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BET BOLŠEVIKŲ VADAI
VISUOMET YRA SOTUS.
Kremliuje jie turi daug maisto.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

DUBLINE SUDEGINTA
MUITINĖ.

PARYŽIUS. — Prancijos
vyriausybė paskelbė demobili
zacija nesenai pašauktų karei
viauti 1Š19 metų atsarginių.
Taipgi paskelbė, jog ji atsisa
ko noro okupuoti Vokietijos
apskritį Ruhr. Ėe kitko nu
tarta paliuosuoti iš karuomenės visus vedusius kareivius.
Rhine fronte * bus palikta
nedaug karuomenės.

Kaltinami sinn-feineriai.
Londonas, Geg. 26. — Ai
rijos sostinėje Dubline sudegė
puošnus muitinės bustas.
Depešoje iš to miesto pa
žymima, kad už tai kaltinami
sinn-feineriai.
Gaisras pakilo po pusiau
dienio. Liepsnos antkart pra
simušė keliose vietose ir ap
siautė visą bustą, kurs visai
sunaikintas. Viduje buvę žmo
nės vos suspėjo išsigelbėti.
Kalbama, jog gaisras pakel
tas su bombomis.
Tai buvo gražiausias bus
tas visame mieste. J o pastatydinimas atsiėjęs milijonas sva
rų sterlingų.
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"Draugo" Administracijos
Pranešimas
GERBIAMIEMS "DRAUGO" ŠĖRININKAMS. RĖ
MĖJAMS IR PRIETELIAMS.

Ryga, Geg. 26. — Maskvos
gyventojai badmiriauja. Trum
Šįmet per metinį "Draugo" Bendrovės susirinki
poj ateity gali prasidėti tik
mą šėrininkai iškėlė klausimą apie siuntimą pinigų į
ras badas. Nes valstiečiai atsi
Lietuvą ir pavedė "Draugo" Administracijai tuo rei
PER 30 METŲ SILEZIJA I VOKIEČIAI SAUGOJA SI- sako parduoti savo javus. J i e
kalu pasirūpinti.
LEZIJOS SIENĄ.
sako, mažai javų turi ir tie
TURI BUT KONTRO
Administracija tuoj ėmėsi darbo: reikėjo susirašyti
reikalingi sėklai.
LIUOJAMA.
su Lietuva, padaryti sutartį; tai ėmė kiek laiko.
Prezidentas tuo tikslu paskel
Lenino įsakymas atgaivinti
WASHINGTON. - Senatas
Dabar, visa kas reikia, jau padaryta, PINIGŲ SIUN
pirmiau varžomą liuosą pirkIr tik paskui padalinta Vokie
bė proklamaciją.
vienbalsiai priėmė senatoriaus
TIMO SKYRIUS ATIDARYTAS.
lybą miestų su sodžiais mažai
čiams ir Lenkams.
Berlynas, Geg. 26. — Kuo
Boraho pagaminta rezoliuciją.
gelbsti miestų
gyventojams.
Pranešdami šitą žinią gerb. šėrininkams, kviečiame
Paryžius, Geg. 26, — Čia met Augštosios Silezijos ap
Tąja rezoliucija
prezidentas
Miestuose kaip nebuvo, taip
visus talkon, kad ir patįs siųsdami pinigus kreiptųsi'
Hardingas autorizuojamas pa
sugalvotas naujas pienas Au saugos milicija pakėlė prieš
nėra maisto.
į''Draugą'' ir savo pažįstamiems patartų daryti taippat.
kviesti konferencijon Angliją
Lenkus " m a i š t i n i n k u s " puo
kštosios Silezijos likimui.
Bolševikų valdžia pirmiau ir Japoniją nesiginklavimo ju
Sąjungininkų paskirta ko limą, juos pasekmingai atbloš
turėjo vilties gauti
maisto rose klausime.
a-----misija turi kontroliuoti tą pro kė ir įsteigė stiprų frontą li
Kaukaze.
Bet
t
a
viltis
pragai
M0R0KK0J PAKILO RE
vinciją per 30 metų. Praėjus nijoje Rosenburg, Annaberg ir
šo. ^Kaukaze*bolševikų priešai
VOLIUCIJA.
PARYŽIUS. — čia patirta,
tam laikotarpiui ji turi but Ratibor, tuojaus prasidėjo po
sunaikino milijonus pūdų viso
jog iš Aukštosios Silezijos no
padalinta Vokiečiams ir Len litinė kova Vokiečių su Pran
kių
javų.
Tai
padarė,
idant
tie
Madridas, Ispanija, Geg. 26.
rima padaryti autonominę val
kams, pasiremiant buvusio ple cūzais su tikslu, idant Vokie
Dukštaiį Ežerėnų apskr. Iš
PROTESTAS.
javai
netektų
bolševikams.
—
Vietos
laikraščiai
paskelbė
stybę.
čiai neatkovotų tos provinci
biscito pagrindais.
čia Lenkai pasiuntė karuoroeEkonominių reikalų sovietas
depešą
iš
Ceuta,
Morokko.
Sa
jos.
Kalbama, kad tą sugestiją
Lietuvių Katalikų Jaunimo nę prie Vokietijos sienos, o čia
Maskvoje paskelbė, jog vals
koma,
jog
emiras
Abdel
MaWASHINGTON. — ' Paštų
yra pakėlę Anglijos diploma
Indomiausias daiktas tai tas,
Sąjungos A. Panemunės kuo- atsiuntė 50 žandarų iš Pozna
tybė toliau atsisako duoti mailik,
turįs
5,000
infanterijos
ir
sekretorius Hays panaikino įtai, kuomet susidurta su p a i kad tai Vokiečių apsaugos minės krašto. Tie dar žiauresni,
i«>., ni.v.vt OUD»«UJV«, .-u r « - MKI uii v uKiffių apsaugos nu- c+„ .,• „ *„:«„*„
A •
pos
visuotinas
narių
susirinki
40
raitelių,
gerai
organizuotų
sekretoriaus
kaip paprasti kareiviai: už
niava patvarkyti t , provincija l ^ j veik iant prieš lenku* °„ * » S
^ n t o j a m s vestą buvusio
mas,
išklausęs
pranešimo
apie
ir
apginkluotų,
pakėlė
puoli
ir net
* ,
••
Patiems sovietų darbi- Burlesono laikraščių cenzūrą.
paprastą žodį, ar jei pamato
Pramatomas Briando laimėji i į
Liet.
Mokytojų
profesinės
Są
mą
prieš
Prancūzus
ties
Follavadovavo Antfų anmjos ma- n j n k m , l s ^
.
^
Lietuvių kalba (laikraštį — su
mas.
palieča
tik
Maskvos,
Petrog
gino
ir
Zornal.
joras
Keating
ir
Vokietijos
arjungos
konferencijos
nutarimą
WASHINGTON. — Yra žimijos (leitenantas gen. JIoefer. rado, Kronštadto ir Ivanovoima žmogų, kankina ir pap
Šį antradienį pagaliau prem
BiC, jog vieton mirusio augšPo to Lenkų
supliekimo,
Pakilo smarki kova. Prancū prašalinti tikybą iš pradeda- rastai arba paleidžia, gavę ge
Voznesensko.
jeras Briand kalbėjo parlamen kurs atliktas su Anglų žinia,
čiausio teisino teisėjo White zai tvirtina, jog emiras prara mųjų mokyklų, vienbalsiai iš rą kyšį, arba laiko kalėjime,
Bolševikai
pažada
kiek
mai
te Silezijos klausimu. J i s pabet nieko nežinant pačiai Vo
busiąs paskirtas buvęs S. V. dęs 400 nukautais ir sužeis nešė šią rezoliuciją: ^Mesjvjgaį'nenuro^yaa^
priežassto
parūpinti
tik
sunkius
dar
reiškė, kad okupuoti Rub r ap kiečių vyriausybei, Prancūzai
prezidentas Taft.
tais. Tečiau nepaliovęs veiki A. Panemunės kuopos Pavasa- f.[ų
bus
dirbantiems
darbininkams
skritį nesama reikalo. Nes Vo pakėlė baisų trukšmą
ri n inkai griežčiausiai protes
prieš
mo prieš Prancūzus.
fcios šaHes dvarponiai vėl
^
i
r
vaikams.
Visi
kiti
žmonės
k t i jos vyriausybė ^y tinka pi I Vokietija: Tai -negalimas daik
LONDONAS — Pranešta,
tuojame prieš užgaunantį kiek pakėlė nosis ir viešai sako,
turi
eiti
į
sodžius
elgetautų
ar
dyti visas jai paduotas sąly tas, kad jų globojami
kad gal rytoj anglekasių strei
vieno kataliko jausmus nuta kad šis kraštas amžinai liks
Len
DAUG ŠILUMOS.
ba
plėštų.
gas.
kas busiąs atšauktas ir darbi
rimą, jį pasmerkiame ir rei prie Lenkų. Į Briukselio pa
kai taip skaudžiai butų muša
Pradėjus
Balandžio
mėnesiu
Briand sakė, jog jis daug pa mi.
ninkai gryšią darban.
Decatur, BL, Geg. 26. — Už kalaujame, kad tikyba mokyk sikalbėjimus (kaip jie juos va
sunkiai dirbantiems darbinin
sitikįs nauju Vokietijos kancdina), žiuri per pirštus, nes
vakar čia termometras rodė lose butu dėstoma."
Vokietijos prezidentas Ebert kams tečiau sumažinta mais
lieriu Dr. Wirth. Briand kan- paskelbė proklamaciją, idant
sako, jei ir pareikalautų, net
to dalis. Kas savaitė vienam PLATINKITE "DRAUGĄ." 96 laipsnius šilumos/
elierj pavadino sąžiningu žmo
Kaunas. Čia nesenai paskly pats Zeligowskis, evakuacijos
nei viena Vokiečių militarinė žmogui skiriama
tik vienas
gumi.
do žinia, kad bevežant iš sto ty. apleisti šią šalį, tai mūsų
organizacija neineitų Silezijon svaras duonos. Darbininkai tuliku.
Ne visi parlamento atstovai
ir tenai saugotusi veikti prieš ri badmiriauti.
Policijos viršininkas perso ties į vieną Kauno banką bu vaikai sukilsią prieš juos ir
sutiko su jo nuomone. Buvo
Sąjungininkų norą. Kiekvienai
Bolševikų valdžia sakosi ne
naliai veda tardymus apie tą vę pavogta trys milijonai auk pasistengsią sudaryti "Istori
keliama daug trukšmo. Visgi
tokiai organizacijai pagrūmo galinti iš niekur gauti užtek
VAINIKŲ DIENA.
nuotikį. Nes tai ne pirmukart sinų tūkstantinėmis. Tų pavog nę Lietuvos ir Lenkų Rzeczpramatoma,
kad premjerai
ta aštriomis bausmėmis už ne tinai maisto.
pasitaiko policijai tokių •*klai tų pinigų numeriai buvę ban pospolitą od moža do moža.'
laimės parlamento pasitikėji
paklusnumą.
Šventojo Kazimiero lietuviš dų."
kui ižinomi ir jie paskelbti e- Ir prideda, kad ir Varšava
Bet žinomame Maskvos Kre
mą.
Vokietijos skaitlingoji poli mliuje, k u r anuotomis ir kul- kos kapinės šįmet kitaip atro
są neturinčiais vertės. Todėl negalėsianti suvaldyti "Vidu
Sutiko siųsti maistą.
cija vietomis pradėjo saugo kasvaidžiais apsistatęs gyve do. Dailiai jos papuoštos. Vi
kaikurios įstaigos nepriįminė rinės Lietuvos", nes jie esą ti
VĖJAS NUPUTCS JO AUTO
ja tūkstantinių No. 327,001 iki kri, kad patys pasiųstieji Var :
Gauta žinių, kad Vokietijos ti Augštosios Silezijos sienas. na Leninas su visų legionu sur pavyzdingoji tvarka. Ka
MOBILIŲ.
328,000 ir 335,001 iki 336,000. savos kareiviai laikysią jų pu
vyriausybė sutikusi su Pranci J a i įsakyta nuginkluoti visus bolševikų komisarų, maisto y- pai gražiai apžiūrėti.
sę.
Vainikų dienoje, Geg. 3 0 ,
jos išreikštais norais kuovei- Vokiečių būrius, kurie mėgin ra užtektinai. Tenai sandeliai
Užvakar vakare Joseph Ha- Bet daugumui žmonių tie nu
kiaus Augštojon Silezijon pa ti) ineiti tos provincijos ple užkrauti maistu. Kaip Leni suvažiavusiems ten Lietuviams ley, kurs gyvena ant kampo meriai nėra žinomi, jiems bus Taip < save žiamina dvarponas, taip jo visi satelitai ne bus daug džiaugsmo pamafyti Roosevelt Eoad ir Cicero ave., įbrukamos tūkstantinės pami- niai, kad vietinius gyventojus
siųsti maisto ir pinigų apmo biscito zondn.
Vokietijos užsienių reikalų jaučia alkio. Kremliun daug dailius žolynus ant kapų savo
kėti darbininkus.
parvažiavo su lengvu savo au nėtais numeriais ir taip pavog patraukus prie savęs. Lenkai
Kaip vakar, sakoma, dalis ofisas, be to, paskelbė, jog Au maisto atvežama iš Pabaltijo* mylimųjų asmenų.
tomobiliu. Tuo metu pakilo tus bankai pinigus turės su griebiasi įvairių priemonių.
"starosta''
Tą dieną kapinėse bus gedidelė vėtra. J i s automobilių mokėti nieko nekalti Lietuvos Štai Braslavos
maisto j a u pasiųsta. Maisto gštosios Silezijos pasieniuose valstybių. Maistą siunčia bolatsiras (apskrities viršininkas)- auto*
ir pinigų ten padalinimą kon nesama jokios federalės karuo ševistiniai agentai. Dažniausia dulingosios pamaldos n e tik paliko gatvėje ir pats inėjo į piliečiai pas kuriuos
netikrais paskelbti pinigai, jei mibilki važinėja po valsčius ir
troliuos Sąjungininkų plebisci- menės arba milicijos. I r jei ko dideliais bagažais, neva užsie tai už palaidotus tuose kapuo savo namus.
kie organizuoti būriai veikia, nių-diplomatams, kad tuo būse, bet ir už visus Lietuvius,
kinematografu demonstruoja,
tikrai taip y r a paskelbta.
tinė komisija.
Praūžus
vėtrai
Halėy
išėjo
tai tas daroma vyriausybei ne du paslėpti nuo darbo žmor žuvusius -kovoje už Lietuvos
kaip Lenkai priešinasi Vokie
Lenkus "apėmusi baimė."
laukan
ir
nerado
automobižinant.
laisvę.
Plungė. Kaip visoje Lietuvo čiams Augšt. Silezijoj ir kaip
nių teisybę.
Gal patys Augštosios Silezi
Laukiamas skaitlingas Lie liaus. Pamanė, kad smarkus je, taip ir čia labai prasiplati Lenkai krikštija Lietuvius. Į
Iš Varsa vos pranešta, jog
Bet žmonės tas paslaptis ži
tuvių suvažiavimas.
Rep. vėjas jį kur nubloškė. Nera nusi y r a girtybė. Geriems rei paskaitą, nežiūrint visų valdi
Lenkų ministerių kabinetas tu jos gyventojai susiorganizavo no ir vis d a r kenčia, v
dęs, pranešė policijai.
kalams žmonės neturi lėšų, bet ninkų ir žandarų pastangų,
rėjęs spocialę sesiją, kuomet prieš Lenkus. Bet su tuo Vo
POLICIJA NUŽUDĖ NE
gauta žinių, kad Vokiečiai Au- kietijos vyriausybė nieko ben PRIIMTAS VISUOMENĖS
Matyt, jam inėjus vidun, jo girtybei nesigaili pinigų. Gal atvykdavo labai mažai, vien
gštoje Silezijoje supliekė Len dra neturinti. Tuos būrius ga
KALTĄ ŽMOGŲ.
automobiliu turėjo kas kitas šiek-tiek sumažės girtybė, kuo miestelėnai.
NAUDOS BILIUS.
kus "maištininkus". Disku- li patvarkyti pati Sąjunginin
nuvažiuoti
met žmonės atliks Rekolekci
kų plebiscito komisija.
suota visa padėtis.
Springfield, 111., Geg. 26. — Suprantamas daiktas, kad
jas, kurios prasidėjo besibai
Uufcsienių reikalų ministeris
MENKA VILTIS.
Vakar žemesnieji legislaturos Chica^os piliečių nepasitenki
giant gavėniai. Bažnyčia buvo
NEGALI
IŠPLAUKTI
MAU
rūmai priėmė gubernatoriaus nimai policijos pasielgimu pa
Sapieha paskelbė atsistatydini
kuoiškilmingiausiai papuošta,
€hicago. — Šiandie ir ry
RETANIA.
Small visuomenės naudos b i - didėjo, kuomet poliemonai vie
Pranešta, jog esanti visai visa skendo vainikuose. Buvo
mą. Tečiau Pilsudskį su tuo
toj nepastovus oras; vidutinė
lių.
toje piktadarių
ima šaudyti menka viltis susitaikinti sta daug kunigų. Prasidėjo nepap
nesutiko. Taippat premjeras
temperatūra.
Southampton, Anglija, Geg.
nekaltus žmones.
tydinimo namų
kon trakto rastai gražios 40 valandų pir
Witos paragino Sapiehą neap
ŽUVO DU LAKŪNU.
Užvakar naktį policija nužu riams su darbininkais. Pasta mą sykį Plungėje. Žmonių baž
leisti užimamos vietos., kol ne 26. — Garlaivio Mauretania
dė visai nekaltą žmogų, siu rieji nesutinka, kad jiems už nyčioje buvo begalės, ir tai per
bus pabaigti reikalai Silezijos išplaukimas į Ameriką truk
domas del trukumo anglių.
Madridas, Geg. 26. — Arti vamųjų mašinų agentą, John mokesnis t u r ė t ų - b u t mažina tris dienas nuo ryto iki nak
klausimu.
Badajoz žuvo du 'Ispanijos ar W. Gooney, 32 m., 4736 So. ma. G f kontraktoriai stipriai ties. Nuliūdo tuomet smuklės, Svetimų šalių pinigų vertė, mai
Pranešta, jog'Lenkų vyrianPaulina gat., jam bevažiuojant laikosi savo pozicijos,
nes jos buvo tuščios, bet ne-nant nemažiau $25,000, Gegužės 25
sybė nusprendusi viską daryti, TURĖJO, SUNKIĄ KELIONĘ mijos lakūnu.
automobiliu.
nustodamos vilties laukė at buvo tokia pagal Merclianfe Lokad tik nesusikirsti su Vokie
Washington,
Geg. 26. —PREZIDENTAS BUS ANNA
Policija teisinasi, jog nabaš- UŽDARYTA DAUGIAU 5 SA- laidų pabaigos, tikėdamos, kad an'and Trust Co.:
tija.
vėl tie patys žmonės gryž čia Anglijos sterlingų svarui
3.93
Prezidentas Hardingas turėjo
ninko automobilius buvęs be
POLY.
LIŪNAI.
šviesų i r jis šaukiamas sus
su savo skatikdieniais. Bet de Prancūzijos šimtui frankų 8.79
SUMAŽINTA UŽMOKESNIS. sunkią kelionę gryižtant jam
5.61
iš New Yorko garlaiviu MayWashington,
Geg. 26. —toti nepaklausė. Jį nušovė deTeisėjo Landis įsakymu va ja, kaip apsiriko! J a u Vely Italijos šimtui lirų
1.66
Birželio 2 d. prez. Hardingas tektivas, civiliais rūbais apsi kar Chicagoje uždaryta d a r kos prabėgo, o smuklės j a u Vokietijos šimtui markių
New York, Geg. 26. — Au flower.
1.66
Garlaivį pagavusi baisi au bus Annapoly. Baigusiems ka taisęs. Gooney, rasi, detektivą daugiau 5 saliunai už peržen- nebetiek sulaukia lankytojų, Lietuvos šimtui auksinų
deklinių skrybėlių 5,000 darbi
.13
ninkų sumažinta užmokesnis. dra, per kurią vos prasimušta. ro akademiją dalins diplomus. buvo palaikęs kokiuo užpuo-Į girną prohibicijinio įstatymo kaip pirmiau.
Lenkijos šimtui markių
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landa, kulkosvaidžius stato,
Žiema bolševikams tikra pia- veikia. Visi gyventojai tikri
LIET L VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS armotas taiso.
gaištis.
j vergai.
Kad toks spėjimas yra pa
" Brangenybė meapsakofna ir
Busijoje pavasaris sausas.
rodo Zeligowsklo Amerikos Darbo Federacija Kai-kuriose vietose, sutirpąs- su kiekviena diena vis aršiau.
Etna ttmmmą
iSakyvas nedėldienius. matuotas,
PRENUMERATOS KAINA:
nota pasiųsta Už. Beikalų Mi paskelbė žinių apie darbinin- žiemos sniegui, ligšiol aė lašas Visokios religįįinės įstaigos už
C UI C AG O J IR UŽSIENYJE:
b , padėtį bolševikinėj B - i - l J T ^
^£Zto'.'
darytos. Humanitarinės draunisteriui Sapiehai.
liftam* . . . . . « • • • • • • • • • «
Jis gina savo padėtį Vil joj$8.00
Rusijos darbininkai s u k l a i - j ^ 8 ^naikintos. Tik vieni.
Busi jos metalurgijos darbi
Pu&ei Melą . . . . . »,««^./.» • • • 4»0# niuje. Skaito
save
Vilniaus
dinti pataikavo socialistams, bolševikų komisarai gerus lai
8UV. VALST.
ninkų
organizacija
(matyt,
Metama
$6.00 gyventojų išvaduotoju; kar
ne duonos, bet socialistinės kus gyvetia. Jie lėbauja, va
Pusei Meto . .....,•
••. *«00
socialistai-menševikai)
prane
kad neleido
Prenumerata mokasi iškalno. Lai čiai išmetinėja
tvarkos pageidaudami. Galop žinėja automobiliais. Jie yra
metalurginių
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos seimo sušaukti; daro visą nu šė tarptautinei
Ukrainos autokratai.''
išsipildė jų troškimai.
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
darbininkų
federacijai,
kad
nyti adresą, visada reikia prisiųsti Ir siskundimų ir priekaištų vir
Ir kenčia jie. Deja, su jais
senas adresaa Pinigai geriausia sių
darbininkai Busijoje šiandien
Kaip džiaugiasi ir delnus
tinę
Tautų
Sąjungos
Kontro
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mobendrai turi kentėti ir nekal
gyvena negirdėtą tragediją.
ney Order" arba Jdedant pinigus J lės komisijai.
trina Vokiečiai, sekdami Lloyd
ti žmonės.
registruotą laišką.
Komunistinė valdžia pradė
George ir Brijando kovą! O
Bet to negana.Jis grasina Len
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 .
jo savo naikinimo darbą ne-f * ,
mest Lietuviškai kantriai lau
2334 S. Oakley A ve., Chicago. kų valdžiai, jeigu ji neprisitai
, ,. . ,
. . * ,
Ar ilgai žemes reforma nu kiame. Gal jos trupiniai ir
kins prie jo reikalavimų. Ar
sitęs?
Beikia tikėtis, kad taip.
TeL Roosevelt 7791
va
darbininkų
minių
vardu
veikdama.
Ji
pareiškė,
kad
mūsų lėkštėn nubirs.
kartais Lenkai nenori vėl
Sieksninėms
ministerių
kal
•*•
"šposo" iškirsti, parodyti Są- žodžio, unijų, streikų ir susi boms nėra galo, o pro jas ne
Lenkai
nėmažiaus
negu
junginkams, kad Zeligowskis rinkimų laisvė esanti ne kas gali nuvokti kame yra žemės
Prancūzai gardžiuojasi putra
"maištininkas ,, , Briukselio de kita, kaip tik buržuazijos prie reformos pradlžia.
taras, -tesmerkė visus tuos,
Lloyd George išvirta ant Si
rybas laimėjus?
Galima to laukti. Želigovs kurie reikalavo sau politinių
Anglija pasirįžo pastatyti; lezijos krosnies. Kai-kurie Len
kis grie/tai pasisako. Jeigu teisių. Busijos darbininkai tu keturis didelius nardomus luo kų laikraščiai skelbia, kad
Briukselio konferencijoje lai ri kentėti tose sąlygose, nes tus už $200,000,000. Ji nema Anglų ministerių pirmininkas
mėtų Lietuviai, visvien jis ra jiems uždrausta atsiliepti ar no nusileisti kitoms Valsty yra arogantas, begėdis, bruta
miu būdu neatiduosiąs Vil ba nusiskųsti.
bėms; nori palikti galingiau lus. To negana. Jie žada mo
niaus ir nori kad Lenkija ir
Beveik visos pramonės ša sia juroje. Kuomet žinoma, kad bilizuoti narsių karžygių legio
tuomet jo akciją paremtų.
kos karo padėtį gyvena. Dar Suv. Valstijos ir Japonija rū nus ir pulti Angliją, Vokie
Jo poniška puikybė tiesiog bininkams uždrausta iš vienos pinasi taipat sustiprinti savo tiją ir visą pasaulį. Tai bent
"arcyilenkiškas" žygis, arba
neišmano, kaip su "chamais" dirbtuvės persikelti kiton, pa poziciją jureivijoje,
galima
konfliktą galima rišti taikos siieškoti tinkamesnio darbo. ramiai kisti pro ausis skam suprantamiaus tarus, kvailių
Nekartą mūsų sostinė Vil keliu. Riterio kardas — va Jie su prievarta mobilizuoja bius valstijų nusiginklavimo fanatikų plepalai! (Žinia pa
imta iš "United Press" tenius papluko krauju karo au mano teismas.
mi į taip vadinamas darbi obalsius.
i
legr. agentūros).
drai užėjus. Nun Lietuvių
ninkų
armijas.
Negalima
Tai-gi, net mums Briukselio
Lenkų konferencija Briuksely
jiems persikelti iš vienų mies
derybas išlošius Vilnius naujų
Garšus Rusų rašytojas ir
taikos keliu bando išrišti netų į kitus.
aukų šauksis. Lietuva pasi
narsus revoliucionierius, kuni
atmezgiama mazgą. Gerų pa rengusi jas atnašauti, bet Ge
Pramonėj militarizacija pra
gaikštis Kropotkin mirė 6 Va
sekmių nelabai tikimės. 120 dimino pilis nebus išgamų su dėta 1920 metais. Tai tikra
sario dieną. Jis, besiremiant
Draugo num. plačiau apie tai biaurinta.
darbininkų vergija. Komunis
Kaip Kusiją, taip ir Ukrai Dr. Morris Zucker'io praneši
kalbėta.
tinė valdžia areštuoja pakilu
ną pavergė socialistai bolševi mu, kurs .atvyko nesenai
Ką
rašo
Lietuvos
laikraščiai
sius
streikan
darbininkus.
Ne
Bet sakysime, galop Lenkui
kai. Ukrainų laikraštis "Rid- Brooklyn'an pabėgęs iš Rusų
supratę savo "panaberijas" apie Briukselio konferenciją? duoda jiems maisto. Už strei nii Krai" paduoda tokį vaiz kalėjimo, mirė žiauriausio ba
susitaiko su Lietuviais. Jų to- Nieko nerašo. Atsiprašau, per ką šaudo. Darbininkai verčia dą.
do pakirstas.
kis nusižeminiiiias butų vien daug pasakiau. Koresponden mi dirbti po dvyliką ar dau"Visa Ukraina griuvėsiuose. Kunigaikštis, paskutinėmis
savo "garbės" atitaisymas, tas smulkiai aprašo "Hotel'io g i a u v a j a i ; d ų į į i e n į .
Nedarbas auga. Visos dirbtu savo gyvenimo dienomis, di
kurią jie praranda Anglijos Britaiiiejue" senus baldus, ku
Busijos valstiečiai' kiek ga vės arba sunaikintos arba už džiausio skurdo ir bado aplan
Suv. Valstijų ir kitų valstybių riame apsigyveno mūsų dele lėdami
priešinasi
bolševi darytos. .Inteligentija išvaiky kytas mirė. Bolševikai jam iš
gacija.
*
akyse. Jie labiaus Sileziją nekams. Nežiūrint skelbiamų į- ta. Buvusieji Kijevo universi kėlė didingas pakasynas. Ačiū
gn Vilnių brangindami ban
Gražiausia Prancūzų tautos sakymų iš Maskvos, valstie teto profesoriai eina pareigas Brooklyno Laisvei už peršamą
dytų atstatyti beįrančią už svajonė išsipildė. M. Jonnart čiai nedirba laukų. Įsėja tik vežikų, kiemsargiu, arba kito bolševikijos rojų. Nebent pa
sienio politiką.
^ paskirtas Prancijos ambasa tokius plotus, jeiek jų pačių; kius darbus dirba.
kasynomis ji gali didžiuotis,
Tečiaus čia ne galas. Vil doriumi prie Vatikano, o mon- reikalams užtenka. Dirbti nė
"Akademikai ir advokatai kurias rengia savo skaityto
nius grąžintas Lietuvai vistik seinieras Cerretti, Šv. Sosto ra prasmės. Nesuspės jie su kerta nialkas bolševikams. Iš jams ir šalininkams.
naujų aukų reikalaus. Mūsų Valstybės vice sekretorius ga valyti javų, mteis bolševikai ir to pragyvena. Kijevas — di
kareiviai žengdami sava sosti- vo nuncijaus vietą Paryžiuje. viską paglemž.
delis kapinynas. Visos krau
Dramatizuotos Draugo
nėn nevienas galvą paguldys. Vėl tad sukabinta grandis, il
Komunistinė valdžia todėl tuvės uždarytos. Mieste nėra
apysakos tąsa —
Ištiks karas su Zeligowskiu. gai sutrukusi tarp Vatikano labai susirūpinusi. Jai dau nei elektros, nei tramvajų,
skaityk rytoj.
Jis prie to rengiasi, kardą ga- ir Prancijos.
giausia rupi ateisianti žiema. nei telefonų. Kanalizacija ne-

^enk
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Teisingą, Greitą ir Mandagi)
Patarnavimą
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VILNIUS NAUJįĮ AUKŲ
ŠAUKIASI.

SOCIALISTŲ "ROMUS"
VAIZDAS.

•••

Gyvenimo Žiedai.

\t

Jj
D
į
*

*

*„

Kiekvienas žmogus į savo
gyveninio dienas įpynė gražių.
niekad nevystančių, amžinai
žaliuojančių žiedų.
Kuomet apsiniaukia mūsų
sielos padangė, tamsus sielvartų debesiai ją nardo, pakilusi
jausmų audra tampo ir blaško
kilnius siekinius, šviesus, at
gyventų metų vaizdas, atsiminimas — tikra laimė, paguoda.
Juo skaitlingesni toki vaiz
dai, atsiminimai, juo laimėji
mas tikresnis. Nusiminimas
blanksta, erškėčiais nuklotas
kelias nyksta.
Kiek tokių negrąžinamų, mū
sų sieloje nedįlančių atsimini
mų išaugo kūdikystės metais!
Kiek jų susikrovė mokslus oeeinant! Kiek jų pražydo šir
dingi] draugų tarpe! Kas juos
visus ir suskaitys!
Kaip tolimas, neįžiūrimai
varpo skambėjimas jis gau
džia sielos skliautuose, jis ke
lia sumigusią, gyvenimo dulkė
mis apsinešusią sielos gyvybę,
jis naujina senus nuvytusius
pasirįžimus, kuria ir tveria
naujus projektus.
Ar yra kas iš jūsų buvęs
nuostabioje, tarsi, pasakos su~
pintoje saly?
Ten kur ankšti, sniego kal
nai dangų remia, gilus grio
viai, plačios daubos žemės pa
viršių vagoja, ten kur krikstolo ežerai visa šalį plukdo?
Apie jos nepaprastus, mums
Bvetimus gamtos prajovus, apie tenykščių žmonių įpročius,

džiaugsmus ir vargus šnektel
i m e savo laiku. Nun atskleisiu vieną praeities atsiminima.,
Dievo Kūno šventė.
Niekur Europoje
neteko
matyti taip iškilmingai šven
čiant Dievo Kūno šventę, kaip
Šveicarijos Friburge. Lietuvo
je mes turime tą dieną gražių
apeigų. Pražydęs vasaros me
tas, graži, saulėta diena, ketu
rios stacijos — koplytėlės
šventoriuje'ar prie nuėsto na
mų, begalinė žmonių- minia, su
vėliavomis, altorėliais, giesmė
mis lydi Kristų švenčiausianie Sakramente.
*

šūviai. Kas gyvas ritasi iš lo
vos.
Netrukus girdi
orkestros
grojimą, kuri eidama miesto
gatvėmis paskutinius miego sa
pnus pakraiko.
Sunku įsivaizdinti
kokia
harmonija! Saulutė jau paki
lus. Jos aukso spinduliai nuvarsavo netolimus kalnus, šū
vių garsai, muzikos tonai susi
pynė į neaptariamą, nepagau
namą dangiškos simfonijos akordą,'plačiai pasklido ir pa
biro kalnų viršūnėje. Vien jų
tylus aidas grįžtay tarsi nerami
juros banga, supa ir liūliuoja
tavo, šios dienos pasiilgusią,
sielą.
Visų ūpas pašoko. Vienur ki
tur sveikina šventąjį rytą dai
nomis — giesmėmis.,Visi sku
biai rengiasi, dabinasi.

Bet ta diena Šveicarijoje
daug iškilmingesnė.
Prieš Dievo Kūno šventę va
8 vai. į dideliausią prie ka
kare, visas Friburgo miestas
tedros aikštę susirenka visas
pradeda dabintis, puoštis.
miestas. Sulyg iš kalno pas
Į miesto tarybos namų bok kelbtos programos kiekviena
štą įkelia kantono vėliavą.
organizacija, įstaiga stoja sau
Kantonas visvien ką Amerikos
paskirton vieton.
valstija. Visa Šveicarija pada
Katedroje Vyskupas laiko
linta į 25 kantonus — valsti
jas. Įvairiose miesto dalyse mišias. Apie 9 vai. prasideda
statomos koplytėles. Namai vaikštynės. Kokis reginys!
pro kuriuos eis procesija pasi Procesijos.priešaky neša kry
kaišo berželiais, ant langę žių. Gi paskui Kristų žengia
stato gėles, žvakides, palanges visi jo išpažintojai.
AbyŠaliai gatvės, kuria eina
nusaigsto tautiniais gerbais,
raudona medžiaga, sienas nu procesija, ilgiausia graudinu
nusitiesia kareiviai. Jie uni
tiesia gražiais kilimais.
formoje, su šautuvais, lygiai
Tūkstantinis — viso miesto kaip savo generolo laukdami.
— eboras, orkestros daro re
Pirmose eilėse — mokyklos,
peticijas.
prieglaudų vaikai. O kokių čia
Penktą valandą ryto sumi mokyklų nesama!
\
gusį miestą pažadina armotų
Va, vos žengti pramokę, kū

'
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PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietuvon per LIETUVIŲ PliEKSBOS BENDKOVĖ (Lithuanian
Sales Corporation).
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVfl siunta pinigus • perlaidoms, čekiais ir telegramų. Kas mėnesis per savo skyrius pasiunčia suvirs (5,000,000) penkis milijonus auksinu. Tas liudija
kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai ir greitai patarnauja.

E
=
E

MUŠU PERL AIDAS išmaino ant pinigu visoje Lietuvoje.
Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose ir bankose.

S
=
E
=

|
s
£
=
|

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant -1
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon pampiname pasportus ir E
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus. į
DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas' Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau
1,000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės seFjj kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kaina pakils, nuo Liepos
| 1 d. iki $8.00.

s
E
s
E
L
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S
Siųsdami pinigus, pirkdami serus arba norėdami daugiau ži- Ę
= nių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo E
= adresu:
Ę

Lithuanian Sales Corporation

|

4 1 4 Broadvvay, Boston 2 7 , Mass.

|

Jei patogiau tai kreipkities į mūsų skyrius
= Lithuanian Sales Corp.
I 3249 So. Halsted St.
| Chicago Tel. Yards 6062
=
=
|

E

Lithuanian Sales Corp. į
300 Savoy Theatre Bldg. =
Wilkes-Barre, Pa. |

Chieag08 Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka- E
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9K)0 vai. E
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3.00 po pietų.
=
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Dr.F.O.Carter
Duokit Okulistui Pritai

Dr. L E. MAKARAS
Lictuvys Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 1O0OO So. Michigan Ave.,
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
plet, 6:80 iki 8:30 vakare
Residoncija: 10588 Pcrry Ave.
TeL Pullman 842

kinti Akinius Jūsų Akims

dikiai baltai aptaisyti, rankoje nės draugijos, brolijos su sa
mažas Dievo avinėlio gairikes vo vėliavomis, tyliai rąžančių
neša. Vaikų darželio mokiniai. bekalbėdamos".
Juos seka skaitlingų pra Galop neužmatoma tikinčiųjų
1 9 0 0 S. Halsted Str.
Tel. Canal 2118
džios mokyklų bernaičiai, mer minia.
1\J
gaitės. Kiekviena grupė kito
Valandos: 10 ryto lkl 8 vakarą
Procesijai gatvėmis nuo vie
Gyvenimas:
,
kią rūbų spalvą dėvi, kitaip nos ligi kitos stacijos beeinant
2811 W. ftSrd S b .
pasikaišę, kitokių gėlių nešasi. groja orkestros, anuotos šau, w
Tel Prospect 8466..
^y
Šiuos lydi vidurinės moky
klos mokiniai-ės; toliaus juda
Priėjus staciją didžiulis cho
Jusų akįa gal reikalauja gy
įvairių prieglaudų, pensionatų, ras gieda" Tantum ergo".Kuo
dymo, arba pritaikymo akinių.
Kaipo
Okulistas galiu duoti
gimnazijų, technikos mokyklų met vyskupas laimina Šv. Sa
Jums patarimą.
• Dr. M. T.STRKOL'B
Aukso Filled $4. *5, 16. 7,
jaunimas.
kramentu, visa procesija su
• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
| 8 , »9, $10.
~
Peoplec Teatro Ifi
Kiek įvairumėlio, grožės! klaupia, gi vienam tvarkdariui
Čysto aukso $6. $7, $8. $9.
1818 W. 47th Str. TeL Boul. tl
$10, $11, $12.
Švariai apsirengę, baltos pirš iššovus, armotos gaudžia, var
I
—
Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl l t ]
Apsibuvęs ant State St. per
•
i
k
i 12 ryte.
tinaitės, dovanos .— gėlių bu- pai skambina.
5 8 metus.
•
Res. 2814 W. 4Srd Street
Ištaisau žvairumą. Gylau vi
kietai
rankoje..,. Juos vedai Jų garsas po visą daubą pa•
Nuo ryto iki p i e t
sokias aklų ligąa Išpjaunu ton|
T
e
L
MeBJnley 263
silus.
mokytojos dažniausiai vienuo- sldidęs atsimuša į kalnus ir
lės ir šiaip pasauliniai moky savo aidu grįžta atgal.
FRANKLIN 0, CARTER
Prie
ketvirtos
stacijos,
vie
tojai.
M. D.
Jų tarpan įsimaišo orkestros. noje didžiausių miesto aikščių,
^Telefonas Boulevard 9199
*
120 So. State St.
sueina
procesija,
tūkstantinis
Arčiaus prie galo "in corValandos nuo 9 iki 8.
pore" eina gimnazijų, mo choras sugieda sutartinai pas
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
Jį
DtNTISTAS
kytojų seminarijos profesoriai. kutinį milžinišką "Tantum
#
8S31
South Halsted Str.
ergo", Šv. Sakramento palai
Prasideda universitetas: stu
3 Valandos: 9—12 A, M.
minimas, procesija žengia ka3
1—6; 7—8 P. i i .
dentai, korporacijų ^atstovai
tedron ir iš ten skirstosi.
vėliavų nešinami, patys profe
Tel. Canal 267 Vak. Oanal 2118
Dar ilgai po miestą groja mu
soriai.
zika, armotos salvas duoda.
Telefeaa* Pullman tftfj
Paskui juos eina kantonalė
ftr. P. F. ZALLYS
Tai tikrai, vyriausiam dan
valdžia — valstybės atstovai,
Lietuvis Gydytojas Ir
Lietuvis
vienuolynai, klierikai, kunigi- gaus ir žemės karaliui — Kri
Chirurgas
80881 So. afJctdtaa
stui, skirta diena! Jis čia yra
R—lasd. I1L
IMI So. Halsted Street
ja ir
l t iki 18 ryto: 1 lkl 4
{TeL 'Pullman 849 Ir 8188.
Kristus ŠvenČiausiame Sa visų iškilmių, visų susibėgu Valandos:
po ptat 6 Iki 9 vakare.
kramente, didelioje monstran sių apie jį'širdžių centras. Gy $!»•» M " » « « » •"• » — » • * • * w ^ » • m m ji
vas tikėjimas, ir meilė subūrė
i
,
cijoje Vyskupo nešamas.
s=ac
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Baldakimo šalimis Šveicari visą žmogaus išmintį, kad tin
**»- 1188 ladepeatdMoe Blvd.
kamai pagerbus savo Viešpatį.
Telefonas Von Borea 984
jos gvardija.
Viešas, socialus, iškilmingas
Esu tikras, kad nepajėgiau
suskaityti visų, jų margiau tikėjimo aktas Dievo Kūno
Gydytojas ir Chirurgas
Kusas Gydytojas, n
4442 So. Westcm Ave.
sius, įvairiausius kostiumus šventėje stiprina kiekvieną,
Snecijallstas Moterišku, Vyrlsk«
aprašyti, bet jau ir tas vaiz net apmirusią sielą, gai^kia ją t Telefonas Ldfayette 4146
Vaikų ir visų ohroailku Ugų
:
VALANDOS:
10—H ryto 9 Į p«
das rodo didingą procesijos ir drąsina ęitį p r i e i t o , kurs
^Valandos: . 9-11 irytals 1-2 po
pietų, »—S vak; Nedėliojote 10—>l» d.
i r * 7 - s vakaVštte. NedėldieOfisas ^854 So. Halsted St., driaago
yra mūsų Kelias, Tiesa ir Gy- >lPiVU?k•tik^į
sudėtį.
\ •., ;.
v 'j
po Piety: 2 iki 5.,
Tolfdanai ' i>aov«r .#899
?
'
P •'
Šv. Sakramentą lydi tikybi- venimas/ i
"V*«
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LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
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flfflOS IS UETOVOS.
Mūsų koresp. iš Lietuvos.

LIETUVIAI AMEfHKflJE.
LOWELL, MASS..
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Reikalinga stenografe mo
kanti Lietuvių rašyba. Atsi
liepkite ypatiškai:

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street į

iI Didžiausia Gegužiu. Piknikas I

Rengia
CHICAGO, ILLINOIS
I
Telšiai. Jau visai kitaip at
Fabionas
ir
Mickevičia
Telefonas Yards 6012
Mūsų lietuviška kolonija yrodo atkeliavus Vidunui į
. Švento Kazimiero Dr-ja Brolių ir Seserų
Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto:
ra vidutinė. Beveik visi Lietu
809 W. 35 Street
5 po pietų lkl 8 rak. NedėlloTelšius. Tas ypač jaučiama
Karo Paskaita
viai, čia apsigyvenusieji, ki
mia nuo B lkl 8 vai. vakar*.
gimnazijos mokinių tarpe. Bet
*
«
Ketvirtadienį, Balandžio 28 ir visam miestui nemaž reikš lę iš buvusios Vilniaus guber
VARGONININKAS, sutfrantas baž
National Darže, Riverside, 111.
nijos.
d. 18 vai. Generalinio Štabo mės duoda.
nytinę muziką., tuojaus gali užimti
Pradžia 10 vai. ryte
.
įžanga 25c. Ypatai
Žmonės
butu
neblogiausi,
vieta,
prie
Lietuvių
Šventųjų
Petro
^ ^ ^ ^ į P ^ J į ^ ^ l
Jam atkeliavus antrą dienų
sis Karo Mokslų Kūrėjų Drau gimnazija jį iškilmingai prie ir nuveiktų darbo' nemažai, tik ir Pauliaus Bažnyčios Homestead, Pa.
Tai bus pirmas piknikas gražiausias n e s dėlto, kad bus labai
Kun. S. J. čepananls,
jvairių
pamarginimų ir bus V " 'u lenktiniu su dovonomis, todėl
gijos susirinkimasrkuriame ka mė. Tad buvo Balandžio 23 d. gaila, kad trūksta katalikų 318 Fourth
A ve.
Homestead, Pa.
Fabionas ir Mickievicz ved.
kviečiame visus jaunus ir ;.;_:..u, .... ..l.ultlingiausia atsilankyti, ir
pitonas Laurinaitis skaitė pas Gimnazijos salė papuošta ža veikėjų. Nežiūrint to katali
bure A. Petraitis ir S. L Fabionas
paklausyti, nes mūsų orkestras gros da pirmų kart Chicagoj.
kaitą tema "Karo menas se lumynais, pataisyta stalelis. kai turi sudarę parapiją, įsi Reikalingi vyrai vesti Jewelry sky Siuntimas pinigų, laivakor
I
Kviečia Komitetas.
:
rių Dept. Krautuvėj. Turi padaryti
no vėje".
tės, pašportai ir tt.
>•••
Susirinko mokiniai ir'Vidunas giję bažnytėlę, nors neperla- nuo $50 iki $100 \ savaitę investNOTARIJUŠAS
Turinys: I. Kam reikalinga atėjo; visa tylu. Čia jis pirmus bai didelę, bej tikėjimo rei mentas už tavora $250# Mes duosimie Beal Estate, Paskolos, Insurlnai
Jums departamentą. Prityrimas ne
tt.
mums karo meno istorija.
savo žodžius prabilo apie žmo kalams tuotarpu užtektina. reikalingas. Atsišaukite Candy Store 800 W. 35th St.,Ir Kamp.
Halstcd St.
Klebonijai
turi
nupirktą
namą
747
N.
Nobie
Str.
Klauskite
Mr.
1L Karo meno sąvokos.
Tel.
Boulcvard
811
giškumą ir kaip jo siekti. Po
Vai.: 9 iki 6 kasdiena
III. Seniausiųjų tautų karo kalbos sumanyta atlankyti labai gražioje vietoje, prie Czarnich.
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
menas: 1) Indija, 2) Aigyp- mišką, padaryti ekskursiją. parko, aukštumoje.
Ned.: iki 3 po pietų.
Reikalingas Malioris Darbas užtik
SERVICE
FIRST
visai vasarai. Lietuvis turi
tas, 3) Asirija^Babiiionija, Me Diena buvo puiki, saulėta. Miš
Katalikai vienu tarpu čia rintas
pirmenibe. tiktai patyręs savo ama
diją, 4) Palestina (žydai).
ke už ežero mokiniai ir moky buvo žymiai susmukę, bet da te. Atsišaukia.
Petras Cibulskis
IV. Klasinis senovės tautų ka tojai pašoko, pažaidė. Visi bu bar tikybiniai atsigriebia. Ne
Tel. Uandolph 2898
2843 West 23 Placc
ro menas: 1) draikai a) Spar vo linksmi sulaukę mielo mo seniai vietinio klebono kun. S.
A. ASLAK1S
Tel. Canal 7283
ADVOKATAS
tai, b) Atėnai, c)Tėbai, d) Ma kytojo. .
Kučo rupesniu buvo atliktos
Ofisas viduink*»tyj
Paieškau sesers Domicėlės ir SvoASSOC1ATION BUKI.
kedonija, (Aleksandras).
Dabar gimnazijoje Vidunas katalikams misijos. Jas vedė gerio Konstanto Kiaurakių paeinan
10 So. La Salle S*.
Susirinkiman laisvai jeina mokina giedoti ir dainuoti, at vienuolis Tėvas V. Kulikaus čių iš Kauno Red. Telšių Aps. Plun Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų
Panedėllais iki 8 vakare
Valsčiaus Purvaičių kaimo, 2 m e 
visi kariai ir narių rekomen sako į įvairius mokinių pa kas, Marijonų kongregacijos gės
Vartojant Bell long-distance telefono lini
Nedėliomis ofisas uždarytas
tai atgalios gyveno po num. 2528 W.
! • - • • • • » • • • • • »•• 1 M » » • • • • ! » M»«*
23rd PI. Chicago, 111. Kas apie juos
duojami nekariai.
jas galima reikalą-atlikti į keletą minutų vie
duodamus klausinius, turi ke iš Chieagos. Katalikai misijo žinot
arba* jie patys praneškite šiuo
mis
pasinaudojo
gražiai.
Ne
adresų:
lete pamokų, .kuriose dėsto fiLenku P r o p a g a n d a .
toj keletos valandų ar dieny, vartojant ki/f&S=Ė
5 S 3 S
Apolinaras Arbuiskls
Plione Seeiey 7489
mažai
grjižo
prie
tikėjimo
iš
H
toki susinėsimo būdą.
Balandžio 25 d. Varšavos ra- losofijos, psichologijos ir Lie tų, kurie buvo laisvamanių, ir Purvaičių Kalnias
DR.
I.
M.
FEINBERG
*
Pluligos Valsčius,
tuvių kalbos.
GrOo specljallal
- : !
dio paskleista žinia išVihriaus,
\
Telšių
Apskr.
Kauno
Red.
'
moterų
lytiškus
ligas
Dar Balandžio 29 d. padary socijalistų suvilioti.
LITUI AMA. j 2401 Madison Str., kampas Wea- |
buk "VidurinėsLietuvos" val
k
Šios dienos biznio stovis būtinai reikalaują
Katalikai
ir
visuomeniniam
t e m Ave., Chicago
ta
kita
ekskursija
į
tą
patį
džia gavus Lietuvos Vyriausy
veikime pradeda judėti. Kai- Ant ramios kambaris del pavienio Valandos: 2—4 po plet 7—9 valeli
kad viskas butu ekonomiškai varoma. Langmišką.
Čia
Vidunas
turėjo
pas
bės pasiūlymą pradėti Vilniu
kas mylit šviežia ora ir kas no
kurios draugijos, netikinčiųjų vyro
kaitą
apie
Sokratą.
Plačiai
-distance telefono patarnavimas ir greitas,
=
rite
gyvonti
prie vyrų o ne prie gasje tiesiogines derybas, neturi
pagrobtos ima dabar nuo jų padinės. Atsišaukite pas:
—H
« - —
T—
tikras ir ekonomiškas — ir nereikia laukti
jokio pagrindo, nes mūsų Vy išdėstė apie jo gyvenimą ir
H S. Virkutis
Tel.
Yards
66664
Blvd.
8448
nusikratyti
ir
eiti
katalikų
ke
210 W. 67 Str.
Ohicago, UI.
riausybė tokio pasiūlymo Vil mokslą. Mokiniai aplink jį su
Dr. V. A. ŠIMKUS
atsakymo.
liu. Galima tikėtis, kad pra
sėdę
ir
sugulę
ant
žemės,
o
šis
Lietuvis Gydytojas, f l ^ i s j i f i ir
niaus Lenkų valdžiai visai nė
dėtus gražius darbus, nemes Parsiduoda pulkus medinis namas
kiek
aukščiau
ant
palūžusio
ra dariusi.
ant 2 dviejų pagyvenimų ir su ma
I M S B. Halsted BC Ghlcago.
dirbę.
beržo atsisėdęs kalbėjo.
žu štorelių puse bloko nuo Lietuviš
Valandos: 10—12 iš ryto 1—t ir
Lenkai uždarė Lietuvių
Neužmiršta Vidunas ir teat
Darbuojasi čia ir bolševikai kos bažnyčios ir mokyklos. Taip-gi «—S vakar* Ned. 10—12 Ii ryto
Vokiškos . ir Lenkiškos bažnyMokyklą.
Get acquainted w i t h the m o n e y and time saving
ro. Jis Gegužės 1 d. gimnazijos (tokiu vardu čia vadina visus 1 arti
člų ant kampo gera vieta bizni uj
*«stotiem t o s u t i o n " service, explained o n P a g e X
3=
pagyvenimui parsiduoda labai pi
of the eurrent issue of the T d e p h o n e Directory
Lydos apskr. Noeios kaime salėje skaitė parkaitą "Diev- nekatalikus). Bandė lošti ko ir'
giai atsišaukite pas J. Enčerl po nu
—*
(į pietus nuo Varėnos) Lenkai namis ir Teatras". Žadėjo ir kį tai veikalą "Mocoką", tur meriu 4403 So. Mozart S t Chicago,
J. P. WA1TCHES
šiais metais uždarė Lietuvių daugiau paskaitų turėti. Įėji būt, kad atitraukus žmones 111.
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
mo
pinigų
imama
aukų
bent
nuo
misijų,
bet
nepasisekė.
Lawyer
mokyklą. Jos vieton nutarė a
LIETUVIS ADVOKATAS
tidarvti lenkinimo tikslams nemažiau 1 auks. Šie pinigai Miesto majoras neleido.
ANT
PARDAVIMO.
4601 South Hermitage Ave.
Lenku mokyklą. Mokytoją par skiriami Žeąnaičių Teatro Sta
Nemažai čia yra ir "moonTel. lknilevard 8080
Ice
Cream
Parlor
,,
sikvietė iš Poznanės.Lenkų mo tymo Rūmų Fondui.
šainės vergų. Del jos nevie
JS3
?
Daugiausia
žymus
Vidunas
kyklos atidarymą paskyrė Ba
nas, yra ąuvargęs įr dvasiškai
Su pragyvenimo kambariais,
kai
doros
landžio 11 d." Pirm to" moky-t>™
P°
"* Žmoniškumo ir medžiagiškai.
tyroje miesto dalyje.
JJTel. Canal 6222
9
toja su žandarais vaikščiojo po aiškintojas. Jis skraido "svenBuvęs.
Kreipkitės
S DR. C. Į CHERRYS g
kaimus, surašinėdama vaikus. tose mintyse*' (kaip nekurie
"DRAUGAS"
•j
LIETUVIS DENTISTAS
Reikalingi mokyklai suolai pa sako). Sulig jo žemėje liktų ro BRIGHTON PARKO LIETU
2,2201 West 22-nJ * So. Leavitt St.^
*
2334 South Oakley Avenue. gvialandos: »:S0Cnicago
imti iš vietos Žydų sinagogos. jus, jei visi žmonėmis taptų.
VIAMS.
A. M. to 12 N.g
Tikybos jis niekad neniekina
1:00 P. M. to 8:00 P. M. S
Del Susisiekimo Nemunu.
Tel. Roosevelt 7791
Nebokite Be "Draugo"
ir ją aukščiausiu žmogaus do
Mūsų delegatas Barcelonoj rai pasiekti įrankiu skaito.
* 'Draugą" dienraštį galima
įvykusioje susisiekimo konfe Drauge su mokiniais eina baž gauti be kitu vietų ir šiose:
Tel. Drovu- 7«4t!
rencijoje Atstovas p. Sidzi nyčion, drauge klaupiasi, klau
F. ŠIMKIENE,
kauskas praneša, jog trims Pa- so pamokshj.
4358 So. Fairfield A ve.
LIKT U \ 18 D B i r n S T A S
baltjurio valstybėms pavykę
Šit Gegužės 1 d. buvo •so4719 SO. ASHLAJCD AVKVUS
TUMŠIS & CO.
arti 47-tos Gatve*
pravesti kandidatą į nuolatinę cialistiškas vakarėlis. Tarpe 3853 So. Rockvveli St.
Valandos: ano 0 ryto lkl 9 rak
komisiją. Mūsų Vyriausybės kito ko vienas iš socialistų
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare
BUČIUKAS,
deklaracija del susisiekimo Ne gimnazijos mokytojų aiškino,
2900 W. 40th Str.
munu buvo labai palankiai su- kad kitaip negalį esą daryti,
J. ŽOLYNAS,
U
tika ir įrašyta oficialiniam kaip kova"*viso ko iškovoti, o
1063 So. Maplewood Ave.
1
DR. S. BIEŽIS
Komisijos raporte.
tikyba tam per tokį ilgą laiką
I
LIETUVIS GYDVTOJAS
J. SYMONAS,
IK C U K L K G A S
nieko nepasiekusi. Dėlto rei
Reikalaujama Nuskirimo
4140 So. Maplewood Ave.
2201
West 22nd Street
\
II
KAPITALAS $250.000.00
1%
kia eiti kovon dainuojant mar
|
T
e
l
Canal 6222
Konsulo.
J. SMITH,
• l i e s . 3114 W. 42nd Street
selietę.
lU;;CLL::i: i?i2tfluB U E I U V O N perlaidomis ir
Tel. McKinley 418 i
Gegužės 16 dieną Amerikos
3813 So. Kedzie Ave.
kablegrainais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai
Vidunas į tą atsakė, kad
Lietuvių Prekybos ir Pramo
JUOZAS DEITŠKO,
«» ; f
i
nės Tarybos vardu tapo iš mums reikia stengtis tapti 4409 So. Fairfield Ave.
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS * ir mokama
Dr.
0.
VAITUSH,
0.
D.
žmoniškais,
su
visais
žmoniš
siuntinėta visiems Senato ir
4%.
U B T I V 1 S AlvIC SPECIALISTAS
kai
gyventi,
kits
kitam
broliu
Atstovų Rusų nariams, o taiPalengvins visų aklu
PERSAMDOME SAUGOS D&ŽUTES, $5 metams.
Parsiduoda
labai pigiai mūrinis
•tempimą kas
yra
būti,
o
tada
be
kovos
visa
kas
pat ir Valstybės Sekretoriui
priežastimi
skaudė
namas ant 2 pagyvenimu po 4. kam
jimo galvos, svaigu
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš
barius. Randos neša į mėnesi $60.00
pasitaisys.
Mes,
sako,
turime
lio, aptemimo, nerHughes tam tikra rezoliucija,
votumą, skaudančius
viskas geriausia įtaisyta 3 metai kaip
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių
tr užsidegusius karščiu akių kreivos akys,
kurioj reikalaujama, idant A- sukurti naują gyvenimą mei statytas.
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam,
Čekius ir Kredito Laiškus.
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
lės
pamatais,
o
ne
kovoti.
Ka
J.
A.
Poška
savininkas
merikos Valdžia greičiau nus
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
4433 So. Campbell Avenue
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnauja
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius
kirtų savo konsulus ar konsu- da mes busime visi vienybėje
TeL Lafaycttc 5608
Mes turime labai parankia iaauvinėjimo mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro.
me teisingai, greitai ir draugiškai.
*
Jr ai'tavojlmo maSinele kuri užima di Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
ir pasieksime žmoniškumą, ta
liarius agentus Lietuvon.
džiosios masinos vieta ir atlieka geresni
dąrba. 61 maSinelė» yra labai patogi ir
KREIPKIT&S Į MŪS — NEPASIGAILĖSITE.
nešiotis su savim. Ji niekados ne 155S W. 47 St. ir Ashland Av.
Šiuo laiku Lietuvos žmo da tikras rojus žemėj bus,o pri Pardavimui bučerne ir groserne. lonKva
si gadina ir labai lengva ope»uoti.
Su
TelcfonsM Drover SS60.
mūsų
ateis
ir Lietuviais apgyventoj vietoje. Priešai šia
mašinėle gali dirbti divonus. Su kiek
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p. Užsienių
nėms, kurie tur kokių nore spaudėjai
Šv. Jurgio bažnyčia, biznis gierai ei vienu užsakymu me.s siunčiame pilnas
informacijas ir kitus reikalingus daly
Skyrius atdaras kasdien nuto 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomii
reikalų prie Amerikos Konsu pasiprašys priimti į savo drau na, pardavimo priežastis 2 partne- kus.
Mes taip pat prisiusime Jums sami
pelius
darbo
kurie
yra
atliekamas
su
šia
nai.
iki 7 v. vakare.
•,
mašinėle. Kiekviena moteriške turi savo
lo, prisieina keliauti Rygon, guiKreipkitės po šiuo adresu:
namuose turėti šia mašinėle, nes ji sutau
Tokie Viduno yra Telšiuose 858 W. 33 St.
Chicago, IU. po laika ir pininga. Kas tiktai nusiperka
nes tik ten yra toksai konsu
šia mašinėle tai mums dėkoja Ir tuojaus
y
IilETUVIS
užsako dar viena ir savo draugėj. Ant
las, o reikalų atsiranda visa darbai.
paveikslo No. 1 parodo jums kaip galima
GYDYTOJAS I R CHIRURGAM
294 Ei^ht Ave., Kamp. 25 gatv.
New York.
ja ultavoti. No. 2 parodo jau išdirbta
Ant pardavimo
Overland auto su
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
daugybė, tai dėlei išgavimo
dlvona. Mes prisiusime jums visokio di
%
mobilius 5 pasažierių Model 90 vertės džio adatas. Nekurie mušu kostumieriai
Telefonas ,Watkins 2142
'
,
S3SS Sooth Halstcd Street
• kaip mes .galime pardavinėti jas
leidimo arba vizos važiuoti A- bė, Tarybos Direktoriatas ir $1050.00 parsid-uos už $450.00 Atsi klausia
.
Ant Tiriaos Unlvcnal State Baak
už taip maža kaina kaip $4.00? Atsaky
mas yra lengvas, mes dėlto pardavinėja
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo
merikon, tai dėlei parsiuntimo yra sustatęs tam tikra rezo šaukite
me jas taip pigiai kad norime gauti daug
Chas Butvilll
% ik* 4 po pietų; nuo 7 Iki » vak.
liuciją,
kuri,
su
parašu
adv.
J.
kostumieriu kurie pirktu siūlus. Su - kiek
kokių dokumentų ir t. t. Par
8487 S. lūTun Slr.
OUcago. vieno užsakymu mes siunčiame Ir Kam
Nedeliomtg ano 10 lkl B.
K=*l
pelius sulų. Jeigu nori gali pirkti siulun,
Lopatos,
kaipo
Tarybos
DirekTelcfooaii
Taros
MM
bet mes užtikriname jei karta pamėginsi
vykusiems Lietuvon tiems Lie
t,
' •' T •
" V •••• I 1 V , 1 ! ' T t
tai visuomet pirksi.
toriato
pirmininko,
ir
adv.
F.
Parsiduoda biznis gvenoj vietoj prie
tuviams, kurie yra patapę AJeigu nori pamėginti mušu
maSinele
Bagočiaus,
kaipo
sekretoriaus,
didplio kelio skersai mokyklos biznis iškirpk šita pagarsinimą Ir prisiųsk mums
merikos piliečiais, lygiu būdu
labai eina serai priežastis pardavi kartu su 35c. krasos ženkleliais arba pi-,
priseina susisiekti su konsu ir buvo, kaip ankščiaus nuro mo savininkas serga turi parduoti ningaia. $4 užmokėsi kuomet aplaikysi tnakll A VORlA
<» i
iU'A
su trota. Pasinaudokite proga ir nu šinelo kartu su sampelisi. Neužmiršk už
dyta,
išsiuntinėta.
TIESI Kelionė Be Pers&tinoį IS JTEW YORKO Per LIBAV ^ Arba
lu, o kad nuvažiuoti Rygon,
sipirkite prieš kapinų švente, labai rašyti savo adresą.
Perkėlė
seavo
ofisą
po
num
HA&SCUGA — EITKUKU8
v
Tuo tarpu jau gauta yra nuo didelis pinigus uždirba, vertės $1,000
prisieina išsiimti pasas ir šiaip
parsiduoda už $900.00. Atsišaukite:
I UI E TU V A
»
J4729 So. Ashland Aveni
padalyti daug išlaidų, neskai daugelio senatorių ir šiaip at
Mr. J. Gnsky,
Laivai lšplafdda kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pažlo lalral išplaukto:
Spocijalistas
tant jau sugaišties. Dėlei šiij stovų daug atsakymų, kuriuose P. O. Box 8 Mt. Greenwood, IU.
"HTUANIA" Birželis 1
,
* "POLONIA" Liepos, «.
>iIOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ U O l
tat priežasčių ir dėlei to, kad žadama tą klausimą paremti, N. W. Corner Uomaii Av. and 111 St.
"fiSTONlA"
Birietto
22
*
"LITUAKIĄ" Liepos 20
ĮValandosnuo 10 iki 12 išryto;
rsr.
mrrsz
Lietuvos Respublika gyvena kaip tik jis bus įneštas svars
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleivtomf \
i iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:1
rakiu*
Nedėliomis
10
kli
1
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
jau suvirs tris metus, kaipo tyti ir tai dar gal šios sesijos BIZNIERIAI G ARSINKITES 1330 N. i WESTERN AVE.
Teleionas Hresel 2880
K. KEMPFS General/ Western Passenger A«ent
Liet. Inf. Biuras.
ttskira nepriklausoma Valsiy- metu.
"DRAUGE."
Z
120 North La Salle St., Clilcago, Illinois

S
3 Nedelioj, Gegužes-May 29, 1921 m.
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cesiją iš mokyklos į bažnyčių,
chorui giedant.
Bažnyčioje
Geg. 25 d. Visų Šventu, pa klebonas pasak*; gražų pamo
rapijos svet. ''Katalikų Spau kslą.
dos Draugijos'' 19 kp. laikė
Geg. 29 d. Dievo Apveizdos
susirinkimą, kuriame išrinko
naują valdybą iš šii) asmenų: bažnyčioje bus paminėta Die
p. J. Ramanauskas — pirm., vo Kūno švente. Joi leis oras,
ponia J . Peėiukaitienė
vi- bus procesija lauke. Inta i sy s
altorius prie bažnyčios ir moce pirm K. Račkauskas
rast., p-nia L. Paliulienė
iž kvklos.
dininkė, kun. P. Lapelis —
dvas. vadovas ir kasos glob.
Geg. 23 d., 6 vai. vak., Die
Korespondentai: pp. J. Rama vo Apveizdos bažnyčioje kle
nauskas ir K. Račkauskas.
bonas kun. Ig. Alba viri us su
Šis susirinkimas buvo gyvas. tuokė dentista Ir- Kaz. Kliau
Visi nariai vienbalsiai nutarė gą su p-le Kaz. Brazauskaite.
visomis pajėgomis
platinti
Laimingo sugyvenimo.
dienraštį " D r a u g ą " ir, apskri
tai, katalikišką spaudą. KuoPRANEŠIMAS.
ppn įstojo 4 nauji nariai. Vi
so kuopoje yra 31 narys.
" L . L. Paskolos stočių
atydai.".
Reikia pažymėti, kad į val
dybą pateko energingi asme
L. L. Paskolos stočių aps
nys. Taigi tikimės, kad šiais kričio specialiame susirinkime
metais kdopa
daug pasidar Gegužės 24 d., š. m., Šv. Jur
buos pdatinime
katalikiškos gio par. svet. nutarta paraginti
spaudos.
Svečias. visas Cbicagos ir apylinkės
~ ! Paskolos Stotis išrinkti atsto
vus, šaukiamus Lietuvos Atstovybės susi važia vi man Wasbingtone, D. C , Gegužės 30—
31, 1921 m.
IŠ W E S T SIDĖS.
Taipgi nutarė pasiųsti nuo
ROSELAND, ILL.

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

Geg. 22 d. Aušros Vartų Apskričio 3 atstovus, kuriais
par. svet. Labdaringos Sąjun vienbalsiai liko išrinkti: J . A.
gos 7-ta kuopa įrengė vaka Mickoliunas, J. K. Encberis ir
rėli. Vaidino "Daina be g a l o . " .1. J. Elias.
Svarstymas Apskričio reikaKas ypatingiausią, kad vyrų
rales moterys atliko ir tai ge-.lų liko atidėtas sekančiam surai. Rolės: Garliauskas — Br. si rinkimui.
Elenr:
Lapinskaitė, Žydas — Butkie J. A. Poška pirm.
nė, Grybas — V. Petrauskai Statkus rast.
tė, Durovas — A. Doviataitė,
merginos — A. Doviataitė ir CICEROS LIETUVIŲ DO
P. Lapinskaitė. RežisieriavoButkienė. Vakarą vedė P. Ci
bulskis.
Su
visokiais
dienraščio
Nuoseklią kalbą apie labda " D r a u g o " reikalais galite krei
rybę pasakė gerb. kun. F . Ku pties i vietini agentą, A. VA
dirka. Radzevičius padainavo LANČIŲ. Pas jį taippat ga
sodo. Dar Panevėžio eboras sa lima gauti knygų.
vo dainomis žmones palinks
" D r a u g ą " galima gauti šio
mino. Taip gražiai ir praleista
se vietose:
vakaras.
A. VALANČIUS,
IŠ DIEVO APVEIZDOS PA
1522 So. 49-th Ave.
RAPLTOS.
DARBININKŲ UŽEIGA,
. Geg. 22 d., 8:30 ryte, Dievo
1447 So. 50-th Ave.
Apveizdos bažnyčioje 115 par.
JONAS ŠILEIKA,
mokyklos mokinių pirmusyk
1505 So. 49-th Ct.
priėmė Šv. Komuniją, Apeigos
buvo iškilmingos.
Klebonas, N. TAMAŠAUSKIENĖ,
kun. Ig Albavičins, vedė pro4839 W. 14-th Str.
^

Maldaknyges iš Lietuvos
Šiomis dienomis gavome iš Lietuvos daugybė visokiu malda
knygių, Šaltinių ir Kantičkų, už labai prieinama kaina. Taip-gi ir
kitokių knygų. ' Ant didesnių orderių p a d a r o m e nuolaidas. Del
platesnių informacijų, klausdami, prisiųskite ir krasos ženklelį už
2 centus del atsakymo.
D a u g u m a s Bridgeportiečių nežino kur galima užsimokėti Elek
t r o j Gazo, Vandens ir properčių bila?.-Taxus. Taipgi apdrausti nuo
ugnies ir kitų nelaimių. Tų viską galima atlikti čionais a n t vietos.
Mes taip-gl siunčiame, pinigus per paštų ir telegrafų, pagal die
nos kursą, ir už pasiųstus pinigus pilnai gvarantuojame.
Laivakortes

parduodame

ant

visų

linijų.

Tą viskų galima atlikti pašto skyriuje, No. 60.

PAUL P. BALTUTIS AND COMPANY
901 W. 33 Si.
Tel. Yards 4669
Chicago, III.
Priešais šv. J u r g i o

•

Bažnyčios a n t

Bridgeporto.

ŽADA CHICAGAI AGENTŲ. 3315 Auburn Ave.
Piknikas. Visos kuopos uoliai
Prohibieijos vykinimo virši rengiasi prie Lab. Sąj. pikni
ninkas Kramer iš Washingto- ko, kuris įvyks Birželio 19 d.,
no Cbicagos sausiesiems prane Bergmano darže, Riverside, III.
šė, kad kaip veik kongresas Kuopos prašomos išrinkti po
paskirsiąs išlaidoms
pinigų kokius penkis
darbininkus
vykinti prohibiciją, taip veik viršaus ir jų surašą priduoti
Cbicago sulauksianti
ir vėl darže pikniko komisijai.
daugiau prohibicijinių agentų. Kadangi piknikas rengiamas
Šiandie Cbicagoje ir apylin našlaičių prieglaudos naudai,
todėl gerb. Lietuvių visuome
kėse veikia vos 8 agentai.
nė prašoma paremti jį skait
GARSINKITAS ''DRAUGE. i » lingu atsilankymu. Remti naš
laičius, yra didelė artimo mei
lė.
Pikniko šeimininkės prašo
kuopų parinkti pas gerašir
džius, ypač pramoninkus val
gomųjų
produktų.
Iš sa
Gegužės 30 d. Šv. Kazimie
vo pusės jos žada svečius pui
ro kapinėse, kaip pirmiau,
kiai pavaišinti.
taip ir šįmet bus iškilmingos
Šv. Antano parap. benas iš
pamaldos už mirusius. Egzek
vijos prasidės lygiai 10:30 rytą. Cicero, 111. žada veltui patiek
ti muziką.
Kapinių valdvba kviečia viŠeštadieny, prieš pikniko
ras klebonus, kunigus, vargonininkus, visas draugijas
ir dieną, muzika važinės po gat
pavienius katalikus atvykti į ves skelbdama Lab. Sąj. pik
niką.
šias iškilmes.
Šis nepaprastas, susirinkimas
Mums Lietuviams katalikams
yra neapsakomai brangu, kad paskaitytas už mėnesinį. Tai
turime progą skaitlingai susi gi Geg. 25 d. susirinkimo ne
*
rinkti ir galime bendrai pasi bus.
Gavus viešajai rinklevai lefc
melsti prie Augščiausiojo už
d imą po visą Chicagą, vėl bus
savuosius.
Aš ypatingai meldžiu gerb. šaukiamas nepaprastas susirin
1l4
vargonininkų išanksto prisi kimas.
rengti prie reikalingų giedo
Susirinkimas, buvo
gana
jimų, ir, kad išanksto man pra skaitlingas.
neštų laiką ir vietą, k u r gali
Iššaukiant kuopų ir dr-jų at
ma pristatyti automobilių del stovus, p. J . V. Dimša sakėsi
nuvežimo jų į kapines.
atstovaująs Šv. Jono Evange
Kun. M. Krušas,
listo dr-ją. (Šį sykį jau nesisaKapinių valdybos pirmininkas. kė esąs Chieagos Lietuvių Ta
rybos liberalų narys).
MISIJOS.
J. Šliogeris.
.

9% PINIGAI 9%
NENAUDINGI
*

i

IŠ A. L. R. K. LABD. SĄ GOS
CENTRO SUSIRINKIMO.
*

deg. 19 d., 1921 m., įvyko
nepaprastas Lab. Saj. 'Centro
susirinkimas.
Viešoji rinkleva (Tag Day)
gaunama tik tose> vardose, kur
randasi lietuviškos parapijos
ar kitokios įstaigos.
Nutarta pasiteirauti, ar ne
galima butu gauti leidimas
rink levai po visą Chicagų. Pa
siteirauti apsiėmė senoji komi
sija.
Nauji Garbės nariai. Pamir
šta pažymėti, kad Bal. 27 d.,
1921 m., įstojo į Ląb. Sąj."
Garbės narius 7 kuopos Auš
ros Vartų Vyrų ir Motini Drja įmokėdama #61.00.

IŠ BRIGHTON PARKO.

Ženklelių ir dėžučių kapinių
dienos rinkilevai galima gauti
pas graborių p. S. Mažeiką,

INVESTINIMO APSAUGA
707-35 So. Dearborn St.,
Chicago, UI.
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f Dovanai!

GRAŽIAUSIA MUZIKA!

Dovanai! |

I
Naujausias Išradimas.
I LAIKRODIS KURIAME RANDASI
Į
IR MUZIKOS REKORDAI.
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gos butų
ksai atl;
klavimasj
Valstija^
žinti Si
kus."
Premj<
ma? į ki
reiškė:
"Muši
pabaigti
jokių dil
preirdžia|
Vokietija
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• V. W. RUTKAUSKAS

f
I

I
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ADVOKATAS
I
Ofisas Didmiesty!:
I
La Salle Street II
• 29 South
Kambarls SS4
• t Telefonas
•
Central 6390
I
I
Vakarais, 812 W. S3rd S t I
I
Telefonas: Yards 4681

3
•

GARSINKITŽS ^ D R A U G E . " iii
n

MTJZVKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plano, Teorijos tr
'Kompozicijos
2021 N. Westem Ave.
Chicago, DL

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORTU8
Patarnauju laldotuvdM koplslatutla. 1U1kaie meldžiu atdiauktl. •
darbu
buaita uisanMlnU.

. SSrdFL

Tel. Ganai 1196

m.

Suv. VJ
atvstovasl
pa tvirtii
ties. Be|
savo žoc
tijos nei

kad kai{

Tiesiai nuslKtelHsl kuomet išgirst t a m u z y k a
kuri randasi Siame laikrodij. Jeigu nori turėti
*I laikrodi savo name, tai nereikės t a u moketi didelius piningus už pianą, p h o n o g r a p h a r
k i t u s i n s t r u m e n t u s nes šis laikrodis y r a t a i p
p a d u o t a s k a d Ji.s a t s t o j a visus augšllausios rusies muzikos instrumentus.
Jis groja gražiausias melodijas Ir dainas garslausiu lartistų,
u uoas muilinti
galima išgirsti
laikHiuuBiij
i n i n i ų , jj u
i n g u m i užsukus
UMII
li. Sis lairudi ir p a s p a u d u s t a m t i k r a guzikell.
raugai tik
krodl* t a i p g r a l i a i m o j a kad t a v o dra
miliutu
vle
ral
tttclit'Mi.H.
l*alkrodiM
groja
apie
20
inl
nų kartų.
ftls laikrodis y r a gerai J r stipriai p a d i r b t a s II
hronzo Ir gerai p a a u k s u o t a s . J o Išvaizda y r a
tikrai a r t i s t i š k a , Jis y r a t i k r u pagražinimų na
mo, j i s užlalkc laika reguliariai ir geriau negu
kokis k i t a s laikrodis
Muzlkale dalys y r a anaMoje laikrodžio t a i p
k a d nieko nekenkia su pačiu j u d ė j i m u lalkrodžlo, it* užtat j i s išduoda t a i p gražus tonus.
Ais laikrodis y r a dideles .^Vertės kiekvienam,
j i s yra netik g e r a s laiko u ž l a i k y t a s bet kaipo
autfutou rųšies muzikalia i n s t r u m e n t a s ir kaipo
p a g r a ž i n i m a s namui, g a r a n t u o j a m a s a n t 20 metų.
Jis y r a v e r t a s s u v l r i $20.00, bet mes ji p a r duosime per šias 30 dienų t i k t a i už $8.00. Atįsiminkite sj paslulijima, nes j o k a i n a vėliau bus
$25.00. V E I K I T E DABAR!
Nesiųskite piningų Iškalno t i k t a i p a r a š y k i t e savo vardą Ir adresą AIŠKIAI. Ir pasiųskite m u m s
su 50e. k r a s o s ženkleliais kaipo persiuntimo lėšų
o mes pristatysime j u m s laikrodi, už kuri užmokėsite kuomet gausite. A| laikrodi galite išmėginti per dešimts dienu, jeigu j u m s n e p a t i k s
galite prisiųsti atgalios o mes sugrąžinsime t a m s tai piningus atgalios. KASYK ŠIANDIENA.

VALENTINE DRESMAK1NG
COLLEGES
[6205 S. Halstod, 2407 W.
1860 K. WeUs St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternu Klrpi|mo, Destgroing bisniui Ir narnama <
^Vietos duodamos dykai* Diplomai. 1
[okslas
lengrvais
atmokėjlmalai
•Klesoa dienomis Ir vakarais. Pa-<
sikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 164S
SARA PATEK, pirmininkės

euzų pai
lernaire
žodžiaisl
pagelbofj
kuomet
kusijas
statymą)

"Ateil

Ofisas atdaras kas diena ir subatoj nuo 9 iki 5.
Kalbame lietuviškai.

•

I

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai.
Ofisas S149 So. Morgan St.
Kertė SS-ro Bt.,
ObJoago, DL
SPECIJALISTAS
Motsrišku. Vyriškų, taipgi chro
niškų Ilgu.
*
OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto
iki t po piety, nuo • Iki t valan
dą vakarą.
Nedėliomla nno 9 lkl S po plst.
Telefonas Tards 687

•T

Reicl
rtho kabi
dėjo pil<
visus rej
Vokietijj
Pranei jaj
ryti.
"Teeii
ti iškali
riausybė
kurie n<
priedei
tas pare|
**Mes
liniukų,
keti kasi
spėkų vJ
reikalavil
BULGi
NEP.
Turbūt jj

DIDŽIAUSIA Į lETUVlSlCA KRAUTUVE CHICABOJE

R;PIARL QUBBN KONCBRTINA

, NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0
MARYAN S. ROZYCKI

PRAN(

PJ

žinių

Francis Kibort & Company

Lietuvos Laisvės Paskolos
stoties svarbus susirinkimas įvyks šiandie, Geg. 26 d., Nekal
to Prasidėjimo Šv. Panos Ma
rijos parapijas salėj, 8 vai. va
kare.
Visi stoties nariai prašomi
susirinkti.
EI. Statkienė, rast.

Telefonas Armitage 9770

J e i Geg. 30 d. nebus gali
ma gauti leidimas laikyti už
kandžių ir lengvų gėrimų prie
kapinių (iš lauko), tai bndos
bus pastatytos ant kapinių
žemės, nešventintos vietos. To
dėl, kurios kuopos rengiasi
prie to, neturi abejoti.

Moka $6.00 už šėrą dividendų. Platesnių
kreipkitės arba rašykit

| UNION SALES CO. DEPt/294
|
673 W. Madison Str.
Dideliai svarbus Liet. Vyčių
Chicago, Illinois.
36 kuopos susirinkimas šau |
kiamas šiandie, Geg. 26 d. j
MoKinley parko salę. Pdfsėdis
prasidės punktualiai 7:30 vai.
vakare.
Tveriamojo choro reikale ko
misija turi svarbių pranešimų.
Reikės apkalbėti bendrojo
pikniko reikalai ir eilė kiti]
klausimų.
Visi kuopos nariai prašomi
laiku susirinkti.
Komisijos narys.

Japo
B]

PO $67.50

|

IŠ BRIGHTON PARKO.

•

d i r b t u v ė j l^uri randasi prie
45-th St. ir Western Blvd.

S

PRANEŠIMAI,

Mes siūlome

Channel Chemical Company

IŠKILMĖS ŠV. KAZIMIERO
KAPINĖSE.

Nekalto Prasidėjimo Šv. Mar.jos Panos bažnyčioje prasidė misijos sekmadienije, Gegm.\s 29 d. ir baigsis Birželio
5d. Hisijas laikys gerb. tėvas
Alfonsas Maria, C. P. Širdin
giausiai k v i e s k visus daly
vauti misijose Tr naudotis Die
vo malonėmis, reikalingomis
mūsų sielų išganymui.
Kun. V. Briška.

Bi

Kurie mažiau uždirba yra

'

Musų krautuvė—viena i i didžiausių Cbicagoje
Parduodame už žemiausią kaina, kur kitur taip negauni
Mašinėlių laiftframn drnkuoti ir ofiso darbama yra naujauaioa mados.. Užlaikom viaokiua laikrodžiua, žiedua, Sliubiniua ir deimantinius; gramaionua lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysfių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame viaokiua ženklus draugystėms, taisome laikrodžiua ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVE.,
OHICAGO, UJU
Telefonas: DROVKB 7809

Sofia.
Gegužės
Bulgarų
mas. Dal
kyklas 1;
Maršui
karaliau
mesta b(
20 vaikųj
Tuo m<
vėjo BT
sas. Spėj|
bjivo tai!
Areštu)
tų vadų.
bus dary]
Tą diei
Kiriliausl
garų tau
ORAS.
,mas lietj
toj nepj

