pavaldinių."
Galutinai juk nebūtų visai
kė:
Bulyg Bažnyčios teisių vys Katalikiškų tautų praktika.
"Ta pramonė, kuri negali kupai turi jurisdikciją (iurisKeisto, kad klebonų privilė- k o ; b i i o t i . «\ P * ^ * . d e
darbininkams mokėti tiek,kad dietio ordinaria) savo vysku gijų politinėse organizacijose mokratinių teisių Federacijos
jie galėtų žmoniškai gyventi pijos ribose, gi kun. klebonai klausimas iškįlo tik Amerikos veikėjams. Tenai tikėjimas
jei ir liečiamas, tai visuomet
neprivalo gyvuoti. Jei menki gauna deleguotą jurisdikciją Lietuvių tarpe.
tik tam, kad jį gynus, kėlus ir
darbininkų uždarbiai ir ilgos iš savo vyskupų — bet tik
*
darbo valandos turi reikšti savo parapijos ribose. Kaip
Rašančiam šiuos žodžius ne platinus; Bažnyčios teisės prie
jaunosios
pramonės pažangą, tad tokią vyskupas neturi jurisdikcijos teko nei girdėti, nei skaityti mokyklų vedimo,
Kiniją reikia priskaityti prie kitoje vyskupijoje, taip klebo apie panašius klausimus kitose kartos auklėjimo nekuomet ne
aukščiausio kultūros laipsnio. nas negauna iš vyskupo juris katalikiškose tautose. Visose buvo ir nebus kvestionuoja*
"Organizuotas darbas rūpi dikcijos kitoms parapijoms, o šalyse katalikų politinės par mas. Federacijoje visa demo
nasi netik darbininkų uždarbio tik savo parapijos ribose, ku tijos ir kultūrinės organizaci kratija bus taikoma tik orga
palaikymu, bet ir jų pragyve riose jisai gauna iš vyskupo jos sudaromos ir vedamos pil nizavimui žmonių ir lėšų relipolitiniems, tautitikrai dideles ir svarbias tei- nai demokratiniais pamatais. giniems,
nimo sąlygų pagerinimu.
Tenai ir į galvą niekam nepa niems, socialiems idealams gin
Galop pareiškė, kad nė vie-,'** ir priedermes.
ti, juos įgyvendinti čia išeivi
§314 sako: "klebonas turi reina, kad kunigams, kaipo to
na šalis negali susilaukti ge
joje ir tenai Lietuvoje.
rovės darbininkams skurstant. prižiūrėti, kad jo parapijoje kiems suteikus ypatingų pri
Keletas milijonų darbininkų S. nieko nebūtų daroma prieš vilegijų. Tų privilegijų nei ne* Regis liguista baimė turė
tikėjimą ar dorą, ypatingai reikalaunama.
tų pranykti privilegijų klausi
Valstijose neturi darbo.
Amerikoje,
besiorganizuo mą begvildenant. Vien pasi
mokyklose kaip • privatinėse,
matydami
Katalikybė yra valdžios ir taip ir viešose; jisai turi remti jant politikos reikalais kata- džiaugti galime
visuomenės tikyba kaip protes savo parapijoje gailestingumo likams vyrams ir moterims, švento pasirįžimo mūsų pa
tantiznias yra sukilėlių ir ego tikėjimo ir pamaldiimo dar visai nei nekįla klausimas apie saulinės inteligentijos tarpe.
izmo mokslas. Katalikų tiky bus". Iš to paragrafo pilnai klebonų teises ir privilegijas Patsai Dievas juos žadina ir
ba yra viena taikos ir vieny paaiški klebonų teisė visose Visi žino, kad tos teisės yra veda. Lai jie eina ir dirba, Dva
bės motina.
katalikiškose
organizacijose, didelės, bet... tik parapijos siškija beabejo juos padrąsins
Vyturys.
,
(Napoleonas L) esančiose jo parapijos ribose, ribose. Visi taipat žino, kad ir laimins.

• Kaip viską, taip ir šion
šalin įvažiavimą karas žymiai
palietė. Apie tai skelbia įdo
mias skaitlines federalis cen
zo biuras.
Nuo 1910 ligi 1920 metų lai
kotarpiu svetimi} šalių žmonių
Suv. Valstijose pasidaugino
vos 358,442.
•-Iš to skaičiaus Illinois vals*
tijai tenka 1,843.
Viso Suv. Valstijose # yra
13,703,987 svetimšaliai. Iš jų
1,204,403 yra vienoj Illinois
valstijoj.
« 1910 — 1920 metų svetim
šalių ypač sumažėjo pastarais
septyniais dešimtmečiais.
Praeitą dešimtmetį šalies
gyventojų skaičius padidėjo
vos 2.7 nuoš. Kad tuo tarpu
,1900 — 1910 m. periodu bu
«•
•'
——
vo 30l7 nuoš.
V. K a s .
Daugiau 18 nuoš. Ulinois Draugo dramatizuota apysaka
valstijos gyventojų yra sve
tur gimę. 1860 metais buvo
19 nuoš. Bet 1830 1860 m. lai*
Lietuvos Karo Vaizdai.
kotarpy buvo 190.1 nuoš. sve
tur gimusių.
(Tąsa)
Tie visi skaičiai labai reiks*
JOKŪBAS. (Pabaigus). Na kad mes užtrauktume da
mingi.Besidauginant ateivijai,
dauginasi ir gyventojų skai "Užtrauksime, broliai, naują giesmę.ELENA. (Pabaigus dainuoti). O dabar visi eisime ant
čius. Sustojus plaukti atei
viams, silpnėja nacionalis pul kiemo pažaisti (Išeina).
Uždanga,
sas — sustoja augęs gyventojų
• skaičius.
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Teisingą, Greitą ir Mandagų
Patarnavimą

—

|
{

PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietu- =
voa per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDKOVĖ (Lithuaniau |
Sales Corporation).
H
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROV]': siunTa pinigus per- |
laidoms, cekiafe ir telegramų. Kas mėnesis yav savo skyrius pa- g
siunčia suvirs (5,000,000) penkis milijonus auksinu. Tas liudija Į
i kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai ir greitai patar- |
E nauja.
5
MUŠU PERLAIDAS išmaino ant pinigu visoje Lietuvoje. |
Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite mūsų Ben- E
drovės drafta ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par- |
važiavę pinigus gausite pačtose ir bankose.
~
LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant |
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir |
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus. E
DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA= BRIKO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau
= 1,000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
=
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės seru kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kaina pakils, nuo Liepos
1 d. iki $8.00.
Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiskai arba per laiškus šiuo
adresu:

|
E
=
E
E
=
E
E
=

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jei patogiau tai kreipkities į mūsų skyrius

Lithuanian Sales Corp.

Lithuanian Sales Corp.
300 Savoy Theatre Bldg.
3249 So. Halsted St.
Chįcafo Tel. Yards 6062
Wilkes-Barre, Pa.
Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6;00 vakare. Vakarais: Utarninko, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai.
vak. Nedėliomis: 10.00 ryte iki 3:00 po pietų.
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vui, kad laukia nelaimė. Vėl pasipils mūsų vaikelių kraujas.
O tie kraujageriai. Dieve juos nubausk.
JONAS. (Šventadieniuose rūbuose įėjęs per duris). Tė
R
veliai jau, turbūt, išgirdote nuo Elenutės kas atsitiko.
Įsigykite gražius, turiningus Lietuvoje išleidžiamus mėnesinius I
laikraščius knygų formato.
1
JUOZAS. Taip sūnau. Jau žinome. Tai liūdna, tai skaudi •
lilctuvos Mokykla, mokslo laikraštis, pašvęstas mokymo ir auk B
žinia (smarkiai). Bet juo daugiau jie mus kankins, tuo kar
lėjimo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris $1.50
čiau jiems atsirūgs. Lietuvis — tai ne grikių koše. Jo leng
Draugija, literatūros, mokslo ir politikos žurnalas. Num.
.50
I
vai neiškabinsi.
Ganytojas, dvasiški.mi skiriamas laikraštis.
Dvasinio
turinio
.25
JONAS. Tiesą sakai, tėveli. Stosime visi vyras į vyrą, ! raštai ir oficijalinės bažnytinės žinios. Numeris
•
Žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams. Gražių apysakų, ži
petys į petį. Kad ir Lenkai dešimts syk skaitlingesni už mųs,
•
nių ir dvasinio turinio raštų. Numerio kaina
.25
bet nelengvai jie įlys į Lietuvą per gyvą jos vaikų sieną.
•
Turime vėheenių ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo
•
Cėvėli ir motinėle! Nebusite, man rodos, priešingi, kad aš vėl
išminties šaltiniai, puikiausias dvasiai maistas.
• ir Siųskite
užsakymus šiuo antrašu:
stosiu liuosnoriu į karuomenę ir eisiu grumtis su Lenkais.
•
Nors reiktų žujti, tai žūsiu del Lietuvos — o Saldu mirti už
"DRAUGĄ*" PUBL. 0 0 .
tėvynę.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
JUOZAS. Taip, sūnau. Sutinku. Stok į karuomenę. Stok
ginti nekaltus Lietuvos žmones nuo naujų plėšikų.
tm 1 » » » «
BARBORA. Ir as laiminu tau būti vienu iš tėvynės iš
gelbėtojų.
ELENA. Ir aš eičiau su Jonuku.
1900 S. Hakted Str.
JUOZAS. Tik to da tereikėjo — mergos į kareivius. Ne
TeL Canal 8118
šnekėk, Elena, niekų.*
Valandos: 16 ryto Iki 8 vakarą
BARBORA. Elena, dukrele, mesk svajones. Aš žinau, jau
Gyvenimą*:
tu nuo seniau suki savo galvelę, kad kareiviu tapus.
8811 W. 83*d Str.
Tel. Prospect 8488.
ELENA. O kodėl merginos negalėtų kareiviauti. Ar jos
~-T • • » L
įį
*Telefo»as Bouievmrd #19*
į ft~^*"- "— - • — f i - -~
negalėtų lygiai gerai, kaip vyrai ginti tėvynę?
88 • •
-\
•
JUOZAS. Cit, Elena. Neplepėk niekų.
BARBORA. Bet jus da nevalgę pietų. Eikite, nusirengia
Dr. L L MAKARAS
DENTISTAS
g
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgą*
8881 SoutU Halsted Str.
o
te. Aš jums tuojaus pagaminsiu. (Elena ir Jonas išeina per
Ofisas 10908 So. Michigaa Ave.,
įį Valandos: 8—12 A. M.
%
vienas duris, Barbora per kitas.)
Vai. 10 Iki 12 rytės 2 iki 4 po
S
1 _ £ ; 7—8 P. M.
«
piet, 6:80 Iki 8:80 vakare
JUOZAS. Ir vėl sūnaus neteksiu, bet nesigailiu — del # i U A * i L t A # f l A a * a J a ^ ^ J i i a # i U A # s
Kesidencija: 18888 Perry Ave.
Tel. Pullman 842
tėvynės. Duos Dievas, sugrįž sveikas į savo namelius. (Išeina).
JONAS. (Įeina kareivio rūbais apsitaisęs be kepurės). Ne
|Tel. Canal 6221
g
laiminga Lietuva. Visoki priešai, kaip alkani vMkai taikosi ją
DR. S. BIEŽ1S
DR. C. A . CHERRYS £
praryti. Bet veltai. Išpyškęs jus dantys, kol Lietuvį sukramLIETUVIS
GYDYTOJAS
MOTU VIS DENTISTAS
O
IR
CHIRURGAS
2801 We*t 22-aJ A So. Leavitt 84.T
tysit.
Chfeaco
f
2201 West 22nd Street
ELENA. (Įėjus įžiūri į Joną). Kaip man patinka tie ka Valandos: 9:80 A. M. to 12 N.£ §Te Canal 6222
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 0 •lies. S
8114 W. 42nd Street
reivio rūbai! Kaip aš džiaugčiausi gavus juos dėvėti!
*a«iKma^#J^#£^<^J&*4*&3'*
Tel. McKinley 4
JONAS. Kaip apie nereikalingus dalykus, Eleautė, svamtmmmmimmmm
«MMM*
mmmmm
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DR. C, KASPUTIS !
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ELENA. Aš nesvajoju. Aš ištikrųjų mąstau tapti kareiviu.
JONAS. Ar-gi Lietuvai trūksta vyrų, kad merginos turėtų
kareiviauti ?

ELENA. Gal ir netrūksta. Bet juo daugiau gynėjų, tuo ge
riau. Mano rankos užtektinai stiprios pakelti šautuve, ar val
dyti kardą. (Įeina tėvai. Elena nutyla).
JUOZAS. Tai jau sūnau pasirengęs?
JONAS. Jau tėveli.
BARBORA. Nors skauda širdį, kad apleidi mus> bet ne
gaila, nes. del tėvynės.
(Bus Daugiau)

•

K

BALTIJOS-AMFRIK0S LINIJA
TIESI Kelionė Be Persėdimo 15 NEW YORK O Per LtBATA Arte
BAMBURG* —

EITKŪNUS

I LIETUVA
l4dvai f£plnuklft kas 14 d. Dideli dvtefc sriuba pačto laivai išplaukia:
"UTUAHIA" Birželis 1
^ "POLONIA" fActios. 6.
"ESTONIA" Birželio 28
#
"LlTUANlA" Liepos 80
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kllasos keleiviams
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
K* KEMPF, Ctoa\e»|l W e s t e m Passeuger Afe*8
180 North La Baile St., Chicago, Ulinois.
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LIETUVOS ATSTOVYBĖS
AM. PRANEŠIMAS.
—

Šutomi pranešama, jog ant
rasai Amerikos Lietuvių suva
žiavimas Washingtone (Lithuanian Convention) įvyks vieš ,

buty <<Washington" ant 15th
Street ir Pennsylvania Avenue.
Salė pasamdyta trims dienoms,
Gegužės 30 ir 31 ir, reikalui
atsitikus. Birželio pirmą dieną.
Atvykusieji galės veikiausiai
gauti, kaipo suvažiavimo na
riai, tame viešbuty butą ir ten
pat įsiregistruoti prie dekuruojančio asmens.
Liet. Atstovybė Amerikoje.

( g a m t i n i n k a s ) , Vokiečių kal
bos S a r g u n a s , (baigės mokslq
Vokietijoj ir kilęs iš Mažosios
Lieauvos),Liet. kalbos y r a d a r
žemesnėse klasėse Ložinskaitė
ir kit,
Telšių gimnazijos garbė kįla
apsigyvenus Teisiuos Vidunui.
Pernai cia

į l s l S b ? V 0 ™% m ė
nesj su viršum; šįmet gi vėl
Balandžio 22 dienų sugrįžo.
Visa gimnazija jį gerbia- Jis

AR NORI KAD TAVO KŪDI
KIS BUTU SVBIKAJS t

Rožinis balius.
Šio mėnesio 18 d. Švento
J u r g i o p a r a p . svetainėje bu
vo surengtas t a i p vadinamas
" r o ž i n i s b a l i u s " . Rengėjai to
baliaus buvo du parapijiniu
choru,
būtent:
Cicero ir
North Sides. Tikslas prakil
nus,
nes pelnas, k a i p buvo
skelbta, skiriama moksleiviui
dainininkui J . K u d i r k a i Itali
joje. K a i p tokiam tikslui ir aš
pasistengiau nueiti į balių,
taip-gi, kiek galėjau, ir kitus
kviečiau. D a b a r noriu išreikšti
savo mintį kaslink tokių ren
giamų balių. Nuostabu, kaip
įsileidžiama į parapijines sve
taines su tokiais muzikantais,
kurie nieko daugiams nesugrajina k a i p tik, t a i p vadinamą,
" J a z z " , kurio negalima priskaityti prie muzikos, nes tokią
muziką
galima p a d a r y t i
ir
su keliomis nuo " t o m e i č i ų "
blėkinėmis.
Tame
tųdviejų
choru v a k a r e ir-gi buvo tokia
muzika.

Tai turi duotų jam tinkama
maistą. Sveikas kūdikis yra tai
linksmybė ir pasidižiavimas kiek-,
vienas motinos.
Jeigu maitinsi savo kūdiki tin
kamų maistų iš jaunų dienų tai
jis valiau gyvenime bus stiprus,
nes kitaip jis visuomet bus silpnu
tis,
j
Ant šio puslapio šio laikraščio
rasite apgarsinimą Bordens Eagle
Brand Condensed Pieno. Iškirpk
ta kuponą šiandiena ir pasiųsk
o gausi dykai kningutė Baby Welfare Book kaip maitinti ir auginti
kūdikį.
(Apgr.)
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Jusų Akįs *
Ar Jos raudo
nos,
vandenėtos
ar užsidegę? Ar
kenčiate nuo valkio, užaugu, nusil
pnintų akių vo
ltu, žvairumo, ar
kitų kokių akies
ligų? Jus nega
lite atidėti gydyS u i ą nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių Mgos galima 18- gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo
ilgiau jus atidedate prideramą
priežiūrą, tuo liga darosi aršeaS nė ir tuo labiau jus esate pavo3 jui liekant neregiu.

•—-55

KAD GYVENIMAS BUTU UžGANEOINANTIS RĖKIA TEISINGAI PRADĖTI.

kelia mokinių dvasią, žadina
doros, mokslo pastangas, su
Lietuvė motina iš Clevelando rašo:
pažindina su daile ir kit. J i s
"Kad ji neturėjo visai pieno nei vienam
laiko paskaitų įvairiais klau
simais, a t s a k o į mokinių pa
savo kūdikiui, bet sulyg patarimo savo gy
duotus klausimus, mokina gie
dytojo ji išaugino juos visus ant
doti, dalyvauja pasilinksmini
VARGONININKAS, suprantąs baž S
muose.
Su
išsiilgimu
jo
Daleiskit man iSegzaminuonytinę muziką, tuojaus gali užimti
" ti jusų akis be užmokesčio. Jei
laukė mokiniai. J o priėmimui
vietą prie Lietuvių Šventųjų Petro
gu aš galiu jums apgelbėti, aš
pašventė visų dieną (Balandžio
ir Pauliaus Bažnyčios Homestead, Pa.
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu
|Į
aš
lygiai atvirai ir tai pasaky- B
Kun. S. J. Gvpan&nis.
23 d.). Gimnaziją išpuošė vai
.-:!
siu.
Aš daleisiu jum pašinaudo318 Fourth Ave.
Homestead, Pa.
3 ti mano 28-jų metų patyrimu
nikais. Tą dieną visi mokiniai
' '
•
»
'
»
•
3 kaipo akių specialistu ir mano
\< CONDENSED MILK )
ir mokytojais su p.Vidunu su
3 gabumu išgydyme tūkstančių at
:
SALESMONAfi.
! sitikimų, kuriuose kiti buvo atrengė ekskursiją ir artimiau5
sisakę gydyti. Jus neprivalote
Ji toliau patėmija:
Tu lengvai gali padaryti $40 į sa
i
daleisti
daly
tėti
jusų
akis
kitara
vaite apart savo savaitinės
algos
sį mišką.
I kaip tik okulistui augščiauaio
pardavinėjant aoeident ir healtli In
"Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję
Paamurio srities Kariško
S
laipsnio, o tai aš jums galiu susurance savo
draugams
vakarais.
Daugelis sako, k a d reikia
i teikti. Nedaleiskite
trukumui
dovanas".
Pašauk Randolph 652 ar Dorchester
sios Valdvbos Viršininko (Pri- Telšiuose Valstybinės gimna
~!
pinigų
jums
kenkti.
Mano
kaiD a b a r įdomu gal žinoti, kaip 9506 bile vakarą
3 nos yra prieinamos ir mes galeamurskoje Ohlustnoje Voinsko- zijos. Tečiau reikia prisižiūrė
The Borden Company
S
slme susitaikyti ant išmokėjimų
j
a
u
n
i
m
a
s
galėjo
šokti
pagal
je Upravlenije) Habarovske iš ti į k i t a s ir valstybines gimna
ANT PARDAVIMO,
Borden Building
New York
leido 30 Kovo, 1921 nu, ka- zijas, o pastebėsime, k a d jose tokią muziką Na-gi taip, kad
Iš priežasties važiavimo j Europa
parduosiu
pigiai cigarų krautuvę ir
šokėjai
Šv.
J
u
r
g
i
o
p
a
r
a
p
.
sve
ruomenei įsakymą,
kuriame tokios t v a r k o s nesame.
sykiu pirmos rūšies knygyną. Biznis
Iškirpk šį kuponą, DABAR — ir prisiųsk ŠIAN
tainėje " s u b y t i n o " visus Chi nuo seniai gerai išdirbtas. Atsišau
rašoma:
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knyga, KŪDI
kite:
<
4
Tą
dalyką
neatidėliokite.
Juo
cagos
kabaretus.
Valio
dailei
' P a p i l d y d a m a s išleistąjį Ko
KIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip
J. Makarr\viez
i greičiau pradėsite gydymą, tuo
mylėtojai
choristai,
k
a
d
taip
greičiau pasveiksite. Jusų akjs
vo 22 d., 1921 m., paskelbi
užlaikyti kūdikį sveiku. Taipgi gau
Iii lil \Y. 47 St. Chle&go," 111.
pačios
nepasveiks,
bet
jos
daronetik dainoje,
mą, pranešu piliečiams, kad, (Už juos redakcija neatsako). pažangi uojat
•
si maitinimo instrukcijas jusų kal
Į si vis blogesnės. Tam tikras gy
dymas,
ir
tam
tikri
akiniai
itgy
bet ir šokiuose.
boje. 0104
snlyg Tolyimjjų Rytu Respu
Parsiduoda grocerne ir bueorne Lie
=| dys jusų akis jeigu tiktai padaJ e i g u j a u muzikantai groda tuvių apgyventoj vietoj, biznis iš ; rysitei laiką. Ateikite Šiandien
blikos Vyriausiojo Štabo Vir
Stverkimės Darbo.
dirbtas per daug metų turi būti par
Vardas
su manim. Isegza. • . .
» .
mi p a t y s neišsėdi a n t vietos, o duotas j trumpa laika už labai pi I pasimatyti
šininko telegramos Kovo 26'
^
minuosiu dykai.
Adresas
gia
kaina.
Priežastį
pardavimo
pa
• • • •
<
Įsisiūbavusiai
vilniai
nutįbėgioja po sceną nuo vieno tirsite ant vietos.
d., 1921 m., num. 10486, iš su
sidariusiųjų buvusiose Rusijos lus, viskas aprimo, viskas se kampo į kitą, tai vėl tūpčioja, U I * 8. 40 Oourt
Cicero, m .
=
nom
vėžėm
pratiėjo
važiuoti.
linguoja, tai ką-gi besakyti aImperijos ribose valstybinių
vienatų, skaitosi savystovė- Delko taip? Delko sujudimas pie šokėjus, k a i p jie t u r i šok
EXTRA!!
tos
vilnies
nieko
tokio
naujo
I Specialistas Akių, Nosies ]
dami judėti.
inis: Suomija, Latvija, Estomumyse nepagimdė? D a r sy
ir Gerklės Ligų.
Tiesiog sakysiu, tai gėda
nija, Lietuva ir Lenkija.'
kį klausiu, delko, d r a u g a i ? chorams rengti tokius Imlius,
Kurie norite pirkti formas tai
|
Perkėlė seavo ofise po num - j
Beto, ten pat pareikšta, kad
120 S. State St., 2 augštas
ADVOKATAS
Keno čia kaltė, a r tai, sakysi taip-gi gėda mūsų parapijoms,
E
nepraleiskit šios progos.
kaslink Armėnijos, Gruzijos
Chicago, UI.
Oflsaa Didmiesty*:
24729 So. Ashhnd Avenue"
te, to, k a t r a s dirba, triusiasi, į- k a d savose svetainėse lei
I
100 akerių forma gera žemė visą
ir Azerbeidžano
respublikų
29 South La SaUe Street
Spcctjalistae
5
Vai.: 9 iki «; Nedėl. 10 ik 12
d a n t ir j u m s ką nors gerą pa džiama taip elgtis.
tUOVŲ, MOTEKU ir VYRŲ LJGUg
KamtMUto MM
dirbama 40 akeiių užsėta kviečių
Vienos duris J šiaure troo
n e t u r i m a žinių ir kad Baškirų,
Fair
Krautuvės
Telefonas
Central
6390
darius f
Talandosnuo 10 lkl 12 taryto; Mofl
Nueikiin į didžiausias vie 30 akerių dobilų likęs vasarojus.
Totorių i r Ukrainų respubli
lkl 6 po piety; nuo 7 lkl 8:S*g
šas Chicagos svetaines. Ten Triobos geros stuba, barne vištini- T i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i n » « i i i i i i i i i i i i
Nežinau,
k
a
i
p
j
u
s
apie
tai
L« Nedėliomls 10 kll 1
|
kų, taip-gi Kalmikų" ir Kirgi
Vakarais,
818
W.
38rd
St
Telefonas
Hrexel
281*6
meS nematysim J a j p šokant, kai, kiaulininkai, kietis, garage is
zų šalių piliečiai turi tarnauti manote, liet aš sakau, kad eia
Telefonas: Yards 4681
nors
muzika
jose
groja tt. kartu visi gyvuliai mašinos vi
visų
mūsų
kaltė.
Delko
mes
T. R. Ii. karuomenėje lygiai su
sos kokiu* tik reikia prie ukes 2
nesistengiame tą darbą parem sulig " n a u j a u s i o s m a d o s " .
visais T. R. R. piliečiais.
T a i tokius įspūdžius aš išsi mylias nuo miesto kaina $1,100.
• Phone Ciceao 5063
T a s įsakymas pasirašytas ti, plačiau žmonėms išaiškinti,
Gydytojas
ir
Chirurgas
80 akėrių 50 dirbamos 30 miško
nešiau iš viršminėto baliaus.
DR. A. P. GURSKIS
P a a m u r i o srities kariškosios nes be didesnio supratimo, bo
4442
So.
Westem
Avė.
LIETUVIS
DESTTISTA8
Beje, bučia ir pamiršęs pa gera ganikla 10 akerių užsėta kvie
valdybos viršininko
(Jolova- svarbos užčiopimo žmonės prie
4847 W. 14Ui Str. Cor. 48th Are.
Telefonas Lafayette 4146
žymėti, k a d pertraukoje dai čių 12 dobilų geros triobos 7 kam
Cicero, IM.
jo
niekad
neprisidės..
I
r
jeigu
čev'o, Komisario Gantimurovo.
Valandos:
9-11
rytais
1-2
po
bariu
stuba
gera
barne
3
arkliai
Vai.
9
išryto
iki 9 vnk. Išimant
navo du choru, tik gaila, kad
iNedėlias ir Seredas
Kariškosios dalies viršininko už tai apkaltinę save grįžtume
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldienegirdėjau ką dainavo.Bet kur 8 melžiamos karves 7 priauganti niais tiktai po pietų 2 iki 5.
F r i z e n d o r P o ir kancelerijos prie įsteigimo L. K. Mokslei
veršiai 3 dideles veislines kiaulės
=
vių Šelpimo Fondo, t a i netru čia žmogus girdėsi. Šiuriuose
viršininko Bujakov'o.
įniršęs jaunimas i r dainuojant 50 vištų 1 šuva 3 kates visos ma
Tel. Yards 6666 Blvd. 8448
kus
it
koks
milžinas
nepaju
Telefonas Armitagre 8776
Taigi, viršminėtasis doku
šinerijos
kaina
$5,700.
Dr. V. A. Š I M K U S
negalėjo
ramiai
sėdėti.
MARYAN S. R0ZYCKI
40 akerių 4 mylios nuo miesto
mentas reiškia: 1) Kad Toly- dinamai stovėtų.
Lletarla Gydytojas, Ohirargaa ir
Vaje k a i p labai netinka
MUZYKOS DIREKTORIUS
" D r a u g a s " , berods, pasiža
gera žemė geros triobos 5 kamba
mųjų Rytų Respublika pripa
Mokytojas
Piano, Teorijos Ir
mums toki baliai.
B.—tis.
saos a Halsted St, Gbioego.
dėjo
tame
reikale
teikti
pagel
Kompozicijos
rių
stuba
pusėtina
barne
puikus
žįsta Lietuvą atskira ir nepri
Valandos: 10—12 ii ryto 1—t ir
8081. N. Western Are.
3107 So. Morgan Street
sodas 100 medžių oboliu 50 picių
klausoma valstybe ir 2) Lietu i a , duoti mums vietos tam
<—S vakar* Ned. 16—11 ii ryte.
Ghicago, UL
OHICAGO, ILLINOIS
2y
akerių
žemvuogių
kaina
$3,000
i
• .
2
klausimui
gvildenti.
Tai-gi
ko
vos respublikos piliečiai nuo
ii ,
"f "
.
ir
•
,. .'•• " • • £ = *
<
ANT PARDAVIMO.
Telefonas Yard* 6%M
lUillIlIlIlIlIlIinilllllilUMIUIIIIlUlItlBlIUf
priverstino tarnavimo Tolymų- d a u g i a u r e i k i a ! D a b a r prisiei
80 akerių 60 dirbamos 20 ganyk Valandos: •— t iki 11 U ryto
Bes. 1138 Independenca BlrdL
Ice Cream Parlor
D
5 po pietų iki S rak. Nedėlio
los 2 mylios nuo miesto, puikus so mis
jų Rytų Respublikos karuome na vien tik dirbt ir dirbt ligi
Telefonas Von Boren 864
COLLEGES
nuo 8 Iki t vai. vakare.
sulauksime vaisių.
[6205 S. Halsted, 2407 W. JJfcėĮpaj
nėje paliuosuojami.
Su pragyvenimo kambariais, das užsėta kviečių ir dobilu po visa Ir rt-I-r r.? ssa,a:,Ai!Į.a..=SESgggĮg
1886 V . Wells St.
stuba skiepas g e r a j a m e su gyvu
Keli iš jųs, moksleiviai, pri tyroje miesto dalyje.
2^3?=
T. Kalalis.
1S7 Mov^icioo Timjrt. YalsOJose.
Moku oiuviiuo, Patternų Klrpi
liais ir su mašinoms kaina $6,600
Rasas Cij«ijto;iii rl ciiiror^iko
Vladivostokas 18-IV4921 m. sidėjote prie to darbo, keli ap- Kreipkitės
LO,
Designins bisniui ir naeiains
120 akerių tik *4 mylių nuo Tel. Canal 267 Vak. Canal 2118
Specialistas Moteriško, Vyrišky
ietos duodamos dykai, Diplomai.,
kainavote Šeflp. Fondo vertę?
Valkų ir vis* f4irosjieilni ligą
^Mokslas lengvais
attaokėjisista
miesto 60 dirbamos kita gero miško
"DRAUGAS"
Kiek aš atsimenu, tai t i k viena
VALA1TDOS: 10—11 ryto 9—6 P*
•Klesoa dienomis ir vakaraia. Pair gera ganikla upelis teka per lau
piet*, 7—8 enk, Vedėtomis 10— 18 d
sikalaukit knygelės.
" U n d i n ė " atkreipė savo domę. 2334 South Oakley Avenue.
Ofisas S354 So. Hslsted St., Ghiea#r
Tel. Seeley 1(48
ka 4 geri arkliai visos mašinos ge
Lietuvis Gydytojas Ir
Telefonas D * w e r 6668
Tikiu, kad pakįlus t a m klausi
SARA PATEK, pirmininke.
ros triobos sodas kaina $7,000.
Chirurgas
Roosevelt
7791
iiifiiitHiiiiiiniiiiiiHtMilHtiinHitmMaee
Mūsų koresp. iš Lietuvos. mui ir vėl ji noriai prisidės
1821 So. Halsted Street
60 akerių 50 dirbamos, kita ga
= r nikla ant pat miesto linijos žemė Į Valandos: l t lkl I I ryto; 1 iki 4
Telšiai. Viena iš geriausiai prie jo gvildenimo, neg. skur
po piet. C tkl t vakare.
das
mųs
moksleivių
sparčius
geras
m
o
l
i
s
s
u
j
u
o
d
ž
e
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i
ų
m
a
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a
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S
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K
P
susitvarkiusių gimnazijų Lie
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10
akerių
užsėta
kviečių
,6
naujų
įdėjos
žingsnius
it
retežiais
su
••
VALDYBOS ANTRAŠAI.
tuvoj, rodos, bus Telšių gim
dobilu 6 alfa — alfa 10 komų
nazija. Tiesa, buvo trukumų, rįšęs laiko.
Lietuvoj moksleiviai geriau Pirm. — Motiejus Svaranaučius, 10 avižų, bulvių ir te. puikus so
Naujas k a n t a r a s po v a r d ę A T L A S R E A L T Y COMPA
teėiau visa t a d pergalėta. Šį
J. P. WAITCHES
das
apie
100
vaisių
medžių,
upe
2006
West
23-rd
Street.
NY, 4601 So. Hermitage Avenue, Chicago, Illinois.
met esama mokytojų sąstate savo brolių atjaučiami negu
l*wy«r
lis
teka
per
farma,
gera
murinę
Pirm. pagel. — Alek. Cibulskis,
LIETCVIS ADVOKATAS
11 mokytojų. Gimnazijų veda Amerikoj. P a t y r i m a s tą rodo,
I erkame ir p a r d u o d a m e namus, lotus i r farmas. Siun
stuba 10 kambarių ir geras skiepas
2243 South Oakley Ave.
nes
kuomet
Chicagos
K.
Moks
4601
South
Hermitage
Ave.
kun. A. Simaitis. Viena, ro
čiame pinigus į Lietuva ir visur. Parūpiname Pašportus
"furnace" šildoma vanduo ir
Nutarimų Rast. —7 Aut. Linkus,
Tel. Iioulevard 6080
leivių
Apsk.
beveik
po
visas
dos, kliūtis, kad gimnazija ne
ir Laivakortes važiuojantiems j Lietuva ir kitur, insumaudynės •stuboj taip kaip miesto
2216 South Leavitt Str. •
Lietuvių
kolonijas
rengė
vakarance, a p d r a u d a nuo ugnies i r visose kitose šakose. Mū
t u r i patogių namų ir tenka
Turto Rast. — Mart. Česnaueiue, geros barnes kiaulininkas, vištininmm « —
mm mmm.
rus,tai
vienur
uždirbo
penkinę,
sų ofise vienas iš savininku, J . P . "VVaitches, jaunas ir la
kas, kietis mašinoms pašiure-garagyventi g a n a nętvarkiaine ir
2213 West 23-rd Place.
-—m
bai garsus Lietuvis advokatas y r a pasirengęs visiems
ge. Laukai aptverti dratinėms tvo Tel. Randolph 2898
sveikatai kenksmingame bute. k i t u r net iš savo skylėtų kiše Iždininkas. — Petras Cibulskis,
Lietuviams teisingai p a t a r n a u t i visuose teismo ir legaroms. Kaina $7000.
A. A. SUKIS
Tečiau šiuo laiku negalima ge nių turėjome padengti pada
2343 West 23-rd Place.
liškuose reikaluose.
Turime ir mažesnių f armų kaip j
Kt^T^n£ttn
resnio g a u t i , nes visi geresni rytas išlaidas.' T a i p tai atsine Kontrol. rast. — Ant. Janilieneius,
ASSOCIATION BLDU.
ša i m u s Amerikos Lietuviai.
atvažiusite pas mus, mes apvešime
2142 West 22-nd Place.
butai užimti.
Todcl, nors ir su mažais reikalais kreipkitės j mūsų o18 So. La SaUe St.
Negi
jau
visuomenė
nepažįsta
parodyti
viaas
ukes
kurios
tik
ge
Iždo
globkjas.
—
Jozefata
Rokienė,
Valandos:
9
ryte
lkl
•
po
pietų
Šit mokytojų s ą s t a t a s : Lietu
fisa, o mes iš savo pusės užtikriname kad užganėdinsime
Panedollais iki 8 vakare
ros. Ūkės geriaittia pirkti uuo pa
mųs.
J
u
k
į
kokią
tik
draugijė
2326
West
23-rd
Street.
vių kalbos mokytojai J . Kojumis visuose viršminėtuose reikaluose.
Nedėliotais ofisas uždarytas
čių savininkų nes agentai nusuka,
lę
nepažvelgsi,
rasi
Lietuvį
Centro
Atstovai:
Antanas
Jani
šys (baigės mokslęšveiearijoj)
nusipirkus čia uke džiaugsiesi nes
<4m*m*m
J. P. Waitches
E. D. Witkowski
A. M. Barčus
ir J . Gedminas (nesenai par- moksleivį tai pirmininkaujant, lieneius ir Aleksandras Cibulskis.
eionais
visi
Lietuvui
gražiai
gy
v a ž i a \ ^ s iš Amerikos), mate tai kitokį draugijos darbą at
UlllllllllllllillllHlimilllTty<iyyilllll|||||1ll! vena. Reikalaujant daugiau infor
Dr. M. T. STTUKOL'IS 1
matikos J a g a u d a s (mokytoja liekant. Visi pažįsta jį tik ta
macijų
rašykite
pažymėdami
kiek
ROSELANDO LIETUVIAMS.
Lietuvis Gydytojas ir Ohirnrgns •
vęs 15 metų Rygos gimnazi da, kai jis jų labui dirba, bet
turite
piningų
pradžiai,
tuomet
Peoples Teatro Hame
Nebūkite be "Draugo".
jose ir studijavęs astronomija) pamėgink prasišalinti iš jų al
l
6
1
6
W.
47th Str. Tel. Bonl. 166
mos galėsime Jums nurodyt kokia
''
Draugo
Į
'
dienrašty
galima
4601 South Hermitage Avenue,
Chicago, Illinois.
kių,
jie
tave
tuoj
pamirš.
6 Iki 9 vak. Nedėl 1 6 "
ir J . Koehas, F r a n s ų kaloos
farma galima nupirkti su tiek Valandos:
ki 11 ryte.
gauti pas:
(Ant kampo prieš pat šv. Kryžiaus Bažnyčia) '
Nikolskienė (mokytojavusi ilSeimas netoli. Rūpinkimės
kapitalo.
Ros. 8614 , W. 43rd Street
ANT: LEVGAUDA
Telefonas Boulevard 6080
Nuo ryto l k i ' p l ė t . .
I
g*Į laiką) ir N a v i c k a i t ė ; gam savais reikalais. ,_
>K DAUITOJLĄS.
I 16624 So. mchiginAve. .', BOK 7
eL McKjnley 868
I
tos mokslo L. Abromavičius
Custer, Mich.
Eglės
uiinmmnnimiiimi^iiuii

TOLYMUJU RYTU RESPU
BLIKA PRIPAŽĮSTA
LIETUVĄ,

f Pasiteiraukite pas
manę uždyką
S

I

EAGLE BRAND

I
|

Nelaukite—atsišaukits šiandieną.

SKAITYTOJI) BALSAI.

• • i

| Dr.F.O.Carter

r•

7.11! RUTKAUSKAS j DR. CHARLES SEGAL 2
3
•

FARMĮJ BARGENAI,

,s

DR. A. K. RUTKAUSKAS!
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Dr. M. Stupnicki

DR. A. A. ROTH,

T
| N . P. L ZALATORIS

iš LIETUVOS,

PRANEŠIMAS
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Atlas Realty Company

Trečiadienis, Gegužės 25, 1921
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CHICAGOJE.
ŠIĄ SAVAITĘ PRAMATO
MA TAIKA.
Žmonės didžiai indomauja,
kaip greitai pasibaigs staty
dinimo namų kontraktorių ne
sutikimai su s amatninkų uni
jomis.
Anot žinių, tie del užmokesnio nesutikimai gal pasi
baigs sią savaitę.
Kaip šiandie, o gal rytoj abiejų pusių komitetai susieis
konferencijon. Susiėję nusta
tys galutiną amatninkams užmokesnį.
UŽHiokesnio
sumažinimui
priešinasi karpenteriai. Amat
ninkų unijose jie lošia svar
biausią rolę. Bet jų vienų vis
gi yra- mažesnis skaitlius už
kitas unijas, ėmus jas krūvon.
Kontraktoriams vra svarbu
paskubinti susitaikymą. Nes
jie turi atlikti didelius darbus.
NESUSEKAMI ŽMOGŽU
DŽIAI.
Policija koroneriui pranešė,
kad ji dar galutinai nepasi
rengusi prie tardymų reikale
nužudymo 19-os wardos politikierio d'Andrea. Nesuseka
mi žmogžudžiai ir nesuranda
mi liudininkai.
Taigi, koronerio tyrinėjimai
atidedami neapribuotam lai
kui.
SUŽEISTA DU LAKŪNU.

MUSįl REPORTERIO UžRAsAli
IŠ BRIDGEPORTO.
Labai lengva yra pastebėti
gražiui, malonius apsireiški
mus vietinėse
katalikiškose
draugijose. Liberalų tarybos
intaką nvksta, savo konstitucijas labjau pradėjo pildyti ir
pradeda dirbti tikrai naudin
gą visuomenės darbą — tau
tai ir Bažnyčiai. Jau daugelis
pamatė, kad po kauke bepartyvumo slepiasi laisvamanybė.
Ateis laikas, kuomet jos visos
pilnai pažįs Chic. Liet. Ta
rybą, ją pasmerks ir atmes.
Žmonės pradeda džiaugties, ypaė Sv. Martino ir &v. Mateušo dr-jom ir spėja, kad jos
pirmutinės pasišalins iš tary
bos, tuomi praskindamos ki
toms Bridgeporto draugijoms
kelią. Tikrą tėvynės meilė su
teiks joms drąsos tai padary
ti.
Sv. Martyno draugija netik
ką prašalino įsivyravusius tarybiečius valdyboje, bet dar
kelis trukšmadarius visai iš
draugijos jšmetė. Ir dabar taip
nustatė draugiją, jog ji ir vėl
yra verta šventojo vardą ne
šioti.
Šv. Mateušo dr-ja yra-nuta
rusi nemokėti pašelpinės tam
nariui, kuris nebus katalikiš
kai palaidotas.
Bridgeporte sveika dvasia
apsireiškia ir ji ima viršų.

Bloomingtone, (111.) du chicagieciu lakūnu, B. Warfield
ir G. Horton, skrizdanm su sa
fJeg. 15 d. pp. Mykolas ir
vo lėktuvu krito žemėn iš 200
Stela Miniatai šventė 25 metų
pėdų augštumos ir pavojin
moterystėje sugyvenimo su
gai susižeidė. Lėktuvas sulau
kaktuvės. Pirm trejų metų pžytas.
nios Miniatienės tėvai, pp. CJraževiėiai, šventė 50 metų moUŽ PAVOGIMĄ AUTOMOtervstės sukaktuves.
BILIAUS.

Čia Lietuviškų Draugijų Su
Policija areštavo Ed. Oeor- sivienijimas įkūrė
svetainės
ge, vienos firmos panaktinį, statymo bendrovo pavadinda
kurs prisidėjęs prie pavogimo
mas ją "Chieagos
Lietuvių
automobiliaus.
Auditorium" b-vė. Ateinantį
pirmadienį gaus planus žada
VAGYS PASIPELNIJO.
mosios svetainės.
State gatvės
gatvekary
Geg. 22 d. ftv. Jurgio par.
dviem žmonėm iš kišenių neži
svet. Šv. Onos dr-ja įrengė ba
nomi vagišiai ištraukė apie
lių. Žmonių nedaug atsilankė.
700 do4.
Būrys vaikėzų, spėjama, kad
Lenkai, plėšė langų dratus už
SUŽEISTOS MERGAITĖS.
pakalyj svetainės, bet policijantas juos nuvijo.
Šį sekmadieni automobiliu
važiuojant ant kampo MarqueIŠ CICERO, ILL.
tte Boad ir Weštem ave. suižeistos dvi seserys Agnės ir AGeg. 29 d. Šv. Antano baž
nna, 11 ir 9 metų, Laiškoniu- nyčioje bus dviguba iškilmė
tės, 6840 So. Campbell ave.
— Dievo Kūno šventės pami
nėjimas ir apie 115 par. mo
PROTESTUOS PRIEŠ PRO- kyklos mokinių pirmusyk pri
HIBICIJĄ.
ims Šv. Komuniją. Iškilmės
prasidės penkiolika
minutų
New York, Geg. 24. — Čia pirm devynių. Jei oras leis,
paskelbta, kad Liepos 4 d. į- tai bus procesija iš bažnyčios
vyks protesto parodavimas. į kiemą ir atgal.
Parodavime dalyvaus apie 50,000 žmonių. Bus paskelbtas
Geg. 22 d. Šv. Antano par.
protestas prieš probibicijos įs svet. L. Vyčių 14-ta kp. įren
tatymą,
varžantį
asmeninę gė šokius. Prisirinko nors nežmonių laisvę.
perdaug, bet gražaus jaunimo.
FEDERACIJOS APSKRIČIO
L. Vyčių 14-ta kp. rengia
SVARBUS SUSIRINgegužinę Geg. 29 d. Riverside,
IMAS.
111.
Geg. 24 d. Aušros Vartų
par. svet.^yra kviečiamas la
bai svarbus A. L. R. K. Fede
racijos Chicagos apskričio ne
paprastas susirinkimas. Kuodaugiansia atstovų bei katali
kų darbuotojų pivalėtų jame
dalyvauti.
Gaila, kad L. L.
Paskolos Chicagos apskričio
susirinkimas yra kviečiamas
Ino pačiu laiku.

Geg. 25 d. L. Vyčių 14-ta
kp. į vietą susirinkimo turės
draugišką vakarėlį.

IŠKILMĖS ŠV, KAZIMIERO
KAPINĖSE.
Gegužės 30 d. Šv. Kazimie
ro kapinėse, kaip pirmiau,
taip ir šįmet bus iškilmingos
pamaldos už mirusius. Egzek
vijos prasidės lygiai 10:30 rytą.
Kapinių valdyba 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 Augšeiausiojo už
savuosius.
Aš ypatingai meldžiu gerb.
vargonininkų išanksto prisireng-ti prie reikalingų giedo
jimų, ir, kad išanksto man pra
neštų laiką ir vietą, kur gali
ma pristatyti automobilių del
nuvežimo jų į kapines.
Kun. M. Krušas,
Kapinių valdybos pirmininkas.
IŠ TOWN OF LAKE.
Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Dr jos darbuotė.
Gegužio 18 d. Šv. Kryžiaus
parapijos svetainėj Šv. K. A.
R. 1-mas skyrius laikė susi
rinkimą, kurį atidarėpirmininkė M. Šedienė; maldą sukal
bėjo dvasios vadas gerb. kun.
A. Martinkus.
Raportą iš centro susirinki
mo išdavė M. Šedienė. Pranešė
daug svarbių dalykų. Svar
biausias buvo — tai seimas,
kuris įvyks Birželio 12 d., Šv.
Kazimiero vienuolyne.
Kalbėta apie rezoliucijas, ar
verta jas ruošti ar ne. Kun.
A. Martinkus patarė sumintyti
ką nors naudingo ir pats ža
dėjo kiek galėdamas pagelbėti.
Labai linksma ir malonu
mums veikti, kad turime tokį
dvasios vadą, kuris visame
veikime daug priduoda energi
jos.
Toiiaus kalbėta apie' centro
rengiamą pikniką, kuris įvyks
Lugpjuėio 14 d., 1921 m., Berguano darže, Riverside, 111.
L i lietai jau atspauzdinti ir
skyriams išdalinti.
Nutarta rudeniop surengti
vak. Tam tikslui išrinkta kom.
susižinoti su seserimis Kaži mm
rietėmis, ar jos apsiima išmo
kyti kokį veikalą ir atvaidinti
1-mam skyriui.
Šiuomi susirinkimas užsiM Mikšaitė, rast.
baigė.
LIETUVAI GELBĖTI
AUKOS.
Reikia džiaugtis
matant
kaip Amerikos Lietuviai eina
pagelbon savo tėvynei. Pasta
ruoju laiku Liejtuvon pasiuntė:
Keistučio Kliubas iš Brighton Parko $54.00.
Jonas Aleksandravičius sukolektavo $55.00.
Lietuvos Laisvės draugija
aukojo $55.00.
Kartu $164.00.
Joseph J. Elias. kas.

PRANEŠIMAS.
IŠ BRIGHTON PARKO.

L. B. K. Labdaringos Są
jungos 8-ta kuopa laikys ne
PRANCŪZAI NUTVĖRĖ 300 paprastą susirinkimą Gegužio
PLĖŠIKŲ.
24 d., 7:30 vai. bažnytinėj sve
Konstantinopolis, Geg. 24.— tainėj (Fairfield Ave. ir 44-tos
Prancūzų karuomenė Trakijo gatvės).
je susidūrė su keliais šimtais
Visi nariai ir draugijų atsto
Turkų plėšikų. Iš jų 300 pa vai prašomi atsilankyti šitan
imta nelaisvėn.
susirinkiman.
Valdyba.

CHIOAGIEČIAI, ATSIIMKI- HlimilllIMlilMIlIlIlIlIlIimitlMIMIIIIIIM
? TE LAIŠKUS.
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Atydai Važiuojančių į Lietuvą

Chicagos pašte (vidumiesty) |
prie Adams ir Dearborn gatvių |
E
randasi atėję iš Lietuvos laiškai E
žemiau įvardytiems asmenims, ku E
=
rių dėlei adresatų persikėlimo S
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės
įėjus po dešinėj pusėj), prie
pirmo langelio, ant kurio viršaus
parašyta ADVERTISED.
1—Adamovieiui Leonui,
4—Angliekiui Frankiui,
8—Bagdžiui Jonui,
25—Bubelis Berre,
30—Capaliui Jos,
33—Černiauskiui Jurg.,
39—Dirmeikiui Beiu,
67—Juškienei Elenai,
68—Jusčiui Ant.,
70—Kasenkaitei Barb.,
74—Kaslauskui Juoz.,
80—Kielai Ign.,
81—Klusui Fcl.,
85—Kregzdžiui J.
92—Kurui Juol.,
111—Miklu8ienei Onai,
125—Paplauskiui Juozui,
129—Patamsiui Jurgiui,
131—Pekruliui Adomui,
133—Petraičiui Mik.,
144—Puidokui Juozui,
152—Sekanui Kaz.*,
157—Sedauskui Klem.,
158—Šimkui Jonui,
169—Stroliui Juoz.,
177—Stoniui Pov.,
187—Uzameskiui Andr.

38

Pirmu negu pradėsit renktis j kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirldt. Tas
jums nieko nekaštuos.
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KAIN,
PRIC1

Parandavojame

Padarome visokius

=

Safety Boksus

notarijališkus

|

$2.50 metams

raštus.

Š

EUROPEAN AMERICAN

I

FABIONAS ir MKKIEVIČE, Vedėjai

809 W. 35th St., (Halstcd & 35th Sts.) Chicago, 111.
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60 *
Kainos laivakorčių iš New York į Tilže $106.95 J
Idant žmonos yažuodami per kelius rubežus no butu nutaksojami už vežiamus pinigus, y r a p a t a r 
tina k a d jie kiekvienas nusipirktu draftus. Apie t a jau buvo p r a n e š t a n e t Lietuvos valdžios. MES
PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL D I E N O S KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA
B E JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE.
VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. V a k a r a i s : Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 vai. Nedėldienais: 9 ryta iki 3 po pietų

S

-
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Ęuropean American R u reau

Extra! Dideles Ristynes!
!

Fabionas ir Mickievicz ved. II
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas

NOTARIJUSAS
E s t a t e , Paskolos, Insurinai
Ir 11.
809 W. 35tli St., Kamp. Halstcd St.
i
Tcl. Boulevard 811
Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. tkl 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

Yt

Šiandieną, Geg. 24,1921 |
N. PRAS. P. SV. MAR. PAR. SVET.

4938 S. Lincoln Str. i Sv.

Vi

į šv. Kazimiero kapines.

|

Risis Juozas Bancevičius kaipo geriausias eraikas iš Lietuvių ir
jei k a s iš Lietuvių nori ristis su Vancevičiui tai gali ateitj t a vakarą ir pamėginti, Bancevičius risis su Stanley Smuteki, South P a r k
I n s t r u k t o r i u m kuris sveria 223. Bancevičius pasijuokė iš Šmulskio
parkuose sakydamas "Tu nemoki ristis o kitus mokini", šmulskiui
tas labai nepatiko ir šoko a n t Bancevičiaus "fcį tų g a l i ? " Bancevičius drąsiai atsakė "aš galių tave p a r i s t " ir abudu tuojau p r a dėjo bartis Jiedu sudėjo po $50.00 p a s E m e s Witt. §i vakarų bus
proga p a m a t y t k a t r a s laimės.
A p a r t jų risis d a r 3 poros Dom. Dudinskis Otto Propotnik,
Bill Y a r a s ir Henry Gural. Dainuos Bažnytinis choras ir mokyklos vaikai. Visi atsilankykite k a s tik gyvas busite labai užganėdinti.

S
į
~
£
E
=
~
=
E
™
r
5

KOMITETAS

E

Kviečiame visus

—

P e l n a s s k i r i a m a s Mokyklai. •

MOTINŲ

UJggUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

.

MODERNIŠKOJI

Oflns tr Gyvenimo vieta
8252 Boulh Halstcd Street
Ant Tlritms Cnlrenud Htntm Baak

Nuoširdžiai kviečių vi
sus gimines ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdęs brolis.
Feliksas švalkus.

Z

LOPŠINE

TelefMM Tardu tM4

ZJ

Tel.

1

Drover

7t4J

Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DEICTT8TAS
4712 SO. ASHLAICD a V E V C l
arti 47-toa Gatves
Valandos: nuo 9 ryto iki 2 vak
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare

JONAS MARTINKUS

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikiu firduriu, die
gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins
užkietėjimą. "Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daflijiaa»f
Motinos! Jeigu jųaų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite
60c. pašto markėmis tiesiog į
P. AD. RICHTER & CO. .
3rd Avenue & 35th Street* Borough of Brooklyn,

""^TACHAvacr"
LIETUVYS GRABORIU8

tarnauja laidotuvėse koplglatuda. Bat
le meldžiu ateiftauktl, o mano darbu
busite užganėdinti.
2814 W . 28rd F L
CTbloafO, DL
Tel. Gaaal S 1 M

New York City.

Jeigu Nusidegi
•Tk*
LUtUNunt
forlAUUIlU"

Tai aprišk žaizda Ir aidėk

nUenTholaiūm
Nušaldo ir gveltal užgydo.
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Į Pinigai, Laivakortes Lietuvon |

i

Jau Išmokami į 26 dienas

E \\
i

1

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) : ^ U r t ^ v '
štai pavyzdis kaip apie mus ir mūsų iš Lietuvos giminiems rašo:

į

1
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E
S
E
E
E
S
E

"Gavome tuma pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai y r a lygiai už mėnesio po išsiuntimo.
Mikalojus Baltutis visus m u m s pinigus išmokėjo iki skatikui. I r t u r i m e praneSti štai ką. Nueikite p a s
P. Povilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per Jo banką greičiausiai ir sąžiniškiausiai pareina pinigai. Daug mūsų k a i m y n u ' p e r Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė p e r kitas b a n k a s laukia
po 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net t r i s k a r t u s laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. P o
Baltuti siųsti k a r t u pareina su laišku, o k a r t a i s ir greičiaus.
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920
Mokytojas D. Jurjonas
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Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališkus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybės Washingtone.
Parduodame lotus, namus, farmas. Padą
rome paskolos ir apdraudžiami nuo ugniesir kitų nelaimių.
Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

|
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PAUL P. BALTUTIS & CO.
Į 901 W. 33rd Street
ilfiiiiiiiiii

Tel. Yards 4669

Silezijos
Paryžius|
tijos vyr
į Prancij
jos klausu]
riausybė
vartosianti
priemones
Silezijos
Prancijo^
— p a n a ves
kiečių am\
Pastarasis
statė premj|
bes atsakyi
Ambasadl
jerui Brian
nešė, jog V^
gas pakrik(
savanorius
Prancūzų
gviau atsik]

Greičiau begki į aptieką ir
nupirki 60c. bonką

/^S

Paryžii
cijos minij
Briand
sirinksiai
nesama
kupuoti
Silezij \
žvilgsni
Prancnzai
tu b^ Są,
tokiame
žengiama
lygos.

Po to

"Cit neverki mano
mažulėli — neraudok,
aš tau duosiu
BAMBINO
čiučia-liulia.''

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nno
2 lkl 4 po pietų; nno 7 iki 9 vak.
Ned&llomis nuo l t lkl S.

S
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DR. S. NAIKUS

Kryžiaus bažnyčia o iš ten

|

Pradžia 8:15 vai vak.
Įžanga vaikams 25c.
Suaugusiems 50 ir 75c.

DR. G. M. GLASER

NEGA]

VOKIE'
PRA]

44-th ir So. Fairfield Avennc

Praktiknoja :*o metai.
Ofisas 314» So. Morgaa BC
KertA I2-io St.,
ChicafO, DL
8PECIJAI.ISTAS
Mouriškų, VyriSkų. talptf chro
niškų Ugų. .
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto
lkl S po pietų, ano I iki 8 valan
dą vakare.
Nedėliomla nno • lkl 1 po ptet.
Telefonai Ymrds M7
M—

=

S u Dainomis

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.

NORBER. ŠVALKUS

Mirė Gegužės 22 d., 4:45
vai. išryto. 32 metų amž.
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 Sv.
Stanislovo kolegiją (gim
naziją). Su savo prisiega
išgyveno 4 metus.
Paėjo iš Girdiškio para
pijos, Šilalės valsč., Tau
ragės apskr.
Laidotuvės įvyks sere
doj, 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. į
Nuliūdę: moteris, moti
na ir du broliu.
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Mirė Gegužės 21, 1921,
9:30 vai. vakare 37 metų
amžiaus, Paėjo iš Kauno
Red. Aleksandravo Pav.
Vidžių parap. Ameriko iš
gyveno 10 metų, paliko
nuliūdime broli Feliksą.
Lietuvoj 2 brolius ir 2 se
seris.
Laidotuvės bus seredoj
Gegužės 25, 1921 iš namų
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J a u ' tūkstančiai išvažiavo p e r mušu Biurą J Lietuva ir Šimtai išvažiuoja d a b a r k a s mėnesis. Višiem p a r u p i n a m pašportufi, sutvarkom t a k s u s ir pagelbėtam išsiunsti bagažus. P a š p o r t u p a d a r i m e už
savo darbą kainuojam tik $1.00. Už bagažu ir t a k s u sutvarkymą mes nieko nekainuojam. K I E K VIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS P E R MUMIS YRA APRŪPINTAS
NUO LAIKO SĖDIMO
I
TRAUKINI CHICAGOJE I K I J I S P A S I S E K Ė KAUNA.
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Chicago, IH. |
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Vokieti jc
ministeriu
rich Rosen
Vokietijos
joje.
Roseno
zuose pad
Nes tasai
trus Prane
Dar pir
daug yra
naudai,
rus kaizeri
Kituoanet
buvo žadėj J
neįsileisti
liniukų.
tik priešingi
Del to tur
aršėti Pranrl
santikiai.
Ir Angį
Iš Londonl
Vokietijos
jai patenk
Ais. Tuo
pasižadėju
rubežius ir
leisti savo
PENKI
TIDUOT]
Grand
penkis daug1
nijų "busin
davė teisiu
kimų statan

