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ŽINIOS IS LIETUVOS

glais. Nors jų veikimas, sup-!PERANKSTI PRIE NEPRI STREIKUOJA VYRIAUSYBĖS DARBININKAI.
KLAUSOMYBĖS.
\
rantama, negali but širdin
gas, bet jie veikia. Neturi ki
APIE BRIUKSELIO DERY
LENKŲ SUMANYMAI.
tokio išėjimo.
Roma, Birž. 13.— Jau visa
Gyventojai prie to dar ne
BAS.
savaitė kaip čia, taip kitur,
"maištininkams"
priaugę.
t Lenkams
streikuoja vyriausybės darbi Kuomet kokia valstija turi
šiandie belikę nedideli Silezi
Manila, Birž. 13. — PhiliBelgų laikraščiai
praneša,
ninkai, kuomet vyriausybė at imperialistines tendencijas ir
jos plotai. Ir tie kasdien eina
pinų salos neveikiai gaus nuo
perdaug aikvoja visuomenės derybos vyksta geru keliu ir
sisako padidinti užmokesnį.
mažyn.
Dėdės Šamo nepriklausomybę,
Lietuviai reiškia didelį norą
Jų streikas yra "baltasis pinigus kitų šalių pavergimui,
Sąjungininkams beliks sun jei prezidento Hardingo ad
galutinai ginčą užbaigti. Bel
streikas". Kasdien jie eina pa tenai tvarkos viduje negali
kiausias darbas atlikti — tai
ministracijos
nusistatymas
prastomis valandomis į ofisus būti, o jei yra, tai karuome- gų laikr. " S o i r " sveikina Lie
atimti visus ginklus nuo "mai
tuo klausimu prigulės
nuo
ir j kitas darbavietes. Bet nu nės jėgomis palaikoma. Kas tuvių rašytoją Liubičą Milašą,
štininkų,"
kuomet
jie
bus
su
TURKAI SU GRAIKAIS Iš- SUOKALBIS UŽGROBTI
Wood-Forbes misijos raporto.
kart labjaus auga piliečių ne Lietuvos atstovą Prancijoje.
ėję nieko nedirba.
varyti
kokian-nors
provincijos
KONSTANTINOPOLIApie tai iškalno yra žinoma,
TROŠK? KRAUJO.
Del to vyriausybės veiki pasitenkinimas, streikai, sumi
kampan Tas butma. turės T w t i k g l u J š r e i š k ė a i š k i
Briukselis.
V—5. (Elta).
šimai ir tt. Ne kitaip yra ir
mas
visur
suparaližuotas.
but
padaryta.
v
v.
.
.
v
KemaJistai su bolševikais vis
Lenkijoje, kuri, norėdama už- Mūsų tam tikro korespondento
. . .
,
...
, itj sugryzęs cia po apvazineVieni ir kiti pasitiki laimėti.
0 T
Sunngin,„kij kom.s.ja, be j i m o s a Į ų
^
sėbraujasi.
Wood Jig
grobti" Lietuvos, Gudų, Ukrai- P i e š i m u , Geg. 5 d. Lietuvių
MIRĖ
ŽMOGUS
NORĖJĘS
to,
įsake
v.soms
Vok.e.nj
s*.
^
fe jo
Colmnbian kUube Tas
Konstantinopolis, Birž. 13.—
nos ir net Vokietijos žemes, delegacijos pirm. GulvanausNU&AUTI
KARALIENĘ.
vanonu
orgamzacjoms
ats.;
;.
M i u b a g sM
įas
iš phi]
Šitas istorinis miestas ir vėl
Londonas, Birž. 13. — Ang
į šimtus miliardų "markiu k a s tuT^°
P ^ a t i i ų pasimas
u
L
enku
mesti
atgal
skersai
upes
Oder.
,
.
.,
.
V1
pilnas militarinio
judėjmo. lijos slaptosios tarnybos agen
skolos yra įlindusi. Nors aš- ^ a
delegacijos
nų,
baigusių
amerikoniškus
uLondonas,
Birž.
11.
—
Broai
r
m
A
Tai prieš sprendžiamąją Tur tams pavyko susekti Rusijos
trių streikų dabar nėra, bet P ' »kenazy. Pasimatymas
niversitetus.
įdmoor
bepročių
įstaigoje
mi
KONGRESAS
APIE
ADMI
kų nacionalistų su Graikais bolševikų su Turkais nacio
nepasitenkinimų, įvairių rei- i v F k o P a s konferencijos pirPhilipinų
salų gyventojai
rė Roderick McLean. Jis Kovo
ROLA SIMS.
kovą. Nuo tos kovos* prigulės, nalistais suokalbį
užgrobti
^neturi išsidirbę pastovios val
kalavimų ir lengvesnės for mininką Hymansą.
2,
1882,
Windsore
norėjo
nu
kam teks dominuoti Mažojoj Konstantinopolį.
džios. Dauguma gyventojų pa
mos streikų esama. Jie ne ko
šauti tuometinę karalienę Vik
Vadinamas
negeistinu
svetim
Azijoj.
Tam tisklui bolševikai ilgas
skui savo vadus* seka kaip
kio bolševistinio
pobūdžiotorijai
šaliu.
laikas
koncentravo
savo
kapabaidytos avys.
Miestas yra kupinas Sąjun
bet ekonominio ir laisvės iš
ruomenę
Bessarabijos
fronte.
Washington, Birž. 13. — A
Toksai yra pilietinis padė- KRASSINO NĖRA KANADO kovojimo.
gininkų kareivių. Iš Maltos atNUŽUDĖ VAISTININKĄ;
/vyko Anglijos karuomenė. Ša Nuolat buvo sakoma, jog ta ną dieną kongrese buvo disku- jimas.
Lenkai — darbininkai, gal po
JE.
SUIMTI.
karuomenė
gaminama
pulti
limais miesto ir atokiau sto
suojama admirolo Sims pa- | Militariniu žvilgsniu sunku
Rusijos darbininkų daugiau
sakyta kalba Londone. Tasai kas šiandie
pasakyti.
Tas
vi Anglų ir Prancūzų karo lai Rumuniją.
Toronto, Ont., Kanada, Birž. sia kenčia maisto nepriteklių
Šeštadienį trys plėšikai inBe šito, Turkijos s ui tano admirolas kalbėdamas
apie klausimas dar neišrištas.
vai.
13. — Čia užginta žinia, kad ir laisvės stokos.
ėjo vaistinėn po num. 1259
ministeriai buvo darbavęsi iš Airius didžiai įžeidė Ameri- j Pasirodo, jog salos dar ne- buk turėjęs Kanadon
atke
Lenkai—darbininkai, gal po West 79 gat. ir vaistininkui
Atsigers kraujo.
reikalauti Sąjungininkų
at konus.
'pribrendusios prie nepriklau- liauti Rusijos prekybos komi bolševikais ir pagal sutarties, liepė pakelti rankas. Vaisti
Nuo Armėnijos pasienių iš šaukti savo karo laivus iš Au
Atstovas Gallivan iš Massa-' S o m y bės.
saras Krassin.
gauna didelius plotus Gudų ir ninkas Lawrence vieną plėši
ksinio
Rago.
vienos pusės ir nuo Jonian ju
di usetts valstijos,
demokra
Ukrainos žemių. Ten Lenkų ką pasveikino su buteliu gal
Savo keliu Kernai paša su tas, indavė rezoliuciją .parei BOLŠEVIKAI TURI KONG REGISTRUOS AUTOMOBI
ros — iš kitos Turku ir (iraiesama ne daugiau 15 žmonių von. Kiti plėšikai vaistininką
sudaryti kšdamas, kad admirolas Sims
kų koliumnos kitos prieš ki Trotzky'u pienavo
LIUS.
RESĄ MASKVOJE.
iš 100. Visi kiti esą Gudai, sušaudė ir be nieko pabėgo
tas su paskuba
maršuoja. nuosavą karo laivyną, pasik esąs negeistinas svetimšalis ir
automobiliu.
Ryga, Birž. 13. — Iš Mas
Kad susiaurinti vogimą au- Ukrainai ir Žydai.
Kaip tie, taip kiti baisiai iš vietus talkon Bulgarų karo turį but jam uždrausta gryžDetektivai atrado pamestą
Lenkijos valdžia, nenorėda
kvos pranešta, kad tenai bol tomobilhj Cbicagoje, parėdyta
troškę kraujo. Ir galės jo dar laivus, ir užimti Bosforą su ti Amerikon.
ševikai atidarę trečiąjį iš ei visose automobilių stotyse re ma dalyti ponų žemių pas sa automobilių. Ir pagal ano su
šilto atsigerti tiek, kiek jų Marmora juromis. Dardaneliai
Atstovas Gallivan sako, jo 3
lės
trečiojo
internacionalo gistruoti visus užlaikomus au ve, iš kitos pusės bijodama, sekė ir suėmė visus tris gal
turėjo but prisėti minų, kad admirolas
širdis norės.
įžeidė 18 milionų
Jie yra: Joseph
kad bežemiai ir mažažemiai, važudžius.
tomobilius.
sutrukdyti įplaukimą Sąjungi šios didžiosios respublikos pi- kongresą.
• Turkai nacionalistai
gin£
nesukiltų ir neatimtų iš jų čsfcionski, 19 m . / 4334 So.
ninkų laivyno.
liecių.
savo tėviškes. Graikai loš užNEPRAMATOMI NESUTI
Graikų klausime.
valdžios, sugalvojo įstatymą, Knox a ve.; Frank Rychlewski,
Bolševikų karuomenė iš Be
Kitas
atstovas
indavė
rezo
puolikii rolę.
Kraujas liesis
KIMAI PRANCŪZŲ SU
Kas link ginčų Graikų su sulig kurio visos žemės Gudi 2850 Keeley gat.; Charles Mc
ssarabijos
pasienių
turėjo
but
Unciją
paskirti
komitetą
ir
latakais sugraudžius
anuo
Turkais nacionalistais, tai An joj ir Ukrainoj, kur savinin Donald, 4852 Archer ave. Be
ANGLAIS.
laivais
perkelta
į
abu
Bosforo'padaryti
tardymus
apei
tą
toms ir sužvangėjus ginklams.
glija yra palanki Graikams. kai dar negryžę, konfiskuoja jų areštuota dar keli kiti.
šonu. Graikų armija Mažojoj kalba.
Prancūzai dideli tuščiakalbiai. Palanki todėl, nes Angoros mos ir dalinamos Lenkų ka
Vaistininkas mirė Auburn
Abieji pasitiki savimi.
Azijoj turėjo but sunaikinta.
Senate senatorius
HarriLondonas, Birž. 12. (Rašo Turkai yra ne vien Graikų, reiviams ir bežemiams. Tokiu Park ligoninėje.
demokratas, admirolą
Nežiūrint to, kad čia jau Trakijon be bolševikų ir Tur- s o n ,
bet ir Anglų priešininkai Ma būdu Gudų valstiečių, kruvi
septyneri metai liejasi krau kų turėjo įsiveržti dar Bulga- sinis \r ambasadorių Harvey angį. laikr. korespondentas).—
nu prakaitu sukurti ūkiai teks SUSPENDUOTA 55 POLIO
žojoj Azijoj.
jas, šiandie abi pusi kaip nie rai. Pačiame Konstantinopoly; pavadino "aukso dulkių dvy- Paryžiuje daug kalbama, jog
MONAI.
Prancija, tuotarpu,
remia Lenkų valdžiai, o per ją tik
trumpoj ateity turėsią suirti
ko nebuvus išnaujo kas mo turėjo įvykti skerdimas krikš n ai s. 11
gražieji Anglijos su Prancija Turkus, nes tie yra pažadėję riems Lenkams. Gudai-gi tu
mentas turi pradėti
naują čioniu.
Senatorius Uarrison
patasantildai. Tam tikslui esama apdrausti jos reikalus Mažo rės eiti pas naujus ponus Len Chicagos policijos viršinin
kraujo sėją.
Susekus tai visa, supranta- r į a admirolą prašalinti iš ka
kus bernauti, arba krausty- kas suspendavo 55 poliemonus,
joj Azijoj.
visokių priežasčių.
Ir abi pusi stipriai pasitiki rna, subįrėjo visi to suokalbio r o i a į V yno, gi ambasadorių atkurie tinginiauja ir kurie ne
Tečiau Prancija
įsitikina, ties į Ameriką.
plenai.
Bet
čia
tokioms
kalboms
ne
šaukti
iš
Anglijos.
savimi. Ir tie ir kiti turi pa
tikima. Valdiškose sferose p a - j k a d t i e T u r k u
pažadėjimai •Sumanymas Lenkų dvarinin pildo savo priedermių.
ruoštas skaitlingas karuomeBerlynas, Birž. 13. — Ba
Be to, tris leitenantus, uo
reiškiama, jog santikiai ne tik S a l i neišsipildyti. Nacionalis- kams labai pelningas, nes vie
GAUTA
PRIELANKIŲ
AT
nes.
varijos sostinėje Municbe gat
na, apsaugoja jų dvarus nuo lius policijoje darbininkus, panegali blogėti, bet visuomet tais negalima pasitikėti. Pran
SAKYMŲ.
Artimiausios dienos
paro vėje nužudytas neprigulmincūzai su jais jau padarė vie dalinimo, antra, padidina ma augštino kapitonais.
gali pasigerinti.
dys, kasgi pagaliau turės vie gųjų socialistų vadas Kari Ga
Suspendavimas reiškia but
ną taikos sutartį. Tą sutartį žą Lenkų skaičių Gudijoje ir
VVashington,
Birž. 13. —
Suprantamas
daiktas,
kad
re i s.
špatauti Mažojoj Azijoj.
nacionalistai sudraikė ir sut Ukrainoje. Toks likimas lau pašauktiems civilės tarnybos
Valstybės departamentas į pa
Prancūzai su Anglais turi nuo
rypė. Ir pasiuntė Paryžiun di kia ir Lietuvos bežemius iri teisman ir pasekmėje but pa
klausimą nusiginklavimo rei
monių skirtumą klausime Len
mažažemius,
jei Zeligowskis varytiems iš tarnybos.
džiai įžeidžiantį atsakymą.
kale gavo nuo keleto vyriau
kų, Graikų, Turkų ir kt. Bet
Kituomet viršininkas pas
Po to, suprantama, Prancu- pajėgtų užimti Kauną!
sybių
prielankų atsakymą.
tos skirtingos nuomonės neiPabaigus su bolševikais ko kelbė, kad apie 700 policmoLENKAI PRALOŠĖ ŽYGIUS Inas Anglų be pasipriešinimo Prielankiaujama nusiginklavi kiek negali pakenkti
gerė- zų atsinešimas į Turkus turės
vą, Lenkai pradėjo mažinti nų turės eiti laukan iš tarny
užėmė
miestą Rosenbergą, mo konferencijbs sušaukimui. siems abiejų tautų santikiams. žymiai atšalti.
SILEZIJOJE.
savo karuomenę. Kadangi ir bos. Nes tiek jų yra apsilei
svarbią Lenkų poziciją ir tvir
Stiprės
santikiai.
prieš tai buvo jau Lenkijoj dusių.
Anglai stovi už Lenkus.
AREŠTUOTA " S P E A K E Baigiamos traškinti Korfanty tumą.
Savo keliu, Anglija šiandie keli šimtai tūkstančių bedar Šiandie jis pradeda vykin
R'IO"
SESUO.
Prancūzų nuomonė klaidin jau ne taip karštai stovi Grai
Penki tūkstančiai "maišti
spėkos.
bių, tai karuomenės demobili ti tą savo programą.
n i n k ų " su 30 kulkasvaidžių ir
ga apie Anglijos nusistatymą. kų pusėje, kaip senovėje bu
Oppeln, Augs. Silezija, Birž.
zacija žymiai prisidėjo prie
Springfield, Mass., Birž. 13. Prancūzai visas laikas įsivai
keliomis anuotomis
tuojaus
tą.
Ji
pastaraisiais
metais
įsi
13. — Anglai baigia traškin
bedarbių padėjimo. Dvarpo TEISMAN ADVOKATAS IR
apleido Rosenbergą, kuomet —Suareštuota žemesniųjų kon zdina, jog Anglija priešginiau- tikino, kad Graikų tauta užsi
ARCHITEKTAS.
ti visas Lenkų "maištininkų"
niai džiaugiasi, kad išbadėję
greso
rūmų
" s p e a k e r ' i o " ja Lenkijai.
Anglai to pareikalavo.
tarnauja mažiau pasitikėjimo, darbininkai pusdykiai sutiksią
tvirtumas, kokias jie čia pa
(pirmininko)
Gillet
sesuo,
IŠ ten Anglai pasileido marBet yra neužginčijamas fak negu pirmiau. Tą padarė įvai apdirbti jiems dvarus.
Praeitą penktadienį "grand
sigamino ilgesniems laikams.
Miss Lucy D. Gillet. Automo
šuoti į industrijines Silezijos
tas, kad Anglija nemažiau rū rios politinės atmainos pačio
jury" atidavė teisman vieną
biliu jinai suvažinėjo 12 metų
Už kelių dienų Augštoji Sile
dalis, kurias turi Lenkai už
pinasi
Lenkijos
ateitimi,
kaip
je Graikijoje.
Ryga. Derybos su Latviais, advokatą, vieną architektą ir
mergaitę.
zija, kur įvyko palankus Vo
grobę.
pati Prancija. Anglija visuo
Taigi kuomet Prancūzai pa tebesitęsia. D-rui Purickiui pa 14 unijų viršaičių. Jie visi įkiečiams plebiscitas, ir vėl bus
Tarpe miesto Gleiwitz ir O- OLANDIJA BIJOSI BELGI met stovi už stiprią Lenkų lengva atšąla prie Turkų na gerbti rengė- vakarienę Latvių velti į papirkimus statant na
Sąjungininkų militarės komi
viešpatiją. Anglija juk visas cionalistų, gi Anglų pasitikė užsienių reikalų ministeris Me- mus.
der upės Prancūzai su Ang
sijos žinyboje.
JOS.
laikas duoda reikalingos pa jimas Graikais laipsniškai ei jerovičius ir Suomių atstovas.
lais pratiesė liniją, atskirda
Anglų karuomenė
veikia mi Lenkus nuo Vokiečių. Te
Amsterdam, Birž. 13. -— 0- gelbos Lenkams.
na mažyn, yra
gera proga Geg. 6 d. D-rui Purickiui pa
pagal išanksto padarytų pie nai tiems su kitais nebus pro landijos parlamentan paduotas Anglijos vyriausybė, ypač Prancūzams su Anglais ir Ma
gerbti buvo surengta opera.
nų. Tečiau tie pienai niekam gos susiremti.
sumanymas sumažinti regule- karo žygiuose, pati iš savęs žosios Azijos klausime suvie Latvių ir Estų laikraštinin
nežinomi. Klausiami Anglų ka
negali nieko atlikti be gyven nodinti savo nuomones ir grą kai rengiasi aplankyti Kauną. Svetimų šalių pinigų vertė, mai
rę Olandų armiją.
Prancūzai
duoda
pagelbos.
rininkai nesako. Kai-kurie pa
Tam sumanymui
prielan- tojų sutikimo. Premjeras Llo- žinti geruosius santikius.
Laikraštininkų
kongresas nant nemažiau $25,000, Birželio 11
reiškia, jog neturima definikad
Prancūzai ilgas laikas tvir kiauja socialistai. Jie sako, yd George žino gerai,
Taip gali būti ir Mesopo- Kaune turi įvykti dar Gegu buvo tokia pagal Merehants Lotiviu pienų. Kol-kas neleng tino, jog jiems negalima pat Olandija maža ir kaipo to Anglijos gyventojai priešgi- tanįijos klausime.
an and Truat Co.:
žės mėn. Atvažiuos apie 20
va susitaikinti su Prancūzais, varkyti Lenkų. Jie buvo nu kia turi duoti pavyzdį
Anglijos sterlingų svarui
3.74
ki niaus, jei jis prieš Vokietiją
Nors šiuo kartu stiprus ry žmonių.
kuriems vis dar gaila " maiš sistatę verčiau jiems gelbėti, toms viešpatijoms.
pavartos kokias-nors neteisy šys* abiejų šalių yra negali
Prancūzijos šimtui frankų 7.95
tininkų.' '
Italijos Šimtui lirų
4.85
negu su jais" pakelti kovą. \ Bet kitos partijos priešingos. bes. Ir todėl Prancūzų ofici- mas, nes Anglai nenori atski•
1.48
Bet šiandie Prancūzai at Jos nurodo, kad Belgija turi alė opinija čia neras sau pri rioS sąjungos su Prancūzais, BIZNIERIAI GARSINKJTĖS Vokietijos šimtui markių
Lenkai atskirti nuo Vokiečių. mainė savo nusistatymą ir nu
Lietuvos šimtui auksinų
1.48
skaitlingą karuomenę ir nema tarimo, jei toji opinija prieš- bet galimas bendTas darbas vi
"DRAUGE."
giniaus teisybei.
Lenkijos šimtui markių
.09
sais kitais žvilgsniais.
Aną dieną vienas batai io- sprendė bendrai veikti su An- no jos sumažinti.

Sprendžiamoji nova Turkų su
Graikais

Bolševikai su Kemalistais Norėjo
Užgrobti Konstantinopolį
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lenkininkų dvasiškių agentas,
tūkstančiais savanoriu; okupa
didelis lenkbernis Žemaičių
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS vo P5ume.
vyskupijos dvasiškis Z.
Del to lakūno žygio smarkų
Beabejo, priseitų parašyti iš
Eina kerrtlfnt Išskyrus nedėldienias. protestą tuojaus pakėlė Prantisą knygą, kur norėčiau iš
cija ir Suv. Valstijų vyriausy
PRENUMERATOS KAINA:
CHICAGOJ I R UŽSIENYJE:
dėstyti Lietuviams įvairias H»W Y 0 f « - HAMPURG
bė. Italija pradžioje sakėsi
DANZIO — LIBAU
Metams
•-•Vv»*;«a $8.00
Lenkų prieš mane nesąžiniškas
^"-«r
neturinti
nieko
bendra
su
d'm
Pusei Metų »»xj.'*tsAax»*
**°*
•• "•
Birželio 18
agitacijas. Kadangi ne tas šio G0TI»AND
Annunzio darbu. Bet kuomet
BUV. VALST.
ištikrųjų tamsta ėsi Lenku, laiško tikslas, užteks pridurus, SABfLAKD . . . . . . . Liepos 16
Metams . . . . . * . . » - . . . . > • • le.dO Sąjungininkai paskelbė pavar
Pusei Metų ...'«•......*,«*•) 8.00
kadangi "Poloaja ir Lituania'' kad, tokis svarbus Romos laik
8-čia Kliasa Tiktai
jėgą,
Prenumerata mokasl IŠkalno. Lai tosią prieš jį militarę
tai viena tauta, viena kalba, raštis kaip "CiviltaCattolica",
kas skaitosi nuo užslraSymo dienos
Italija
pati
pagalios
sutiko
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
skirtumas vien tame kad Lie jėzuitų vedamas, ir tasai drėbė
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir pašalinti lakūną iš Fiume.
Į
GERBIAMĄJĄ
"DRAU
miestą*
ir
grįžus
tėvynėn
lin
senas adresas. Pinigai geriausia sių
tuva iš senų senovės buvo Len į mane purvais, ačiū tik įsti išperkant krasoje ar exprese "MoTečiau pakol savo pasižada-,
GO" REDAKCIJĄ.
kime didžiai gerbiamam kovo
kijos provincija.
ney Order" arba Įdedant pinigus J
Tiesus Patarnavimas
tekmei apsigyvenusio Rpmoj
jimą
įvykino
praėjo
daugiau
tojui
už
tėvynės
idealus
ge
registruotą laišką.
Klaidingai Lenkų informuo
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . negu vieneri metai. D'Annun- Kadangi per ištisus 8 metus riausios kloties, ilgiausių me tieji žymesnieji Italai dvasiš sulenkėjusio Lietuvio praloto NEW YORK - HAMBURG
Parankiausias Kelias Rusams ir
2334 S. Oakley A ve., Chicago. zio parodė tiek daug atkaklu mano gyvenimo Romoje nė A- tų. Kaip žinome, kun. Kan. K. kiai nekartą pridėdavo dar: Skirmunto.
Lietuviams
Net mane šiurpuliai ima,
mo, gi jo vylingas patriotiz merikos nė Anglijos nė Euro- Prapuolenis pašauktas Lietu i(
TeL Roosevelt 7791
gaila, girdi, kad bedievių Lie
Twin-Screw
atsimenant šiandien sunkias Dideli ir Moderniški
mas taip nustatė fiumiečius, posLietuviai nepamiršo manęs, von į Užsienio Reikalų Minis
Laivai
tuvių inteligentų būrelis, kuni
morališkas aplinkybes, kuriose
kad daugelis norėjo tą miestą todėl apleisdamas Amžinąjį teriją.
gų Maskolijos idealuose iš
Birželio 16
pripažinti Italijai arba pačiam Miestą turiu priedermę pasa- Telaimin Dievas jo darbus! auklėtų, tankiausia už masko aš Romoje pradėjau darbuotis. Mongolia
Birželio 30
Už jokias pasaulio gerybes ne Manchuria
lakūnui.
lių pinigus, pastaraisiais lai
Liepos 14
sutikčiau antrąkart atsidurti Minnekahda
Pagalios Sąjungininkai pri
kais, kaipo "litvomanai" 2 ėmė
S-čia Kliasa Tiktai
padėjime,
kokiam
anais
laikais
vertė Italiją prieš lakūną pa
si skaldyti amžiais pragarsė
Atsišaukite i Kompanijos Ofisą.
esmi
buvęs.
vartoti ginklą. Tasai "pasida
14 N. Dearborn St. Chicago.
jusią Lietuvos ir Lenkų vieny
Sunkiose
aplinkybėse,
kurių
vė". Galop Italija su Jugosla
Arba pas Lokalius Agentus.
bę, kad sulig Rusijos noro at
vija padarė sutartį, kuria
skirti katii Ūkiškąją Lietuvą čionai datyriau, raminausi a. a.
miestui Fiume pripažinta lais
nuo Lenkų ir Romos bažnyčios Vyskupo Girtauto žodžiais,
i— -j
vė ir nepriklausomybė.
ir patraukti ją "skizman." Ir man su juom atsisveikinant
D'Annunzio valdymo metu
daryk, tu žmogau, ką darąs, pasakytais: "Sunkus bus tenai
Fiume daug nukentėjo. Ir
prieš taip giliai įsiskverbusią, tavo padėjimas. Turėk kan
Lietuvos veikėjams gerai pažį trybės, pereis laikas, pažins ta
Chicagos namų statymo in kuomet tenai įsisteigė pasto
Praktikuoja 30 metai.
ve
ir
atsimainys
nuomonė.
Tuo
vesnė
valdžia,
ji
pareikalavo
Ofisas 8140 80. Morgan B*.
stamą, Lenkų seną giesmelę!
dustrijoje susekta tik vienų&
«
r
t ė «2-ro 8C,
CfeJoago, HL
tarpu
užsiimk
Lietuvos
praei
vieni papirkimai. Tie papirki Italijos vyriausybės atlygini
Padėjimas buvo keistas, juo
8PECIJALJSTA8
timi Romos bibliotekose, tujen Moteriškų. Vyriškų, taipgi
mai kartojosi ilgus metus. Taip mo už padarytus miestui nuo
labiau mano, kadangi prieš
,. istorik
_
niakų Ilgų.
tai
bevarty
stolius.
Tuos
nuostolius
padarė
buvo prieš karą ir paties karo
man atvažiuosiant Romon jau. ^
^ ^ n e b u s i (ai j a u .
OFISO VALANDOS: Nuo l t r/to
iki t po pietų, nuo I liti • •alanlaikais. Papirkimai vartoti, lakūnas d'Annunzio. Nuosto
buvo pagyvimvs čionai žino-! t r u s
t p,cpah,>,
4a rakars.
plepalų,
kuomet namų statymas buvo liai siekia dešimties milionų
Nedėliomls ono V iki 2 po plM.
mas Lietuvių tautinio atgijimo Dirbdamas Vatikano biblio
dolierių.
Ir
Italija
turės
užmo
Tv>lefuiias Varto * * 7
pigus ir kuomet pabrango. Sta
priešas, Vilniaus gubernijos tekoje ir arkyvuose savo Tė
— - •
tant kokius didesnius ir ypa- kėti.
dvarjH)nis Tpolitas Korvin-Mi vynės praeitimi, aš žiurėjau į
tingesnius namus, darbininkų To avanturisto pavyzdžiu pa
lukas ar Milevskis, kurs Pran savo priešus, tarsi, į mažo
unijų viršaičiai (daugiausia sinaudojo Lenkų generolas Že
cūzų kalba jau buvo išdalinę S ii varumėlio" blogai išauklėtus
ligovski.
Šitas
varu
okupavo
^business" agentai) nuo konRomos
dvasiškiems-gal ki vaikus. Gaila man buvo ypa I Dr. M. T. STRIKOL'IS i
Gydytoja* Ir Chirurgas I
traktorių arba nuo pačių namų Vilnių. Tą padarė su Varšanams knygelę, kurioje netiku tingai jaunesniųjų kunigu, kad • Lietuvis
Peoples Teatro Mane
savininkų (reikalaudavo kyšių. vos valdžios žinia. Varšava 1Ssiai apšmeižė Lietuvos kunigus .irJLcnkų ktfrle vieton''rimto • l « l « W. 47 Ih Str. TeL BouL 1601
Tie reikalavimai visuomet bu pradžių mėgino apaifrnti pa
• v a l a n d o s : 8 1W • rak. Nedėl l t I
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• i k i 12 ryte.
I
vo griežti. Grūmota darbo sauliui akis, buk ji nieko ben
Rcs. 2914 W. 4Srd Street
ką, Alsauską, o labiausia ma-1 N a z a r c t a n k ų liežuvavimu apie
trukdymais, streikais. Iš to dra neturinti su Zeligowskio
Nu* ryto iki piet
ne, kaipo rusofilą ir baisų m a n e
|TeL
McRinley 203
daugybė darbininkų viršaičių darbu. Galų gale turėjo prisi
!
Lenkų priešą.
Į / T o ] d o s o ^ a p l i n k v b o s c pra._
Kun. Kan. Kazimieras Prapuoiems
praturtėjo. Jie susikrovė di pažinti, kuomet Lietuviai pasiTo dar negana. Pėdomis dėjus fra* Romoje gyventi, nedelius turtus. Gyveno tarsi ketino padulkinti Zeligowskio
t
kyti bent ačiū savo Gerad., Paskutinėmis šio mėnesio Milo ar Miluko, kaip jį ten tikėtai gavau laišką iš Amekokie kapitalistai. Lėbavo. Ne skvernus.
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pasidalindavo viršaičių vieto Avanturistas Zeligowski kaip Neįstengdamas parašyti į kiek dienomis, pasirįžęs grįžti Lie lietuviškai pavadinti, atsekė r įkos, kame mažai man paRomon Lietuvos I^nkų-ende-' c i a m pažįstamas kunigas primis ir kiti kitus žudydavo.
Vilniui, taip Vilniaus sričiai vieną asmeniškai, aš sumaniau tuvon, aš pirm negu apleisti kų delegatas grapas Aleksiui-| į t 500 lyrų spaudos įviPerkėlė seavo oflsa. po nmn
s un e
Romą
skaitau
viena
iš
svar
padarė
daug
nuostolių.
Kuo
atlikti šitąją šventą savo prie
Ilgus metus tylėta apie tuos
biausių savo priedermių ištar dra Tiškevičius, kurs tiesiog«kalams, žadino* mane skelbti *4729 So. Ashland Avenueg
met
Vilnius
bus
paliubsuotas
BpecUalistao
prajovus. Tik šįmet tie krimi
dermę per Oerb. " D r a u g o "
begėdiškai stvėrėsi melo, kad R o m o s laikraščiuose Lietuvos
ti
kuonoširdingiausį
"
A
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ū
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•DŽIOVŲ,
MOTERŲ Ir VYRŲ L I G U |
naliai darbai išvilkta aikštėn, nuo to užpuoliko, Lietuva tu Redakciją.
jokiu gyvu būdu nedaleisti ma reikalus, prisižadėdamas ir to
Gerbiamiems Amerikos ir.Eu10 iki 12 išryto; n n o |
kuomet daugeliui jau įkyrėjo rės pilną teisę pareikalauti
nęs kapelionu Šv. Stanislovo liau medžiagiškai padėti man •|Valandosnuo
2
iki
6
po
pietų;
nuo T Iki 8 : I # |
Prisiijzdamas tat, keletą pa ropos Kunigams ir Pasaulie
Varšavos
atlyginimo.
Nedėliomls
10 kii 1
rakai e
bažnyčios.
kyšių reikalavimai.
i
šitąjį
darbą
vesti.
Buvo
tai
Telefonas
Drezel
SSM
čiams
—
Vyrams
ir
Moterims,
dėkos žodžių į visus savo Ge
•
Šitų dviejų Lenkpalaikių Bostono klebonas kun. Ta
Po to tuojaus paskirta legisradarius, turiu garbės prašyti kurie nepamiršo manęs, mano darbą tęsė tolyn apsigyvenu
lativė valstijos komisija ir jai
nias Žilinskas. .
Gerb. Redakcijos teiktis duoti čionai kančios dienose, prilai sieji Romoje
sulenkėjusieji
pavesta nagrinėti papirkimų
vietos savo skiltyse mano raš kydami mane kaip morališkai, Lietuviai, Baltgudžiai ir Ukrai "Aukštyn širdis", sušukau TeL Randolph 2898
klausimą. Pasirodė, kad Chica Šeštadienio (Birž. 11 d.)
taip ir materiališkai, kad Ro niečiai, kurių tuomet butą čio nudžiugęs. Ačiū Dievui aš ne
tui.
A A.SLAKIS
goje be papirkimų nė vienas Draugas pirmame puslapy įdė
vienas. Ir nuo to laiko ėmiausi
ADVOKATAS
•mos laikraščiuose kelti aikštėn nai gyva bala.
Ofisas
Tidumiestyj
teatras, viešbutis arba koks jo vaizdą *' Socialistų Žemės Su tikrąja pagarba,
spaudos, pasirįžau nepasiduoti
ASSOCIATION BLDG.
kone visai dingusį Lietuvos
didesnis butas nepastatyta. Ko Reforma.". Prikergtame pa
19 So. L* SaUe SL
Kun, K. Prapuolenis. vardą, prieš pastosiant man Testojant už "Polščos" rei Lenkams ir žut-but pasilikti Valandos:
9 ryto iki 6 po platų
kalus, didžiausis mano priešas, savo vietoje.
misijai liudija daugiausia visi aiškinime korektorius neįžiuPanedėllais iki 8 rakare
Redakcijos žodis. — Mums čionai į kapelionus Šv. Stanis sulenkėjęs Ukrainietis įžymus Nemokėdamas v^ar Italų kal
NedėliomiB ofisas uždarytas
tie, kurie yra mokėję kyšius.
rėjo savo klaidos. Vieton ««Mu- ^ a , o m 8 , o l m t a ) p i n t i g a v o lovo bažnyčios.
dvasiškis V. S. su sulenkėju bos, aš pradėjau rašinėti apie
Tai-gi jau visa eilė darbi
socialistehai
nori
užimti
sų
sociaiisteiiai
nori
dienraštyje gerbiamo mūsų
Apsigyvenęs Romoje 22 Ge siais Baltgudžiais jaunikliais Lietuvą-lotynų kalba. Pažįsta f£S3E
ninkų unijų viršaičiij atiduota
kriminalin teisman. Ir jei tei storpilvių darbininkų saldžias veikėjo laiškas. Jis nėra vien gužės 1913 metais,, aš iš pir Mogilevo antvyskupijos dvasi mas AmerįkosLietuviams Kun. Piione Seeley 7439
DR. L H. FEINBERG
singai bylos bus vedamos, jie vieteles," turi būti "mūsų so- padėkos žodis, bet ir kraujo mos aienos ėmiausi skelbtis škiais L^ ir K. pasinaudodami D-ras Nikola vertė trumpus Gydo
spccijaltai visokias vyrų t»
zuoterų lytiškas ligas
visi turės atsidurti kalėjimam sialistėliai nori užimti storpil prakaitu aplaistyta Lietuvai ir viešai Lietuviu teėsąs. Už tokį čionykščių Lenkų biuru ir Len. mano straipsnelius Italų kalvių dvarininkų saldžias viete Bažnyčiai jo darbų apžvalga. mano atvirumą ir drąsą prisi kių Nazaretankų liežuviais, ė- bon, padėjęs man surasti laik 2401 Madlson Str., kampas West e m Are., Chicago
Bet kuomet papirkimii ėmė les."
Valandos: 2—4 po plet 7—9 rak. I
Garbė mūsų didvyriui už jo eidavo man kaip iš Italų, taip mėsi šmeižti mane Romos laik raščius, sutikusius
talpinti
jai kaltinami, reikėtų lygiai
laimėjimą nelygioje kovoje su ir iš kitų svetimtaučių puses raštyje ''Oorriere d*Italia'\ juos savo skiltyse. Buvo tai
kaltinti ir kyšių davėjus. Kaip
mūsų priešais.
susidurti su dideliu jų nusiste Netrukus, jiems į talką atsi mano pirmoji pradžia.
vieni, taip kiti yra prasižengę GARSINKITiS "DRAUGE." Nun jam apleidus šventąjį bėjimu, kaip, girdi, taip! Jug bastė Romon « kaipo Vilniaus
(Bus pabaiga).
[Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118
valstijos ir šalies įstatymams.
mm
viename krašte kurį aplankei pasaulis išsimaudęs kare 'žuvu aiškinimų. Kiekvieno kunigo
Tai-gi šitame atsitikime ne
esi matęs Katalikų Bažnyčią. sių kraujuose, vėl mėgina į- gyvas balsas yra nuolatai pri
turi but išimties, vienų ar ki
Lietuvis Gydytojas Ir
Pažįsti vyrų ir moterų visiškai vesti taiką ir ramybę. Paskui, sirengęs viską smulkiai išaiš
tų pateisinimo. Už jų piktus
Chirurgas
1811 So. Halsted stieet
prasikalsta. Būdamas įtekmin jai pasišventusių. Esi lankęs
kinti, bet tik reikia į juos
(Pabaiga)
darbus šiandien kenčia visuo
Tamista žinai tkad Katalikų
Valandos: l t iki 12 ryto; 1 Iki 4
menė. Didžiumoje tie kyšiai —Įsivaizdinkime sau žmo gas žmogus, jis duoda.blogę katedras neišpasakytos grožės Bažnyčia skaito 301 milioną kreiptis.
po piet. 8 iki 8
pavyzdį,
nes
užkrečia
kitus
Tuotarpu
pokilio
pirminin
kurių pastatymui reikėjo daug
suparaližavo namų statymo in gų, mokytą, turtingą ir turintj
—w • • ••<
narių,
ir
kasmet
augšto
mokslo
kas pranešė kad prasid.es tos
dustriją. Žmonėms reikalingi įtekmės. Kartu įsivaizdinkime savo pasielgimu. Toksai žmo turto ir laiko; esi matęs ir
nauji namai, tuo tarpu kon- kad šis žmogus turi labai mig gus yra neišmanėlis dėlto, kad prastas, iš rąstų padirbtas ko ir doros žmones, kaip tai kar tai. Majoras atsistojo sveikin
traktoriai riejosi su darbininkų lotas ir klaidingas sąvokas a- laužydamas savo šalies teises plytėles, misijonoriaus pašven^ dinolai Newman ir Manning, damas Prezidentą.
vadais. Darbininkai kenčia, pie savo krašto civiles teises. jis turi daug nuostolių, kaip tintas. Mokeisi istorijos, ir ten anglų tautos ir pasaulib lite Ant rytojaus, kunigui Ddbitai piniginių bausmių o net ir minėjai kad Katalikų Bažny ratūros papuošalai, taip-gi neiš lui beskaitant savo laiškus,
vargsta. Teateinie teisybė!
1980 S. Halsted Str.
Jis nežino kas teises leidžia, į kalėjimą gali patekti,
skaitliuota
daugybė
kitų,
at
suskambo
telefonas.
čią turėjo ir tebeturi neišpasa
TeL Canal 2118
kokia jų privalomybė,vienu žosižada
savo
įvairių
tikėjimų
— Gydytojau, Tamista esi kytą įtekmę žmonijos gyveni
— Daktaras Busenobis kal Valandos: l t ryto iki 8 vakarą
džiu nedaug apie jas nusima
labai nukaitęs, nes liuosa valia me. J i buvo galybė, labiausiai ir įstoja į Katalikišką Baž ba, prašneko balsas per tele Gyvenimas:
no. Šis žmogus turi progos
MII W. 6Srd Str.
nenori išmoktį savo šalies ci mylima ir neapkenčiama pašau nyčią. Šie faktai prirodo, kad foną. Aš prašysiu, jei gali
jas pažinti, bet jis nenori jų
Versailleso taikos sutartimi
vilių teisių. Lygiai, aš nema lyje per pirmuosius 300 gyva Katalikų Bažnyčia yra arba ma, šį vakarą buk namie, nes Tel. Prospect 2408.
m m m'
tikroji Dievo įsteigta Bažny pasišnekėjus vakar su Tamista
Dalmatijos miestas Fiume bu žinoti ir nesinaudoja proga. Ką tau kaip Tamista gali pasitei
vimo
metų.
Rymo
viešpatijos
ac
čia, arba didžiausiu apgavimu, laike puotos, aš pasirįžau pa
vo atiduotas naujai įkurtai Tanusta manai apie tokį žmo sinti iš apkaltinimo, nesirū
norėjo išnaikinti ją kruvinais
visų amžių išgalvotas monas. žinti Katalikų Bažnyčios mok «ui.iiiiiimmiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiig
valstybei Jugoslavijai. Italijai gų?
pindamas pažinti pagrindinių
Res. 1129 Indepcndence Blvdpersekiojimais. J i buvo galy
Kuri iš šių pažiūrų yra tikro slą, jos pagrindines tiesas stu
labai nepatiko, nes norėjo to — Jis yra nenaudėlis ir ne katalikų tikėjimo tiesų.
Telefonas Von Boren SM
bė
labiausiai
mylima
ir
neap
išmanėlis!
ji ir teisinga. Tamista nežinai, dijuoti. Busiu labai dėkingas
miesto.Tad Italijos vyriausybė
— Nejaugi-., toks pri
kenčiama
pasaulyjeArijanizmo
sumanė varu okupuoti Fiume. - K o d ė l t
nes. nesi tyrinėjęs jos mokslo. jeigu turėsi laiko pamokinti
lyginimas visiškai paikas!
ir
kitų
erezijų
plėtojimosi
me
R m e s Gydytojas ri
Tą darbą atlikti ji paskyrė — Dėlto kad nežinojimas sa —-" Klausyk, gydytojau/ Ta
Del šitokio Tamistos apsileidi mane šį vakarą.
Moteriškų,
savo drąsų poetą-lakuną d'- vo krašto teisių, iš apsileidi mista esi turėjęs daug prakti tu — socialės revoliucijos lai mo nematau pateisinimo. Yra ' — Labai geraį atsakė kuni Specijalistas
Valkų ir visų chroniškų Ilgu
Annunzio. Šitas apsimetė dide mo, stato jį į nuolatinį pavo kos su žmonėmis. Jų tarpe su- kais kuri prasidėjo Prancijoje daug knygų, pavyzdžiui " Ka gas lauksiu Tamistos šį va VALANDOS: 10—11 ryto 1 , Į M
pietų, 7—8 vale. Nedėliomls l t — u A
liu patriotu ir, neva nežinant jų, nes gali prasikalsti teisėms, tikai eimtua katalikų. Vėl-gi, ir užtvenkė visą Europą XIX talikiška Enciklopedija?J. Ba kari..
Ofisas S854 So. Halsted St^
Telefonas Drover tets
Sulietuvino Marftrila. *"«M»M'""Hllll»HUIIUHy|nn»UfnH|js|
eavo vyrįawtei> su keliais I visai nežinodamas kad tai jis Tamista Ąą,ųg l»Jįavaj | r Įdek-' šimtmetyje. Net dabar? kuomet si joje* labai daug gražių pa
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Reikalingas Malioria. Darbas užtik
Į)raugo skaitytojams priekaiš rintas
visai vasarai. Lietuvis turi
tų.
pirmenibe. tiktai patyrės * savo ama
1) Vyčių Choro suardymas— te. Atsišaukia.
Petras Cibulskis
viena
klaida.
^
2343 West 23 Place
g
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Norite
pasiųsti
Amerikos
Lietuvą
į
Lietuvą
Tel.
Canal
7238
2) Klebono statomos Vyčių
kaitytas laiškas nuo dabarti
ROSELAND, ILL.
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių •
nio ' * Draugo' y
redaktoriaus choristams sąlygos — antra PARDAVJMUI 3 augštų bizniavas
•
muro namas, šiaur-rytinis kampas
Katalikų
IŠ STEIG. SEIMO DAR
Birželio 5 d. Visų Šv. para-[kun. Dr, Į. Česaįčįo sų gerais klaida.
Canalport
ir
Union,
toliau
8
šeimynų
•
Gi patsai dalykas tiesos
pijos svetainėj buvo Roselan- kuopai linkėjimais. Laiškas
BUOTĖS.
gyvenimui namas. Didžiajam name
•
šviesoje
yra
toks.
randasi 3 krautuvės ir- 12 šeimynų
do Lietuvių mass-nutingas,kad priimtas gausiu rankų plojimu.
gyvena. Didelis bargenas, kadangi
Man
atvažiavus
į
Kenoshą
turi but parduota pirm Birželio 30 •
Kaštu iš Balandžio 1 dienos išklausius
raportą
atstovo Kaip kalbėtojui, taip ir
d. Tai yra draugijų namas, atsi
Lietuvos Atstovybė buvo už Juozo,Savickio, kuris Roselan- linkėtojui mūsų kuopa yra jokio choro nObuvo. Vyčių šaukite M. Martinek, S22 V/. 19-th
kviečiamas išmokinau juos ke St, arba P. Vargą, 1908 Canalport
g
prašiusi Lietuvos Telegramų do kol. visuomenės buvo siųs labai dėkinga.
lių dainelių p. Vileišio prakal Ave. Namo trustisai Tel. Canal 7103
Agentūrą " E l t ą " teikti pla tas Washingtonan
Lietuvių
Nors mūsų kuopa nėra
K
.v
tesnių žinių iš Steigiamojo suvažiaviman, k a d įteikus S. skaitlinga nariais, bet tankiai boms. T a i nebuvo choro tvėri
FOTOGRAFIJŲ GALERIJA.
Seimo darbuotės ir apie eise V. prezidentui milijoną parašų surengia naudingų vakarų su mas.
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
\
Greitai turi but parduotą, Photo
Gerb.
kun.
klebonui
pakvie
Studio, kuri randasi Cbicagos prieną derybų su Lenkais. Laiš prašančių pripažinti Lietuvos programomis ir įvairiais pamiestyj. Biznis geras ir senai iš
tus
mane
vargoninkauti
suda
JAME yra 150 su viršum paveikslų; a) pavienių darbuotojų i
ku iš Gegužės 14 dienos š. m. nepriklausomybę, ir pasitarti marginimais.
dirbta
vieta. Lietuvių,
Lenkų ir
riau chorą iš visos Kenoshos Slovakų parapijos. Atsišaukite su
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. •
" E l t a " prisiuntusi y r a tokių kitais tautos reikalais.
Žvalgas.
parapijos. Atėjo laikas clioro žinosit pardavimo priežasty Kreipki
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.
žinių, dalį kurių čion ir paduo
tės.
Kuomet atstovas išdavė ra
krikštynų. Reikėjo jam duoti
dame:
JAME yra aprašyta tverimasig Amerikos Lietuvių parapijų, I
Draugas Publ. Co.
portą ir pasakė, kad viskas tie
WORCKSTEB, MASS.
I
vardas. Susirinkimas nutarė
2334 S. Oakley Ave.
I draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į- •
"Lenku-Lietuvių
derybos sa, kas tilpo "Drauge*• apio
(A. S.)
• vairių įvairiausių aprašyme.
pavadinti jį Šv. Petro parapi
Nelaimės ir darbai.
dabar vyksta Bruksely. Mūsų suvažiavusius atstovus ir apie
jos choru. Tai-gi Vyčių choro
ANT PARDAVIMO.
JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas Avaldžia ir visuomenė pasiry taut. liberalų atsinešimą į Fe Jaunas Lietuvis vaikinas ta
ardymas man ir kun. klebonui Mūrinis naujas ant 2 flatų vienas I
žusi atgauti Vilnių, mes tin deracijos atstovus, Roselandp po pirma auka Quinsgamond
blokas nuo šv. Mykolo bažnyčios I merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami t§
priskaitytas neturi mažiausio North
Sidėj ir 1 blokas nuo Publn
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikoj
kam .daryti su Lenkais ekono katalikų visuomenė padarė to ežero. Nelaimingas apsivožė su
School
trečias namas nuo Airių ba
pagrindo.
Lietuvą, kaip mes matome
žnyčios ir mokyklos. Vertės $6800.00.
minę sutartį bendrai su kito kį pareiškimą:
•
laiveliu ir nuskendo. Pasakoja, Apie statomas Vyčių cho mortgagp $3,700.00 įmokėt "cash"
reikia $3,100. Po 6 kambarius — 3 •P"
mis Pabaltijurio valstybėmis Kadangi Liet. kat. visuomenė buk bandęs plaukti prie kran
Kaina: Neapdarytos
. . . . . . 50c.
ristams (mokėti $20 algos pagyvenimai elektra, vanos 8 pėdų
*****
ir dalyvausim militarmėj kon daugiausia išpirko L. pasko to, bet sušlapus drabužiams
basementas, lotas, 126x25. A taisau vargonininkui į mėnesį) sąly ktto pas savininką vakarais nuo a
•
Jei
norėsite,
kad
mes
pasiųstame,
lai
pridėkite
prieminėtos
vencijoj su Lenkais. Sutarties los bonų ir daugiausia aukojo tuojau nuskendo. J o draugas
iki 9 vai subatoinis nuo 12 iki S>
•
gas giodoti bažnyčioje galima vai.
nedėiiomis
nuo
12
iki
9
vai.
kainos
da
10c.
persiuntimui
ir
paduokite
gerą
adresą,
kam
no
I
su Lenkija projektas jau ati ir aukoja Lietuvos gynimui
Cliicago.
matydamas tai norėjo gelbėti, vien pasigailėti koresponden 1635 N. Rermitago Ave.
•
rite
siųsti
į
Lietuvą.
duotas Tautų Sąjungai ir į- ir kitiems Lietuvos reikalams,
bet negalėjo, nes buvo pertoli to. Koresp. nenusimano «ką
vairių svetimų kraštų atsto
Užsisakydami adresuokite:
Kadangi L. Laisvės paskolos nuo kranto. Pribuvę Worccste- rašąs. Buv6 sutarta šv. Petro ROSELANDIEČIŲ DOMEI.
:
p
vams.
stoties katalikų veikėjai, nes rio gelbėtojai ieškojo jo, bet choro darbuoties išvien su Vy
Jeigu kas negaunat reguliaI
"DRAUGAS"
PUBLISHING
CO.
Paskutinėm dienomis Stei daugumoje katalikai, per nak nesurado.
•
čiais. Nieks negalvojo apie i š  riškai dienraščio " D r a u g o "
I
giamas Seimas pirmu skaity tis nemiegodami
darbuojasi
2
3
3
4
South
Oakley
Ave.
Chieago,
Illinois.
Ant rytojaus iš Bostono par našias sąlygas. Gerb. klebo malonėkite pranešti
I
I
mu y r a priėmęs "žemės re del Lietuvos,
gabenta narai, kurie surado nas net susirinki mc nebuvo. Ko
•
ANT LEVGAUDUI.
formos " įstatymą. Iš svarbes
Kadangi kitos partijos netik nelaimingo kūną ežero dugno vertas tas priekaištas — tes
10624 So. MichiganAve.
nių nesenai buvo priimti:
kad mažai pirko L. L. pasko 70 pėdų gilumoje.
prendžia bešalus skaitytojas.
1) Pradedamoms mokykloms los bonų ir mažai aukojo, bet
Smulkesnių nesąmonių ne
Vietiniai anglų laikraščiai
kiti d a r ardę niusų darbą ir rašo, buk nelaimingas laive minėsiu. To užtenka kad paro
Lietuvoje įstatymas.
Gmernliai A š u t a i CYntraM* Ir Rytine* Enropo*
2) Dvarų darbininkų samdy kenkė veikimui.
lyje miegojo, dėlto ^reit ir nus džius kaip koresp. neatsargu.kitus kaltindamas, savo klaidu
Ir kadangi p. Vileišis su sa kendo.
mo ir atstatvmo įstatvmas.
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
nepastebėdamas.
;
r
,'>) Šaulių Sąjungos įstaty- vo šalininkais, užuot Išvien
Neteko sužinoti, kofcs buvo
. -į J . Kailiulcaitis, v%rg.
veikti įLi'etuv^Silab'uj, tąj^au- jo ^ r v e a i i i ^ j tiifb-ti£" frnau,
BREMEN — DANZIG — LIEPO J Ų
Veža tiesiai ( Ucpojų via Danziff.
4) Priverstino valstybirifo ja tik savo partijai, atmesda kad priklausė prie Liet. Ukesų
Tiesi tratiKportacfja iū laivo į laivą
l'KIM'KSS MYIOIKA Jtiriu-lio u, Tirpo* 23 Ir ICngvėjo 7
SUSIKALBĖJO.
1-OTOM \< IttrieUo 15, l.upo* %ft ir Kursejo 14
trobesių nuo ugnies apilrau- mas visuomeniškus reikalus, ir kliubo. Palaidotas su bažnyti
III l>SON l.itjios 13. KntPJiH'io 30. Spalio 15
1* N e w Yorko tiesi:-.! | ('HKltBOl li(. — ItKKMKN
atmesdamas mūsų atstovų ge nėmis apeigomis.
dimo įstatymas.
AMKKIC'A — lliržilio 2'4, l i e p o s 23, ltuupjnėio 24
I.IOOKOi:
WA8HLNt.TON — liepos 30, Kujrp. fi, ltuffsėjo «4
Petras.
—
Aš
nesupnmtu,
5) Kariškiems žeme aprūpin rus sumanymus įžeidžia visą
T a i g i patartina visiems ku
K. >V. KK.MPF. lica. H'estern rassenjrer Arentas 12© N. I « Muile Štr. t ' h l f Į H ]
katalikų visuomenę.
ti įstatymas.
rie pusisamdo laivelius neplau kodėl daktarai pataria visiems
.j
.~
-m
važinėti
dviračiu.
Žmonės
svei
6) Lietuvos Atstatymo Ko
Mes, Ros>elando kolonijos kti toli nuo kranto ant taip
Ar esi nervuotas, kenti galvas
katą atgauna, daro daktaram
misariato įstatymas.
skaudi-j imą, ar tamistos akjs
katalikų visuomenė, keliam bal gilaus ežero.
-—
ašaroja, raidės susibėga kuo
nuostolių.
7) Valstybinio apdraudimo sų j visus Amerikos Lietuvius Kitas jaunas Lietuvis vai
met skaitai, pailsta, akis be
[uropean American Rureau
siuvant,
Jei taip, tuo jaus tu-*
Ona.— O man visai supran
įstaigos įstatymas.
katalikus — nieko bendra ne kinas buvo nuvažiavęs pas sa
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo,
kuris
Fabionas ir Mickievicz ved.
8) Kovos su galvijų maru turėti su jais ir jų nutarimais. vo brolį, kuris turi ukę. Namo tama. Sveikatos Ircieiškųs ne
suteiks tamistai geriausia pa
3
1
0
7
So.
Morgan
Street
tarnavimą.
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas
(džuma) Įstatymas.
Ir jei kokias aukas siusime, grįžo 10 valandą vakare. J i s vienam ant* sprando užvažiuo
CH1CAGO, ELLINOI8
Siuntimas pinigu, laivakor.
9) Lietuvos tarptautinio ban tiesiog Kaunan mūsų valdžiai. važiavo dviračiu. Naktį rastas ja, o pats sau bent penkis
JOHN J. SMETANA
Telefonas Tardą &0S9
tės, pašportai ir tt.
1801 So. Ashland A v e , Chieago
ko įstatai.
Valandos: — 8 Iki 11 1S ryto:
Pageidaujama, kad visos ko sale ikelio taip sudaužytas, kad kart į savaitę. .
NOTARIJV SAS
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėiio
kertė 18-tos gatvės; S lubos
Real
Estate,
Paskolos, Insurlnai
10) Medicinos praktikos tei lonijos, ypač Cbicagos, kokiu nepanašus buvo nei į žmogų.
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Kambarys14-15-10-17
Ir tt.
A. L. R. K. LABDARINGOS
Viršui PLATT'S Aptiofcos
sių Lietuvoje įstatymas.
nors būdu, bendrai pakeltų tą Nugabentas miesto ligonbutin
806 W. 35th St., Kamp. Halsted S t
~3~&
SSžįfe
SĄJUNGOS 1921 METŲ
Tėmykite mano parašą.
Tel. Boulevard 611
11) Azerbeidžiano Socialis klausimą ir aptartų nusistaty nedėlios rytą atsiskyrė su šiuo
Vai.:
• lkl C kasdiena
Valandos:
Nuo
10
ryto
iki
9
CENTRO VALDYBA.
•••••a
Vak.:
Utar.
K e t ir Sub. iki 9 vak.
»
mui
budus.
tinės Tarybų Respublikos Vy
va. Nedėiiomis nuo 9 ryto iki
pasauliu.
Ned.:
iki 8 po pietų.
12 dien
Dvas. vad., Prof. k*un. P .
I. Savickas,
riausybės ir Lietuvos Demo
Spėjama, 'kad koks nors
J. P. WAITCHES
L. L. Paskolos Stoties pirm., piktas žmogus smogė automo Bučys, 2634 W. Marąuette Bd.
kratinės Respublikos Vyriau
Lawyer
Chieago,
111.
I. Pivarunas.
OKTUVIS ADVOKATAS
biliu iš užpakalio ir nupyškėjo
sybės sutartis del teisių ga
Pirm.,
A.
Nausėda,
1928
So.
4601 South Hermitage Ave.
Raštininkas. niekeno nepatėmytas. Neteko
rantijų tų respublikų pilie
Dr. I. L MAKARAS
Leavitt
St.,
Chieago,
111.
Tel. Boulevard §080
Lietavys Gydytojas ir Chirurgas
sužinoti, a r nelaimingasis pri
čiams gyvenantiems kitos Res
*
Ofisas 10000 So. Michigan Ave*
< , , , , - . .
Vice-pirm.,
J.
Petraitis,
SHEBOYGAN, WIS.
klausė prie kokių drangijų.Papublikos teritorijoj.
Vai. 10 iki 13 ryte; 1 iki 4 P©
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
4324 So. Campbell Ave., Chi- šu rekomenduojamus, užtikrintus
laidotas
su
bažnytinėmis
iškil
piet. 6:36 Iki 8:80 vakar*
Steigiamojo Seimo Konsti
K» — » » > » » « » i » o » » » » » » » '
—
8
Residencija:
105S3 Perry Ave.
cago, I1L
PIRMO
MORGEČIO
mėmis.
BiržoKo
5
d.
Liet.
Vyčių
51
Tel.
Yards
6666
Blvd.
8448
Tel.
Pullman
642
tucijos Komisija rengia Lie
Nut.
rast.,
A.
Valančius,
AUKSO BONDSUS
Df. V. A. ŠIMKUS
American Steel and Wire
tuvos Konstitucijos įstatymą, kuopa paminėjo 5 metų gyva
1511 So. 49tli C t , Cicero, 111. Procentai išmokami du kartu i metus Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ftr
rv
kuris veikiai bus patiektas vimo sukaktuves. Įrengta pra kompanija nesenai savo darbi
bile vienoj bankoj.
Akuseras.
Pin. raŠt., B. Nenartonis,
i
kalbos. Kalbėjo medicinos stu ninkams numuSė mokesčius
1208 8. Halsted St. Ohica#x>.
plenumui.
Bondsąi po $100 ir $500. Gali pirkti
DR. S. BIEŽLS
Valandos: 16—12 1S ryto 1—I ir •
dentas A. Račkus iš Chicagos. nuo 5% ligi 25%. Girdėti, 4442 So. Riclimond S t , Chiea ir lengvais išmokėjimais.
LIETUVIS
GYDYTOJAI
' Antroji Lietuvos Gynimo
«—8 vakare Ned. 16—11 Ii ryto.,
•
go,
UI.
IR
CHIRURGAS
Gerb. svečias gražiai papasa kad ir da žada numušti. Visose
[ * • » » » » • * W K <
~m
.
1
Paskola šiomis dienomis bus
2201 West 22nd Street
Iždin., kun. F . Kudirka, 2334 rerkame, parduodame, mainome ir
kojo apie mūsų protėvius, ka trijose tos kompanijos dirbtu
B'Tel.
Canal
4228
duodame informacijas apie {vairiu
įnešta St. Seiman i r atiduota
•
R
e
s
l
3114
W.
42nd Street
da jie buvo laisvi ir nepriklau vėse dirba 40,000 darbininkų, So. Oakley Ave., Chieago, EI. komp. šėrus.
,
Finansų ir Biudžeto Komisijai,
Tel.
McKinley 46
Tel. Drover 764
somi ir kaip vėliau papuolė kurių skaičiuje i r tūkstančiai
Iždo
Globėjai:
kuri paruoš Seimo plenumui.
Krcipkltics 1 Lietuvių įstaigą
vergijon. Bekalbėdamas priėjo Lietuvių.*
=r
Stef.
Sakanskaitė,
1902
So.
Šiomis dienomis eina Lietu
PEOPLES INVESTMENT CO
prie dabartinio laiko, kaip mū
LIETUVIS DEHTISTAS
Gera pamoka. , Nesykį ma Union Ave., Chieago, 111.
;»9$<^<^999O904
fG
vos farmaceutų i r dantų gy
220 S. States Street
Koom 14212
VALENTINE Dl
ASHLAKD AVKMU*
sų broliai kovoja už savo lais žesnių dirbtuvių darbininkai
J . Mikolainis, 1529 So. 50th Tel. llarrison 2024 Chieago, 111. ' 471S SO.
COLLEGES
arti 47-tot Gatvės
dytojų suvažiavimai sąjungos
[6205 S. Halsted, 2407 W.
vę, kas iš Lietuvių y r a tos ragino prisidėti ir sutverti vie Ave., Cicero, 111.
Valandos: nuo 6 ryto iki 6 vak.!
1850 N . tVelli St.
įkūrimo t i k s l u . "
8eredomls nno 4 lig 9 vakar*
Kasdien ir nedėiiomis nuo 12 iki 3
137 Mokyklos J u n g i Vaistuose.
laisvės šalininkai, o kas jos ną didelę uniją. Die sakydavo,
K a i p žinoma, Lietuvių-Lenkų
Direktoriai:
Meko Siuvimo, Patternų Kirpipo piet.
*
priešai. J i s sakė, kad Lietuvos kam mums to reik, mes ir taip
įmo, Designing bizniui Ir n n mama.1
derybos Briuselyje nutruko ir
J. Petraitis, 4324 So. Camp
[vietos duodamos dykai, Diploi
katalikų jaunimas pirmutinis gerai uždirbam. Jeigu visi dar
[Mokslas
lengvais
atmokėjimaj
visas ginčas vėl bus patiek
stojo ginti Lietuvą nuo prie- bininkai butų gerai suorgani bell Ave., Chieago, 111.
'
•Klesoa
dienomis
Ir
vakarais,
1
tas svarstyti Tautų Sąjungai.
B.
Sekleckis
3437
Auburn
iikalaukit knygelės.
sų.
zuoti, tai, suprantama, darb
Tel. Seeley 1441
Ave., Chieago, UI.
Birželio 7 dieną y r a gautas
SARA PATEK, pirmlnlnke.1
Ragino mūsų jaunimą spies- daviai negalėtų su jais elgtis
LDfiTUVIS
Prof. kun. P . Bučys, 2634
" E l t o s " kablegramas tokio tu
ties po Lietuvos Vyčių vėlia taip kaip jie užsinori.
GYDYTO/AS IR CHIRURGAI
—
SE
W. Marąuette Bd. Chieago, 111;
Ofisas ir Gyvenimo vieta
rinio:
va; ragino čia augusį jaunimą
Teisybė, pirmiau uždirbome
> » » » » » » » » » » » ^ » » — » » » » » » • #
8252 South Halsted Stre**
Kun. I. Albavičius, 717 W.
" T a u t o s Sąjungos Taryba pamylėti savo tėvų kalbą, ku nuo $50 ligi $100 savaitėje, bet
Ant Ttri|ms tnlTertal State Bs«k
Valandos nuo 10 lkl 18 ryte; nno
susirinks Genevoje Šveicari ri yra viena iš seniausių ir vie dabar tą uždarbį vėl turėsime 18 St., Chieago, III.
% Iki 4 po pietų; nuo 7 lkl 9 •»*•
Kun.
F
.
Kudirka,
2334
So.
Nedėiiomis nno I I iki 3«
joj Birželio 17 dieną: Hymans na iš gražiausių pasauly kal atiduoti kapitalistams.
*" telefonas Boulevard 9192
JĮ
Gydytojas ir Chirurgas
Telef.
Oakley
Ave.,
Chieago,
111.
referuos apie Briukselio dery bų.
4442 So. Western Ave. .
Laikas jau butų susiprasti ir
A.
Dargis,
726
W
.
18th
S
t
,
——
'bas."
Telefonas Lafayette 4146
' Gaila tik, kad maža atsilan organizuotis. Tik organizuoti Chieago, III.
•••••••••••••••-9
DKNTISTAS
r, J
į
Įsikūrė Kliubas.
kė mūsų jaunimo paklausyti darbininkai gali iškovoti ge
a
Valandos:
9-11
rytais
1-2
pe
8331
South
Halsted
Str.
A. Nausėda, 1928 So. Leavitt
Valandos: 9—18 A. U.
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldisresnes
sąlygas.
s
taip naudingų prakalbų. •
St.,
Chieago,
BĮ.
1—5;
7—8
P.
M.
Gegužio 5 d. š. m. Vilkaviš
niais tiktai po pietų 2 i k i *•
8
Žvalgas.
Prieš prakalbas buvo persJ . Rupšis, 4013 So. Maple- •
ADVOKATAS
•
kio inteligentų pastangomis ta

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI.

LIETUVIAI AMERIKOJE j

\ AMERIKOS LIETUVIAI! \
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S
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•
•
•
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KAIP JŪSŲ AKIS

Dr. M. Stupnicki
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Gausi 7%,8%

i

Dr. C. Z. Vezelis

DR, S. MIKELIS

DR, A. K, RUTKAUSKAS

DR. C. KASPUTIS a

g V. W. RUTKAUSKAS \ f

po įkurtas kliubas " B i j ū n a s " ,
{statai, su kai kuriomis patai
somis bei pakaitomis, priimta
čia prieš karą gyvavusio Rusų
valdininkų kliubo. Nario mėn.
mokesnio nutarta mokėti po 20
auks k a s m$nuo, tįk įš karto

wood Ave,, Chieago, 111. ,
KENOSHA, W I S .
už tris mėn. iš kalno reikalin
A. Valančius, 1511 S. 49 C t ,
gam kapitalui sudaryti. Išrink
Cicero, 111.
Bereikalingi priekaištai.
ta komisija iš 5 asm. kamba
S.' Jucevičius, 726 W. 18th
Draugo koresp. 113 -dien St., Chieago, UI.
riui ir kitoms įmonėms parū
pinti. I š karto įsirašė 33 na raščio num. daro man i r gerb. B. Nenartonis, 4442 S. Riehkun.
fckbonuį
klaidinau mond St., Chieago, BĮ.
riai

8
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Ofisas Didmiestyj;

29 South La Salle Street ]
Kmmbarls S24
Telefonas Central 6390

Vakarais, 812 W. 33rd S t |
Telefonas:

YardLs 4681

••UBU?

Tel.

Canal

4222

=

JĮ

DR. C. L CHERRYS 8

LIETUVIS DENTISTAS
3
2201 West 22-nJ & So. Leavitt 8t>*
Chieago
ef
alandos: 9:80 A, M. to 12 N *
1:60 P. M. to 8:06 P . M. M

r

Telefonas Armitage 9770

MARYAN S. R0ZYCKI
MUZYKOS DIREsITORIUB
Mokytojas Piano. Teorijos tff
I M I 9 . Westera A r *
Chieago, IIL

•

Antradienis, girželis 14, 1921
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"Draugas? Siunčia

Pinigus į Lietuvą

*w—

Naudokitės Visi!
• • • • • •
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CHICAGOJĘTJ

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

PRANEŠIMAI.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
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I "DRAUGO" KNYGYNE

Lab. Sąj. 4 kp. darbuotė.
Galima gauti šio*
Dulkių Saujelei iš Pliila, Pa.
Šio mėnesio laikytam Lab. RENGKIMĖS VISI Į DI
• •»«
DŽIAUSI PIKNIKĄ.
— Darome sulyg Tamistos no
Sąj. 4 kp. susirinkime pasiro
ro. Reikia tečiaus nusimanyti,
dė, kad veikimas našlaičių
prieglaudos reikalais sparčiai Birželio 19 d. Bergmans kad mes daųgiaus galime ne
i Ramybė Jums (brangios odos paauks.)
$3.50
eina pirmyn. Kuomet vieni darže Riverside, 111, Labda gu mums išrodo. Ačiū deda
1 Ramybė Jums (kailio apdar.)
2.50
veikėjai pailsta, tai kiti stoja ringoji Sąjunga rengia pikni me. Vardan pastatytos taisyk
2M g
IŠ DIEVO APVEIZDOS PA
ką.
lės laukiame daųgiaus žinelių. | Ramybė Jums (audeklo apd.)
darban.
Šv. Kazimiero vienuolijoje
= filos m a l d a k n y g e formatas yra 5%xS%. Puslapių turi 868, bet ne g
RAPIJOS.
Negaliu praeiti nepažymėjęs Mūsų našlaičių ašaros ir J*. Pivarunui iš , Roselando. = stora, nes spausdiuta ant plonos popieros. Joje yra Įvairių jvairiaubirželio 12 dieną įvyko šv. Kaskurdas svetimose prieglaudo — Geras nutarimas. Ačiū už S slų maldų,
vieno
asmens,
kuris
nesenai
aimiero Akademijos Rėmėjų
Birž. 9 d. Dievo Apveizdos
S
*
•
•
•
s
•
se
verste
verčia
mus
šaukties
svet. L. Vyčių 4-ta kp. įrengė prisidėjo prie labdarių veiki
organizacijos seimas.
1.75
pranešimą. Tikimės ir kitos ko i Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd
į
visuomenę
paramos,
kad.
grei
\ Aniolas Sargas — juodais apd
1.50
Seimas prasidėjo su Mišio- šeimininį vakarėlį atsisveiki mo ir žada veikti ligi kol stos
lonijos Roselandą pašoks.
tu
laiku
užbaigtume
jau
senai
1.75
mis. Buvo 48 delegatės iš į- nimui su iškeltu kiton parapi- našlaičiams prieglauda. Minė
J. Tulauskui iš Dayton. — : Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd.
pradėtą
darpą
—
įsteigimą
apd. su
jon kun. J . Čužausku, dideliu tas asmuo — tai Jonas Sautevairių Chicagos kolionijų.
Kad Tamista dažnai rašinėji į i Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid
x
nuosavos
našlaičių
prieglau
paveikslėliu ant apd. . . . . . . . .
1.75
Seimas labai pavyko. Patir kuopos prieteliu ir darbuoto ris. J o pasišventimas labdary dos.
Draugą — labai ačiū. Turime =
1.50
ta, kad šita organizacija auga ju, ir pasveikinimui jo vieton bei jau davė gražių vaisių. O
tečiaus nusiskųsti, kad per-= Dangaus Žvaigždute — balto kailelio apd.
atkelto kun. N. Pakalnio, vi- ką reikia sakyti apie prakil Kaip visų Lab. Sąjungos maža T a m i s t a Draugą skaitai. E= Dangaus Žvaigždute — juodais apd. su užsegimu 1.50
ir eina stipryn.
vakarų, pramogų, t a i p i r šio
r Aniolėlis — juodais apdarais
1:50
Rytojaus "i>rauge ,f apie ši suomeninko, jaunimo mylėtojo. nias mūsų mergaites? P-lėms pikniko pelnas ėis našlaičių Kiek gavome korespondencijų = Aniolėlis — juodais apdarais
0.75
Benaitėms
neran.du
tinkamų
Pradžioj
lietuviškai
žaista.
tiek
talpinome.
Gal
šiuo
kart
tą seimą bus parašyta plačiau.
E
šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk p o 800 puslapių. S
prieglaudos naudai. Todėl pla
=
Spauda
aiški.
Paskui susėsta prie stalų. Sve padėkos žodžių už jų triūsą ir
susitaikinsime.
čioji
Chicagos
visuomenė
pra
| Dangaus Žvaigždutė
60c.
įėjus gerb. klebonui, didelį pasišventimą del vargin
TEISĖJAS LANDIS IŠRIN tainėn
D.
Rupainiui
iš
Newark.
—
šoma paremti labdarių pastan
75c.
KTAS ARBITRU.
kun. Ig Albavieiūi, ir kuni gų našlaičių.
Reta iš jūsų kampo žinelė, m- | Maldų Knygelė
gas,
kad
jų
triūsas
atneštų
ouc.
gam J . Čužauskui ir N. Pa Kuopos raštininkas, viską
tad labiaus maloni. Neužmirš r lYLaJ.Qų J&nygeiė
gausų
vaisių.
= Aniolos Sargas
. . juodas apd. $1.25
P o ligo nedarbo rytoj Clii- kalniui, kuopos choras pasvei padėjęs j šalį, dirba vientik
kite.
Kitais
metais
Lab.
Sąjr
pik
| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
cagoje išnaujo prasidės dar kino dainelėmis. Paeiliui su našlaičių labui. Neužgęsta ir
Ig.
Aukštuoliui
iš
\Vest
nikai gerai pavykdavo. Labai
= Pulkim ant kelių
2.50 s
bai prie namų statymo. Kont- dainavo apie penkias. Jspudį Garbės nariai. Ypač geraširdės
Pulman.
—
Įdomi
Tamistos
norėtume, kad šių metų pikni
l Pulkim ant kelių
2.00
raktorių sąjungos
atstovai gadino kelių mergaičių (cho merginos viena po kitai, lyg
kas pelnu perviršytų visus bu koresp., bet dėlei kai-kurių = Pulkim ant kelių
1.85
kareiviai, stoja ir gina savo
Craig ir amatninkų unijų at risčių) šaipymosi.
formalybių trukumo, pakol - Pulkim ant kelių
vusius.
1.50
stovas Kearny po ilgų tary Paskui ir choras susėdo prie pozicijas. Jos gelbėja mūsų
kas jos netalpiname. Smulkes
Užsisakydami adresuokite:
bų sutiko užmokesnio klausi stalo. Programą vedė vargoni našlaičius, kad nežūtų svetim Kaip butų gražu, kad visi
Chicagos Lietuviai pasirengę nių žinių Tamista gali gauti I
"DRAUGO" KNYGYNAS
I
mą pavesti išrišti federaliam ninkas- p. J. Balsis. Jis kelis taučių bangose. Ne vlolieriais,
sekmadieny išvažiuoti ant tyro Redakcijoje. Šiaip prašau ra- | 2334 So. Oakley Ave. Chicago, I1L |
teisėjui Landis.
kartus trumpai pakalbėjo. So ne dešimtimis, bet šimtinėmis oro, patrauktų Bergmans dar smek.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiitffiiiiiiiiiiiifiifffiiiiiiiiiūi
Teisėjas sutiko but arbitru lo dainavo p-lė V. Volteraitė. jos aukoja Lab. Sąjungai. Va
žan.
Jonui Vilkeliui iš Liwingsu sąlyga, idant šį antradienį Ji moka gražiai dainuoti. Dai 4 kuopos Garbės narių eilėn
Lauksime i r visus kuogra- ston. — Tokiais klausimais iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
visame mieste butų atnaujinti navo p-lė Satulaitė. J i daina įstojo
Ona Šeštakauskai tė.
|
KĄ TIK GAVOME I š LIETUVOS.
|
prašau stačiai kreiptis prie
darbai prie namų statymo ir vime talentą turi, tik reikia Dalį šimtinės jau įmokėjo. A- žiausia priimsime.
Ą. Nausėda, advokato.
abi pusi lauktų jo nuospren pas i lavinti. Dar ji su p. J. Bal cm j a i .
Lab. S , į Centro pirm.
džio.
Išklausyta
raportas
-iš
P. Kukučiui iš Chicagos. — . Šaltinis 994 puslapiu.
sių duetą padainavo. P. J. Bal
Skuriniais apdarais
$3.00
Craig su Kearny sutarė, kad sis solo
Netilpo. Kas nuostabaus. Pra
.dainavo. P-lė Pet-rinkliavos kapų puošimo die
• TOWN OP LAKE.
Su misinginiais apkaustimais
$2.25
jei ligi pinnojo darbininkų kiutė visiems pianu akompa noje (Geg. 30 d.). Mūsų kuo
nešimą gavome 6 Birželio d.,
—'
apmokėjimo arbitras nebus nu navo^ Paskui solo pianu pas pos 10 rinkėjų surinko $107 Federacijos 7 skyrius susi tuotarpu susirinkimas šaukia
Kantičkos po
75c.
sprendęs apie užmokesnio di kambino, (lai dar ir daugiau su centais. Tai gražus mergai rinkimą šaukia pirmadienio mas 4 Birž. d. Butų gera
Kas norite nusipirkti, tai pasiskubinkite, nes nedaua:
dumą, darbininkai bus apmo muzikaiinės programos buvo, čių pasidarbavimas. Dvi iš jų vakare, Birželio 13 d., bažny- kad Bendrovė gerai išpraustų
jų teturime.
surinko po 20 dol. Kitos po
kėti senomis sąlygomis.
Užsakinius rašykite
bet neatmenu.
tinėn svetainėn, 7:30 vai. vasavo raštininką už taip vėly
1
"DRAUGAS" PUBL. CO..
|
Taipgi sutikta, kad teisėjo- Paskui
vą pranešimą.
klebonas, kun. Ig. mažiau. Visoms lai būva šir kare.
Chicago, Ulinoi* 5
arbitro nuosprendis bus pil Albavifius, prakalbėjo gailiai, dingas ačiū.
Nuvytusei Šakelei iš.... Dar 5 2334 So. Oakley Avenue
Šis,
susirinkimas, svarbių
domas per vienerius metus. atsisveikino su kun. J. Čužau Kalbėta apie Šv. Antano priežasčių dėlei, tapo perkeltas taip bloga nėra... Tamista sa lllllllllllllllllllllllllinillllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIItlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlM
Praėjus metams abi pusi ga sku ir linksmai
pasveikino dieną ir kaip ją sunaudoti naš iš sekma\įienio į pirmadienį. vo ilgu, įdomu raštu nevieną
lės išnaujo tarties.
kun. X. Pakalnį. Kun. Čužau- laičių labui. Nors susirinkime Draugijų atstovai prašomi mūsų žaliukų atstoji. Jeigu
Kalbama, kad šią savaitę skas atsisveikino su žmonėmis, nebuvo mųs gerb. klebono, bet skaitlingai susirinkti.
Tamista ir toliaus. taip vysi,
Įsigykite gražius, turiningus Lietuvoje išleidžiamus mėnesinius
gaus darbą daugybė darbinin ypač su jaunimu, su kuriuo buvo žinių, kad minėtą dieną
laikraščius knygų formato.
Valdyba.
tik pasidžiaugti galime. Raš
pasidarbuoti.
kų. Gi po Teisėjo nuospren buvo artimai susidraugavęs. jis pažadėjo
tus skaitysime. Tikimės pasi
Lietuvos Mokykla, mokslo laikraštis, pašvęstas mokymo ir auk
Svarstyta
apie
rinkimą
aukų
lėjimo
dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris $1.50
džio darbas bus pavarytas vi Kun. N. Pakalnis
CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI seks panaudoti. Ačiū.
išreiškė
su smarkumu.
Darbas ims džiaugsmo sutikęs tiek daug po namus. Del to, kad arčiau
.SO
Draugija, literatūros, mokslo ir politikos žurnalas. Num.
TE LAIŠKUS.
St.
Vaiteliui
iš
Rap...
—
Nėr
smarkėti, kuomet bus papi jaunimo ir pasižadėjo su juo ir supažindinti plačiąją visuome
Dvasinio
turinio
Ganytojas, dvasiškiai skiriamas laikraštis,
ko
nusiminti.
Šiandien
Tamis
.25
raštai ir oficijalinės bažnytinės žinios. Numeris
nę su našlaičių prieglaudos Chicagos pašte (vidumiesty)
ginta medžiaga namams sta del jo dirbti.
žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams, Gražių apysakų, 21tyti.
reikalu, prisieina eiti ir kla- prie Adams ir Dearborn gatvių ta jaunas, ryt busi mūsų senas
Sudainuota tautos himnas ir
nių
ir dvasinio turinio raštų Numerio kaina
.25
Šiandie abi pusi teisėjui ar pradėta skirstyties. Dar kai- bint visų Lietuvhj duris, kad randasi atėję iš Lietuvos laiškai korespondentas. Tilps. Laukia
Turime vėlesnių ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo
bitrui induos visus reikalin kurie pasiliko pašokti. Buvo kiekvienas, kiek galėdamas, žemiau įvardytiems asmenims, ku me daųgiaus. Tik rašant, ne
ir išminties šaltiniai, puikiausias dvasiai maistas.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:
gus faktus ir prirodymus, ko nemažai svečią privažiavę iš paaukotų našlaičių prieglau rių dėlei adresatų persikėlimo drebant iš baimės galima ko
dai. Radosi keli geraširdžiai, kiton vieton arba kitokių priežas nors atsiekti.
dėl užmokesnis turi but ir ko kitų kolionijų.
. "DRAUGAS" PUBL. CO.
čių
išnešiotojai
negalėjo
surasti.
kurie pasižadėjo eiti po namus
dėl neturi but mažinama.
S. Jucevičiui iš Chicagos.—
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
Šeimininkėmis buvo p-lės: ir vardu* našlaičių prašyti au Laiškus galima atsiimti prie Ge
A. ir E. Benaitės, J . Zeniutė ir kos.
neral Delivery (iš Adams gatvės Ar-gi taip daug Redaktorius
SVEIKIAUSIAS MIESTAS.
įėjus po dešinėj pusėj), prie Tamista nuskriaudė mezgamas
A. C Alaburdaitė.
Turiu atkreipti Lietuvių pirmo langelio, ant kurio viršaus koresp. į gUrbą? Regis, nė vie
Ar J u t Kankina Plaitkanoa'
domę, kad kuomet koks rinkė parašyta ADVERTISED.
Cbicagos sveikumo komisinos,
kiek
aš
žinau.
Mes
įver
NAUDOKITE
mffles
IŠ TOWN OF LAKE.
A
r
Jum*
Galvos
jas atsilankys į jūsų namus,
onierius Dr. Robertson skel
tiname savo koresp-tų darbą,
LTfiatti?
/
4—Baranas
Kaz.,
NAUDOKITE:
ĮFuffles
bia, jog šiandie Chicago yra Šv. Kryžiaus mokyklos a- tai duodami auką reikalaukit
jį gerbiame, nebent išimtinai
A r J I H H Plaukai S U a k a ?
9—Berkelis
Juozapas,
sveikiausias miestas
visose lumnai bei alumnės dabar su paliudijimo su klebono ir
netalpiname. Prašome rašinėti.
NAUDOKITE
RuffleS
A r Jų* Norits A p « a \ į o t t į u o » ? /
Suv. Valstijose. Kiek palau sirinkimus laiko Davis Sąuare draugijos valdybos parašais 13—Buskui Antanui,
f
J. Šlikui iš Valparaiso. —
NAUDOKITE RuffleS
J
25—Dagvainis Aleksandras,
kus jis busiąs sveikiausias vi- parko svet. Nors graži ir pa bei antspaudą. Taip-gi kiekvie
Užlaikymui
aavo
plaukų
*ra*i*7»
i
,
tankiai.
*
Socialis katekizmas anglų kal
44rj-Grigonis Klemintas,
šame pasauly.
NAUDOKITE
RuffleS
togi svetainė, bet čia beeida nas kolektorius aukotojui turi 54—Jeeevicz Juolapatas,
ba išleistas ir gaunamas: Na
Užlaikymui tfarvo. odo. ™2kaTir Kariai
mi, ar kai-kurie alumnai ne- išduoti kvitą, ant kurios turi 55—Jakubauckui John,
tional Catholic Welfare CounNAUDOKITE į{t*ffit*
GAVO PUIKŲ PALIKIMĄ. nuklys ?
būti parašyta, kokią priėmė 60—Kazinkevičiai Bol.,
cil Dept. of Publicity Press
Ruffies galima gauti visose aptiekose po 65c. bonka, arba tiesiog
auką.
and Literatūra 1312 MassaDepartamentinėje Hillman'- Dabar Šv. Kryžiaus mokyk Visiems, kurie kokiu nors 61—Kavaliauskienei Magd.,
is išdirbeju per paštą už 75c. bonka.'
65—KieUa Ign.
chusetts
Avenue
WashingtOn,
F
. AD. RICHTER A CO.
so krautuvėje dirbo Elmel Ju- los mokytojos, seserys Naza- darbu prisideda arba prisidės
91—Makutėnas L., •
3 r d A v e , & 3 5 t h St.
~
Brooklyn. N. T .
D. C. Labai gerą sumanymą
ckett už 3 dol. dienoje. Aną rietės, trasias, rūpestingai ruo prie to prakilnaus tikslo, var
93—Maslauskas A.,
T a m i s t a t u r i versti Lietuvių
dieną jam pranešta, jog Sošia vaikus prie vakaro Birž. du našlaičių širdingas ačiū.
94—Gurskis Mat.,
kalbon. Dar bus gražiaus, jei
uth Dakota valstijoje miręs 19 d., School Hali svet. (pra
97—Minkus Jurgis,
S. Jucevičius,
gu Tamista savo vertimą da
jo dėdė ir jam palikęs $500,- sidės 6-ta vai. vak.) užbaigi
Lab. Sąj. agitatorius. lOa—Palinkaičia Vai.,
limis talpinsi mūsų dienrašty
000 turtų. Juekett tuojaus me mui mokslo metų.
111—Patamsis George,
je. Tikimės, Tamista mums
tė darbą.
Negali Būti Links
Vaistas Koris
Užpraeitą naktį policija ant 113—Petrošini J.,
pritarsi.
124—Kastikis Slep.,
IŠ CICERO, IliL.
mas Kuomet Vi
Wabash geležinkelio, ties 91
aveiKauugas visiems
132—Semetulski John
IŠ BRIGHTON PARKO.
duriai Nedirba
gat.,
užtiko
6
vagilius
prie
Šv. Antano mokyklos moks
Tikras turi
135—Shvelnis P., "
Maža Pigulka
Šįmet šešiolika mokinių lo metų užbaigimui vakaras prekinių vagonų.
141—Spanis J.,
Mažas Dosas
S. D. LACHAWICZ
baigs Nekalto Prasid. Panelės bus Birž. 26d. par. svet. Mo Pakilo kova. Nušautas Do- 171—Žvirdžius S t
LIETUVYS GRABORTU8
tarnauju
laldotuvdM kopt*iau*ia. Rai
švenč. mokyklą. Iš jų aštuo kyklą baigs dvidešimts ber minick Granauskas. Anthony
la meldžiu ataiaauktl. a
ą>atailaHi tielešic*
bualta aisaaMted.
ARTER'S IRON PILLS
ni berniukai ir aštuonios mer niukų ir dvidešimts mergai- Marches sužeistas. Kiti pabė
yra priefcutual UbUikaat«
114 W. ISvd FL
Jums pagelbės, pamėginkite
PLATINKITE "DRAUGĄ."
TeL Omai l l t t
gaitės.
čhj.
go,
.,
#
rm

MALDAKNYGES

ŠV. KAZIMIERO AKAOE- MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.
II MIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS.
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