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Prancūzai Šaukiasi S. Valstijų
Pagelbos
•

Bulgarijos Komunistai Žudo
Vaikus
Japonai Nukovė 5 Su v. V. Jurininkus

IŠ VOKIEČIŲ VEIKIMO SI
LEZIJOJE.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

Norima išmušti laukan "mai
PARYŽIUS. — Per Vokietiją Augštbjon Silezijon siun
štininkus."
čiama Ajlglų karuomenės keletas batalionų. Vokiečiai gy
Ratibor, A u g š t Silezija, Geg. ventojai nuo Rhine net ligi Silezijos rubežių geležinkelio
24. — suvėlinta (Rašo ang. stotyse sukrovė daugybę gėlių, kuriomis bus apdovanoti Anlaikr. koresp.)* — *Per ištisią
glai kareiviai. Nes Anglai siunčiami Augštojon Silezijon ap
naktį Vokiečiai
su Lenkais
šaudėsi šito miesto apylinkė drausti ten Vokiečius gyventojus, kurie labai nukentėjo nuo
se Šaudymui buvo pavartota Lenkų "maištininkų"'. Sakoma, jų padėjimas daugiau kaip
apkasų mortiros,
kulkasvai- apverktinas. Ve kodėl Vokiečiai ima gerbti Anglus.
džiai ir šautuvai. Trenksmas
j
ir tratėjimas pasibaisėtinas.
PARYŽIUS. — Didelė dauguma balsų Praneijos par
Tiltą, skerasi upės Oder šau
lamentas išreiškė pasitikėjimą premjero Briando vedama
ktis,/* sakė Ratiboro pilietis.
Tiltr, skersai upės Oder sau politika Vokietijos ir Augštosios Silezijos klausimais. Brian
goja du buriu Italų kareivių do priešai tiesiog nustebo pamatę balsavimo pasekmes.
su knlkasvaidžiais už akmeni
nių barikadų. Kareiviai turi
LONDONAS. — Anglijos premjeras Lloyd George va
įsakymų suplaišinti tiltą, jei kar kalbėdamas parlamente pareiškė, jog jis pasirengęs konLenkai veržtųsi juo. •
feruoti sU Airijos sinn-feinerių organizacijos vadais susitai
Vokiečiai paėmė 400.
kymo klausime.

PRANCŪZAI ŠAUKIASI S. P E N K I S. V. JURININKAI
NUŽUDYTI SHANGHAVALSTIJŲ.
JUJE.
Briand pasirengęs veikti.
Paduoda žinių japoniški laik
Paryžius, Geg. 27. — Pran
raščiai.
cūzu parlamente atstovas NobTokyo, Geg. 27. — Vietos
lemaire kalbėdamas karštais
žodžiais šaukėsi Suv. Valstijų Japonų laikraščiai paduoda žU
pagelbos Europos .suirutėje, nių, jog Sbanghajuje, Kinijo
kuomet parlamentas vedė dis je, penki S. Valstijų jurinin
Už kokių 500 sieksnių atokusijas apie Praneijos nusi kai žuvo. Tai pasekmė susirė
HONpLULU. — Iš Tokyo depešoje sakoma, kad bolševimimo su Japonais jurininkais knmoje nuo upės stovi apsi
statymą.
ginklavę Vokiečiai. Tai jų pa- kai pagrobė Vladivostoko valdymą. Tas reikštų, kad Vladi
"Ateinančioji valanda, tai praeitą sekmadienį. Japonai
troliai, kurie kovojo su Len vostoką jjaponai jau apleidę.
Suv. Valstijų valanda," sakė neturi nuostolių.
kais.
Laikraščiai sako:
atstovas. " S u v . Valstijos ne
Šiandie rytą būrys Vokie
patvirtino Verssrl lieso
sutar
Autoritetai pripažįsta Ame
BERLYNAS. — Rytoj Vokietija Sąjungininkams išmoka
čių
šalimais
Ratibor
persikė
ties. Bet jos turi teisės tarti rikonų kaltę. Britų ir Kinų
S40 milijdnų auksinių markių.
lė
per
upę
ir
paėmė
nelaisvėn
savo žodį. Kodelgi Suv. Vals policija sutinka, jog Japonų
tijos negalėtų
pasidarbuoti, pasielgimas pateisintinas. Tei 400 Lenkų su 20 kulkasvaiNOVOROSSIISKAS. — Žiųomo bolševikų raitarijos va
kad kai-kurios sutarties sąly smas nubaudė tris nukentėju džių ir daugybę visokio kito
do Bndenny viena brigada pakėlė maištus ir perėjo Kubagos butų pildytinos, kadi r to sius Amerikonus. Atrodo, jog grobio. Vokiečiai sako, kad
ksai atlyginimas arba nusigin tas nuotikis nepakels bent ko tarpe paimtų Lenkų atrasta niaus kazokų pusėn. Kaukaze labai bloga. Pakilusios suiru
20 Prancūzų kareivių ir vie tės ir badas.
klavimas? Mes žiūrime į Suv. kių nesutikimų.
nas Prancūzas majoras. J i e
Valstijas, nes jos gali sugrą
Oficialės sfero s kol-kas nie
žinti Europai nuomai i us lai ko iš to nedaro. Pareiškia jog, kovojo prieš Vokiečius bend
Krassin pilnas optimizmo.
rai su Lenkais.
kus."
tai paprastos muštynės, įvy
Amerikos kapitalistų atsto
Premjeras Briand atsakyda kusios atskirtose miesto daly - Pulsis ant Gross Strehlitz.
vas Vanderlip, kurs lankėsi
mas į kritikas parlamente pa se, kur* jurininkams nepriva u.
Rusijoje koncesijų reikalais,
Vokiečiai daro pasirengimus
reiškė:
lu būti.
didelėms pastangoms. J ų tiks GAILIMĄ TEN NAUJA RE paskelbė, kad į devynis mėne
"Mūsų programa aiški
ir
sius bolševikų valdžia turės
Laikraštis Mainichi Shim- las — išmušti laukan iš pro-,
VOLIUCIJA.
pabaigta. Apie tai negali but bun pažymi, jog susikirtimas
griūti.
vincijos Lenkus "maištinin
jokių diskusijų. Mūsų nuos Shanghajuj
yra nelaimingas kus."
Komisaras Krassin užgina
Bolševikų komisaras tai užgina
prendžiai padaryti ir pasiųsti nuotikis. Laikraštis apgaili ?ą
tuos Vanderlipo spėjimus. Jis
Nuo Krappitz šono Vokie
Vokietijai. Sąlygos vykdomo*, nuotikį ir pataria gražiuoju čiai jau geroką galą atbloš
Stockholmas,
Geg. 27. — sako, jog Vartderlip taip skel
"Reichstagas patvirtino Wi- jį išaiškinti, be jokių kardų kė Lenkus ir, matvt, tame šoSuomijoje gauta (žinių, jog biąs iš pagiežos. Jis norėjęs
rtho kabinetą. Kabinetas paža barškinimų.
ne jie pulsis ant Gross Stre Petrogrado gyventojų nerima gauti koncesijų Kamčatkoje.
dėjo pildyti visas sąlygas ir
Laikraštis Hochi Shimbun, hlitz. Mėgins atsiimti tk mies vimai kasdien vis labjau plin Bet negavęs. Taigi dabar už
visus reikalavimus. Jei rvtoj markizo Okuma kariaująs or tą. Laukiamas jų naujas puo
ta. Visi gyventojai nepatenkin tai ir purvinąs bolševikus.
Vokietija mėgintų išsisukinėti, ganas, pareiškia, jog ameriko limas.
Krassin daug kalba apie pati padėtimi ir neapsakoma bol
Prancija žino, kas reikia da niški jurininkai Shangbajuje
Apie kokius nors didelius ševikų valdžios
priespauda, i d a r y t ^ P^klybinę sutartį- Ruryti.
atlikę didelę blogdarybę. Sa Vokiečių veikimus negali but Už visus labjausia n e r i m a u j a ' s l j o s s u Anglija. ^Sako, Rusija
"Tečiau neturiu teisės sakv- ko:
kalbos. Nes jie neturi užtek darbininkai Pramatoma, kad tuom daug ką laimėsianti. Jis
Smulkmenos nežinomos. Bet tinai amunicijos ir ginklų. Tik tenai kas valanda gali pakilti mano, jog bolševikai tokią su
ti iškalno, jog Vokiečių vy
riausybė sudaryta iš žmonių, Amerikonai, abelnai imant, y- savo patriotizmu palenkia Len nauja revoliucija prieš bolše tartį veikiai padarysįa ir su
Prancija. Nes Prancija turė
kurie nepildys uždėtų ant jų ra nepakenčiami. Jei Suv. Val kus.
vikus.
sianti pasekti Anglijos pėdo
priedermių. I r neturiu teisės jų stijos padidins čia savo laivy
Stockholme vieši pirklybos
mis.
ną ir pasiųs nedrausmingus ju
ANGLŲ KARU0MENĖ
tas pareigas paaršinti.
komisaras Krassin. J i s tas ži
" M e s prieš save turime sko rininkus, Japonija susilauks SIUNČIAMA SILEZIJON. nias užgina. Petrograde revo
Trotzky grūmoja.
daugelio
nesmagumų.
lininką, kurs pasirengęs atmo
liucija negalima. Jis tvirtina,
Iš Revelio pareina žinių, jog
Bavarija
paliuosuoja
iš
tarny
kėti kas reikia. Mes turime
jog tas žinias apie galimą re Petrogrado darbininkų tarpe
NUBAUSTAS
PIRMASIS
bos
gvardiją.
spėkų veikti, jei jis nepildys
voliuciją skleidžia bolševikų daug kalbama apie galimą ten
VOKIETIS.
reikalavimų."
Londonas, Geg. 27. — Ketu valdžios priešai.
naują streiką. Iš streiko ga
linti pakilti revoliucija.
Neturima kuro. s
BULGARŲ KARALIAUS
Leipzig, Vokietija, Geg. 27. ri Anglų kareivių batalionai
Darbininkai nuo bolševikų
N E P A L I E T Ė BOMBA.
— Augštasis Vokietijos teis iš Rhine fronto vakar per Vo
Tečiau
tas
pat
Krassin
pri
duonos,
mas čia nubaudė dešimčiai kietiją iškeliavo Silezijon. Ki pažįsta, jog bolševikų valdžiai valdžios reikalauja
Turbūt ji jam buvo ir taikoma mėnesių kalėjiman Vokiečių ti keturi batalionai bus pasių daug vargo daro stoka kuro drabužių ir kitų sau teisių,
armijos puskarininką Eeinen, sti gal rytoj ar kiek vėliau. Petrograde. Tenai viskas sukū kokias nuo jų atėmę bolševi
Sofia. Bulgarija, Geg. 27. —
Augštojoj
kai. Darbininkai nori patys
kurs karo metu brutaliai elgė Tuomet Anglija
renta, ka/ tik buvo galima
Gegužės 25 čia įvyko tautinis
si su Anglais karo nelaisviais*. Silezijoj turės daugiau 5,000 kūrenti. Šiandie tad nebelikę ineiti valdžion. Nenori, kad vi-,
Bulgarų gatvėmis parodavisais laikais jie butų valdomi.
Tai pirmas apkaltintas Vo^ kareivių.
nieko.
Nesama
kuo
prakurti
mas. Dalyvavo daugybė mo
Dirbtuvių apirubės Petrog
kietis sulig Sąjungininkų rei
Iš Berlyno pranešta,
jog kakalių. Tokiuo padėjimu, ži
kyklas lankančių vaikų.
kalavimo. Bus teisiami kiti Bavarijos ministerių
taryba noma, sako Krassin, gyvento rade apjuostos kareivių kor
Maršuojant vaikų būriui pro
Vokiečiai.
'
nusprendusi paleisti iš tarny jai nepatenkinti. Bet gyvento donais. Be specialio leidimo
karaliaus rūmus, jų tarpan pa
bos savo nacionalę gvardiją, jai nekaltiną sovietų valdžios. tenai nei vienas žmogus nega
mesta bomba. Sprogdama pie
VOKIEČIAI LAIMINA ANG žinomą vardu einwohnerwehr. Nes jie žino, kad sovietų val li ineiti. Aplinkinėmis gatvė
20 vaikų nudagojo ir sužeidė.
raiteliai.
LIJĄ.
Taryba tuo klausimu tarėsi džia visomis jėgomis darbuo mis patroliuoja
Tuo metu rūmų balkone sto
Geležinkelių vagonif dirbper dvi dieni, kol galutinai pri jasi žmones patenkinti.
vėjo Bulgarų karalius Bori
tuvėje Riečkin pakilęs strei
Berlynas, Geg. 27. — Karo pažino paleisti gvardiją.
sas. Spėjama, kad bomba jam
susirinki
Be kuro miestui susisieki kas. Streikininkų
metu visoj Vokietijoj šaukta:
buvo taikoma.
*•
Į nepaklus
mai su provincijomis negali mai išvaikomi.
"Dieve, nubausk Angliją."
41
Areštuota daugybė komunis
I mi. Gi be susisiekimų negali niuosius šaudoma kulkasvaiŠiandie čia ir kitur šaukia
PRANEŠIMAS.
tų vadų. Nes kasgi tokius dar
ma užtektinais pristatyti mais džiais.
ma: "Dieve, laimink Angliją."
bus darys, jei ne komunistai.
• Trotzky grūmoja nerimau
"Decoration" diena Ge
to.
Ta atmaina įvyko, kuomet
Tą dieną buvo paminima Šv.
gužės 30 dieną, dienraštis
Tečiau ir tas esą bus patai jantiems. J i s sako, jog, regis,
Anglija ėmė užtarianti Vokie
4
Kiriliaus šventė, kuri yra Bul
' Draugas'" neišeis. Sekan
syta, anot Krassino. Ir ta ne jam prisieisią ir vėl keliauti
tiją Augštosios Silezijos klau
garų tautinė šventė.
tis numeris bus išleistas
malšinti sukili
gerovė busianti prašalinta. Ki Petrogradan
sime.
antradienį, Gegužio 31 die
taip busią, kuomet Rusija at mus. Bet sukilėliai tegu žino
— Šiandie pramatonaujinsianti santikius su sve tos jo kelionės pasekmes ir
na.
Administracija.
Praeitą parą Chicagoje pa
mas lietus ir griausmai; ry
timomis šalimis.
tegu neapgaili savo darbų.
vogta 12 automobilių.
toj nepastovus oras.
įįm • • » • » » > » » • • « • « • '

PAKILĘ NERIMAVIMįl
PETROGRADE.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PATYS LENKAI IŠSIGAN
DO FEDERACIJOS SU
LIETUVA.

Judrėnai, Tauragės apskr.
Čia ne taip senai buvo trauktuvės
pas ūkininką Ubar
tą. Leidžiamas buvo jautukas,
"Gazeta Warszawska" gavo vertės 200 auksinų.
žinią nuo savo korespondento
Po pamaldų pradėjo
rinkiš Paryžiaus, kad Lenkai įtei
ties jaunimas į trauktuves. Su
kė Prancūzams sumanymą Lie
sirinko nemažas jaunimo bū
tuvių ir Lenkų ginčą likviduo
relis. Tarp jų buvo ir girtų.
ti federacijos tarp tų dviejų Pradėjo tie girti stumdyties,
valstybių keliu> Anot to pro pešties ir rėkauti.
Atsirado
jekto, sufederuotos valstybės vienas smuikininkas, pradėjo
turėtų bendrą užsienio ir karo groti, jauni šokti. Šokiai buvo
politiką ir susisiekimą. Anot tokie, kaip smuklėje: vienas
to korespondento, Prancūzai virsta, kitas kelia, trečias stu
palankiai žiuri į tą^ projektą. mia, ketvirtas traukia, • penk
Jam nepriešingi ir Anglai. Šis tas, šeštas kumščiais taiso ir
reiškinys esąs Lenkams labai per žandus vienas kitam siųblogas ženklas. Esą, pirmiau, lo.
negu padaryti federaciją, net
Paskui, kuomet dar labjau
ir Prancūzai pataria Lenkams,
kad jie atiduotų Lietuvai Vil pasigėrė, pradėjo buteliais daū
nių. Bet Anglai es?, tikriau žyties. Taigi tokie jaunimo pa
siai prigausią. Kaip tik Lenkai sielgimai daro gėdą visai Jud
atiduosią Vilnių,
tai Anglai rėnų jaunuomenei. Argi nėra
tuojans ir nebebusią federalis- gražių žaislų, dainų, eilių, k u r
tai ir čia nieko jiems nebusią riais butų galima užsiimti i t
galirba padaryti. Todėl kores gražiai laiką praleisti.
pondentas šaukia saviesiems:
Kelmė, (Raseinių apskr.).
" B u t ų beprotybė iš Lenkų
pusės atiduoti Lietuviams Vii- Sandininkų dvarą išnuomuoja
Žydas, kuris visaip stengiasi;
nių."
skriausti darbininkus. OrdinaAirogala, Kėdainių apskr. rija pas jį tokia: 45 pūdai ru
Čia uoliai darbuojasi
gauja gių, 18 p. miežių, 15 pūdų avietinių "tavorščių" su žino vižų, 3 p. žirnių; bulvėms 172
mu vadu. Viešai šmeižia val kv. sieksnių, linams 150 k. s.
džią, kursto visuomenę, sklei daržams 40 k. v. Moterys turi
džia bolševikų literatūrą, da atidirbti 30 dienų po 3 auks.
lina Socialdemokratą. Žmonėm . Šįmet darbininkai p a r e i k a 
stebisi nuoliadumu mūsų val lavo, kad butų duodami geres
džios, kodėl ji toleruoja šmei nės rūšies rugiai. Už tat už
žto, nesąmonių, melagysčių pyko ir buvo kreipęsis į mili
laikraštį ir jo neuždaro. " T a - ciją, kad mus prašalintų.
vorščiams*" padeda banditai.
Ką gi daro mūsų milicija? Gal EGIPTUI GRŪMOJA STREI
KAS.
nežino, nemato Prie progos
patėmysiu: surengtoj "tavorš
Cairo, Geg. 27. — Čia grū
čių*" vasaros gegužinėj, ple
vėsavo didelė raudona vėlia moja pakelti generalį streiką
va, gi tautiškos pop^rinės bu geležinkeliečiai, arsenalo ir ge*
vo sudraskytos; milicija gegu ležinkelių darbaviečių darbir
žinėj dalyvaudama į tą ne
ninkai.
reagavo, bet visi tokių " t a 
vorščių" akiplėšrumu pasipi
ktino.

PINIGU KURSAS.

Klaipėda. V—3. (Elta). IŠ
čia praneša,
kad Klaipėdoj
Lenkai supirko jau visą eilę
sandelių ir privatinių namų,
už juos tuojaus apmokėdami
pinigus. Jie stengiasi ir d-ro
Gaigalaičio namus nupirkti,
bet jis atsisakė Lenkams par
duoti.

Svetimų šalių pinigų vertė, mai*
nant nemažiau $25.000, Gegužės 26
buvo tokia pagal Merchants Loan and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui
3.93
Prancūzijos limtui frankų
8.46
Italijos šimtui lirų
5.40
Vokietijos šimtui markių
1.63
Lietuvos šimtui auksinų
1.63
Lenkijos šimtui markių
.13

"Draugo" Administracijos
Pranešimas
GERBIAMIEMS " D R A U G O " ŠĖRININKAMS, RĖ
MĖJAMS IR PRIETELIAMS.
šįmet per metinį " D r a u g o " Bendrovės susirinkimą šėrininkai iškėlė klausimą apie siuntimą pinigų į
Lietuvą ir pavedė " D r a u g o " Administracijai tuo rei
kalu pasirūpinti.
Adniinistracija tuoj ėmėsi darbo: reikėjo susirašyti
su Lietuva, padaryti sutartį; tai ėmė kiek laiko.
Dabar, visa kas reikia, jau padaryta, PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS ATIDARYTAS.
Pranešdami šitą žinią gerb. šėrininkams, kviečiame
visus talkon, kad ir patįs siųsdami pinigas kreiptųsi

į "Draugą'' ir savo paiįstamiems patartų daryti taippat
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Šeštadienis, Gegužės. 28, 1921
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LIKTI VIV KATALIKV DIENRAŠTIS

"DRAUGAS'*

Su tokiu nusistatymu nega
lima laukti normalių laikų ir
gerovės. Nes jeigu kapitalis
tams rūpėtų visuomenės labas
jie tuojaus papigintų gamina
mus daiktus arba visuomenei
patarnavimus.
Suprantamas
daiktas, tuomet ir darbininkai
apsimtų pigiau dirbti.
Bet kapitalistai to nedaro.
Jie reikalauja tik nuo darbi
ninkų pasišventimo. Tas pa
sišventimas reiškia vargą ir
pat j skurdą. Ar ilgai tylėsime!
Karo metu buvo čia pakeltas
skambus obalsis, kad darbo
žmonės turi dirbti ir kariauti,
gi (kapitalistai turi užmokėti
karo išlaidas. Tas obalsis bu
vo patol gražus, pakol vy
riausybė nepririnko užtektino
kareivių skaičiaus. Su tuo mo
mentu obalsis žlugo.
Šiandie po karo visos sun
kenybės ką-gi daugiausia pa
lies, jei ne tuos pačius darbi
ninkus?
Visuomenėje daug apsileidi
mo. J i nepakelia protesto
prieš kapitalistų išnaudoji
mus, o juk ji yra galinga. Jos
norai turėtų but pildytini. Ttečiau taip nėra.

tuojaus jsakė sąjungai kuogreičiausiai suteikti reikalin
gą patarnavimą. Laidotuvės
įvyko.
Prieš Sąjungą pakilo baisi
audra. Šiandie valstybinis pro
kuroras Crowe ima nagan tą
"trustą".
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"DRAUGO" KNYGYNE •

Suv. Valstijų
gyventojai
Hff^<T*m gauti šios
šiandie apsunkinti pokarinė_ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _
mis mokestimis.Buvusioji kon- [ Yra nemažai žmonių, kurie
greso sesija jas nuodugniai ap- ^ i , kad libe?alai-laisvamaniai
svarsčiusi pagamino ir paskel ir socijalistai nekovoja prieš
Ramybė Joms (brangios odos paauks.)
$3.50 r
bė tų mokesčių įstatymą. Pasi J tikėjimą ir Bažnyčią. Jie, gir
Ramybė Jums (kailio apdar.) . ;
, . . . . 2.50 1
rodė, tas įstatymas labai ap di, peikia tik blogus kunigų
Ramybė Jum* (audeklo apd.)
2,00 §
darbus. O kas gi čia, sako, blo
sunkina darbo žmones.
Sios maldaknygės formatas yra 5*4x3 Vi. Puslapių turi 958, bet ne
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra {vairių įvairiau
go, jei keno nors, kad ir kuni
sių, maldų.
Įvykus šalies valdžioje at gų, blogus darbus peikia. Ži
Suv. Valstijų Darbo depar mainoms, tuojaus sugalvota
_ _ _ _ _ _
tamentas paskelbė apskaity pataisyti tą įstatymą. Tuo nia nieko blogo, kad peikia.- Ak n ilMo ^^^^^^^^^—a
as
J
*»*&>* — juodais minkšt. apd
1.75
mus, jog 1920 metais dvyliko tikslu kongresas šaukia speci- blogus darbus, tik bloga tai, I I
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 .
w i jie
A;* peikdami
KA±A»*I
An^ da
^„ blo
ui„ i i Aniolas Sargas — juodais apd
1.50
daro
je didžiausių S. V. miestų 76\ alę sesiją. Kuomet kongre kad
2334 S. Oakley A ve.. Chicago.
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd.
1.75
gesnius
darbus.
Jie
garsiais
194 vaikams suteikė leidimo sas užimtas kitais reikalais, jo
Tel. Roosevelt 7791
Dangaus Žvaigždudė — baltas eelluloid apd. su
kitų
peikimais
stengiasi
už
eiti darban.
paveikslėliu ant apd
1.75
komisijos darbuojasi mokesčių
dengti savo nedorybes. Krei
1913 metais tuose pačiuose įstatymo taisymu. .
S Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd
1.50
pia
žmonių
domesį
kiton
pu
miestuose tokių leidimų išduo
1.00 E
Kapitalistų atstovybės mė sėn,© patys tuotarpu varo suk | Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd
ta 67,169 vaikams. Tai-gi sep
| Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su uždegimu 1.50 =
gina intikinti kongresą, kad tybės, bedievybės darbą.
tynerių metų laikotarpiu tie
| Aniolėlis *— juodais apdarais
1:50 |
mokesčių
įstatymai
padarytų
Yra laisvamanių darbuoto | Aniolėlis — juodais apdarais
darbo leidimai vaikams padi
0.75 |
S
šios
maldaknygės
yra
nedidelės.
Turi
beveik
po
8
t
t
puslapiu.
~
laisvamanių laikraščių
dėjo 13 nuoš., tuotarpu tuo pa žymių palengvinimų kapitalis jų,
=
E Spauda aiški.
čiu laiku tuose miestuose gy tams, turtingiems žmonėms. bendradarbių, kurie priside
ventojų skaičius padidėjo 14 Darbininkų organizacijos tuo da prie parapijų, veidmainiš S Malas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 §
E Pulkim ant kelių
„ . . . 2.50 i
nuos.
kai,
kaip
parizėjai,
pildo
kata
tarpu saugoja darbo žmonių
I Pulkim amt kelių
2.00 |
likų
priedermes,
kad
apgautų
1918 metais, vaikų darbas) reikalus.
| Pulkim ant kelių
1.85 |
nemąstančius,
tik
paviršutiniai
tuose miestuose pasiekė auk
I Pulkim ant kelių
1.50 |
Kapitalistai ypač rūpinasi žiūrinčius katalikus. Keistas
ščiausio laipsnio. Tai buvo ka
S
Užsisakydami adresuokite:
Angliškoji kapitalistų spau
ro metai. Visose dirbtuvėse panaikinti mokesčius už pelno daiktas, kad nekurie klebonai
da šaukia darbininkų unijas,
darbas galvotrūkčiais žengė kaupą. Šiandieninis pelno kau apie tokius ponus tūpčioja,
'DRAUGO" KNYGYNAS
kad darbininkai apsimtų pi
pas
jų
nedžiugina.
Jie
nori,
pirmyn. Daugiausia dirbo ka
mažai ko trūksta, kad į pa
2334 So. Oakley A ve.
Chicago, DL §
giau dirbti. Tas esą reikalin
kad
sunkiausioji
pokarinių
rui reikalingų priemonių. Tad
rapijos komitetus neišsirenka.
lIMfflItUlIlIMIlIllilIlIlUllllllllllllilIllIlIIItlIlIIIISalllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIllil
ga norint grąžinti' normalius
mokesčių
našta
butų
užkrauta
ir vaikų darbas buvo labai
laikus. Sako, kuomet darbinin
ant darbininkų, ty. ant visos Geriausia proga pažinti Lie
.
reikalingas.
Katalikai turi patys dirbti H — - - • - - - •
kai sutiksią pigiau dirbti, tuo- j
tuvių laisvamanių ir socialis
[biednuomenės.
Šita,
mat,
netu
Dr. I. E. MAKARAS
met ir darbo busią.
Chicagoje galų-gale susektas Gi 1919 ir 1920 metais, rinti nepaprastų išlaidų. Jai tų nusistatymą prieš tikėjimą savo darbą. Nes nekatalikiški
Lietuvys
Gydytojas tr Chirurgas
_ J e i tos rųšies spaudai taip [dar vienas "trustas". Jis be karui užsibaigus, vaikų darbi nereikią žmoniškų atostogų ir ir Bažnyčią iš jų kalbų, ko sukčiai nenudirbs katalikų Ofisas lOOOO SO. Michigau A ve.,
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
darbų.
daug rupi normaliai laikai, tai galo išnaudoja visuomenę. Jis ninkų skaičius nemažėjo.
vasarinių išlaidų. Patariama kias jie sako Lietuvos St. Sei
plet, 6:30 iki 8:20 vakare
Visoms katalikų draugijoms Residenclja:
pirmiausia tuo tikslu ji turėtų $ra "Chicago Motor Livery- Gal tas kiek sumažėjo šįmet, tad kongresui dar daugiau pa me, kuomet tenai gvildena10588 Perry Ave.
Tel. Pu 11 man 842
atsiliepti į kapitalistus fabri men's assoeiation". Tai auto kuomet milijonai suaugusių ne- didinti t. v. "sales tax". Tai [mas yra klausimas apie tiky ir pavieniems katalikams jung
tis į Lietuvių Kat. Federaciją.
kantus. J i pirmiau turėtų mobilių savininkų
sąjunga, turi darbo.
mokestys žmonėms perkant bos mokslo dėstymą Lietuvos
šaukti, kad didžiulės kompa [kuri nusamdo mašinas numi
Vaikų darbas yra didelis maisto, kuro, drabužių ir ki mokyklose. K jų kalbų matyti J i padės visiems veikti tikrąjį
nijos neišnaudotų visuomenės, rėliams laidoti. Į ją įsirašė viešpatijai nuostolis, nes tu6- tokių gyvenimui reikalingų aiškiai, kad jie nori ne tiktai katalikų darbą ir pagelbės ap Tel. Canal 267 Vak. Canal 2118
taigi ir tų pačių darbininkų. daugelis grabininkų. Neprigu- nu Čia tautos ateitis iš pat daiktų. Nors tos mokesty^ yra tikybą pašalinti iš mokyklos, sivalyti nuo liberališkų blakių,
kurios smelkiasi tenai, kur jos
. Mes turime omeny t. v. vi lintieji prie to " t r u s t o " per šaknų pakertame.
[smulkios, bet jas turėtų mo bet darbuojasi ir žada darbuo
Lietuvis Gydytojas Ir
visiškai nereikalingos ir nesuomeninės naudos kompani sekiojami.
Kiekviena
valstija
turi kėti dešimtys milijonų žmo tis, kad tikėjimas butų visiš
Chirurgas
naudingos.
jas: gazo, elektros, gatveka- Ta ypatinga "^sąjunga jau nuosavius įstatymus gindama nių.
kai panaikintas žmonėse.
1811 So. Halsted Btret*
V. K.
rių, telefonų ir kt. Toms kom dešimts metų plėšia gyvento vaikus nuo sunkių darbų. Vi
f Valandos; 10 lkl 11 ryto; 1 Iki 4 i
Jų
kalbos
buvo
jau
garsina
Kad
sutrukdžius
kapitalistą
po plet. 8 lkl 9 vakare.
panijoms už jų gaminamą jus. Ir tik šiomis dienomis į si tie įstatymai aiškiai sako,
mos
Drauge
ir
bus
garsina
Savo motinos dėka ir geriems
naudą visuomenei augštas kai ją atkreipta domė. Ima ji di kad jaunesnis kaip 14 metų darbuotę, Amerikos Darbo Fe
mos.
Tik
reikia,
kad
katalikai
jos pamokymams aš turiu
nas nustatė valstijos komisi delius pinigus už laidojimus, vaikas negali but statomas deracija šiomis dienomis įteikė
• • • ' • » » » »
kreiptų
į
tai
ypatingos
domės.
senatui
protestą
prieš
sumany
dvasios
gerybių
ir
visa
ką
ge
ja. Kainos buvo nustatytps tais už nuvežimą žmonių į kapus. prie vis vien kokio darbo. Už
Iš to gerai pažins savo aposlaikais, kuomet buvo brangus Gal apie tą sąjungą ilgiau tai samdytojams skiriamos aš tą "sales tax". Ta organiza Įtatas — atskilėlius. Katali ra darau. Aš neabejoju pasa
cija darbo žmonių vardu pa
kyti, kad vaiko ateitis priklau
Gydytojas Ir Chirurgas
kuras ir kitokia kompanijų butų tylima, jei ne aną sekma trios bausmės.
kai,
stengdamiesi
laikytis
do
reiškia,
kad
dideli
mokesčiai
4442 So. Western Ave.
so nuo jo motinos.
vartojama medžiaga. Ta me dienį pasitaikęs nuotikis.
Kadangi karo metu svar butų uždėti ant visokio per ros ir rūpindamiesi jos dau
(Napoleonas I.)
džiaga šiandie atpigusi, bet
Buvo laidojamu dviejų ka
! Telefonas Lafayette 4146 j
besni įstatymai aplenkta, tad tekliaus, prabangos daiktų, bet giau įgyti, kitų žmonių veid
kompanijos posenovei stipriai reivių lavonu, parvežtu iš
Valandos: 9-11 rytais 1-2 po
su vaikų darbu samdytojams ne ant maisto, kuro, drabužių mainingus darbus ima už tik Šventasis Tėvas, Benediktas J pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldielaikosi nustatytų kainų.
Praneijos. Su vienu grabininkų
rus gerus. Dažnai pasitiki vei
jniais tiktai po pietų 2 iki 5.
nebuvo didelio vargo.
dienos
reikmenų.
Pareiškia,
\
XV
pasiuntė
raštą
Irlandijos
. Pačiame mieste Chicago kal sutarta laidotuvės iškelti sek
dmainiams.
Tie visi vaikai, suprantama, kad šiandie apie penki milijo
Primatui kardinolui Logue, ku
bamos kompanijos pasirengu madieny. Atėjus laidotuvių
)
nai
darbininkų
neturi
darbo
ir
Sf<
sios pakilti kovon su kiekvie- laikui, staiga Sąjungos sekre [yra vargšų darbininkų tėvų
Tie veidmainiai, apsimetėliai riame kviečia Anglus ir Airius
-'na teisėta valdžia, jei ta mė torius duoda įsakymą grabi- vaikai. Tėvai mažai uždirba; dirbantiems numušta užmo ir apgauna katalikus.. Jų bal prie taikos ir paduoda suma
gintų griauti jų užimtą pozi ninkui nelaidoti. Sąjunga nu nėra iš ko maitinti skaitlingos kesčiai. Taigi su "sales t a x " sais įlenda į unijų, į draugijų nymą airių klausimui išrišti
ciją visuomenės išnaudojime. tarusi vengti laidotuvių sek šeimynos, tad nepilnamečius negalima gyventi. Sunkesnioji valdybas ir iškreipia katalikų sušaukiant visų partijų atsto
1900 S. Halsted Str.
mokesčių
naštos
dalis
turi
tek
vaikus
ir
siunčia
darban.Jiems
Tel. Ganai 2118
vus. Šv. Tėvo tarpininkavimas,
Tečiau kapitalistu laikraščiai madieniais.
darbą,
iškreipia
ir
gadina
ka
Valandos: 10 ryto lkl S vakar*
•ftpie tas kompanijas nutyli. Mirusių kareivių namiškiai dar nesuaugus jų sveikatai ti turtingiems.
talikų draugijas. Laikas kata kurs per visą pasaulinį karą Gyvenimas:
Ranka ranką plauja. Jų elgi nustebo. Sąjungos sekretoriaus gresia pavojus.
Darbo Federacijos protestas likams mesti į šalį vaikišką tiek gailestingumo ir realėš
2811 W. ftSrd Str.
masis, mat, "normalis". Kas pranešimas buvo griežtas. At
Xun Lietuvos respublikai turės didelės įsravos į leidžia naivumą, netikėti veidmainių užuojautos nelaimingoms tau Tel. Prospect 14<t.
kita su darbininkais. Šitie sakyta samdomi automobiliai. betiesiant įstatymais, jų leidė mus įstatymus ir mokesčių sun suktybėms; laikas
pasiųsti toms (taippat ir Lietuvai) iš
nors ir darbo neturi, kapita-j Namiškiai tuojaus kreipėsi jai turėtų kreipti domesio į kenybės dalis atpuls nuo dar juos kapstytis savo sąšlavy reiškė, tikėkimės ir šiuo atveIju turės gražių pasekmių.
bo žmonių.
listų akyse jie to verti.
į federalį teisėją Landis. Šis tautos vaikų likimą.
nuose.
•»••
•Hna kasdieną Išskyrus nedėldlenius.
P K E M MERATOS KAINA:
CHICAGOJ IR l i S I E N Y J E :
BHMM
• . • • « • * • • $8,00
Pusei Metų
,*»"»• 4.00
BUY. V ALSI.
$6.00
Metams
S.00
»MCI SlOfU; . . .;^•
Prenumerata mokasl likalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Moasy Order" arba Įdedant pinigus i
registruotą laišką.
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I

Draugo dramatizuota apysaka

Dr.. M. T. STRIKOL'IS i

• Lietuvis
Lietnvl
ONA. (Krato galvą). Ne.
V. K a s . žudo? (Piešia kareivį nuo motinos). Šalin su nevidone. Ką
Gydytojas tr Chirurgas I
•
•
Peoples Teatro Name
•
tau padarė ta serganti žmona?
JONAS. Aš Jonas Tautmila.
1818 W. 47th Str. Tai. Boul. į e o j
KAREIVIS. Co ? Šalin! Pinigi davaj ?
ONA. (Tiesia rankas). O Joneli brangus. Lenkai čia buvo.. Valandos:
6 iki 8 vak. Nedėl l t •
I
•
i
k
i
12
ryte.
I
ONUTĖ. Traukis šalin. Nėra pas mus pinigų. (KareivisJOKŪBAS. Lenkai? Tie kraujageriai?
lies. 2014 W. 43rd Street I
prieina ir išlupa iš po ligonės galvos pagalves).
JONAS. Lenkai sakai!? O kur Onutė?
Lietuvos Karo Vaizdai.
Nuo ryto iki p i e t
I
Tel. MeKinley 208
ONUTĖ. (Griebia neduoti). Vagie f Plėšike f Paskutinius
ONA. Ją surišo ir išsivedė.
(Tąsa)
pagalvius atiimi ir po ligonės galvos. (Kareivis smarkiai tren
JOKŪBAS. Ar seniai?
kia šautuvo kulbe į petį Onutei. J i net sudrimba. Bet tuojaus
ONA. Rodos nelabai, nežinau kaip ilgai buvau apalpus.
AKTAS IIL
•*
pasikelia ir gina motiną. Bu kareiviu paima ją ir sariša jai
JONAS. Lenkai išsivedė Onutę? Negalima laiko gaišinti. ^Telefonas Boulevard 9199 '
^
Scena I.
rankas. Į tą sykį įeina Petras. Nustebo. Pamatęs rišamą duk Mes turime užeiti ant jų pėdų ir juos pavyti. Jie greitai ir
(Ūkiška grinčia, švariai ištaisyta. Pasienyje Įtampė sofka). terį, Petras pastvėręs kėdę puola prie kareivių* Tie kelis sy lengvai nepralys atgal per rubežių.
ONA. (Įeina pamaži, labai suvargus serganti). O Dieve, kius iššauja. Petras krinta. Kareiviai susirišę didelį pundą vi
DENTISTAS
JOKŪBAS. Ar daug buvo Lenkų?
8331
South Halsted Str.
r
-kokį sunkų kryžių gavau. Kaip kokiais įdegintais virbalais sokių pagrobtų daiktų, uždeda jį ant Onutės pečių ir išeina ir
ONA. Čia viduje tik trys. .
alandos: 9—12' A. M.
j g. 7—.g p . fĘ
visą varsto. Nei pagulėti, nei vaikščioti. Rodos, kad įnirtis ją išsivaro. Ona apalpsta.
JOKŪBAS. Tai lengvas butų darbas. Kad tik Ragautume.
•teitų, tai butų geriausia.
JONAS. Negalima gaišinti laiko. Reikia vytis.
Neilgai trukus sienos pasigirsta bildėsis. Atsidaro du
ONUTĖ. (Įbėgusi). Mamytė, kodėl neguli! Pavargsi, da ris ir įeina Lietuvos kareiviai; vienas puola prie gulinčio
JOKŪBAS. Reikia jiems užgulti ant kulnų.
JONAS. Teta, aš pasakysiu kaimynams, kad ateitų jums
•Blogiau bus.
ant aslos Petro, kitas prie apalpusios Onos ir juos judina).
O N A . O dukrele, n e g a l i u ir gulėti. P a d u o k m a n v a n d e n e
JONAS. Cia ar kokį žmogžudžiai buvo atsilankę, ar Len su pagelba, o mes vysimės Lenkus. Nusiramink. Kad reiktų
(Onutė paima vandens).
kai plėšikai, kurie išbadėję per smertį lenda į mųs pusę pasi man ir Vilnių rasiekti, o aš Onutę turiu atrasti ir tau ją par
ONUTĖ. Gulk mamytė, nors čia ant sofkos. Gal tuojaus pelnyti. Šis žmogus, 'turbūt* jau negyvas, nušautas, štai krau vesti.
ONA. Ačiū Joneli ir tau Tamsta (į Jokūbą). Dieve jums
jpagrįž tėvelis s udaktaru. (Ima pagalvius, deda ant sofkos ir jai. O kaip gi ta moteris.
JOKŪBAS. J i gyva. Tik, matyt, yra serganti ir apalpus. padėk. (Išeina).
guldo motiną. Pridengia didele skara).
Uždanga.
(Daugiau bus). IliMIlUJJUJIIUItUilIlIliUlltNflIUUUIUIMl
ONA. Aš abejoju, ar ras daktarą. Sunku dabar su dakta JiJina geryn. Ima lygiau kvėpuoti.
M..
." ,'IPV ' m,' t" •,-•., n
i"- " ' į
i
'
, ',
•
JONAS. Čia ištikrųjų plėšta. Štai ir stalčiai ir skrynia iš
rais. Jie beveik visi karuomenėje prie kareivių.
Res. 1189 Independenoe Bivd.
Doros mokytojui savo mokslą išaiškinus, sielos dar ne
Telefonas Ton Borea SM
ONUTĖ. Silsėkis, mamytė. Aš bėgsiu trustis ir pagaminti draskyti. Gaivink kaip galėdamas. (Eina prie Onos). O Viešpa pakeistos. Jeigu jis pats nėra ėjęs rodomuoju kitiems keliu,
ką nors tau užvalgyti.
tie, jug tai Daugirdienė, Onutės motiną. Tai ten tėvas jos guli jo klausytojai sužavėti gražių įsakymų, bet neturi jėgos jų
ONA. Gerai, dukrelė. Eik. (Onutė išeina). Po valandėlės užmuštas. O kur Onutė? (Šaukia) Onute! Onute! (Išeina už du
gyvenime vykdinti.
(Thellier de Ponch). Rusas Gydytoja* r!
Įsiverčia trys ginkluoti Lenkų kareiviai. Vienas puola prie stal rų ir šaukia) Onute! Nesibijok, pasirodyk, ateik, čia saviškiai.
Specijallstas Moterišku, Vyrtšk*
Vaikų ir visa chronišku ttgų
— Kaip daktaras gyveni, kad taip žilos senatvės sulaugių, kitas prie kupartėlio kampe. Ima ką tik geresnio randa. I (Po valandėlės sngrįžta). Neatsiliepia. Visur, visus kampus ap
VALANDOS: 10—11 ryto 8-^8 po
?
kei? — klausinėjo; žmones. .
Pripuola prie sergančios Onos. Uždrožia smarkiai ir šaukia: ėjau ir neatsiliepia. Ar ir su ja neatsitiko nelaimė.
pietų, 7—8 vafc NedėUosots 10—48 4,
Ofisas
8354 Ko.. Halsted St., ~ - f n «
pieniždie-pinigi. (Įpuola Onutė).
'
— įrašinėją|i j-vistąps recepitus ir nurodinėjau vaistais,
JOKŪBAS. Jau atsipeikėja. Jau atmerkė akis.
Telefonas Hiiis— SSMH
ONUTĖ. (Puldama prie motinos). Mamytė! Ar jie tave
f gi pats jokių vaistų nevartojau. ^
" Perkūnas.'' UIIIUUIlIlIlUJUUJiJilUlUUIUUHUIIimM
JONAS. (Priėjęs artyn). Teta, ar nepažįsti manęs?

i

DR. C. KASPUTIS ~

- .'*

Nuo
pirmini]
nausko
blegraml
nos:

i

Už Tėvynę Malonu Kentėti.

Sjp

*

Kadai
Estonijj
de iure
priklau^
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pripažn
juridinį|
stybių
vybė Ai
si musių
je, kuoij
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Lietuvoj
singos
-mas del
somybė.^
pakeltat
eiausios
sėdyje.

"Prai]
liai pij
iure Li(
tymiausj
l>osėdy.
mininkal
riniteto
laravęs
Gegužės
Kaip
tasai Al
dėlei Si

įvykti j
Ida spėt
ir Angį i
sėdyje
vos de i|

t

L

1 1

simas.

DR. A. IL ROTH,
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j Varnei
kuopos
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tino pi
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Šešta<fienis, (tegnžčs 2S, 1921

l IETUVOSINFORMACI- F ŽINIOS ls LIETUVOS.
JOS BIURO PRANE
Husų koresp. iš Lietuvos.
ŠIMAI.
•

LElIVIAf AMERIKOJE.

ANT PARDAVIMO.

CICEEOS LIETUVIŲ DO
MEI.

Ice Cream Parlor

i

n

AMERIKOS LIETUVIAI! g

Su visokiais dienraščio
Su pragyvenimo kambariais,
a Draugo" reikalais galite krei
J
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvi
tyroje miesto dalyje.
pties i vietinį agentą, A. VA Kreipkitės
Šv. Trejybės šventė.
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių
LANČIŲ. Pas jį taippat ga
Dėlto, kad čia yra Lietuvių
"DRAUGAS"
Katalikų
lima gauti knygų.
Šv. Trejybės parapija arba
"Drangą" galima gauti šio 2334 South Oakley Avenue.
•8
bažnyčia, Geg. 22 d. labai išTel.
Roosevelt
7791
se vietose:
HAITFOID, CONN.

Telšiai. Balandžio 28 d. įvyko Telšių apskrities seime
DĖLEI LIETUVOS RESPU
lio (visų valsčių atstovų) po
B U K O S PRIPA
sėdis. Šį kartą teko jaii ir
ŽINIMO.
svarbesnių dalykų svarstyti. kilmingai švęsta ta šventėBuvo pranešta, kad liaudies
•_U,JLL-1.1^—Jl.L
Vakare 7:30 buvo mišparai
A. VALANČIUS,
Paieškau
sesers Domicėlės ir švoPaskutiniu laiku vėl tapo iš mokyklos neaprupinamos ku i su įstatymu Šv. Sakramento,
1522 So. 49-th Ave.
gerio Konstanto Kiaurakių paeinan
keltas klausimas dėlei Lietu ru. Esą mokyjdų, kur neatvežę iškilminga procesija ir grau
DARBININKŲ UŽEIGA, čių iŠ Kauno Red. Telšių Aps. Plun
gės ValSČiaus Purvaičių kaime, 2 me
vos Respublikos pripažinimo. jai visą žiemą nei vežimo mal dingas pamokslas, kurį sakė
1447 So. 504h Ave.
tai atgalios gyveno po num. 2523 W.
23rd PI. Chicago, 111. Kas apie juos
Šiuo sykiu jau prie naujos kų. Dėlto ir nutarta, kad pas- kun. V. Karkamskas iš New
JONAS ŠILEIKA.
žinot arba jie patys praneškite šiuo
administracijos. Lietuvos At kriti prie kiekvienos mokyklos Haven, Conn.
adresų:
/
1505 So. 49-th Ct.
stovybės rupesniu veikius Lie keletą mažesnių ūkininką, ku
Apolinaras
Arlauskls
Žmonių sulig šventės svar
N. TAMAŠAUSKIENĖ,
Purvaičių Kaimas
tuvos valdžios vardu advoka riems pavesti pristatinėt mal bumo buvo neperdaugiausia,
Plungės Valsčius,
4839
W.
14-th
Str.
Telšių Apskr. Kauno Red.
tas McAdoo yra įteikęs pla kas mokykloms, o nuo kitų nors pasiteisinimas mažas te
LITHUANIA.
tesnį rastą Valstybės Sekreto darbų juos paliuosuoti.
buvo, tai yra tą dieną buvo
riui ir ypatiškam dalykų iš
Reikalinga stenografe mo Parsiduoda biznis gieroj vietoj prie
Telšių apskrities , valdyba labai šilta.
didelio kelio skersai mokyklos biznis
dėstymui buvo Vals. Sekreto duodavoTelšių*' Saulės'' gimna
Kaip čia, gal ir visur del kanti Lietuvių rašyba. Atsi labai eina gerai priežastis pardavi
riaus priimtas Gegužės 11 die zijai 24,000 auks. pašelpos. mažų kliūčių daugumas žmo liepkite ypatiškai:
mo savininkas serga turi parduoti
su
trota> Pasinaudokite proga »ir nu
ną. Suprantama, jog iki visas Šiame posėdy įnešė profesinės nių net arti gyveną įpratę
Fabionas ir Mickevičia
sipirkite prieš kapinų švente, labai
klausimas nėra išspręstas, ko mokytojų sąjungos pirminin apleisti Bažnyčią.
didelis pinigus uždirba, vertės $1,000
809 W. 35 Street
parsiduoda už $600.00. Atsišaukite:
kių nors pozitivių pažadų iš kas Abromavičius, kad Telšių
Iš to galsusidarė ir prie
Mr. J. Gusky,
P. O. Box 8 Mt. Groenwood, 111.
kart sunku laukti. Paaiškėjo, " S a u l ė s " gimnaziją suvalsty žodis: kam arti Bažnyčia, toli
N
tV. Corner Homan Av. and 111 Str
VARGONININKAS, suprantąs bažjog kaip Lietuvos Respublikos, binta Kilo didelių gineų, tečiau Dievas.
R-ris.
•
nytiac muziką, tuojaus gali užimti
taip ir kitų Baltijos valstybių balsavimas nulėmė visą. Už
Parsiduoda grocerne ir bučerne
vietą prie Lietuvių šventųjų Petro
geroj
vietoj Lietuviu apgyventoj
pripažinimo klausimas esąs ak valstybinę gimnaziją balsavo CHICAOO HEIGHTS, ILL. ir Pauliaus Bažnyčios Homestead, Pa. 1 blokas
nuo Lietuviškos Bažny
KUR. S. J. Cvpananis.
čios, West Side. Atsišaukite pas
tualiu,
kurį administracija 13, prieš ją (už " S a u l ė s " drau
S18 Fourth Ave.
Homestead, Pa.
.lu»tin Mmkievuz
šiuo laiku norinti išspręsti. gijos) 8. Tokiu būdu Telšių
Geg. 22 d. Liet. Vyčių 84
2342 S. Leavitt St.
Laukiama, jog toksai sprendi gimnazija, įsteigta " S a u l ė s " kp. surengė vakarą. Kezisuo- Reikalingi vyrai vesti Jewelry sky
Dept. Krautuvėj. Turi padaryti
Ant pardavimo 6 kambarių mū
mas palies visas tris Baltijos draugijos turi patekti valsty jant J . J . Kano vaiski ui vai rių
nuo $50' iki $100 į savaitę invest- rinis namas. Atsišaukite
valstvbes.
4056 Montgomcry Str.'
komedija mentas už tavora $2-50, Mes duosime
bei. Gal ji atsilaikytų dar, te dinta dviveiksmė
Jums departamentą. Prityrimas ne 1 blokas j rytus nuo California
Ave* arti Archer Ave.
Gegužės 16 dieną valstybės čiau ministerija išmoka algų "Piršlybos". Visi vaidintojai, reikalingas. Atsišaukite Candy Store
747
N.
Noble
Str.
Klauskite
Mr.
sekretorius yra priėmęs con- apie 180 tūkstančių į metus būtent broliai Kanoverskai, Czarnlch.
Ant randos kambaris del pavienio
gresmaną \Valter M. Chamlle- mokytojams, o 24 tūkstančių, P. Jankauskaitė, M. Kriaučiuvyro kas mylit šviežia ora ir kas no
rį, kursai vardan visų trijų kurie buvo reikalingi mokyk naitė, P. Eičaitė, P . Dapkus, Reikalingas Malioris Darbas užtik rite gyventi prie vyrų o ne prie gasrintas visai vasarai. Lietuvis turi padinės. Atsišaukite pas:
Baltijos respul>Hkų yra įteikęs los ūkiui, neduoda. Pati gi J. Kučas, J . Pečiulis, A. Guo- pirmenibe. tiktai patyręs savo ama
S. Virkutis
deliutė
savo
roles
gerai
atliko.
"
S
a
u
l
ė
s
"
draugija
tokių
lėšų
te.
Atsišaukia.
219
W.
67
Str.
Chicago, 111.
ilgesnį memorialą dėlei visu
Petras Cibulskis
L. Vyčių choras ir kvartetas
šių trijų respublikų pripažini ir-gi nebeturinti.
2343 Wost 23 Place
Overland a u t o Ant
pardavimo
Tel. Canal 7233
mo. Visas tas raštas puikiai
Iš pranešimų pastebėta, kad padainavo keletą lietuviškų
mobilius 5 pasažieriu. Model 90 vertės
$1050.00 parsiduos už $450.00 Atsinušviečia visų šių respublikų nekuriuose valsčiuose nesą dar dainų.
Saukite
EXTRA!!
Chas Butvil
padėtį ir stipriai išrodo reika ligšiol įvesta geros tvarkos Programa baigta tautos,him6437' S. Grecn Str.
Chicago.
nu.
lingumą jų pripažinimo. Jis (trūksta kasos knygų, raštinės
Po programos žaista lietu
buvo W. M. Chandlerio ištisai reikmenų ir kit).
viški žaidimai. Šokių nebuvo. Kurie norite pirkti farmas tai
perskaitytas Valstybės Sekre
Bet ypač daug ginčų sukė
nepraleiskit šios progos.
toriui, o be to tapo įneštas ir į lė apskrities valdybos pirmi Publikos atsilankė daug. Pel
Tūkstančiai kentėtojų nuo
100
akerių
fnrma
gera
žemė
visą
Representativų Rūmus ir tapo ninko su žemės ūkio įgalioti no liks apie 50 dol.
dirbama 40 akerių užsėta kviečių nemiego
Tame vakare gražiai užsireatspauzdintas
Congressional niu nesantaika. Del to esą net
negrumuliavimu
30 akerių domių likęs vasarojus.
Record nuo Gegužės 17 dienos keliolika asmenų nukentėję ir kordavo Šv. Ono draugija. Jos Triobos geroj stuba, barne vištinidispepsijos
narės
"
i
n
corpore
atsilankė.
N. 01 pust. 1510-1520.
~
kai, kiaulininkai, kietis, garage is
likę be pastogės. Ginčai ligi to Garbė jai.
galvos skaudėjimo ir kitų ligų,
tt.
kartu'vifi
gyvuliai
masinos
vi
Kadangi šiandien Latvija ir priėjo, kad apskrities valdybos
Ačiū p. Čemauskui už gra sos kokiu tik reikia prie ukes 2
randa pagelba vartojant
Estonija jau tapo pripažintos pirmininkas pareiškė, kad net
žų priėmimą vaidintojų
ir mylias nuo miesto kaina $1,100.
de iure visų valstybių, kurios Žemės Ūkio Ministerija netei dainininkų.
i
80 akerių 50 dirbamos 30 miško
priklauso prie Tautų Sąjun singai elgiasi. Šis jo pareiški
Kodėl T U Nepamegini?
Gegužio 28 d. bažnytinėje gera ganikla 10 akerių užsėta kvie
gos, o Lietuva ikišiol dar nėra mas protokole pažymėtas. By
Ar esi vartojęs Dr. Milės
salėj Altorinė dr-ja rengia va čių 12 dobilų geros triobos 7 kam
AnU-Pain Pilis?
pripažinta, tai kad išlyginus la jų (Apskr. vald. pirmininko
karą. L. Vyčių kp. sceųos mė bariu stuba gera barne 3 arkliai PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO
juridinį visų šių Baltijos val ir Žemės Ūkio įgaliotinio ati
'
r
gėjai vaidins komediją "Dai 8 melžiamos karves 7 priauganti • , H . , , l , . , ••
stybių padėtį, Lietuvos Atsto duota ir pasiųsta telegrama
na be galo". Priede broliai veršiai 3 dideles veislines kiaules
vybė Amerikoje yra užklausu Steigiamam Seimui).
m DRESMA
Kanovarskiai atliks juokingų 50 vištų 1 šuva 3 kates visos ma
COLUCGES
si mūsų delegacijos Briuksely[6305 8. Halsted, 2407 W. Madison,
Ligšiol visi ūkininkai, nors monologų, dialogų. Pradžia 8 šinerijos kaina $5,700.
1880 H. WeUs St.
je, kuomet galima laukti iš Air iš tolimų valsčių, turėjo vež vai. vakare.
40 akerių 4 mylios nuo miesto
187 Mokyklos
liantų Valstybių tokio de iure
Siuvimo, Patterny Klrplti malkas apskrities vak)ybai,
gera žemė geros triobos 5 kamba [mo,Moko
Chicago
Heights
Lietuviai
DeeigTiing btsntut Ir narnama.'
Lietuvos pripažinimo ir ar tei intendantūrai, komendantūrai
rių
stuba
pusėtina
barne
puikus
[Vietos
duodamos dykai, Diplomai/
singos yra žinios, jog klausi ir kit. Dabar gi šiame posė prašomi paremti Altorinę dr- sodas 100 medžių oboliu 50 pičių [Mokslas lengvais atmokėjimaia i
tiesos dienomis Ir vakarais. Pa-'
mas dėlei Lietuvos nepriklau dy tas liko kiek palengvinta ją. J i rengia vakarą ne savo 2y2 akerių žemvuogių kaina $3,000 reikalaukit
knygelės.
naudai,
o
tam,
kad
tuo
pelnu
Tel.
Seeley
1«48
somybės pripažinimo busiąs tuomi, kad, kurie norės, galės
80 akerių 60 dirbamos 20 ganyk
S
A
R
A
I
^
ATEK^plmialna*.
pakeltas ateinančiame Aukš išmokėti vietoje pinigais ir ne galėtų puošti, dabinti mūsų los 2 mylios nuo miesto, puikus so
das užsėta kviečių ir dobilu po visa
čiausios Aliantos Tarybos po važiuoti tolimos kelionės, ar bažnyčią.
A. J . K.
stuba skiepas gera barne su gyvu
sėdyje.
ba jei norės, galės po senovei
liais ir su mašinoms kaina $6,600 *JTel. Canal 8222
Nuo Lietuvių
delegacijos važiuoti malkų vožti ir pinigų
ROSELAND. ILL.
120 akerių tik ^4 mylių nuo S DR. C I CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
pirmininko gerb. Ern. Galva nemokėti.
miesto 60 dirbamos kita gero miško •j
Weat 22-nJ A So. Leavitt
Geg. 20 cL Visų Šventų pa ir g e r a g a n i k l a u p e l i s teka p e r l a u - £2201
nausko yra gauta tokia ka
oj
Chicago
Be to Telšių miesto valdyba
•jValandos:
9:10
A. M. to IS N.J
ka
4
geri
arkliai
visos
mašinos
ge
rapijos
svetainėje
buvo
su
blegrama is Gejružės 19 die- ir Valsčiaus Taryba nutarusi
#
1:00
P.
M.
to 8:00 P. M.
ros triobos sodas kaina $7,000.
šauktas
visų
draugijų
įgalioti
nos:
#agA#aAa#A!A*aAa:fejajiA#&8A#*
daryti Telšiuose jomarkus kas
60 akerių 50 dirbamos, kita ga
nių
posėdis
kaslink
siuntimo
"Praneija ir Anglija forma mėnesį pirmą (utarninką) an
nikla ant pat miesto linijos žemė
atstovo
Washingtonan.
Kitas
tradienį.
Manome,
kad
žmonės
liai prižadėjo pripažinti de
geras molis su juodžemių maišytas I
DR. S. BIEŽIS
iure Lietuvos Respubliką ar ims labiau lankyti miestą ir posėdis buvo Geg. 22 d. Atsto 10 akerių užsėta kviečių 6 naujų
IR CHIRURGAS
ty m iausiame Conseil Supvcme pakels jo būvį. Tas sumany vauti Roselanda tame Lietuvių dobilu 6 alfa — alfa 10 kornų
2201 West 22nd Street
posėdy.
Delegacijų
pir mas liko apskrities valdybos piliečių suvažiavime Washing- 10' avižų, bulvių ir tt. puikus so gTst. Canal 6222
tone liko išrinktas pilietis J. das apie 100 vaisių medžių, upe gRes. S114 W. 42nd Street
mininkas Hymans pilno suve priimtas.
Tel. McKinley 4t8fcJ
Savickas.
,
lis
teka
per
farma,
gera
murinę
reniteto pripažinimą yra dek
Tat šiuomi pranešame vi stuba 10 kambarių ir geras skiepas
laravęs Tautų Sąjungos vardu
bet, mūsų sargybos apšaudyti, soms Roselando draugijoms, "furnace" šildoma vanduo ir
Gegužės 6 dieną,
būtent Šv. Petro ir Pauliaus, maudynės stuboj taip kaip miesto
Galvanauskas." iššovė apie 60 šūvių, pasitrau
Šv. Mykolo Ark., Šv. Vincen geros barnes kiaulininkas, vištininkė atgal į Varnėnus.
LIETUTIS
to a Paulo, Šv. Onos, S. L. R. kas, kietis mašinoms pašiure-garaKaip spėjama iš laikraščių,
GYDYTO/AS
I R CHIRLRGJUI
K. A. 33 kuopos, L. Vyčių 8 ge. Laukai aptverti dratinėms tvo
tasai Aliantų Tarybos posėdis
Ofisas ir Gyvenimo rlat*
Kardinolas Gasparri notoje
8252 South Halsted Street
kp. Kalvarijos Stacijų ir ki roms. Kaina $7000.
dėlei Silezijos klausimo turės
Ant rlrirnu UnlversaJ etas* Bnnk
niusų Atstovui «prie Vatikano
Turime ir mažesnių farraų kaip Valandos nuo 10 lkl 12 ryte; nuo
toms da neužsigistravusioms,
įvykti jau šią savaitę ir rei
2 iki 4 po pietų; ano 7 iki 2 vak.
kan. Narjauskui pranešė, kad
kad savo mandatus priduotu- atvažiusite pas mus, mes apvešime
kia spėti, jog sulig Pranei jos
Nedėllomia nuo l t Iki 1
Šv. Tėvas padaręs tam tikrų
TeUfssuM
mėt atstovui nevėliau kai pen parodyti visas ukes kurios tik ge
ir Anglijos pažadų, tame po
—J
žingsnių Lenkams su Lieturos.
Ūkės
geriausia
pirkti
nuo
pa
ktadienio vakare,tuojau po pa
sėdyje bus pakeltas ir Lietu
viais Bruksely sutaikyti.
maldų parapijos knygyno kam čių savininkų nes agentai nusuka,
vos de iure pripažinimo klau
nusipirkus čia uke džiaugsiesi nes
bary.
simas.
čionais visi Lietuviai gražiai gy
Susisiekimo Ministerijos pra
L. L. P. Komisija. vena. Reikalaujant daugiau infor
• Ii
Ii • i •
i
nešimu, pajamų gelžkelių sri • '
Perkėlė seavo ofise po num
SMULKIOS ŽINUTĖS.
macijų rašykite pažymėdami kiek
tyje buvo: š. m. KQVO menes]:
TĖMYKITE
— 1729 So. Ashland Aveniu
turite piningų pradžiai, tuomet
plačiųjų
gelžkelių
4,432,067
Specijalistas
Balandžio 19 d. apie 5 vai.
Kensingtono Lietuviai ga mes galėsime Jums nurodyt kokia
>ŽIOVŲ,
MOTERŲ Ir VYRŲ lilOl
auks. 70 sk.
Varnėnų . kaimą atvyko 2
lite gauti nusipirkti "Drau farma galima nupirkti su tiek
ralandosnuo 10 lkl 12 išryto; ano
kapitalo.
kuopos Lenkų pėstininkų. 17 siaurųjų gelžkelių 493,264 auks gą" dienraštį pas p.
iki 5 po pietų; nuo 7 iki t : t f
rakai
s Nedėliomis 10 kii 1
58 sk.
IG.
TYtK^nplĄ
K. DAUNORAS.
žmonių žvalgyba 7 vai. prisiar
314
Box 7 \
Custer, Mieh.
tino prie Joniškio miestelio, *
Viso 4,925,332 auks. 28 sk.
Ave.

FARMĮĮ BARGENAI.

Nerviškas?

Metraštį

I

•
•

1916 m.

I

Kleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

S

JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų
b) draugijų e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
A. iPetraičio. observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.

I

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų,
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė Įvairių įvairiausių aprašymų.

S
8

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
kny£$ jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos
Lietuvą, kaip mes matome
Kainą: Neapdarytos

56c.

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

"DRAUGAS" 1HJBLBHBIG CO.
2334 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois.
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

I

ATSPINDŽIAI
n

—•

m

r

j

-

L

i

- - -

Juose paveikslais nušviečiama:

i
i

1) armijos gyvenimas ir veikimas,
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
Kaina: metams (12 Nr.) 36 auks., vienam num. 4 auks.

Amerikoje metams 2 doHeriai
Adresas: Kaunąs, Generalis Stabas,
"ATSPINDŽIŲ" Administracijai.
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Dr. Milės' Nervine

•

Į

DR. S. MIKELIS

DR. CHARLES SEGAL

II

' I M I

LIETUVOS ŽURNALAI
Įsigykite gražius, turiningus ^Lietuvoje išleidžiamus
laikraščius knygų formato.

mėnesinius

Lietuvos Mokykla, mokslo laikraštis, pašvęstas mokymo ir auk
lėjimo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris $1.59
Draugija, literatūros, mokslo ir politikos žurnalas. Num.

•
•
I
I

Ganytojas, dvaslškijai skiriamas laikraštis.
raštai ir oficijalmės bažnytinės žinios. Numeris

Dvasinio

I
0
I

£0
turinio
.25

žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams, Gražių apysakų, žinių ir dvasinio turinio raštų # Numerio kaina
t

|

I

Turime vėlesnių ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo
ir išminties Šaltiniai, puikiausias dvasiai maistas.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

S

"DRAUGAS' PUBL. CO.
2 2334 South Oakley Avenue
Chicago, Ulinois.
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John Ruski n
BEST

AND

B1GGEST

CIGAR

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

{&M

Skubinkite užsisakyti 1921 metams

"IC A R I "
Jis uusViecia mūsų armijos gyvenimą ir darbuotę.
Jis duoda daug naudingu patarimu kariuomenės reikaluose
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
Jis,parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms
nugalėti
v
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų.
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos nepriklaasomybės, privalo skaityti

"KART'
Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai

• •••••••«<•««•«•!

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį"

.

Šeštadienis, Gegužės 28, 1921

0*100*8

CHICAGOJE.
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atsilankė gana daug.
IŠKILMĖS ŠV. KAZIMIERO blikos
Programa buvo graži, ypač
vykusiai išėjo operetė, kurią
KAPINĖSE.
atliko abiejų ,\j<Sių p-lės Pili-

paitės mokiniai.
j AREŠTUOTI KETURI PLĖ
Gegužės 30 d. Šv. Kazimie
ŠIKAI.
ro kapinėse, kaip pirmiau, Daugelis dalyvavę progra
taip ir šįmet bus iškilmingos moj gavo gėlių bukietus, taip
Detektivų būrys areštavo 1 pamaldos už mirusius. Egzek gi ir p-lė Pilipaitė, mokytoja.
"Grand j u r y " apkaltino ir
padavė teisman dešimt j žmo automobilinius plėšikus, kurie vijos prasidės lygiai 10:30 rytą. Po programos buvo šokiai.
Petras Šliogeris.
nių, kurie su bombomis terori su pavogtu automobiliu užpra Kapinių valdyba kviečia vi
zavo skalbyklas streikuojant eitą naktį trankėsi po pietinę sus klebonus, kunigus, vargo
miesto dalį ir užpuldinėjo žmo nininkus, visas draugijas
ir
inžinieriams.
nes.
pavienius katalikus atvykti į
Teisman paklius ir daugiau
šias iškilmes.
Cbicag-os bombininkų. Jie ei
Gegužės 29 d., 2:30 vai po
NORI
ARBITRACIJOS.
Mums Lietuviams katalikams pietų Liet. Darbininkų Sąj.
na greta su statydinimo na
yra neapsakomai brangu, kad Chic. Apskričio įvyks susirin
mų gTafteriais (papirkimų cKontraktoriai
su
amatninkn
turime progą skaitlingai susi
mėjais).
unijomis nesusitaiko. Amati rinkti ir galime bendrai pasi kimas Šv. Kryžiaus par. svet.,
Town of Lake, Chicago, UI.
ninkai
stovi
už
savo.
Jie
nori
melsti
prie
Augščiausiojo
už
SAUGOKITĖS APGAVIKŲ.
Kuopos prašomos prisiųsti
$1:23 darbo valandoje. Kont savuosius.
savo atstovus.
Valdyba.
Šiaurinėj miesto daly val raktoriai duoda $1.00 ir dau Aš ypatingai meldžiu, gerb.
kiojasi koks jaunas vyras ir giau nieko.
vargonininkų išanksto prisi- IŠ DIEVO APVEIZDOS
Amatninkų
unijų
tarybos
iš namų savininkų mėgina vi
repgti prie reikalingų giedo
PARAP.
sekretorius
Koarny
skelbia.,
lioti pinigus. Jis sakosi esąs
jimų, ir, kad išanksto man pra
apskrities iždininko agentas ir jog kitokio išėjimo nesama, neštų laiką ir vietą, kur gali
Šv. Jono Evangelisto dr-jos
už paskirta sumą galįs suma kaip tik pasiduoti arbitraci- ma pristatyti automobilių del
mėnesinis susirinkimas įvyks
žinti žmonėms taksas. Lengva jai. Amatninkai su tuo sutinka. nuvežimo jų į kapines.
sekmadieny; Gegužio 29 d.,
tikiams jis palieka pakvitavi Taip Chicagoje ir nestatydi
Kun. M. Krušas,
1921 m., 1 vai. po pietų, Die
mus, buk jų taksos busią su nami nauji namai. Apie 70,000 Kapinių valdybos pirmininkas.
vo Apveizdos parap. mokyklos
darbininkų bedarbiauja toje
mažintos 40 nuoš.
kambary (So. Union ave. ir
•Piliečiai prašomi tą ypatin darbo šakoje.
MISIJOS.
18-tos gat.)
gą apgaviką paduoti polieijai.
Belgradas, Eerbia, Geg. 27. Nekalto Prasidėjimo Šv. Ma Visi nariai prašomi susirink
ti ir naujų atsivesti kol ne
PARODAVO BEDARBIAI —Gen. baronas P. Wrangel, rijos Panos bažnyčioje prasi brangus įstojimas.
buvusis priešbolševistinis va dės misijos sekmadienije, Ge
KARO VETERANAI.
Valdyba.
das Krime, su savo Stabu at gužės 29 d. ir baigsis Birželio
Vakar Cbieagos vidumiesty keliauja šičia ateinanėią sa 5d. Misijas laikys gerb. tėvas
parodavo keli tūkstančiai J>e- vaitę. Jis užims rezidenciją Alfonsas Maria, C. P. Širdin ROSELANDO LIETUVIAMS.
darbiaujanėių karo veteranų. Karlovoj, ties Dunojum, už 30 giausiai kviečiu visus daly Nebūkite be "Draugo".
"Draugo" dienrašty galima
vauti misijose ir naudotis Die
Tai buvusieji kareiviai ir ju mailių nuo Bei<rrado.
vo malonėmis, reikalingomis gauti pas:
rininkai. Jie reikalauja darbo.
mūsų sielų išganymui.
Nurodė, kad su jais neteisin
ANT. LEVGAUDA
gai apsieinama. Karau jie pir
Kun. V. Briška.
10624 So. MichiganAve.
mutiniai buvo šaukiami. Po
karo jiems atmokama nedarIŠ NORTH SIDES.
Tel. Drover 7 t 4 l |
IŠ WEST SIDĖS.
———
Nedėlioj, Gegužio 22 d. 42
Aušros
Vartų
parapijos
baNUŽUDYTAS ANDREA
LIETUVIS DEHTISTAS
vaikučiu priėjo prie Pirmos
zaras par. kieme prasidės Dir
4711 SO. JUSBLAMD AvTCMUB
DRAUGAS/
Šventos Komunijos. Gražu bu
arti 47-tos Gatvės
želio 5 d.
Valandos:
nuo 9 ryto lkl 9 v a k j
vo žiūrėti, kaip gražiai sese
Šaradomis nuo 4 lig 9 vakar
Vakar anksti rytą ties num.
Aušros Vartų parapijos pik rų išlavinti vaikai poromis ar
155 West 37 Place nužudytas
nikas bus Birž. 26 d! National tinosi prie Dievo Stalo priimti
žuvusiojo nuo piktadarių ran
Viešpatį j savo širdis. įspūdį
darže, Riverside.
kos D'Andrea draugas, Mielidarė ir vaikučių tėvai, kurie
ael Licari.
tuoj po savo vaikų visi beveik
I š NORTH SIDĖS.
Pirmiau jis įgyveno 19 ^'ar
ėjo prie Šventos Komunijos,
l
ADVOKATAS
doje. Bet kuomet toje wardo- Šv. Juozapo A pi o.kuno dr-jos kad padokojus Dievui už taip
je pakilo politinės galvažudy- piknikas bus Iviigpj. 14 d. Po- gausias malones, suteiktas jų g 29 South La Salle Street £
Kambarį* SS«
|
vaikeliams.
bės, Lieari persikėlė kitur gy lonia darže.
Telefonas Central 03!>0
g
venti.
Matyt, jis nužudytas
Altoriai buvo papuošti gy H • • » • • • * • • • • • • • • • • • • - » » ii
tais pačiais motivais, del ku
vomis gėlėmis, ypač labai gra
IŠ TOWN OF LAKE.
Vakarais, 812 W. 33rd St. !
rių žuvo ir D'Andrea.
žiai atrodė didysis altorius, ką
Telefonas: Ynrtlt 4481
Policija areštavo keletą in- Birž. 19 d. School Hali svet. tiį' gražiai atnaujintas.
(••••••••••••••T
Gegužio
24
d.
parapijos
sve
tariamų piktadarių.
Šv. Kryžiaus mokyklos auklė
~ — »
Licari turėjo saliuną po num. tiniai rengia vakarą mokslo tainėje Lietuvos Filmų Ben Tel. Randolph 2898
drovė rodė krutamosius pa
metu užbaigimui.
3701 So. La Salle gat.
'O'
A. A.SLAKIS
veikslus. Kadangi tą vakarą
ADVOKATAS •
Ofisas vidumiesty j
buvo
gana
šilta,
tai
publikos
CICERO, ILL.
NIEKO NAUJA SU GATVE
AKSOCIATION BLDO.
buvo neperdaugiausiai. Pa
19 So. La Salle St.
KARIAIS.
Valandos:
9 ryto lkl 6 po platu
Cicerieciai kad rengiasi, tai veikslai įdomus.
Panedėlials iki 8 vakare
Rengiasi prie savo parapijos
Nedėliomls ofisas uždarytas
Geg. 29 d. Šv. Mykolo baž
Gatvekanų kompanija Chi- p i k n i k o B l r ž 5 d B e r f f m a n o
nyčioje iškilmingai bus ap
Gagoje knkštauja. Ima aštuo- d a r ž e > R i v e r e i d e I 1 L
vaikščiojama
Dievo
Kūno /g=r=Ž~~5:
nis centus nuo žmonių už va
UPnotfe Seeley 7489
šventė.
Iškilmės
prasidės
1Q:30.
žinėjimą ir viskas. Nei miesto Geg. 29 d. L. Vyčių 14-ta
DR. I. M. FEINBERG
Jei oras bus gražus, procesi Gydo
specijallai visokias vyrų tr
majoras, nei gubernatorius, nei kuopa rengia gegužinę River
aioterų
lytiškas ligas
ja bus lauke.
kas kitas nieko nedaro tuo side, 111.
2401 Madlson Str., kampas WesI. Čepulis.
tera Ave., Chicago
klausimu, nors prieš rinkimus

Durnai ir Nemalonus Virimo

BOMBININKAI PADUOTI
TEISMAN.

•

*

Kvapsnis Sugadina Apetitą
Daugelis moterų niekados nesidžiaugia valgiu, kurį jos pačios
pagamina, kadangi kvapsnis valgio, kepamo taukuose arba kitokiuose
riebaluose, sugadina apetitą. Jos atsisėda prie stalo ir suvalgo tik mažą
dalelę to, ką jos turi suvalgyti del palaikymo savo sveikatos 4r gyvasties.
Prie to dar, tas nepriimnus kvapsnis paverčia visą stubą į nema
lonią padėtį. Virimo kvapsnis pasiekia net kaimynus,- kas padaro daug
nemalonumo šeimininkei iš atžvilgio kaimynų atsinešimo linkui to.
Moderniškos Šeimininkes tą viską jau prašalino. Jos vartoja
Mazolą —- vietoj taukų bei kitokių riebalų.
Moterys, kurios gamina valgius pagal naujausio išradimo, sėdasi
prie stalo po valgio pagaminimui ir džiaugiasi pagamintu valgiu. Ma
zolą nedega ir nerūksta. Jos pluta ant valgio paviršiaus apsaugoja
išsiveržimą kvapsnio iš pagaminto valgio, kaą padaro valgį gardesnių,
riebesniu ir lengvesniu suvirškinimui.
Galite kepti žuvį arba cibulius Mazoloj ir tą visą
jūs negalėsite užuosti' būnant kitam kambaryj.
Mazola parsiduoda po pusę kvortos, kvortą, pusę
galiono ir galioną mieros blešinese visuose groserio
krautuvėse.

PRANEŠIMAI.

i *

•

—
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UŽTIKRINAME:
Jeigu jūs nebūsite galutinai
užganėdinti kokybe ir ekonomiškumu
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
žins jums pinigus.
CORN

PRODUCTS REFINING
COMPANY
v
17 Battery Place, New York.

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

9% PINIGAI 9%

Dr. C. Z. Vezelis

Kurie mažiau uždirba yra

NENAUDINGI
Mes siūlome

• V. W. RUTKAUSKAS [
I

Channel Chemical Company

i

dirbtuvės, kuri randasi prie

45-th St. ir Westeni Blvd.

PO $67.50

3

Moka $6.0d už šėrą dividendų. Platesnių žinių
kreipkitės arba rašykit

i

m
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Valandos: 8—4 po Piet

butą gražių pažadėjimų.
PAMETŽ SAGUTC.
Daug ko tikėtasi nuo augščiausio šalies teismo Wasbin- Geg. 22d. Marquette Parke
gtone. Bet tas teismas pertrau L. Vyčių 36-tos kuopos išva
kė sesijas keliems mėnesiams. žiavime p. J. A. Miekeliunas
pametė "Victory" sagutę. Jis
AIRIJOJ ATRASTA AMERI radusio meldžia sugrąžinti ad
resu:
3140 S. Wallace str.,
KONIŠKOS AMUNICI
Chicago.
JOS.
CICERO, ILL.
Londonas, Geg. 27. — Iš
Dublino pranešta, j o g pradė
Pranešimai.
jus Kovo 26 d. Airijoje Ang
lai susekę ir konfiskavę 16,- Geg. 29 d. visi nariai Liet.
388 svarus amerikoniškos^ a- Kareivių dr-jos susirinkite į
municijos.
Žvibo svet. 1 vai. po pietų. Iš
ten troku važiuosime į Liet
Washington,
Geg. 27. — Raud. Rožės kliubo pikniką
Gen. Wood pakviestas aplan Stickney Parke.
Valdyba.
kyti Kiniją. Jis keliaus ten,
—
kuomet atliks savo darbą Phi- Geg. 29 d. visi nariai Cilipinų salose.
ceros Liet. Pašelpos kliubo su
sirinkite į Tamuliunenės svet.
Chicagoje pramatomas duon 1 vai. po pietų. Troku važia
kepių streikas. Duonos gami vime į Liet. Raud. Rožės kliu
nimo firmos siaurina darbi bo pikniką Stickney Parke.
ninkams užmokesnį.
Valdyba.

i

7—9 TajtJ

IŠ BRI6HT0N PARKO.

INVESTINIMO APSAUGA
707-35 So. Dearborn St,
Chicago, 111.
Ofisas atdaras kas diena ir subatoj nuo 9 iki 5.
Kalbame lietuviškai.
j

/gs^s»'^^^^s-'č-čSž^'r^=žs=ž=5ž^

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street
CHIOAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 50SS
Valandos: — 8 lkl U II ryto:
6 po pietų lkl 8 vak. Nedėlio
mls nuo 5 lkl 8 ral. vakare.
ššžJjJ&š^^szšš&SšStacSz

Geg. 22 d. parapijos darže
buvo pirmas piknikas. Jį įPraktikuoja 30 motai.
rengė moterys bei mergaitės
Ofisas 3149 So. Morgan St.
Altorių Puošimo dr-jos. Nors Kertė 81-ro St.,
Chicago, Dh
HPECIJAJLISTAJB
piknikas nebuvo plačiai išgar Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro
sintas, bet vis-gi suėjo gražios
niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto
publikos. Nežiūrėdamas kaiti lkl S po pietų, nuo 8 lkl 8 valan
nančių saulės spindulių, jauni dą vakarą.
Nedėliomls nuo 9 lkl t po piet.
mas smagiai šoko, o senesni
Telefonas Yavis 9S7
šnekučiuodami tankiai ėjo prie
bufeto lengvu gėrimėliu mari
no savo troškulį.
J
Tel. Yards 6666 Blvd. 8448
Reiškia, Brighton Parko mo
Dr. V. A. filMKlTS
terys ir merginos pralenkė vy Lietuvis Gydytojas, Chirurgas tt
Akuseras.
rus surengdamos pirmą pik
8303 H. Halsted St, Chicago.
nikų.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—8 ir
8—8 vakare Ned. 19—18 iš ryto..
Buvęs piknike vyras.

DR. G. M. GLASER

T

IŠ WEST* SIDES.
Gegužio 21 d , 1921, Meldažio salėje buvo muzikos vaka
ras, kurį surengė p-lės C. Pilipaitės mokiniai. Pavyko. Nors
lauke buvo labai šilta, bet pu-

Francis Kibort & Company

J. P. WAITCHES
Lavvyer
LIETUVIS ADVOKATAS

4601 South Hermitage Ave.
Tel.

Boulevard

6080

I Didžia usis Gegužin. Piknikas
Rengia

. Švento Kazimiero Dr-ja Brolių ir Seserų

į Nedelioj, Gegužes-May 29, 1921-m.
National Darže, Riverside, III.
Pradžia 10 vai. ryte

Fufopean American B u raau

}žanga 25c.

Ypatai

Tai bua pitmas piknikas gražiausias nes dėlto, kad bus labai
įvairių pamarginimu ir bus visokių lenktiniu su dovonomis, todėl
kviečiame visus jaunus ir senus kuoskaitlingiausia atsilankyti, ir
paklausyti, nes mūsų orkestras gros da pirmų kart Chicagoj.
Kviečia Komitetas.

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

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
NOTARUI! SAS
Estate, Paskolos, Insurinai
Ir tt.
809 W. 35tli St., Kamp, Halsted St.
Tel. Boulevard 611
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. K e t ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki S po pietų.
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Jeigu Nusidegi
Tai aprišk žaizda ir uždėk

menthotatūm
Nušaldo ir greitai

užgydo.

Telefonas Armitage 9770

MARYAN S. R0ZYCKI

Cąrter's Iittle Liyer Pilis

MUZYKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plano, Teorijos tr
Kompozicijos
2021 N. Western Ave.
Chicago, I1L

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Vaistas Koris Reikalingas Visiems
Tikras tori pasirašymą*

Maža Pignlka
Mažas Dosas

S. D. LACHAW1CZ
LIETU VYS 6RABORIU8
uja laidotuvėm kopl*laiMt&. IUImeldiiu aUliaulctl. o
4 W. l A r d P L
Tel. Oanal S l f f
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