
DRAUGAS
Kaina Centai

No. 105 META1-VOL VII

1,000 dolieriy Žinios iš Lietuvos

Mią n<

PASIDARĖ GALĄ

IšAnglekasiuStreiko

U1H

KONGRESAS APTILO

GAISRAS
PARTA1

IGYNO DE 
ro BUTE.

438
9.10
5.20

3*3*4

praeinantį 
A rlotti.

TAURAGĖ APSKRIČIO 
GYVENTOJŲ STATISTIKA

rAVCJPJC/Y PADĖTI
PENNSY LVA NU O J

kur iki 
daugybė

Tuo 
buvo <1 
matė I 
rankoje 
perimtiVALDŽIA DUOS PAGELBA 

NUKERTĖJUSIEMS.

Nusiginklavimo IriMiirimą iš 
naujo pakėlė ir Sovietą Rusi
jos vyresnysis delegatas Tchi- 
tcherin. Jis tarp kitko pažy
mėjo:

"Tiktai taikinguoju nusista
tymu valstybės galės snbalan- 
uuoti savo biudžetas."

West Eric 
užpuolė, ir 
kiti/ italą.

DIEVO APVEIZDOS PARA
PIJOJE PER KUN. GAR
MAUS IR P. M. BAGDONO 
PRAKALBAS GEGUŽĖS 3 
D. SURINKTA 1,000 DOL.

TAI DIDŽIAUSIAS LAI
MĖJIMAS GHICAGOJE.

LAI GYVUOJA DIEVO 
APVEIZDOS PARAFUOS 
UETUVIAI! 5

VVASHINGTON, geg. 4. — 
Pranešta, kad tomis dienomis 
kongresas pa<luotą
•■uniunynm skirti viena inilio- 
r.ą dolicrii>. pnšelpni nukentė- 
jusicms nuo potvinią ir šalną 
nkininknms.

JAVŲ KAINOS SU 
VALKLTOJ.

VOKIETIJA REIKALAUJA
NUSIGINKLAVIMO ' Sako, jei mes gausime, tai ir 

jums duosime.

KEISTA PRANCŪZŲ 
LOGIKA.

KAUNAS. Del netiksliai 
paduotos žinios, kad Olan
dijoj likviduojama atstovybė, 
esame įgalioti pranešti, kad

VIENAS ITALAS NUŽUDY 
TAS. KITAS PAŽEIS

TAS.

g« g. 4.— 
čia pinigyno 

bute kilo guis- 
ogą prasimušė 
i veikiai užge- 
ta daug nuo-

šaukiami remti anglus.

Anglijos premieras maty
damas, kad jo sujaukta ir ve
dama konferencija gali nuei
ti niekais, jis tuojau* atlaikė

PARYŽIUS, geg. 4. — A- 
morikoa komisija patvarkyti 
karo skolas painformavo Pra- 
ncijos vyriausybę, kad ji pa
sirengusi stoti j dervinis su 
Prnncijos finansų atstovais.

Tečinns komisija neturi iki 
šiol jokio atsakymo nuo pran
cūzą vyriausybės. Pasirodo, 
kad prancūzai,karo laiku sko
linti buvo labai greiti. Bet

s miesto 
riaušes 

butu.
ją sužeidė ir

IŠKELIAVO I RYTINIUS
MIESTUS.

Nes visai nieko ue- 
pn ha i ro s 
streikas 

katakliz- 
<1ht im>-

VIRŠAIČIAI APIE STREIKĄ
INDIANAl*<»l.1 S. Imi., g.

TRUMAI. Į I’elšiu gimna
zijos mokinių kataliką blaivi
ninką kuo|M’lę> įsirašė 31 mo
kinys. Nutari n Imti abstinen
tais ir dėtis prie Kat. Blaivy
bės Centro.

GENO A, geg. 
laimingą' ekonominę konferen
ciją palietė naujas krizė*.

Santarvė įdavė Rusijos hol- 
iėvikams .memorandumą. To- 
daua jį al

nilK-Ilto ĮH> 
Valstiją vii*, 

mene 
?v4,H63 <lo| 

turi sko

Chiraguje italui jupdrunkiai 
nekuoniet nenurimsta. 

Užvakar vakare 
gatvėje du italu 
nužudt 
•losinib

\VASHIN<nH 
Užvakar 
deputi

Pinigyno dephrt 
skelbta, knd Suv. 
šosios skolos balamlži: 
siu (tasididino 45..' 
šiandie S. VaLtij* 
lą 23,190,201455 dolerius

pre- 
jdaiit prnn.

t’***6“* 
hipie 'savo 

^pgtuir^s,- -jPuniean- sutiko.

iMhhrUTnf snn*lngnv<» p-i 1 
tokią, kad jei bolševi-1 

kni neguli grąžinti užgrobtą

Kitais žodžiais tariant, kuo- 
met bus mokama Prancijai, 
tad ir Prancija mokės. Ki
taip negali būt jokios kalbom 
Rėiada, jei mes gausinfe, tai

geg. 4. - 
pradžioje 

kongresas, 
komitetas 

Po tą tardy
tai p Im* jokią ii;

Anglijos Meri svarui
Prancijos 100 franką
Italijos 100 lirą
Lietuvos 100 auksiną
Vokietijos 100 markią JJ3^
Lenką 100 markią JQ2

ka SU. visais jiems daromais 
Mn<ąrvės jNisiąlymaūi.

Jjctgni savo elgimąsi parė- 
faktu, kad kuomet anks

čiau jie protestavo prieš tuos 
s/atoinus bolševikams |>asią- 
lymus, į tai neatkreipta do
mės. Gi belgai reiknlnnjn. 
kad Imlševikni be jokios kal
inis grąžintą Is-lgnins užgr**li- 

visas savastis Rus i jo

jau ins !<><•. kvortai. < «i kmiiĮsi- 
nijos, pristatančio.-* pieną į na 
mus, ima 12c. kvortai.

Kullmma kad pigiau | Minia- 
vinėjamo pieno krautuvių ati
darymas privirsiąs kompani
jas atpiginti pieną.

Reiki* labai aliejott Kom
panijas gali priversti pieną 
atpiginti tik įstatymai. Tuo 
tarpu toki įstatymai išgyvuo

ji, sviesto 40, 
literini 6, kiaušinis 3, 
miške 140 auksiną.

Bolševikai viešai tvirtina, 
knd Prnnrija tik tiek norėtą 
susitaikinti su Rusija, idant 
galėtą kuoveikiau sugriauti 
sovietą valdžios sistemą.

ĖERLYNE .‘DARBININKŲ
* RIAUŠĖS.

jmprasti 
lx*nkni 

lietuviu 
s ar*-š- 
• pleke., 

yrą, savinnsi sau. Taipnt perse- 
klojami ir kili gyventojai ne 
lenkui, ypač žydai. Pavyzd
žiui laidojant vieną žydą, ne
toli kapą prisiartinęs karei
vis, sustabdė laidotuvininkus 
ir užtupdė savo žarą ant?ka
ta pdio (karstu). Lydėjusieji

pienus įsteigti švedų kolioiri- 
ją Ataksijoje. Tuo tikslu -\tak- 
sikon pasiųsti ligoniai |>ariii- 
kti atsakančius žemdirbystei 
pintus. Sakoma, knd tą kolio- 
niją norima įkurti palei Ca- 
I i To r nijos užlają.

Vienas švedas, Olof Dalii- 
ųuist, Califomijoj Ijeuki n in
kų udamas praturtėjo. Tad jis, 
patriotinių jausmą vedninns, 
jiarvyko ftvedijon ir vyriau
sybę paskali no kurti kolioni-

MAZEIKIAI. Mokama: 
kviečią pudui 200 auksiną, m- 
gią 120, avižą 100, bulvią 40. 
dobilą birkavui GOD, šieno 500, 
šiaudą 400, dobilą sėklos sva
rui 50, dmmos 3, pyragu R, 
kiaulienos 1<», jautienos 7, ve
ršienos 
no

Cliicngos niaj. Thompson 
ir kelią miesto de|Nirtiinicntą 
viršininkai išk«4u»vo į ryti 
mus miestus. .Iii* bus Ne\v 
forke. Tenai studijuos pože- 
ininią geležinkelių sistemą.

\VASIII\GTON, p--. 1 
Vietos valdiškuose sluogsniuo 
s** kilusi kažkokia opitija 
anglekasių st reiko žvilgsniu. 
Atrodytą, lyg vyriausyliė bu
tą palikusi l>e reikiamą jai 
pajėgą 
viūkiama si reiko 
kausimu, nors tas 
skaitosi šalini tikras 
mas, jei jis prasitęs 
rą mėnesių ilgiau.

Čia daug kalbama apie g< 
resni uosius laikus, apie in 

mažėjimą. Bet angl< 
kasią streiko klansimns kn 
koilel nopnlict'iamas.

Turbūt, hiukinm*, kad k 
sireiJuu jMit-.u bumomi p.-u 
baigs.

lė mugė. Produktai Im- gulo 
brangus, jmvyzilžiui: kviečią 
rent. 500 nuks.. rugių c. 210 
auks.. miežią 250 auks., atme
ną apie MM) auks.
nuks.. prastnm ilnrlsi arkliui 
12.oil0 auks., karvė 4.000 aks., 
kiaušinis 2.50 nuks.. g^-vos 
kiaulės purini GOD nuks. Knip 
ir visada, prrsluktą rinkoje 
buvo Inbni maža. Didžiausiu 
prekyba ėjo arklinis, galvijais 
ir kiaulėmis.

VIENI* S. Vilniau?- IHu 
vią |M<rseki<>jiinas t«4s>silęsir 
Areštuojami no lik visuoinc 
nes veikėjai, bet ir 
krautuvių laikytojai. 
Vilniuje uždnrinvju 
krautuves, savininku 

krautuves ir 
sau.

HTįTNBI K<;H. I'n.. grj 
4. — l'vnnsvIvnnijos kasiki 
distriktuoM* Įsidėti* 
aršyn.

Fayettc apskrity, 
šiolei vis dar dirba 
ncunistą angl<*kasią, streiki- 
ninkaf kasdien laiko mitingus

BERLYNAS. 
I žvnkar čia dnl 
bininką puHiė 
miesto valdybt>> 

Policija 1<) iš 
10 areštava.n

jfatrtikeną nepasirašyti be 
'fMųdngoa ir laukti tolesnių pa-, 
rėdymą..

4k»lševikai gavę santarvės 
memorandumą praneši*, kad 
jie veikiai santarvės pnrvika- 
lausią 3 bilioną auksinių rub
lių kredito. Tai busianti vir*- 
na' iš neatmainomą ją sąlygą. 
P'uotarpu santarvė nei nema
no jianu skolinti ninigą.

Telegrafuota Poincarei.

Kuomet atidaryta delegatą 
komiteto stisirinkiknas patvir
tinti parašais mvnmrnndumą. 
susirinkime nebuvo Prnnrijo« 
delegato. Tik paskiau atėjo 
prancūzą ambasadorius Bnr- 
rere ir pranešė gavęs .nuo pre-

ir nemiistus knlbinn prisidėti 
prie streiko.

JoHepli E. Thornball, 32 m., 
5904 So. Morgan gat„ vnknr 
|>asidarė galą šokdamas nuo 
ketvirtojo savo jiamų aukšto. 
Priežastis — tai mirguliavi
mas.

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 4 D.. 1922 M.
pjertn kd an secomd-ct.vss mattkii jiarcii ai, isis, at cukago. ilun «>is vmi1.ii tui: m- act ui m vi ui i a. im*

metu arti 
lu policmonu. Jiedu jki- 
Is-gantį su revolveriu 
• žmogžudį. Mėgino j, 
i. Teeinu:

nūn’-., iki 40 sėdžinuti. Seime einn vien tik 
Iiiši ik- LiiIImi* ir li.-irnmi: jo
kią sprendinių Vilniaus •“sei
mas’’ lw Varšuvos sutikimo 
dnryti negnli.

iiiunu staigu uteigul 
mės ir tuo bildu išvengė pa
vojaus.

Bet tuč-tuojaUs pavartojo 
bulvią l(iOiFUVO ginklus. Paskui bėgan

tį paleido kelis šūvius ir jį 
pnvojingni sužeidė. Paiiutn< 
ligoninėn. Gi kitus piktmlnri* 
|Mllx'*gO.

Nužmlytns Josepli Arlotti, 
Mikomn, prigulėjęs prie juod- 
lankią gaujos.

\\ ASIIING'KlN, 
Augleknsią streiko 
siek-tiek Veik/*- ir 
Speciali* kongreso 
vedė tardyrmis. 
mą vi 
vadą i/^||iasilNiig<

12.21 linus.; zj<!ą Is-nmkslią 
iki 40 metą milžinus yru tik 
I niioš.; lenką Is-inokslią jm 
40 metą v rn 4,7G nuoš.; vo
kiečių iki 20 metą bemokslių 
}Va G,92 nuoš., iki 40 metą 
2,31 nuoL, ir |x> 40 metų yra 
9,23 nuo.; gudą bcmokslią nė
ra, uca vietos gyventoją kaip 
ir nėra — tai vis užsilikę Sto
ki ar taki buvusieji rasą vai-

streikininkams tuiė 
šios rąšies mitingus, 
uždraudimo neklausoma.

Tame taigi ir yra visa ne
laimė, jei ignoruojami vald
žios parėdymai. Prieš tokius 
parėdymus darhininkni priva
lo kovoti teisinuosi*. Nes ig
noravimas dažnai ;>askui sa
ve velka liudnns pasekmes.

I«u>ij<>* reikalui Im>Iš« i ikmii- 
<lu<slti puikią progą suardyti 
koiifcrj-uciją. Jie gnli pasa
kyti, kad su tokiu memoran
dumu nesnthdca. Ir gnli pa
siūlyti ntskirins nutartis iriek- 
rienai skyrium valstybei. To

as nwa-svAwiM zc. a. oorr
DUArflAS Ht fU.IMinri; CO„ Inr- 

VX34 Ra. <lakJ«-y Aie, <-|il<-«£o. |IL
TrL 77PI

4. — Augleknsią organizaci
jos viršaičiai tvirkina, kad 
streiku** turėsiąs prasitęsti 
imiin deni \> - ritm nb'liin

tiri Rathanau, Vokietijos 
ąHenlą reikalą sekretorius, 
kalbėjo. Jis paremto, kad jei 
norima pagerinti Europoje 
sentikius, prekyba turi būt

Pasekmėje Ėujo- 
pos -valstybės išnaujo susigru
puos nulitariniai ir jmvojtis 
Ims neišvengtinan.

Prvmieras sakė, kad Prnn- 
eija šiandie turėtų stovėti už 
Angliją, kaip karo laikais 
Anglija stovėjo už Pranciją.

Ambasadorius Barrere į tai 
ataakė sąjausmu ir' pažymėjo, 
kad jis turi veikti imsircmda- 
mas vyriausyls's instrukcijo
mis.

Taigi, memorandumas bol- 
ievikaibs delegatams įduotas 
1m» belgų Įsirašo ir su prancū
zų pasarga.

Belgai atsisako nuo derybų.

Tuotarpu belgą delegacija 
konferenrijon pirmininkui, I- 
talijoe premierui Facta, pa- 

H* siuntė laišką, pažynsslutiia. 
kad ji išstoja iš vedamą dery-

įsnvH'hs tuojnus p rdm>d i ko
piniu trečiąją nsiiM-niui. Ir iki 
htoskirto laiku tegul savinin
kai naudojasi tomis savasti- 
pius, taip kaip jie naudojosi 
pirm bolševizmo įvedimo.

Padėjus tą pasargą arl»a
ameudmentą, prancūzą amha- jie nonai nori, kaip nori pa 
aadorina paauaiė. £oe eantarvės susiskaldytoo.

NAEMIESTIS. Tauragėj 
npK. Anulią Sąjungų* pirmi 
ninkn-. .1. M. nctyčin ihim>v« 
s*-s<-ri. Ibjodnmns ilnrimo

Kurią alininką litukai 
|*asėtnis javais nuplukdytr|dn'bo 
vandens, tie kuoveikiau gaus 
reikalingi) javą sėklą.

Kurioms-gi •mgriioiti trolw* 
iui, ti<-ms bus dmslmua pini

ginė i>nšc|pn.

-TAURAGE. Afiskritics val
dybos iiucinty\*n renkamos 
valsčiuose gyventoją statisti
nės žinios. Jau iš |>nticktą 
žinią paaiškėjo, knd Bntnkią tuoja 
valsčiuj** yrn lictuvią 
1,90(1, moterų 2.5lti, lenką vy
rą 7, moterų 14, žydą vyrą 
48, moterų 37, vokiečių vyrą 
69, motorą 61, gudą vyrą 4, 
moterų 1. Tautiniu atžvilgiu 
nuošimtis: lietuvių 94,13 nuo
šimčių, lenką 040 mkA, žydą 
2jM nuok, vokiečių 3,13 nuok, 
gudą <M2 unofinSą.

Mokslo atžvilgiu: lietuvių 
besnokalią iki 20 metą am
žinus vra

1

1
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‘DRAUGAS”
Elnį kandicn* Uskyrus nvOčIdlrnla* 

1*111.M SUKATOS KAINAI

SVARSTYKIME, STATY
KIME.

jos, ftv**i<wrijos ir kitų katuli- Universitetui Vyskupas profo- sivylę] Klauso, ne apie jų nd
kų jau išbandytų religinės ir 
socialės akcijos metodų.

Šiuo tad mes (ui-irenkam*?
-iikibiiiii

Miinuii ........................................... |n nu
ruml McIų...................................... *4.110
l'ranuturrato* molui tfckalno. Iii Į 

k*a ak*lto*l auo uraraAytuo dienu* 
n* nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adrva* visada reikia prl>lųiU 
Ir avinas aelreu*. I'lnlcal Kvtlauila 
slysti Uperkant kruoj* ar mpre-'v 
"Mouey ordtr" arba /dedam pini 
fui J rrclitruoL* IalSk«.

“DRAUGAS” PUBL. 00.
2334 So. Oakley Avė., Chieago.

TeL Rooscvdt 7791 
fmnmiHniiimimnmuHimuiimiiiiini

KUR EINA MILIŪNAI.
Chieugos valdyba nesirupi- 

na iniotu gerove. Tu* buvo 
senui žinoma ir visų plačiai 
kalbamu. Gi čia žemiau |m- 
tluotlainas faktas tai visa pil
nai patvirtina.

Pinu penkeriy melų nutar
ta įtaisyti Itoosevelto gatve 
viaduktą skersai gatvių 
State ir Wubaxii iki Illinois 
Central geležinkelio stoties. 
Tam tikslai paskirta du milin
iui doL Ir tuo jaus imtasi dar
bo. Skirta suma veikiai iš
leista medžiagai ir darbinin
kams. Kiek palūkėjus pas
kelbta, kati darbai sustabdyt j, 
net m-t iiritna daugiau reika
lingų pinigų.

Po kai-kurių formalumų 
.miesto taryba vinduktą baigti 
paskyra dar pusantro miliono 
dol. Taį buvo kovo mėnesį. 
^Kuomet paskirta suma įtei

kta viešųjų darbų komisionie- 
riui Francis, šis pranešė, kad 
viaduktą baigiant, matyt, bu
sianti padaryta atmaina To
dėl, kad inžinierini, ištiria*jg 
*viaą atliktą konkretinį darbą, 
atrado netinkamu. Be to, pat
sai viaduktns pasirodė apie 10 
pėdų js-rdaug iškeltus, milži
niški ramsčiai nestiprus ir vi
sas darbas blogai atliktas.

Komisionierius tolinus (uižy- 
litėjo, kad visų atliktų darbą, 
turbūt, prisieis sugriauti ir 
vieton konkretu pastatyti plie
ninę struktūrų. Tani tikslui, 
girdi, gaminami nauji pienai.

Tas reiškia, km! keletas me
tų darbas, kurs miestui atsiėjo 
du milionu dol., šiandie turi 
eiti niekais.

Baisiai didele^ taksas žmo
nės moka miestui. Ir štai |>a>i- 
iod<>, kaip t"- /lininių -iiiin* 
karnos taksos suvartojamus.

Angliški 'laikraščiui pareis-

id'ii. |‘«i dm l•^<’•ią veikimu 
11 'l'.1. > isitiiiiaij šįmet, kuomet 
Ameiiku- lietuviui katalikui 
i.im-tabiai daug |ia.-id;irl>a\ >» 
ir Vidstyliės reikalams pirk
dami Lietuvos laiisvės Imlių 
ir Kultūros Vajui nepaprastai 
guiisium- aukomis juirčinę 
š\ictimo ir auklėjimo ištaigas 
ir galop (miltinei krikšč. de
mokratų akcijai vienoje Chi- 
euguje sukėlę jau $a,tXM). Ten
ka dalmr kreipti musų visuo
menės lininė į vidujinį musų

Vakar l>ridgi*porto “Para
pijomis” jiužymčjęs tos kolo
nijos neužginčijamai gražius ir 
kilnius jos privalumus, y}>a- 
tingtiį iiubrėžęs kiek daug l»n- 
sidarbuotu tos imrapijos gerb. 
kun. Krušo — religinio veiki
mo sielos, priduria, kad kai- 
kurias socialūs akcijos plotai

\lu>ų svarstymui ir liendrui 
sukrautus jiutyriimus bus bran
gi imilžiagii busimam Amiri- 
kos lietuvių Federacijos Sei
mui.

Ne iNislaptis, kad kai ku
riuos, reikėjus Federacija ne
pilnai jiatgnkina, bandoma ieš
koti luiujų kelių. Gerai. Mes 
nesame aklį tos ar kitos ccn- 
tralinfa organizacijos fanati
kai, nes visiems mums lygiai 
rupi vienas tikslas dėlei ku
rio mes sielojamės — tampri 
vienyliė, geležinė drausmė 
lanksti priemones renkant, bet 
pastovi tikslo siekiant

Šit delko mes lygiai bran

kas kalbama apie Bridgeportą,

galima pritaikinti ir visoms be 
i.-iinties kolonijoms. le-iškin, 
iiiu.-ų laukiu dar nemaža.- or
ganizacinis ilurbas, stiprinimas 
savo pakrikusių jėgų ir vieną 
galingą, niekelio nenugalimą 
kūną, kurs kai], plienu siena 
atlaikys visus laisvamanių ]»- 
sikcainimus.

Kalbamoji tema plati ir 
“ Dranga*’* praveria savo 
skiltis, kviečia visus tarti sa
vo i

■orius skirti norėjo, bet teolo
gijos fakultetui ir skirs, jo pa- 
raign juos tvirtinti!

Tolinus jiedu -ako: “Kr. 
IVm. norėdami il.uirimi np 
•imti žmonių, išgalvojo niiują 
jmrliją “Liaudies partiją”!

Bet štai dabar atėjo laik
raščių iš Lietuvos, kuriuos 
skaitydamas begalo nustebau 
sužinojęs, kad tą apgaulingą 
“Liaudies partiją" no Kr. 
Deliu sutvėrė, bot socialistai! 
Daktaras Grinius-socialistas 
yra jos įsteigėjas! Tad judu 
ar proto visai netekot, kad

kąlus šneką, bet tik apie da
vatką*, kunigus, Krupavičiaus 
barzdą, Purickio kelnes tampo,

tyčia, šunies akis pasiėmę, ei
nat į liaudį, kad begėdiškai 
ją suklaidinus Ir savo žemiems 
tikslams išnaudojus! Tat žiū
rėkit, broliai amerikiečiai, ko 
griebiasi šiandie socialistai! 
Jų darinis tik meluot, apgaudi-

tėvas žydriU

sienns kitaip nudažyti, csa-| 
linini rciitraliiiės organizarijo
nuliui remontą jiadaryti, o 
net ir naują statyti, by tik jis 
bus stipresnis ir gulės mus vi
sus šiandien jame įsigyvenu
sius ir dar laukiamus įnamius- 
sutalpinti. ’ • *■

Susitarsime, tik svarstyki-

lūs, kviečia visus tarti sa- —
žodį, svarstyti ir nagrinė- SOČIAUSIU PIAHUO&

ti savo sumanymus įėjus į 
“laisvės Tribūnų".

Kud musų užsimojimas ir 
pastangos įeitu į gilių ir vi
suotinų vagi), mes esame pa
kvietę liendnidnrbių iš įvairių 
katalikų kraštų, kurie plačiai 
ir visapusiškai nušvies jų dar
buotę. Auomi pat mes daug 
gulėsime pasimokyti iŠ Vokie
tijos, Italijos Pranei jos, Ang
lijos. Belgijos, Čeko-Slovnki-

kia, kud miesto tnrylia rei
kalautų valdybos pasiaiškini
mo. Turėtų pasiaiškinti tie. 
kurio vedė viadukto ilnri'.us.

ir valstiečių sąjungos! Juk ar 
galima atstovauti sykiu vilką 
ir avį, J“*1 socializmas naiki
na nuosavybę, o valst. sąjnn-

laip šunies žarnas ir apie |s- 
klą ilgui jHisvuistęs užbaigia 
savo durną kalbą!

Žmonės, tikėjosi ką nors 
rimt<*snio išgirsti, jiaklausę tu
ščių pliauškynių, nusispjauna 
ir supykę sako: “jiems ‘.ik 
šunis šukuoti, o ne prakalbas 
ičžtil”

Gaila jūsų tartkynės.

Jau supratu imtmėa jų mo
lus ir dabar į prakalbas eiti 
nieks nebenoril Nioko negel
bsti nei fordukai su teiM-ka- 
tarinkoms bežaukiant gatvėse 
žmones į salę! Ateina keli žio
pliai, fanatikai-bedieviai, pa- 
Jiopso, vienas, kitas smalsus 
katalikas, pyjikes jtaruko ir 
tie ‘patys išgirdę iš socialistų 
lupų, kad katalikai taip visur 
įiųgalėję, kad sdcialirtai, jau

Stengė fflronnnk ai į tdtthnte 
jKirtijų suskaldyti, vedu įnir
šusių suvytarpių kovų, o ka
pitalizmas tik ši.i|»osi, žiūrė
damas į jų nesusipratimą ir 
gražiui bičiuliuojosi su milio- 
nieriunii, nova darbininkų at-

(Bsbalga> ;
Jie per akis viešai meluoja 

sakydami, kad Krikšč. Demo
kratai Urachų kvietė Lietu
vos karalnmii būti! Ar neži
not jus lomaičiai, kml Kr. 
Deni. atstovas Stulginskas 
griežtai tam pasipriešino ir ne
pasirašė )» tuu Tarybos nu
tarimui

Jeigu jus tą žinot, tai kam 
meluojat! O jei nežinot, tai 
kam šmeižiate kitus!

Toliau jiedu vėl meluoja, sa
kydami, kad Kr. Deni, užsis
pyrę reikalavo, kad Uni versi- 

itetui visus profesorius tik vy
skupus ištrinktų ir jiaskirtų!

lybių nekaltai išžudę pasi
traukia iš darbininkų tarjio 
sakydami, kml, “dar žmonės 
nepriaugo ligi socializmo”! Ir 
šiandie, kuomet darbininkų 
klausimas tnip svarbus yra 
pasaulyj, kuomet pareiga y r.i 
kiekvieno juos gellx*t, nes jie 
vaitoja, blaškos ir žūsta iš 
bado, atvažiuoja darbininkų 
“atstovai" Natkevičius ir žy
gelis, darbininkai juos sutin
ka, tikėdami, kad kų nors ge
ro tie “vadai" padarys, suei
na j jų prakalbas ir mašinų 
bildesiu nuvargintas ausis iš- 
tempę klauso, kų tie “bran

kokĮ Lietuviai ar katalikai w 
aandorokai — rieililiai. Kiek 
socialistai risimi a rėmė ir tai 
faktas parodo kad kalbėtojas i

pn yra nuii^avyličs šalininkė!

tuvos tautininkų įgaliojimo 
jieršatės čia Amerikos ti.uti 
uinkams! Juk socialistams ne
pakeliu su tautininkais! Jų 
tikslai skirtingi!

Tat broliai amerikiečiai l 
pažinkit tikrus vilkus avies 
knilyj!

Atmink Natkevičiau, kati tu 
pernai dar neliek melavai 
Gižuose per savo prakalbas 
o jau perkūnas šalia tava 
trenkė Ir tu tuoj nusiritai nuo 
bričkos ir prakalbos pairo, te 
dabar abiems šitaip bemeluo
jant, ištikro galite pavasario 
perkūną partraukti ant savo 
galvosj Pranas.

PLIAUKŠTI-NUPUAU-

s, nes aukų so
cialistai duot nepripratę ir .-j 
I.*irt laimi mažai jie duoda, o 
ją milijonieriai turi viešbu
čiuose gyventi, gardžiai val
gyt, o yjioč storpilvis žygelis, 
kuris atrodo, kaip tikras ber-

Į kinimo užtenka už išaikvutus visas Seimas žino, 
|inilionus!

liai kaip tie vargšui darbi- 
protokolai jiuliudyti gali! Ne<ninkai skuu<lžiai atsidusta už-

K>nų prašo paaukot jei kas 
turi, nuit didžiumų susirinku 
šiųjų buvo socialistai. Bet kad 
nugi socialistai jų nepirko, tui 
kaip gi jie ir aukosi

Tolinus valandą pakalbu a-

lai, vienuoles eta. poprastes ne
sąmonės sulyg nepraustabur
nių Dubicko ir Mockaus tq»o 
kailio*. Daugiau iš mokyto ci-

kad Lietuva buvo « 
Bermontininkų — Voki 
Kolčakininkų. Bet apie
vikų užpuolimus taį nei ŽebL 
Aišku kodėl — mat bolševikai 
jų bosai Rezgė tolinus: — Jus 
aukojote Lietuvos laisvei, da
bar jūsų aukos iššluos “kks

tins “stėliclj”. Kitos įbruka 
lu]M*lį skelbiantį s....undarokų 
klapčiukų prakalbas pp. Nat
kevičiaus ir Žygelio. Jiedu-iš
aiškinsią kaip kovoti prieš 
klieny^ ikalitinų. Mat Japo- 

—■- i.-.i'’r fc i..'

giJo sau nepasidarytų, kaip 
dažnai su bedieviais atsitin
ka!

Tat socialistų “spykeriui" 
jei norit tų visų nelaimių iš
vengti. meskit tokį žemą dar
bą dirlięj Nekelkit daugiau 
triukšmo, kaip tos tuščios 
bačkos, nes nieko nelaimėvito 
daugiau! Nebent Garmų ir 
Bagdoną jų» deportuokite grei 
i'au, tai gal jūsų bizni* kiek 
ir f agėrėa! Bet jeigu šitaip jų* 
toliau vnrgsitės, tai lygia* jų* 
taip išlošite, kaip jūsų ininis- 
terijj Sleževičius su mani.ola- 
du!

kalų" na ir užbaigė savo mi
siją. Renka aukas. Kas o kas 
bet aukos* tai pasipylė: net 
$101.11). Tas bus “upznaimin- 
ta" North Sidcs istorijai. Vis
gi cicilikai savo* reikalų negi

kaitoj 
i pačioj kolonijoj tri Vnltšm* J vajų surinko $1,782#^^. ,

Vedėjas atidaręs prakalbas 
praneša, kad kvartetas sudai
nuos Lietuvos himnų ir pra
šo visų pradėti. Bet kvartetui 
vienam teko dainuoti, nes 
klausytojai nedainavo (Tur
būt kad ne internacionalas)I 
Dar jiadainavus vienų daine
lę, vedėjau perstata Natkevi
čių kalbėti.

6is atsistojęs perstata į savo 
vietų kalbėti Žygelį. Tuč tuo
jau* — pradeda nuo Amerikie
čių. Ant kiek jie pasidarbavo 
Liet. Ncpriklausomyliei. Esą 
visi Amerikos Lietuviai prisi
liejo prie Lietuvos Laisvės.

gs. “Krikl detn. kviečia tYra-' 
chą" pasako kalbėtojos. Me- < 
las, nei vienas jų atstovas ne- j 
pasirašė ]>o tuo nutarimu. Bet 
socialistai už porą grašių ka- 
renskiniams burliokams siūlė 
Lietuvą parduoti, kaip paro
dė Petrogrado seimas 1917 m.

reiktų pagaminti 
tuo« kunigus kurie 
sulyg jų “natos’’.

Aplamai imant nieko ypa
tingo nepasakyta. - Paprasti 
pliauškalai. Jeigu soc. liaud. 
ir bolšcvikuojnnti Profesinė 
iSąjųngu Uk lūkiu lyderių to

žmones, sakydami, kud etalelviui išpirkų. Tik gailu kad 
atstovai socialistų liaudininkų |kalbėtojas nepažymėjo kas —

(Til|M.*s kariuomenės organe “Karys”) 

(Pabaiga)
Taigi broliai kuriui, me. šauliui, ne tik 

neturim-* jokių privilegiją ir |silengĄ iiiimą 
Ih-I ir nenorime iii. M<>. pnl\- eMimo mi 
-i-tute prie! vi-okms privib-ęi ir pi
lė-ei n nei X . v !>■ -, .1 ei ”11 II' I ■ j ., - \ t tl' ’ ■ I

mus yra visų demokratinių (įurtijų ir ne
partinių šaulių. Aišku, kad broliškai su
gyventi mes galime tik su sulygo, nedu- 
leisti jokių -jiurtinių ginčų, dargi kalbų, 
savo organizacijos ribose.

Jeigu butų kitaip. Lai Sąjunga turėtų 
tuoj subyrėti. Ne tik partinės politikos, 
liet u|»kritui jokio (lolitikavinio savu tar
iu.- leisti negalima. Tegul tik kas nors iŠ 
rmi.-ų (uimėgin* varyti musų tarp* (Mirtinę 
(Kilitiką, tai tuoj kitaip nusistatę irus rėk
ti, ir nedrausmingas šaulys bus pašalintas.

Juoko verta } ru kalba, kud šauliai ūki
ninkui, valdininkui, mokiniui, darbininkui, 
žinoii-- \i okių (s-irtiją ii nepartiniai ga’i 
sudurvti lwnl Lokį >ąmok>lą. (tfikelti mui:- 
t p 1 ' n\<> \.J i y 11. , tui vra prieš fji),

I i nori nt\ i 11 uit i i r l.o ji

Patys šauliai, kaipo tokie, į Valdžią ne
nori eiti, nes tuo budu turėtų palikti 
partiniais ir pražūtų Aaulių Sąjunga.

Visi} tai ajisvarsciuių kiekvienam bus 
aišku, kad Sąjunga negali ir niekad ne
galės ruošti politinių sąmokslų Ir maištų, 
urdyti valstybes, nei tarnauti, nei lenkų 
Ulonams, nei liolševikų despotams, žmonių 
apgavikams.

O pučių valdžią grobti yni dar kvailiau, 
kadangi jų mes turime, kaipu Lietuvos pi- 
liečiui kurtu su jais karini-piliečiams, ir 
tik turime rūpintis, kad tą valdžią amžių, 
milžimu*- -utvirtinu-, kad tos valdžios iš 
inu-ii rankų nei koks priešininkus neat
imtų.

Lietu dm kidtininių netvarkoje, n. tuk 
t < . i i ,i 11 ■> ii i u- . vi >k il|o-»- pi d. I . d ūmi* > -•-

ru pilieči nedrąsi u ir mikliu gynėju, draus
mingu ir Joru visuomenės Airiu.

Čia n»es šauliui turime dar daug, laimi 
dau^'darbo. Mes stengsimės traukti musų 
Sąjungon geriausius piliečius. Draugiškai 
kibi kitą remdami, mes stengiamės, kaip 
mokam, sėti tą gružų mokslą ir nepykit, 
kad taip greit dar nepriėjom prie tobu- 
lybės idealo.

C'iu visuomenė ir Jus, Tėvynės gynėjai- 
karini, privalot inumn padėti ne laktais 
žodžiais, liet gera draugiška įtaka. Jeigu 
koks šaulys ur btirys elgiasi ne taip, kaip 
reikia, (sTsis’-kit, pomokykit, jei m-klauM,. 
pramškit, (kirk luj leidžiu kuriuumem.-* i 
j-tntymiii) atutinkmimni šaulių vadui nri 
vulilvbui, ir tikrai kalt iniid.iii l-u -u 
linui t> iriu! ; * . -. i i i H11, <1 iii-tvli ; imi nl

minko*. Mes esame .tie patys, kas 9gą'bu
vot prieš išeisiant į kariuomenę ir kas Jų* 
busit iš kariuomenės pasiliuosavę.

Ar yra bent vienas Lietuvos karys, kurs 
neturi šaulio, ar brolio, ar vaiko, ar tėvo, 
ar sesers, žmonos, arba mylimosios arba r 
nors kaimyno pažįstamo.

Taigi Jus mus žinot, kaip mes Jus, bet 
gal nežinot taip gerai niusų naujos or- J 
guaizacijus tikslų. Pažinkit tą organiza
ciją iš musų draugų, iš musų knygelių, iŠ 
musų laikraščio “Trimito“, kuris yru į- ’’ 
domus no tik šauliams, bet šiaip piliečiams.

Pažinę, suprasit, kad ne tvarkos ardy
mas mums rupi, liet jos |>alaikymas; no 
b<-t kokiam d»*-jsdizmuj parsidavimo.*, bet 
d«'inoknitiin-» tvinko- kurtina-, m* koriku- 
i'iiviuui >u L u ri uoiiKii*', b*-f gtiiiiinitiLi

S>-I.iilit) npl idt iniloą di-L i L*d-«-v il.m 
mo, balhu:iurdi.-kiiiiio, |>nlild..-.v iim., iu<> 
«unu sąuiok-ių irgi iic.-iiiiku a*r--nili.

• Išties Sųjtrngn priimu į .-avo vile-, v' u-j 
partijų ir ne|«urtijų piliečius, kad tik jie 
hutų <l«*iiiokratiniui nusistatę, dori ir uosi- i 
ryžę dirbti Tėvynės labui. Tuo budi pa -1

'*•• "i.o, Li.ip loki*-, n iit-į Sųjuugo.- \ui 
■lu u* l.dvv.mju m-t S* iti«> rinkimui. •. ; 
n*i m-t valš«ių ir mie-lų nuvysiddybių 
i inkitnuo-e.

.šauliui m.) i, t,-,,! vuhlžiu Imtų pill«*ėin 
rankoje, ni'iit-itraukiant jiems |jatiem-, 
nuo plūgo, ir jie žino, kad to gulima pa- ( 
siekti per savu rinktų valdžia ir per drūti- i 
siuingą pildymą suvo valdžios įsakymų. ,

I t. |. ( . I..II IU* *> l>o)>uri.i 1 v I < 1.1 1*1 
■ iii * pi i ,į..i/ii>ti < aine kulti. Kud Imtu 
tu* -vi uti. t.ii u;, v i iiueituim-m į duugų. ir 
•Sąjun^o- lininis iirrvikėtų. luiji. daug 
minus v i-iviit-* truk-ta iki tikro gero pi
liečio, galingo Tėvynės gynėjo idealo.

Bet juk lutu tai šaulių Sąjunga kaip 
tik ir yru reikalingu, kad su jos (Migeliui 
eiti prie to kilnaus ideąlo. Sąjungos tiks
las ir yra padėti pasitfafyfa jos nariui ge

ni* 144*1- |uiiil it imi n pi i* stiliui ............. I* tu

L-i uihiii-. — tui ji/ darbu-.
Pažinkite mu-t/ oruunizm-ijų, jo- lik 

lu.- ir darbų, draugai kariai, taip gerai, 
knip Jų.** (MLŽįnlati* mus |Mu'*iur. Juk mes 
paty» nėramo iš kito juu-auiio atvykę; mos 
ėsutiH* Jūsų broliai, sesers, mylimus mer
gelės, Jūsų tėvaf ir vaikai. Jūsų vaidinin
kai, Jūsų kunigai. Jūsų tarnai ir duonos 
gamintojai. Jūsų namų kaimynai ir kai-

u įpri'n ii) mil.lių jaunų j'k U. kuri l*u 
tų kiiriui»iiieiM*i geru medžiagų.

Pažinkit musų sąjungom tikslus ir j»a- 
mylėsit tą Sąjunga knip mylit mus pačius, 
kaip mes mylim jus ir musų kariuomenę.

O gurbingaį iš kariuomenės pagrįžę na
mon, stosit į musų eiles ir imdėnit auginti 
ir mokyti naujuZ jaunus Tėvynės ir lais- 
vės g;uėjas! , . .J \* j

Lietuvos MuMaL '
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JAI AUKA

tinai

Lietuvis

LS VYČIŲ DARBUOTES

DR. A L YUŠKA

WYAND’S GRABORIAI ne
VELYKŲ IŠKILMES.

CH1CAGOJE
Susirinkimas,

ANT PARDAVIMO

Pnrk

STANLEY P.;
MAŽEIKA i

GRAnORlCH IRi

MEtttosuEnmv 
Mokykla

». P. fi. PARAPIJOS 
DARBUOTE.

inergniciij 
Frdernci- 

I kilto Do- 
Pušclpinj 
Cbicago*

Turtų automo
bilio* visokiom*

PRANEŠIMAS.
lialaar |w-rL«-lln W11<» nfM f n* u p, 

tiri* kur atlik-Hl -a,<* <iarl<* cvrla.i 
kaip pirma, kimiai .l.-liiuiu irtus. IU 
Jum la |<asak>«.

-<fiMro, HL — Pavasarį lėk
damas gandras stori i ir pa
tašo vienai ipimyaai sanų. Tė
vai būdami be tikėjimo ncei-

Ąulinda, ■ kad negalės išjuokti 
Tikrojo tikėjimo.

Bnl. 24 d. nuvežė į tautiškas 
kapines, ir Ik* iškilimą pulni-

ir duoti progos v'n-ti- 
vertclgoms jiasigan-inti

OOLLEGES
i W. Madtaoa, imo M. 
•30* a Halatad Stn

NEPAPRASTOS PRAKAL 
BOS GARY.

LIETUVOS KALENDO 
RIAI.

■ •tl Roalb l.alauM Birma 
Valandos: 1» iki 1» ryt*: 1 Iki!

po pietų. I Iki » vakar*

Gla»Cow 
.... Grul • 
... (uyuL tl

sirgo, ir nežinia kcno priver-- 
lj pasaukė Kyliui Kataliką ku
nigą. Ir vaiką upkrikŠtino. 
1 ž. dienos vaikas mirė.

Kūdikio tėvui manė jmrsi- 
kviesti laisvamani ą vyskupą 
ir iškilmingai palaidoti, ži
noma, jtajuokdami tikrąjį ii- 
jtėjihią. Bet nmw> 'MavuriųldiK,

Cainclcn, N. Y. — < icrb. kun. 
kl. 1. i lalnlmnla, šv. Kazi
miero Draugijai (Kinukojo $25. 
širdingiau*! a<v,u u* tiūp dide
lę nu ką ir prielankumą, kata
likiškos spaudos draugijai. 
IŠeiškiu gilių pagarbą.

Telefonas Carai 6396

JOHN G. MEZLAISKIS
itcneraTis Kcolrsktoriuo, otaty- 
toju ir seną namą taisytojau 
2338 S. O aki c y Avė., Chicago 

Arti 23 čia PI&cc.

Jaunimą* jau pradeda krei
pti domės į žaidimu*, ne* pe
reitą kartą daug jaunimo atsi
lankė. Pereitą trečiadienio 
vakarą buvo vienas iš links
miausią žaidimą vakarėli ą. 
Bena* grojo, o jaunimas links
minosi, šoko. D kai pradėjo 
žaisti tai visa* jaunimas norė
jo tik žaisti ir žaisti. Pirmiau 
tokio entuziazmo prie žaidimo 
trukdavo. Pasirodė, kad Vy
čiai yra gyvi ir nori lavintis 
tautiškuose žaidimuose.

* ANTANAS A. 0L1S :
♦ < OI.SZ.l_tV.sKI. Jl( ) ♦

: ADVOKATAS :

ubo-
Ofiso Volondoo: Nuo lt ryto 

d • pd plotų, ano • Iki 7 vok.; 
mtlUil* ano 11 IU I po plotui

mo, arini dėl kitą pricžasėią;
G. Jog nebus sunkenyliė, ku

rią visuomenė tarės užlaikyti.
Vrršminėti punktai inima 

visas reikalavimu* kaslink į- 
leidinio ateivio į Suv. Vulsti-

tartį;
4. Jog jis mokinta*.
5. Jog jis nepriklniiMj prie 

los klasės ateivių, kuriuos’įs
tatymui prašalimi tlt-l fiziško, 
(Hullr-ko ui IHoruilsko lifllkl-

Ihirlio Žmonių Kalendorius
158 pusi.......................... 25c.

Lietuvių Kalendorius 96
pusi................................ 25c.

Gary, Ind. — Ketvirtadieny, 
gegužio 4 d., Šv. ‘Kazimiera 
parapijos svetainė jo (1390 \V. 
!5-tli Avė.), 7:30 vai. vuk. į- 
vyks ne|iapru*tus prakalbos. 
Kalbės b. Lietuvos kariuome
nės kapelionas, gerb. kun. l’r. 
Garmus, plačiai pagarsėjęs iš
kalbus kalbėtojas. Prie to kal
bės b. Liet. Steig. Seimo at
stovus, Mikas Bagdonas.

Dar jais mus, Gary', niekad 
nebuvo tokią prakalbą ko
kios bus gegužio 4 d.

Tollestonietis.

PiŲsburgh, Pa. (S. s.). — 
Pas mus ir yru bulelis sanda- 
roką. Jie save ]*u*ivadina li- 
l.eralaiit, okdlikai-. Jie už tik
slą laiko Hardi Ii kataliką 
vieiiylię, išgriauti kai. Ihįžny- 
ėią, mėgina atkulmnėti katali
kus nuo ėjimo į liažnyčią.

Tio cicilikėli ai, laisvamanė- 
liai laikė susi rink imą vieną 
tekmadienį. Tai gerai 
šainės 
kitiems makaule:

Jie iš gražaus 
tės choro padarė 
choru. Dauguma 
rią yra katalikai 
daroma.

Kad taiįf ilgiau tokio* niek

Wcst Pullman, III. — Skai
tant laikraščiuose aprašymu* 
apie Velyką iškilme* įvairiose 
( hirngus lietuvių kataliką

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
ĮSTAIGAS

įXor* klebonas mažai ką 
prisiminė apie Velyką kolok- 
tą, bet žmonės atjausdamį jo 
pasišventimą sielą išganymui 
ir parapijos gerovei, visgi su-

Kuo|m,s (armini nkns |u> 
.-lb<- ^ kurilj kp. sUsirnikiuui 

užio .*! d. I’it

DRAUGIJŲ ATYDAI!
,yyy%V«-liaru. KukardiK » i* >km Ženkleliu. GuziLučia. Ant- 

AJ1A ULUVC «|u,u<lv ir kitoklv DraHiKi■U-itui rcikalin^V dslykv 
RrikalautUml Katalogo ar Sanipaly, patytnekile ir juov dr-U-a vardu 

STRUPAS CO., 90-92 Ferry 8t. Newark, N. J.

Kiektfemd* ateiviu prieš J- 
Idtdimą p Ruv. Valstijas, turi 
sntikti su esančiai* imigraci
jos įstutynuii*. Suv. Valstiją 
aficieriai uoste turi turėt, pa
kaktiną prirodymą įleidimui. 
Kad įleidus ateivį į Suv. Vals
tijas, jis turi prirodyti jog,

1. atkelia\o kaijto keleivis 
(arba jurininkas) su atsakan
čiu viza ant pasporto;

2. Jog jo šalies kvota neiš-

i; rainą 
niani* 
savo biznius parapijos jirogra- 
moj.

Visas komitetas gražiai su
tariant su vietiniu klclmnu 
energingai dirba (mrapijos 
naudai. Užtai tikimės daug ge
rą pasekmią.

J. K. Enčeris, rašt.

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

chtcago, TT.T.nfom 
TddoM kanla feU»a

VbIbbBok — • IB n U ryto: 
K po plotu tti t rak. ■od«*-

T*L Randolpb »»•

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAM

nnm- 
jknušą pradėjo vieni 

skaldyti, 
vardo, Biru- 
niarinalienės 
to choro nn- 

. Jiems gėda

lėmis išpuošti.
Žmonės tą visą iškalno ži

nojo, todėl dar anksti prieš 
penktą valandą iš ryto, baž
nyčia kimšto prisikimšo žmo
nėmis. Per šv. Mišias didesnė 
dalis žmonią ėjo prie Dievu 
Stalo. Gerti, kun. Ideh. J. Paš- 
kamskaa per visą naktį klausė 
išpažinčių, žmonės budėdami 
per visą naktį prie Kristaus 
Grabo, naudojosi jiems suteik
ta proga, atlikdami šv. išpa
žintį.

nnmrniiiniininnninniinnninimiinnninmnmmiinimiitninniniinmminnt; 
f V i DIRBTUVĖ i
S j Vėliavų, Karūnų, Sarpų ženkle- |
I r.JkiMiirajJ^aB lių ir kitokių draugystėm reika- = 
I ImSV dalykų. |
i A. J, POŽĖLA 1
= 0 • d 1908 W. Divirion Str. Chicago. *

Jeigu ateivis sutinka 
jais, bu* įlei.-tas. Bet jeigu 
sutiks su nors vienu, tai 
Ims įleistas.

CFur«lra Inf. Baryje*)

PLUMBING
KAIP* Uetavya, lUluvtauia

Šiandie Pinigų Kursas 
Siaučiant Lietuvon tM-r muv 
40 centu ui 100 Auksiną 

— arb* —
250 Auks. už vieną Dolerį 

PI****11 karą** *lunfl*nl 
dtdoan** suma*.

■tBūt. Valat. Utorljo*. *b*lBO* Ulo- 
rtjo«. r^erraf i Jo*. pollUkln/i aokno- 
mijoa, pllialy*t<«. d*lll*rMy«t>«.

Mokinimo T»l*n<lo*: nuo • ryto Iki 
4 valando* po ploty: rakar*!* nuo • 
Iki 1* ’ll.

3106 S. Halsted SL, Chicago.

ruznus giedo
jimo, «lar grojo puiki muziku 
|s-r Prisikėlimą ir šv. Mišias. 
Prie to visi mokyklos vaiku
čiui, puikiai (Nisipuošą, gėlės 
rankose nešini, dalyvavo pro
cesijoje. hv. Veronikos ir At. 
dv. Kryžiaus Dr-ją nariai-ės 
AaiA**vo vėliavas. Bažnyčios

tždmlrride. Visų Šventų pa
rapija, nors kb!et$ kartų di-' 
desnė už West Pulimano para
piją, bet vrestpullmaniečiai 
savo aukomis toli ją pralenkė. 
Mat ivostpullmnnicčisi žmonės 
atjaučia savo vado pasišventi
mą, tai nors savo aukomis 
pa r<xl<> savo užuojautą, visada 
gausini aukodami savo para- 
ftijos reikalams.

J^ai jam Aukščiausias sutei
kia sveikatos ir energijos, kad 
galėtą su mumis dar ilgus me
tus darbuotis.

“Drauge” galima gauti iš 
Lietuvos atėjusią šią metą ka- 
h-ndoriii, kirrnioso yrn laimi 
gražią jmni.-kai 11 iuą ir mior- 
moriją.

Kauno Kalendorius 100 pusi.

Waukcgan, Iii — Bal. 27 <L 
I*. Vyčių 47 kuopa turėjo žai
dimus ir kuopos lieno prakti
ką. L. V. 47 kjį turi ir l»chą 
kuriam vadovauja p. Ciapns. 
Yra laitai geras dalykas tu
rėti savo l»cnn, nes gnliine 
daug smarkiau darbuotis tu
rint savo l»eną.

Jaunimas.

VbOlB tr rt-ą> cbronUkv litai. 
OtMul XXi4 K. Hal-uxl M 

Vai.: 10—11 ryto: S—• 
plot, 7—trak. Ned. 10-----13 d.
llea. 1110 indrpondcncc Illvd.

Cbicapo.

org.inizuetjn eina (tinus n. Kim 
]i<» valdybų yra veikli, tiL 

jutimi reikia pri.-idėti prie jo 
veiklumo, o tuomet (»umulyi«i 
me, kad daug- gulėsime nu 
veiktu

Prlatatytna* LTftiknntu 
Trampani* laika.

Central Manufacturing 
District Bank

Stale Bank—Clrarin* Uouao 
Bet n k.

1112 West 35-th Street
Turtai $6,000,000.00

DR. S. NAIKEUS
UIKTVV18 

GYDYTOJAS Ir CninURGAB 
oriau Ir Tinraniino rl«ta:

Tai llovloard SKO

DR. A. J. KARALIUS

Volaadoa: 10 ryte iki 0 vakar*. 
OyvoBtiBaa: — MII W. Mrd Str. 

Trt. ProvpMt a«00.

h*. Oaaal M7, Vak. Omai nu

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojai D

Van Bure n vz>4 
levui vt imi

Dr. A A. ROTH
RnSAU GYDYTOJAS ir

f DR. A. K. RUTKAUSKAS
E GYDYTOJ Am n: l 11IKI RGA* : 
“ 4111 South WcxUn. Arniut
E TvWnou I.arayv<i4 01M i
3 Valandos; 0-11 rytala. l-> po’
gpMtų ir 7.0 vakarai*. Ncd4ldl*J 
gnlala Ūktai po platų 1 Iki 0 valį

CmIvv*. 4|.|< ulinio.
lutn*. adiuudan.'lua Ir uG44< cualu* 
karfaHu ak>>| krvtvoa nkya kaierak- 
to. nrralfRlo; nelikraa nkl* Indorfat.i 
Itarotn* rgaamlniu. ••Irktru |mrodan
ti* niallauBiu kl*xi*a. .Akiniai 1*1- 
UUkoml Irbdnital. toli Ir oltl mulan- 
tirvn. paKollnMa. S<-r<«''kl<i> oivo n-- 
rtjlmo Ir valku* einančiu* mokyk., 
lon. Valanda*: nuu : iki * vakaro 
N«-<Uįlomi* nuo 10 Iki 1 Vai. po pietų

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
I.II.T1 lis AKIV SI’KtTAlJST-Vi 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av.

ė*********************** i 
m. at»i SSM

OCMO m. Cituok Aį

DR.J.SHIKGIMAN i

DR.G.M.GLASER į
Ftt-IKTIKIJA au Mf'r.ll 
oftau BIOS So. aorcau •<_ 

crtS n-ad su. Uiicaro. Cr'

REIKALAUJA.
ItrlkaltaiEM. bu.-iri* turi* patyrlm* 

ir moKoa’l* atiakauCIal darb*. 
Talp.gl talb in'.i* lie'uvlAkal. amrlll- 
k <• ir IrtiOikh. > A t* Sukilo irroll'u 
laiku -lu.i an'raAu:

tuja UalmaiMa Atraiue 
Tel. Mnuroe 2»dt.

Visi komitetu nariai (tiisie- 
mė tikietą (tania ii nė ji m ui.
Draugiją atstovai tai|iut i>ti- 
sit*mė nemažai tikietą (tanla- 
vinėti savo draugą tan>e. , 

lXvtikrė užkviesti .visas, vie
tines 1 ir ipielinkčs draugijas 
(karių atstovai nedalyvavo 
šiame sus-me) dalyvauti pa
rapijos piknike 30 <L liepos, 
“National Gtove”.

Kvies šias: Snldž. Širdies V. 
Jėzaus, Lictuvią Dailės Bate
lį, N. P. Moterą ii 
Dr-ją, A. L. K. K 
jos 1!) skyrią. Liet 
bilų kliubą. Liet. 
Politinį kliubą i 
Liet. Politinį l.'liultą.

Nutarė visiems uutumubilią 
Mivininkums savo automobi
liu* gražiaį ftnpuošti ir daly
vauti parapijos piknike.

Programai išdirbti išrinko 
komisiją iš sekančią asmenų: 
B. A. Jovaišą, B. Kuunvcką, 
J. K. Knčcris, Ant. Itamnnnus- 
kn, P. Balčiūną, K. Nvnartonj,

• luvant. Jei taip, tuojau tu- 
rl pirmiausia p ast t atrauti ma
no lt metų p.tryrrimo. kuria 
autųlkn leailatal geriauei? pe« 
UfQ*Tirn»_

JOHN J. SMETANA
IMU Sa. A-I*lan«l Aw., C.'alno^o 
krrtd Ik-to, satvdaj 3 laba* 

Kambary* 14-13-10-17
Viriai PMlTK 
T* m y kl.a mir.o

Valando*.- Nuo 1*

Pagrabą Direktoriai 
J. Wyaod, Balsamuotojas 

0: Eirevičia, Asistentas 
Turim* automobiliu* viso

kiuose reikaluos*, l-alarnauja- 
rus kopcrlausla Ir ptipauala. 
2033 W"l S3-nd M. (Tikapu.

Iš šv. Agnietės choro: Znn. i altoriai irgi buvo gyvomis gi* 
Jonavičius, Pranas Žilius.

Iš L. Vyčių 3G kuopos: Po
vilas Balčiūnas, A lėks. Šru- 
pša, Kuz. Zarnniskos.

Iš Susiv. L. B. K. Ameri
koj: Juozas Enčeria.

Pirutiausia komisija išdavu 
raportų iŠ rengiamo pikniko 
“National Grove” darže 30 d.

nas A. Bir-I.u, ni-liiiiiil.a\o 
J. K. Enč' ii .

Be |»nni|»ijOK komiteto dur 
dalyvavo m^unčių organizaci
jų utstiMiii. Iš Av. Kuzimicpo 
Dr-jos: Jgiiu' Girdvainis, Jo
nas PudžiuA'ėlis, Jer. Poška.

Ji Alto'uius Puosinai Dr- 
jos; Cee. Palionienė, B. Prane- 
keričiene (aeaisitante^t

S raporto paaiškėjo, kad 
tildetai jau gatavi* daržas 
[mindas, tik lieka programa 
išdirbti ir tikiclu> įsirdavinė-

Jplmo. DMlrolnc bizniui Ir n*-( 
fm*iM Vlato* duodama dykai i 
ZDĮplnul Mokslą* l*n*vnl* at-' 
atnok^JImala. Klevo* dlanomla Ir 
Svakarala. Reikalaukit knyynlto < 
?TeL 6eeb-y 1«U <

SAKA FATm. pirm', 
Zv»**««*«»*»*»»tv»*»»***«4

CMlOTU.................................oi*, ta
HA KOKIA ....................... GecnL SS
Kajute >130. Tm'la kloa *103.30 

Taksu *-.00'
I*rr 17tcrlw.ilnnj. SouthampUm*. 

IJlrnww>l ir 
CAur.noviA ... 
A'.kKKMRKIA .... 
Y|«llškal snlama 
|w-r>lmaln,mu S.witli*mi>lon<- | Dntv 

sic*. rilUra# Ir IJrfM.Ju-
AŲI ITAATA GtkuJ. 2---- (IrguL. S3
M At RFTANIA Gr*oL 1* Airi. • 
IlKltKNGAIUA G.-KU*. 30 IUrL 30 
l’er Anslll* ar llamburs* | I«an- 
«iau — *104.10. | Uepojy *1*7.

Taksu *4.00

Tell Canal t H

DR. C. K. KLIAUGA 
EIKTIVIS liF-NTlSTAM 

1*31 0. llaUtrd kl. Cl.lcacn, IR
Kampa* 111 h Su 

Valand.: »—17 ryt* Ir 3—» vs<

3
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DRAUGAS Ketvirtadieni*, GegnSb 4, 1922

IchicagojeB
Garmus Gary, Ind NEPAMIRŠKIT GEGUŽĖS 14-tą ATSILANKYT
KETVIRTADIENYJ, GEGUŽIO 4 D., K U N. P R. 

GARMUS IR MIKAS B A G D 0 N A S KAL
BĖS GARY, INO., ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SVET. 
ŠI LIETUVIU KOLONIJA DAR NĖRA GIRDĖJUSI T0- 
Kiy NEPAPRASTŲ PRAKALBŲ, KOKIOS BUS GEG.4.

| AUSROS VARTŲ PARAPIJOS SVET 
2323 West 23rd Place • - - - 

- ■ - Ten bus ----------------- ? zZ >

NORTH SIDE. NORTH SI
DE. NORTH SIDE, TEN 
BUS GARMUS, BAGDONAS 
IR DIDELIAUSIAS TRENK- • 
SMAS SEKMADIENY. GE
GUŽIO 7 D., SV. MYKOLO 
PARAP. SVET.

KALĖJIMO KLERKAS 
SUSEKTAS.

Pirm keletas dienų (’ook 
i-kritie* kalėjimo vyrrsny- 
‘ klerką.- Vi'illinm Pašilei 

Istaign pranyko. Su juomi iš
nyko ir apie l/rfM) doL iš ka
lėjimo fondo ir kalinių padė-

7 VAIKAI PLĖŠIKAI 
SUIMTA. EU*«

Kuprotą Oželį9’ ir “Vargšą Tadą
Pradžia 7 vaL vakare z

Šiame vakare kalike gnr*us kalbėt»ja* Gerb. KUM. PRANAS .GARMUS. Nusikalę dalį programa išpildys pasižymėję daiaiulnksi 
pn. Saboniai, p-lės M. L*. Gurimį^iMį£p. Ii. Paliuliui^ p-nas J. V. Bad^eri&M. K vi sėjamu visus atsilankyti Mfš 
nelių “Draugo” vakaro ataudmoL.'jS ?- — a ,/ j

nuo

vih| tnn pirmenybę.
.\plika<-ijn> galiiici gauti 

jas išpildžiu* įduoti f<*d ml 
me luite. 13-ą jame aukšti*.

Jrffraxm. III.

l’«ili« ijn pietinėj miesto d:i 
Iv suėmė 7 vaikėzus plėšikus. 
Iš jų vienas (Mišuutns. Kiti 4'J' — | - ' r ' , *
išpažįno ,<laųgybę atliktų pik-t 
tų- <larbn. I

•* K««nlamoa par«|U>

pas mus atsilankys, žmonės jn , , .,r , genu kini. I .nekantriai laukia. Socialistai , <lt\ jau buvo čionai atsilankė. Žmo!
nėms netiko jų plepalai ir plio-, ' ,Vn itus kuPini’J dimktorių 
vonės. Mat, čionykščių žmonių!r,,','rinki,,uu? L5rinko kun. P. 
mxnmn1k^M Ji* dabar lankia 1 1-^0 kapinių pirmininku.
gerb. kun. Garmaus ir Bagdo-! Kurie iki Šiol pas mane bu-

Inu- Penktmiieny, gegužio 5 <1., 
vakare, Murk While Square 
|iarko svet., L. Vyčių Chicago* 
Apskričio choras laikys labai 
svarbų susirinkimą. Reikia

įgilto' (Westrm Ir Arehcr 
A ve.), 7 :30 vbL vak.

Kviečiami viai nariai, atletai ir 
uporlo mėgėjai skaitlingai niū
ri nkti Rcngiamė® prie didelių dar^ 
bų. . . Vaidyba.

gegužio 7 <U kaip yrn “Vyty
je” paskelbta.

Alb. C. Alaburdaitė. rnšt.
Mulluilc *mn«u> Ir

nesutalpins visų žmonių nortn- 
• fių pasiklausyti prakalbų. Gal 
' nors didžiuma musų jų įklau
sys. Vabansietis.

lllilin: i i

raiiiiiiuiiii^iiiiiuiiiic^iiiiiiiiiiiiKitiiiiiiiiii^miiuuiiLsiiiuuiiiK^iiuiiiiniiisitiiiiiiuu □n 1 1 11

I PINIGU
I PERSIUNTIMAS LIETUVON a 
= Peoplca Stork Vnnl« Stati- linuku* yra dėlžiauionii IuiiiIuim vimijr pietinėje
= micsln dalyje. Jin turi *>u«ipišiniŲ kii I )i«lžinii«iit Imokn Kaune. Taigi pcrviuii-
Įą] tii'H' piuigij l.ii-lnsuii 31.1 p.i iij.-.- duoti juiu» ku>>o<iiau»j putai iu« i uu.|.
= Siunčiami pi|iig:ii |-< r šį liaukų noriutiema gali Imt ištuuluuni Kaune Suvienyti)
« Valutijų doleriai*. Tie, kurie gyvena ne Kaune, o nori gauti pinigu* doleriai*.

privalo aumenial atvykti į Kauiuj. Pirm negu uiiptii pinigu* pažiūrėkit j mu*i)
|S Pinigų siuntimo kūno). Tukatanriai patenkintų inusų koKtumerių ūtuičia
= pinigus per *j irtiprų lumki), kodėl ne jųsf z

I Parduodame Laivakortes
= Lietuvon ir iš Lietuvos žeminusiomis kainomis. Me« prižiurėūm jūsų pas-
== portų, liagiiuf ir rciknlniiūin kad jis Imtų n|>dmu».tnM iiiiu dingimo kelionėje.
Q PONAS .11 "OZAS J.SEDEMKA, kurį Tomistą Im* abejo, pažįstate linlooM*
= laukia Tuiiibdos teikti įinirių informacijų (Paturimų). Mes manomi*, kad
= musų patyrimas įninku prnnmnėjr per 2-*i im-tusdr mum) turtas, kuris skai-
55 tomu suvirš 15 milionų dolerių. Im- alicjoiiė*, duos Tamėitai ganėtina garantijų.

3r; ant taupymo. Pradėk taupyti nuo vieno dolerio.
I r-kT Y— STOCKIPEOPLES BANK

Ashland Avė. Cor. 47-th St.
DIDŽIAUSIAS BANKAS 

Aut Kampo 
Po Vaidilos Priežiūra.

Turtas suvirš 15 milionų dolerių

U VYČIU VEIKIMO.

Brighton Parkas. — L Vy
čių 3ti kuopa laikė ausi rinkimą 
bal. 27 <L, po choro praktikai. 

. Svarstė bėgančias Reikalus ir 
ypatingai kaip chorą paguri
nus.

P. Balčiūnas pranešė apie 
Nek. Fra*. P. Av. pampi jo* 
rengiamų pikniką, kurs įvyks 
liepos 30 d., š. nu, National 
darže. Kivrr-iili*. Visi narini | 
(ve) suliko jame ^dyvuuli ir 
darbuotis *pn rupijos naudai.

Atsilankė svetys, L*. Vyčių

viekas. Jis patarė kp. rąžyti

kinių, ypač apie atletus. t
Ant gnlo pirm. St Pieža 

praneš**, kad Dailė* Rateli* 
jmguidauja, kjMpVyėių kp. du- 
siųstų atstovus j jų susirinki
mų pasitarimui apie bendrų

oficialų iūk\it timę.

MOTERŲ SĄJUNGOS VA
KARAS

West Side

d , Alt t n \ ;< I t U JglHI p. 
t ti i *-i:i ii l ■ inkarą ru t
programa. Bu ių» gružu 
dinitmr-. monologų, dialogų ir 
kitokių pa marginimu. lieto, 
ibir knlliėniui'ii p-nin Nausė
dienė, “Moterą Dirvos’’ re
daktorė. Taigį visi ir visos j

iiiHiiiDiiiiiiiiiiinii 1 1.1 'I 11 l iuli n 1 imiiiiiiin 11111111:11 □ ii i nHi ii
e—

iiPrakalbos
B

f; stovai 
lavo i

Broliai Amerikiečiai!
Kalbės GARMUS ir BAGDONAS | 

Balandžio 24 d. Mildos svetainėje Bridgeporte socialistų ai- I 
i — Natkevičius it Žygelis savo prakalbose fcrgiiBlrM me-

Garbingai Lietuvos Valdžiai! .
Laike tų prakalbų buvo salėj ir Krikščionių Demokratų par

tijos atstovai; nesenai atkeliavę u Lietuvos.
Jie, girdėdami tuos begėdiškus socialistų maus ir šmeižtus

ponai socialistai išsigandę, kad jų melus išvilk* aikštėn, neleido 
katalikų atstovams kalbėti!

Reškia nerupi socialistams teisybė!
JIE BIJO JOS! JĮc prisidengę “Pažangiosio* visuomenės at- 

slovų vardu, apgaudinėja žmones! Amerikos “Tautininkus” nie
ko ! rrd-n neturinčius su socialistais išnaudoja ir žmoneles, trok- 

'štančiiis t rsos. vaisina vien šlykščiais melais. Tat, Broliai Ameri- 
|l ’ešV? Ateikite GEGUŽIO 5 D., PĖTNYč’OJE. 8 VAL VAK.
> i prakalbas. $v. Jurgio parap. svet. n bus jums išdėstyta kaip ant {ją,

P V Belo bus rodomi krutamieji paveikslai Charles Chap- 
. lai t i juokų Imi soties.

Įžanga tik 20c____________

Petnyčioj, Geg. 5 d. •£
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