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Bulgarijoj Greitai Praūžė
Revoliucija
*-

Kai-Kuriose Vietose Seka
Kruvina Kova
NERAMYBĖ BULGARIJOJ GRASINA VISIEMS
BALKANAMS

i

SOPIA, birž. 12. — Revoliucija Bulgarijoje pakilo 3:00
rvtą birželio 9 diena, kuomet regularė kariuomenė apsupo parlamento rūmus ir ministerių butą. Čionai valstie
čių valdžios nuvertimas Įvyko be kraujo praliejimo pirmą
ją dieną.
Tik antrąją dieną kilo gatvėse susirėmimai.
Revoliucionierių valdžia tuojaus paskelbė naujų mininisterių sąstatą.
Senosios valstiečių valdžios premieras Stambulisky ne
buvo Sofijoje, kuomet Įvyko čia staigios perversmas.
Jis
nuolat gyveno savo tėviškėje — Slavonitz, už tiO mailių nuo
(fa. Prireikus, jis čia atvažiuodavo automobiliu arba traukiniu.
Birželio 9 dieną jis atvyko.
jTies stotimi rado susta
tytos daug kariuomenės.
J a m pasirodžius, karininkai jo
nesveikino.
Kuomet jis paklausė vieno karininko paaiš
kinti, ką tas reiškia, karininkas jam nieko neatsakė.
Tuomet nublankęs premieras puolėsi prie telefono su
sinešti su policijos stotimi.
Bet telefonas neveikė; vielos
buvo perkirstos.
Dabar jis suprato, kad jo valdžia pasi
baidė.
: NAUJA
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VALDŽIA
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laikraščio

Times

jams
teisybę ir demokra
tiją, ko nebūta po karo.
Naujoji valdžia darbuosis bū
ti kuogeriausiuose santykiuo
se su kaiminingomis valstybe
mis.
FRANCUZAI MATO VOKIE
ČIŲ RANKĄ.
•

PARYŽIUS, birž. 12. —
Frascuzai politikai tvirtina,
kad Bulgarijoje
revoliucija,
tai vokiečių darbas. Nes te
nai gryžta valdžion vokiečių
šalininkai.
Be to, vokiečiai tikisi, kad
bulgarų revoliucija sukels vi
sus Balkanus ir tenai įvyks
Francijai skaudžios perversmtės.
Dėlto, tuomd bus, žy
miai susilpninta francuzų po
zicija Vokietijoje:
80 ŽUVO SOFIJOJE.
PARYŽIUS, birž. 12. —
Havas agentūros korespon
dentas iš Belgrado užgina,
kad Bulgarijoje įvykusi "be
k r a u j e " revoliucija.
Taip
nėra.
Pačios Sofijos gatvėse ki
lo kruvinas susikirtimas, kuo
met vienas pulkas
atsisaką
pereiti revoliucijos
pusėn.
Pulkas nuginkluotas tik po
kruvinos kovos gatvėse. Apie
80 kareivių nukauta.

korcs-

| p» rdento iš Sofijon, nežinia
S O F I J A , bir. 12. — Čia n e - ' k u r apsiverčia prem. Stamįvesta nei cenzūra, kuomet bulisky.
šalį pradėjo valdyti
nauja
Jei jis areštuotas, tuomot
revoliucinė valdžia.
valstiečiai turės ma'/,ii proPremieras Zankov su savo'gos priešintis revt liucionieministeriais aplankė karalių J riams. Xes vyriausieji valsBorisą.
j tiečių kiti vadai, kaip taį APaskui visiems užsienių at- tanazov ir Kolueov areštuoti,
stovams pranešta apie įvyku- j Svarbus valstiečių vadas Dasias valdžioje atmainas.
skalov šiandie yra pasiuntiPranešta, kad buvęs pre- niu Prahoje.
mieras* Stambulisky su buriu, j e i Stambulisky nepapuolė
savo pasekėjų esąs Slavonit-Įj revoliucionierių rankas ir
za miestely.
yra liuosas, jis lengvai ap
Revoliucinė valdžia nori, link save sutrauks valstiečius
kad jis apleistų
Bulgariją. ir mėgins atkovoti prarastą
Kitaip jis busiąs areštuotas. valdžią.

KOVOS GATVĖSE EINA.
PARYŽIUS, birž. 11. —Iš
Yiennos ir Belgrado depešose sakoma, kad kovos gatvė
se seka
šiuose Bulgarijos
miestuose: Sofijoj, Slivno ir
Tsamokov.
NUŽUDYTA DU FRANCUZŲ
IR 5 VOKIEČIAI.

BTCRLYNAS, birž. 12. —
Dortmunde vokiečiai gatvėje
nužudė du francuzų karinin
ku.
Francuzai okup. už>m^ rotužę ir pradėjo areštuoti įta
Praneša, kad Stambuliskv riamus vokiečius. Kilo riau
ANT SOFIJOS EINA VALS
5 civiliai vokiečiai nužuvęs kovoje savo tėviškėje, šės.
TIECIŲ MILICIJA.
Slavonitz, kur jis buvo užpul žudvta.
tas.
Bet ta žinia nepatvir
UŽ PINIGUS BUVO KALĖ
PARYŽIUS, birž. 11. — Iš tinta.
JIME.
.
Sofijos
oficialiai
praneša,
kad bnlgarg revoliucinį vald- \ ^
(<pApRASTAS
Camel Nikrito iš De Kalb
zia paleido parlamentą ir pa
NIS INCIDENTAS.
apskrities peržengi prohibiciskelbė karo padfetį.
jos įstatymą ir už tai teismo
Aleksandr Stambulisky, pa
SOFIA, birž. 12. — " T a i nubaustas 60 dienų kalėji
šalintas
premieras, valstie
paprastas šalies gyvenime na mam
čius suorganizavo milicijom
minis incidentas." •
Savo vieton jis ka|Įėjintan
Tie maršuoja ant sostinės.
Taip oficialiai paskelVjJė vie eiti nusamdė Robertą ChapTuotarpu Sofijoje
veikia
tos revoliucinė valdžia, kuri man, 811 South State st. J a m
karo padėtis.
Gatvėmis va
s^ugriovė premiero Stambulis- už tai davfe 1Q0 dolerių ir ža
žinėja tankos.
Bulgarijai grūmoja c i v i l i s ' ^ v a l d ž i ^ i r 3° ministerius dėjo užmokįėti dar po 5 dole
karas.
Europos valstybių I s u k l ™ ° kalėjiman.
Sako, rius už kiekvieną kaląjime iš
sostinėse bijoma, kad visuo tas nieko bendra neturi su už būtą dieną.
Chapman pasisaką esąs Nise Balkanuose nekiltų nauja sienių politika.
Perėjusi
revoliucionierių krita ir uždarytas kalėjimam
karo vėsula.
yra tiek Būdamas kalėjime jis, patyri,
Y^pae Jugoslavija apsidra pusfen kariuomenė
palaikyti kad Nikrito pasprūdo Itali
udžia nuo išsijudinusios Bul stipri, kad ji gali
Nau jon ir jam žadėti pinigai dingarijos. ' Jugoslavija Bulga čia reikalingą tvarką.
Dėlto, jis ir pasisakė
rijos pasieny turi 100,000 k, ja mobilizacija kol-kas nepra (go.
matoma.
kas jis yra ir kame visas reireivių.
Naujoji revoliucinė valdžia kalas.
skelbia, kad j i Bulgariją paKalėjime jis išbuvo 19 die
NEŽINOMAS STMBULIS
1 mosuoja iš keturių metų ta* nų.
Matyt, dabar bus pa
KIO Ū K I M A S .
roro ir vergijos.
G r ą- trauktas teisman už autorite
LONDONAS, birž. 12.
-žiną
šalies
g y v e n t o - tų suvedžiojimą.

ŽUVO 5 ĄSxMĖNYS.

Iš LIETUVOS INFORMA
CIJOS BIURO.

KANSAS CITY, Mo., birž.
12. — Kilusiame čia ir apylin
kėse nuo smarkaus lietaus
NAUJI PALENGVINTI
potviny 5 asmenys žuvo. Dau
MOKESNIAl.
gybė šeimynų neteko pasto
—
ges.
Nuostoliai labai dideli.
WAŠHING/FON, V I — 8
Potvinis nemažai
palietė
(LIB). — Nuo šio birž. mė
valstybes Oklahomą,. Nebrasnesio 15 dienos bus įvesta
ką ir Georgią.
nauji
Lietuvos
piliečiams
mokesniai už pasus, vizas ir
MASKVOJE TRYS KONGkitus konsularius piliečiams
RESMONAI.
patarnavimus. Tie nauji mo
kesniai yra "žymiai mažesni,
MASKVA, birž. 9. — Čio
negu buvo nustatyti ligi šio
nai atvyko trys Suv. Valsty
lei.
bių Kongreso atstovai. Bol
ševikai su jais labai palan
LIETUVOS KONSULATAS kiai ir mandagiai apsieina.
NEW YORKE.

Anglija Nori Taikos Ruhro
CURZONAS KONFERAVO SU FRANCUOS
AMBASADORIUM

LONDONAS, birž. 12. — sistatymą Ruhro teritorijoj.
Anglijos užsienių reikalų se-, To pageidauja Francijos vykretorius lordas Curzon va-, riausybė.
kar turėjo konferenciją su. Kuomet gi Vokietija palinI'rancijos ambasadoriumi An-'ktų pertraukti pasyvį nusisgi i jai.
Sekretorius Curzon tatymą, tuomet but ruošiamąragino francuzų vyriausybę si sujaukti konferenciją ir topriimti pastaruosius Vokieti- je nors kartą baįgti visus ginjos
atpildymo pasiųlymus čus.
kaipo pagrindą taikos deryLordo Curzono konferenciboms.
ja su Francijos ambasadoriu
Jei Francija sutiktų, tuo- mi tesėsi ilgiau valandos. Te-'
MIRĖ NOVELISTAS.
AYASHING;TON, VI — 8
met lordas Curzon apie tai, čiaus apie tai oficialiai nieko
(LIB). — Šiomis dienomis
PARYŽIUS, birž. 12.
painformuotų Vokietiją. Pa- nepaskelbta.
bus atidarytas New Yorke Mirė francuzas
novelistas skui butų paklausta Italija' Iš Paryžiaus pranešta, kad
Lietuvos Konsulatas.
Kon- ; Pierre Loti.
reikšti savo žodį.
Francija yra nuolatiniam su
sulatas pasiliks tame pačia-j
Kas
Anglijos vyriausybė tuo- sinėsime su Belgija.
m* bute, kurį buvo užėmusi «._-„.- -_ T r - -r»« T m*^^T^ met, kaip sakoma, dar kreip- link atsakymo Vokietijai į jos
' . .:
KRITO NUO PRIEANGIO
*mansų Misija.
tusi į Vokietiją ir ją įtikiu- pasiųlymus, tuotarpu nieko
ffi
ŽJJV0
tų pertraukti savo pasyvį nu- nežinoma.
Kadangi Konsulai
kaip
.
,
New Yorke, taip ir busimame
Nuo trečiojo aukšto prieanALYTUS. — Gegulės mėn.
Konsulate Chicągoje bus pa-|gio, 937 West Vau Buren st.,
11 dieną, Alytuje, Nemune
skirti susidarius naujai Lie- krito kieman Frank Peterson
ties lytlauža rasta lavonas!
tuvos Vyriausybei, todėl tuo j r žuvo ant vietos,
LENKŲ GROBIMO POLITI Pasirodę, kad tai a. a. moky
tarpu New Yorkan yra pas
KA LIETUVOS iPASIENY. tojas Juozas Bloziiėlis, kurį
kirtas d-ras J . Bielskis kai
Vookiečių spauda p raneša
vasario 8 dieną lenkai išsiva
po Konsularis Agentas.
iš Kauno, Užsienių Ministe
KAUNAS. — Lenkų žan- rė iš Uciekos dvaro (šioj purija pamatiniai sutikusi Ne
1921 m , keliais a f * - ] ^ d e m a r k a c i n ^ 8 linijos), o
munu leisti gabenti medžius darmerica
APHR 500 A R M T T O T A .
Vėjais perfėjo C u r z o n o l i n i j ą
iš Rusijos gilumos. Šitą lei- Suvalkų rajone ir užėmė eilę p a s k u m nužudiė. G e g u ž ė s 1 3
Šį, sekmadienį Chicagos po- dimą vykdinti paduota Pre- lietuvių kaimij Lietuvių pusė- dieną lavonas iškilmingai pa
licija " r e i d a i s " areštavo apie kybos ir Pramonės ministeri- sėj, kaip tai: Budzinską, Ag- laidotas Alytaus antruose ka
puose.
500 asmenų.
, jai.
linę Padvaiponią,
Vaiponią,

Iš LIETUVOS.

• »

i •»

Gegelnę, Trumpališkius, Trumpalius, Gilusius, Naujuosius
Alksnėnus, Senuosius Alksnė
nus, Burokus, Paliūnus, Dušnicą, Majerio Alnus, Volmerio Alnus ir t i 1921 m, lap-

Klaipėdiečių delegacija su
nužudytas Sofijos
gatvėje,
grįžo iš Kauno patenkinta,
I Zankov tuomet pats aktiviai
kad tenai pasisekė susitarti
I pakilo prieš Stambulisky. Ka
su centraiine valdžia del mui
ralius Borisas armijos kari
tų ir akcizų
ir prekybinių
KARALIUS BORISAS PRI ninkams patar<ė duoti pagelsantvkių.
Taipogi esama
SIDiĖJO PRIE REVOLIU bos Zankovui.
kričio 28 dieną nota Tautų į ^ ^ s u s i t a r t i s u Suomija ir...
CIJOS.
4
'Buvęs premieras Stambu Sąjungai Lietuvos vyriaus} Estija prekybos reikalais, # o
*su ^ ^ 1 ^ m e
lisky savo likimą, nulėmjė ė- bė protestavo prieš tokius le- y i s t a t d r
Bulgaru tauta laukė tų
atmainų.
ni/ęs persekioti Makedonijos nkų neteisėtus įsiveržimus ir džių plukdymo Nemunu gal
Sąjungos suteikti
autonomistus. Nesenai Stam- pasiuntusi Tautų
Klaipėdos
uostu
VIENNA, birž. 12. — Bu
ja.
bulisky gavo laišką nuo ma sekretoriato žiniai žemlapį su i a u g ] m u d ( > s {r Ę^yį^
vęs
Bulgarijos
premieras
kontroles J m e p r e k y b i n į judėjimą,
kedonų komiteto.
J a m pra Tautų Sąjungosd
Morrow ir generolas Protoa
_ .. ;
=»
nešta, kad jis nubaustas mirti komisijos pravesta demarka- •_ i
gorov, kuriedu gyvena čia iš
O R A S .
mi.
Mirties ištarmę pasira cijos linija, prašė Tautų Sątrėmime, štai ką pasakoja ašęs Feodor Aleksandrow. Po jungos Taryba paveikti į Lepie įvykusias Bulgarijoje per
CHICAGO. — Šiandie apto Stambulisky parodė visus nkus, kad jie atitrauktų savo
versmas:
žandarmeriją iš Lietuvos teri siniaukę, nepastovus
oras;
makedonų Vadus areštuoti.
"Naujas Bulgarijos pre
tori jos ir respektuotų Curzo-jmaža atmaina temperatūroje,
Daiug makedonų žuvo.
mieras Aleksandr Zankov kino liniją.
Generalis Tautų Į ;
==
tuomet buvo mano mokinys,"
"Kuomet jo parėdymas bu-"
Sąjungos sekretorius priėmė;
sako prof. Morrow. " T a i evo vykinamas, daug makedo
domėn tą Lietuvos vyriausy-1
nergingas vyras, 43 metų. Jis nų žuvo.
1
bės
protestą
ir
notifikavo
jį
turi brolį Ai^enii Zankov.
1
Lietuvos 10 litų
$1.00
' Savo tėviškėje Slavonitz
Tarybai ir Sąjungos nariams.
Tasai vra socialistas ir StamAnglijos ster. svarui 4.61
Stambulisky
įsitaisė*
tvirtu
Šių
metų
vasario
mėnesį
len
buliskyo parlamente socialis
Francijos 100 fr.
6.42
mą.
Daugumą
laiko
jis
tenai
kai
ėmė
užimiu(ėti
aukšč.
mi
tų atstovų vadas.
Italijos 100 lirų
4.65
išgyvendavo.
Su
savimi
ap
nimus
kaimus
reguliare
ka
"Aleks. Zankov mokslus ėVokietijos 100 mark .0012
riuomene.
Lietuvos
vyriau
saugai
jis
tuifėjo
,50
vyrų
jo Sofijoj ir Municho univer
Lenkijos 100 mark.
.0016
sybė
del
to
pasiuntė
vasario
gvardijos
ir
vieną
kompaniją
sitetuose. Paskiau jis Muni
23 dieną protesto telegramą ty—
••
cho universitete buvo politi- pėstininkų.
"Kuomet jam priseidavo Tautų Sąjungos Tarybai. Tik DRAUGO PINIGŲ SIUN
rtės ekonomijos profesorium,
TIMO SKYRIUS
" K a r o laiku
Al. iZankov keliauti Sofijon pasimatyti su ką gautomis žiniomis, atvaAtdaras kasdieną (išskyros
gražiai sugyveno su Stambu- karalium arba būti parlamen žiavos į Anglines (Jegliniec
šventadienius) nuo 9 vai.
liskiu, pastarąjį net išgelbėjo te, kuone visuomet jis važiuo kaimą kokia tai lenkų komisi
ryto iki 8 vai. vak.
automobiliu, ja pareikalavo ultimativioje
nuo patraukimo teisman. Bet davo uždarytu
2334 So. Oakley Avenue
paskiau ^jis apsivylė Stambu- stipriai sargybos saugojamu. formoje, kad lietuvių polici
" Š i s sukilimas buvo pla ja prasišalintų iš to lietuvių Siunčiame pinigus doleriais
liskiu, kuomet šis pasiskelbė
ilgus
mėnesius. pusėje esančio kaimo iki ge ir litais per didžiausius Lie
Bulgarijos diktatorium. Pa- nuojamas
tuvos Bankus:
galiaus Zankov įsteigė opozi Kiekviena sukilimo smulkme gužes 19 d. 24 vai., grasinda
ŪKIO BANKĄ ir
cijos partiją vardu "Nacio- na buvo atydžiai apdirbta. Še ma priešingu atsyju atideng
PREKYBOS - PRAMONĖS
ištadienio rytą, apie 3:00, kanalė Unija."
ti ugnį.
BANKĄ
: rališ^os mokyklos
kadetai,
— i
1
Norint kad pinigai butų Lleturo]
Karalius prisidėjo.
[puol#3 ministerių butą ir areš-'
lSmokėti DOLERIAIS, reiki*
brangiau mokėti.
SKAITYKITE ' ' DRAUGĄ.''
^Kuomet vienas jo draugų ' tavo ministerius."

U SAKO BULGARAI
PABĖGĖLIAI.

PINIGU KURSAS,

i

/

0

D R
židiumą, kurį pereitą Seimą
rinko net dvi savaiti, galima
«•
pranašauti jam sėkmingos dar
buotės. Matai, rinkimų kova
CiM taadlaaa. išakjTUM nedėldleniuabent kiek išmokino mūsų atsto
P n d Metų
IS.00 vus rimtumo.

Antradenis,, Birželio 12, 1923

1 8

mm

pozicijos, kaipo Bažnyčios gal
vos. Jis -visais laikais butu
Romos Vyskupas. Nes Romos
Žinynas. 1923 m. Išleido AVyskupas yra Papą."*
Senovėje Papos buvo priver merikos L. B. K. Kunigų Są
i
sti laikinai apleisti Romą. Te- junga,
• "Žinynas" eina nebepirmi
Ui prenumeratą mokai iskalno. Lai
čiaus
jie
visuomet
pasiliko
Ro
kai tkaitosi nuo užrašymo dienoa,
Nors social-lais^amaniai ir mos Vyskupais. Tik tiek, kad metai. Skiriamas jisai tiesio
ne aao Naują Metų. Norint permai
giniai dvasiškijai, ,bet medžia
nyti adresą visada reikia prisiųs boikotavo Aukso Sidabro fon jie negyveno Romoje.
ti ir aenaa adresas- Pinigai geriau- dą, tikrieji Lietuvos respubli
Keturioliktame
šimtmety gos jame esti ir šiaip daugiau
na atąati ttperkant krasoje ar exprete "Monaj Order" arba įde kos rėmėjai gan brang^jak- Papos per 75 metus turėjo re- mąstantiems katalikams pa
dant pinigva į registmotą laiska. menį įterpi- į Lietuvos pinigi- Į ^ į ^
A y i g n o n e ) Franeijoj. s i skaityti. Spausdintos knygos
DRAUGAS PUB. CO.
ne valiutą, kuomet grynais Keli Avignono Papos per visą Maiše nepaslėpsi, ji vistiek pa
2334 South Oakley Avenut pinigais suaukojo $15,140.91, savo pontifikalo laiką nega teks į daugelio rankas; tam
gi auksiniais ir sidabriniais vo progos butl Romoj. Te juk, turbūt ir spausdinama yChieago, Illinois
daiktais, kita tiek, o gal ir
fa. Todėl čionai priseina po
Tel. Roosevelt 7791
ciaus jie visi nesiskaitė Avi
dangiaiis. Imant litais — be
rą žodžių apie šių metų "Ži
gnono
Vyskupais,
bet
Romos
iiiii
III
r IT f
maž pusė miliono yra lietuviu
nyną" pasakyti.
Vyskupais. Avignon turi sa
Visi "Vienybės" spėliojimai amerikiečių auka.
Pradžioje Redakcija pasi
vąjį
Vyskupą.
^
apie konsulus New Yorkui ir
sako pradedanti spausdinti lie
Papą Pius VI trunfpą laiką
Chieagai pasirodė paprasta se
ROMOS VYSKUPAS.
tuvių parapijų istoriją Ameri
gyveno Romoje. Mirė Valennsacija, laisvamaniškas blokoje (patalpinta 3 parapijų
fas.
Visai bereikalo, nes pRomos Vyskupas yra šven cijoj, kur per du metu jį fran- apžvalga) ir nurodo kokia me
nics Šleževičienės kandidatai tasis Tėvas.
euzai išlaikė nelaisviu. Papą džiaga butų
pageidaujama.
nemažai sau kraujo pagadino. Plinta žinios, kad oficialė Pius VII Bažnyčios (Jaiva iš
Tarp kitų pastfibų, kur sako
Tik susidarius naujam Minis- Šventojo Tėvo rezidencija bus rinktas Venecijoj, ktir įvyko
ma kaip reiktų parapijų mono
terių Kabinetui susilauksime perkelta kitur. Sakoma, tas tuo tikslu konklava. Ir tik pra
grafijos rašyti, sakoma: "Tei
taip kaikurių laukiamus kon klausimas rimtai svarstomas. ėjus keturiems mėnesiams po
kia užmiršti savo asmenį" ir
sulus.
ss Tuo norima išspręsti ligšiol išrinkimo jis tegalėjo gryžti parašyti kas blogo ir kas ge
neišprehdžiamą Romos Klau Romon. Tas Papą žinomo Na ro parapijoje keno nuveikta.
Šij> savaitę mūsų parapijos simą.
poleono buvo paimtas nelais Perdidelis pageidavimas. Apie
mokyklas baigia ne vienas
Toms žinioms negalima per vėn ir išvežtas Francijon. Te kitus ir bloga ir gera pasaky :
šimtas mokinių. Ar rūpinamos
daug tikėti^Rasi, tas kuomet nai penkerius metus išbuvo ii dar galima, bet reikalauti,
juos ankštai surišti su vieti
įvairiuose miestuose.
kad ir dabartinieji parapijų
nes kolonijos jaunuomenės nors ir įvyks. Tik, mums ro
Papą Pių IX revoliucija pri valdytojai parašytų ką jie blo
organizacijomis ? O gal ir vėl dos, kad-ne greitai.
Tečiaus vienas dalykas yra vertė apleisti Romą ir apsisto go yra padarę, trupučiuką kve
jie pakriks negrąžinamai mū
sų tautai! Kieno čia pareiga? tikras, kad Šventasis Tėvas ti misete Gaeta. Keletą mene- pia svajone. Bet sumanymas
gražus ir naudingas, . tiktai
Jeigu nepasirūpinta jų atei visuomet pasiliks Romos Vys- sių ten išbuvo.
kūpu. Gali susidaryti sąlygos,
Visos žmonijos likimu rūpi .reikėtų, kad jį vykintų ne ku
timi dar metas.
kuriomis nesiremiant Papą ga nimasis, tai Kristaus Vikaro nigų "žinynas", kurio redak
Tikrinama, kad panelės jau lėtų laikinai apleisti Romą. Sa —-Romos Vyskupo priedermė. cija kas metą mainosi, bet tani
tvčia sudarvtas pastovus Kopameta Toutank — Amon ma kyšime kilus revoliucijai, arba Jo sekėjai krikščionys gali
das. Nelaimingas Faraonas! einant ant Romos priešo ar daug kentėti del Kristaus, ga mitetas, ar jiet ir vienas tam
3,000 metų laukė pakol jo at mijai, kuri nėra palanki Baž lį būti uždaromi į kalėjimus, reikalui pasišventęs surinktų
nyčiai. Šiuo atveju Papą ap bet Papą turi Imt iiuosas. Jis visą medžiagą ir ją į monogra
mintį pagerbė moderniškoji
leistų- Roma ne savo asmenį turi stiprinti tikėjime .tikin fiją sutrauktą. Paskui kuni
moteris, o štai ir vėl nedėkin
gindamas arba iš flhimės kad čiuosius, kaip laisvas, • taip gų "Vienybė" galėtų tą Išgumas. Ar tik tokia moterų iš
Papos Sostas butų panaikin kalinius*
tikimybė!
•tmtM
tas. Ne.
Papą galt apsaugoti savo Toliaus seka trumpas nekroJam jo asmens apsauga ne sielą būdamas kalėjimą .arba \ I o S a s a - a - k x m - s - Pautieniaus,
Suv. Valstybių sekretorius
Hugbes pareiškė, kad pasaulio reikalinga. Nes Jam mirus, del savo personalio tikėjimo \ kuriame nepažymėta, kad saramybė pareina nuo įsisteigi - tuojaus Jo vietą užimtų įpė gali priimti kentėtojo vainiką, vo turto nuošimtį amžiniems
mo tarptautinio teisingumo dinis. Taip yra patvarkęs pat bet Bažnyčios gerovė reika laikams užrašė testamentu ve
tribunalo. Gaila kad Valstybių sai Bažnyčios Įsteigėjas. Te lauja, idant Papą nebūtą n e i | l i o n i * A v i š k o m s įstaigom*
vyrai apie tai negalvojo prieš gul pasauly atsimainys sąly kaliniu, nei kentėtoju. Jei Lietuvoje ir Amerikoje, tesgos, tegul kita po kitos keisis
1914 metus!
šventasis Tėvas kartais ko tamento vykintoju palikdamas
civilės vyriausybės, tos atmai
kiam laikui turėtų apleisti Ro- kardinolą Daugherty.
Viena londonietė, p-nia Ma- nos niekuomet nepalies Pa nhįj visuomet butų Šventojo Labai rimtos ir įdomios stu
dijos Pr. Dovydaičio apie Don
thitde Diver, gavo divorsą už pos, Sosto.
Petro įpėdiniu. Gi Šventasis
Bažnyčios Galvai pildyti sa
tai kad jos vyras per tris me
Bosco ir kun. Dr. Bartuškos
Petras
Šventosios
Dvasios
įkvė
tus su ja nekalbėjęs. Teismas vo priedermes (funkcijas) rei
"Dora ir laimė".
pimu
įkūrė
Dievo
Bažnyčios
išsprendė, kad nebylis vyras kalinga laisvė. Bet jei kartais
Bevardžiame
straipsnyje,
Sostinę
upės
Tibro
pakrašty.
privalo visus nuostolius apmo-'ta Papai laisvė kokiu nors
" K u r mes einame", skundžia
Taigi,
Romos
.klausimas
nė
kėt. Ar ne tiesa kad tvla vra luidu butų varžoma, tuomet
mos, kad žymi kunigų dalis nera
Papos
rezidencijos
kjausiauksas... ponioms kurių vyrai turėtų nukentėti ne vien Baž
užtektinai rūpinasi savo pa
Tečiaus Visuotinosios reigomis, kad nesirūpinama
nenoVi su savo žmonomis kal nyčia, bet visas krikščioniškas mas.
pasaulis.
»-.» Bažnyčios Galva turi but ne vaikų mokymu, mokyklų stei
bėti ?
Laikinas Papos rezidencijos priklausomas ir personaliai gimu ete. Malonu pastebėti,
/eeisru Lietuvos Seimas viena perkėlimas iš Romos kitur, jo- laisvas. To reikalauja Bažny- kad drąsiai ir atvirai tiesa
diena sugebėjo išsirinkti pre-|kiu būdu nepaliestų Papos čios ir žmonijos labas.
iakysna poškinama. Čia turbūt
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bus redaktoriaus kun. Dr. V. kokių pretensijų tai padaryti tai velniai pinigus nešioja.'
Bartuškos nuopelnas. Tik rei katalikų visuomenei gero. Jei Mes negalėjom dalyko paaiš
kia nusiskųsti, kad labiausiai gu yra tūpčioji mo o jie veiklu kinti, negalėjome su jais gin
Syti", taip ir pasiliko jų tei
rūpimoji kunigams pastoraci mo, tuomet susitarę taisykime
sybė. Butų geistina, kad tą
jos sritis tos vieną puslapėlį Federaciją Kongresuose duo-dami jai tinkamų žmonių. O reiškinį paaiškintų.
iš 92 pusi. tegavo.
(<
L-va M
viešas
peikimas
ir
dar
nepaina
Negalima nutylėti straipsnio
"Kolegijos klausimu". Taip tuotas — daugiau negu nerim
pat bevardis, reiškia redakci tai atrodo. Antgalo eina kuni
jos atsakomybe patalpintas. gų "Vienybės" protokolai ir
Jisai nuosekliai išdėsto reika parapijų sąrašas. Iš protokolų
lingumą tos įstaigos lietuvybės daug linksmybės katalikiškai
ir katalikybės palaikymui, bet širdžiai, mylinčiai Kristaus
antgalo visą dalyką pagadina. tarnų sutartinę a r išmintį, ne
Dalykas mat tame. Autorius daug. Parapijų sąrašas atspaupažymėjęs, kad per kun: Mišių zdinti, žinoma, pinigą kainuo
surinkta apie 3,000 dol., Fede- ja ir nieko blogo nepadaro...
Kokia gi galutina išvada?
racijos gi turima apie 6,000
dol., praneša, kad dabartinė Nežinau. Viena težinau, kad
kuni gų * * Vienybės'' valdyba"Žinynas" šiemet žymiai pa
įgaliojusi tam darbui stumti gerėjo, 'bet dar nepasiekė savo
tris asmenius: kun. J. Paukš- senobinės garbės. .
Kunigas-.
tj, J. Miliauską ir D-rą Ikrttlšką. Apie tę nutarimą kun.
ĮVAIRENYBĖS.
Gudaitis pranešęs Federacijai.
Bet Federacija nutarusi "at
Kun. S. 0. Junkeris
imti" tą darbą iš kunigų "Vfe Keistas gamtos apsireiškimas.
flybės" ir sau {laliko. Tiesa,
Gimęs Naumiesty, Kauno
Raudenio v. Susnykų km.
Federacija kvietusi ir kunigų
Kalvarijos apskr. š. m. balan Apsk. vasario 16 d. 1894. Su
"Vienybę" dirbti tam reika
džio 23 d. 1 vai. naktį, man iš nūs Jurgio ir Rožės Burzdailui išvien, bet kun. D#. Barleidus draugą, kuris į mane tės. Pradinę mokyklą baigė
tuška nesutikęs bendrai dirb
buvo atsilankęs, išėję laukan Kolešuose, o vidurinę — Til
ti, nes Federacija jam neuž
žiūrim: ana pus nrusų kaimyno žėj, rytinėj Prūsijoj. Į Suvie
mokėjusi $500, nes Federacija
S. kuriuo matyt lyg gaisTo nytas Valstijas atvyko birž.
esanti neatsakominga organi
šviesa. Netrukus ji pamažcl iš 13 d. 1914 ir laikinai apsigy
zacija; užtat kunigai gausią
ėjo ties kluono galu, ir mums veno prie brolio Petro Stirbio,
tarti savo "galingą, sutartinį
buvo aiškiai matyti ugnies ru Springfield, 111. Čia 1913, įs
žodį" tuo reikalu busimame
tulys, tamstai raudonos spal tojo Kolegijon, Quincy, Ilk,
seime....
vos, žarijų pavidalo. Rutulio kurią 1910 pasekmingai bai
Man atrodo, kad busimame skersmuo galėjo turėti daugiau gė. Jausdamas pašaukimą ku
kunigų seime, jeigu bus tar per metrą platumo.
nigystės luoman, tais pačiais
tas koks tuo reikalu sutartinas
Draugas pamanė, kad prasi metais jaunas, ir gabus studen
žodis ir galingas, tai jis turė deda degti kaimyno S. kluo
tas įstojo Kenrick Semiuary,
tų būti toks: nemaišyti savo nas, aš, tą patį pamanęs, tuoj
St. Louis, Mo., kur mokslus
asmeniškų $500, su visos mū nuskubau kelti namiškius, kad
užbaigus birž. 10 d. 1923, Jo
sų visuomenės reikalu; neva eitų gelbėti.
Malonybė St. Louis Arkivys
dinti mūsų katalikų visuome
Išėję visi laukan žiūrim: ug
nės centro "neatsakominga nis jau sumažėjus nutolus nuo kupas J. J. Glennon, seminaorganizacija"; jeigu norima kluono ir, matomai, pažemiu«j rijos koplyčioj pašventė' kuni. v .- r*
gu. Pirmas iškilmingas misi;ias
naudingam tikslui surinkti slenka, nors ir pnes
veją. Tuo- f .,
, . v 7~
v °
,
.
;
laikys
birž.
17
d.
šv. Vincento
T
M
naudos,
neapsimoka
Ko met visiems pasidarė
aišku,
I
lietuviu bažnvčioj, Springfiekl,
legijos
Komisijai
ran kad tai ne gaisras.
r
III.
;
»%i
kioti jau surinktųjų pini
Mudu su draugu einam pa
gų. Daug gražiau butų, jeigu žiūrėti, nes netoli, viso galėjo
Gerb. Solemnizanfas kim.
išrinktoji Komisija butų bent būti koki 400 žingsnių. Beei -Stasys O. Junkeris via nmlotūkstantėlį kolegijai surinku nant ugnis, vis slinkdama, pa naus ir simpatingo budo, aug
si, o neatsisakiusi nuo darbo. žemiu ėmė mažėti ir pagaliau Stos inteligencijos asmuo ir
Juk ir Federacijos surinkti pi visai išnyko, prie jos mums geras tėvynainis. L. Vyčiij 48
nigai ir kun. Misiaus tėra iš tepraėjus. Ir šunys, kurie pir k p. savo brangiam nariui kun.
S. O Junkeriui, primicijų die
imtinai Kolegijos fondo pini- ma staugė nutilo,
gai. Kalbant apie Federacijos
Mųs apylinkėj, yra nedidelis noj, šv. Vincento parap. sve
neatsakomingumą reiktų nuo ežerėlis su pelke, kur, pasakoja tainėj, rengia pagerbimo va
sekliai pasakyti, kad ir kuni -j žmonės, dažnai matą tose pel- karą, kur springfieldiečiai tu
gii "Vienybė" yra neatsako-jkėse "žiburiuką", bet tokio, rės progą gerb. • prhnicijantą
niL-ga organizacija, nes ji yra į kaip Šis, niekas nesąs matęs.
pasveikinti kaipo naują visuo
Federacijos narė. Kas tuomet j Be to, turiu -pasakyti, kad menės bei Dvasios vadą. Ad
atsakomingas?
šis atsitikimas buvo visai multos annos.
Hfiftima dar tenai apie Fe- priešingai pelkėms pusėj —
deracijfys pretensijas ir tup- Jaukuose.
Kaunas turi apie 85,000 gy
čiojimą. Jeigu Federacija turi
Kaimiečiai pasakoja jog ta- ventojų.

j
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aštriais. Dunda, kriokia galingas perkū vakarų Šalies, kaipjtik akia užmatai rak*
nas ir miško štai širdį gązdina bailiai. *sta durnai, lietuvių; turtai eina vėjais lai
Miškas ūžia, verkia taip gailiai taip grau žomi gaisrų ugnies Kryžuočių puikų pul
Užbaiga
džiai, o jo paslaptinga gaida žmogui širdį kai traukia Lietuvm savo kardų pamik
Praslinko daug amžių ir štai atsiran graudina ir priverčia raudoti verkti. Ten linti, riterio garbės įgyti, ir, anot jų. pa
da vokiečiai, kurie visa lietuviu ramvbo
toliau girdėt ūžiant ir lakstant miškinį. gonių medžioti. Jų ( nistras džiaugiasi tiek
pragaru paverčia. Kalavijas nekrinta jie
Jis skraido tai po lygumas, tai vėl įsimeta svečių sulaukęs ir mano pereisiąs su jais
ms iš rankų ir džiaugiasi jie visus pagonis
miškan, lanko k laužo senų pusių viršūnes, skersai išilgai visą Lietuvą. Čia susirinko
užkariausią ir mišią ir ėsią jų kruviną
daugelis Vokietijos ir kitų šalių kunigaik
purto šimtmečius ąžuolus.
prakaitą. Praėjo dar du šimtmečiu, ir, išSu miškiniu skraido" devyni vėjai ir ščių, kurfirstų hercogų ir net karalių, o
tiesų, Lietuvoje pragaras virto — vokie
riteriai,, rods, iš visos Europos suplaukę.'
čiai lig pat Nemuno atsibriovė. Žuvo ga pats vėsulų karalius. Kur tie galiūnai pra
lingiausia ir turtingiausia Lietuvos da deda žaisti, ten nieko gyva nelieka, o Čia buvo ir anglų, prancūzų, ir čekų ir
lis Prūsija, tas pat grūmojo ir visai Lie lūšnos rodo jų kelią. Juodieji debesiai ap austrų ir pagaliau ispanų, o net ir portu
tuvai. Tada vienoje pusėje Nemuno lietu gulė dangti. Sutemo. Vos Nemuno vande galų ištroškusių garbės buvo nemaža. Jie
viai, pagonys — kitoje gi pusėje vokie nys bematyti ir atūžė, atšvilpė žiaurioji au geležim ir variu, aplieti tečiau nedrąsiai'
čių riteriai viens kitiems grūmojo. Vie dra. Dabar iš Nemuno skaistaus pavir žengė Lietuvon bijodami meškinių.
noje pusėje laisvė, meilė, vienybė, — ki šiaus,, virto tikrai įsiutusios jūrės. Ban
Tuo tarpu Lietuvoje degė laužai, o
toje pusėj — priespauda despotizmas ir ga gena bangą ir ryja didžioji mažesne, po kaimus šaukliai ragino lietuvius kotariamoji tų laikų "krikščionių" meilė o šią vėl didesnė, tarsi alkani vilkai. ( Teri von. Susirinko žaliukų pulkai ir nerima
klestėjo. Vienoje pusėje šarvuotas riteris juodi verpetai tik sukas ir išsižioję lau vo —'laukė kovos. Jų galinga sutartinė
su baltu kalaviju, — kitoje pusėje *— že kia, kad ką pagriebus Į savo baisiuosius skambėjo plačiai....
maitis ant juodbėrėlio su prastu kalvio nasrus..,. Ir taip Nemfunas iš lėto linksVakaras buvo nebetoli, kai du milži
kaltu kardu vokiečiams grūmojo. Žiauri maus virto pikčiurna baisiausia, ir jei nu šioje vietoje stojo kovon. Ir kas buvo
jo pyčio nieks nenuramins gTąsina sugriau tada?{ Kas apašys jų narsumą su ku
audra ar anksčiau ar vėliau turėjo kilti.
siąs visą pasatriį. Bet paklausyk, kokią riuo šoko vieni ant kitų! Vieni kovojo už
2
*'
pasaką jo vilnys verpetai nun seka:
savo tėvynės laisvę, kiti' gi garb# Borėjo
&tai kyla audra: Debesys debesį gena
Tie kur gramo jo vieni kitiems: kry- pasiekti. Kryžuočių kardas kirto smagiai
ir žaidžia tarpu savęs žaibų žvilgsniais zuočiai ir lietuviai nun eina į kovą. Nuo tečiau-ir lietuvių kirviai skaldė vikriai

NEMUNO BANGU PASAKA.
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plieno makaules, jų bardišiai siekė net už
storiausių šarvų. Kalavijai žaibavo ir
skaldė priešo kūnus, ragotinis lūžo nuo
smūgių... Ilgai tęsis baisi, kruvina kova
ir tife saulei leidžiantis pradėjo silpnėti,
nes kariai baigėsi. Štai šoka paskutinieji
kovon ir'visi žūva, lieka tik lietuvių va
das ir kryžuočių mistras. Pažvelgia juo
du viens kitan, žaibų akimis ir šoka kaip
liūtai kovon. Neilgai tęsis kova, — lietu
vi o kirvis nuskynė kryžuočiui galvą. Ir
taip baigėsi mušis, lavonų krūvos gulėjo,
o lietuvių vadas savo broliams nors taip
sunkią, taip skaudžią pergalę skelbia.
Kryžuočiai atsiekė tai ko troško ir visi am
žinu miegu miegojo, o jų draugai ilgai
nedrįso Lietuvon kojos įkelti? O lietuvių
vadas apskelbęs broliams lietuvių pergalę
drauge su savo narsiaisiais kariais gulė
karstan.

3.
Naktis tyli graži. Dangaus erdvėms
begalinėmis plaukia mėnulio veidas pui
kus. Jis akyliai žvelgia žemėn ir štai ką
pamato: lavonų krūvų krūvos ir kas juos
besuskaitys? Jis ilgai ilgai žiurėjb į tą

baisųjį reginį. Jo akys ašaromis pasruvo ir
jis skubiai slėpėsi už debesies, tėčiau iš
jo veido puikaus virto žilaplaukis senelis
ir niekad nematyt ant jo šypsenos.
Kraujas lavonų upeliu tekėjo Nemu
nan. J i s pajutęs brolių kraują sukėlė sa
vo bangas ir šniokštė ir užė ir pagaliau jo
bangos užgrojo paslaptingą himną.
Lietuvis-dainius baigęs jbasaką pasi
ėmė kankles ir palietė jų stygas stebu
klingas. Jos suskambėjo taip liūdnai, taip
graudžiai ir krito ašarų perlais — jis žu
vusius lietuvius didvyrius apdainavo. Jo
veidas blizgėje, akys mėtė žaibus ir jis lyg
kfrutelėjo, o vienas kanklių akordas nu
sitęsė ir iš lengvo užsibaigė... Dainiais
burna daugiau nebeatšivėrė, o pirStai ne
lietė stebuklingųjų stygų — jo siela apteldo kūną drauge su pabaiga giesmės.
Nemuno bangos ntrtifo. Ramtf, tylu.
Tik lakštučių balsai tebegirdėtis, jos ty
liai, liūdnai, didingai gieda puikią giesme
ir ramina lietuvius —milžinus, kur karste
guli.

Erškėtukas.
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klenė, 9 . Aątrluskls, K. Sveikauskis,
kviestas į nepafirftstf visuoti JL.
Trepelskia, A. Gedrimas, A. Oruina "Bnbds" B-vės šerininkų das, A. Suskalnierit, lt. Gučaitė, K.
Bikevičius, P. Sutevičienė, A. I*ausiisirinkim% kuris įvyko Mel- fiftskaltė, n . Žlrtiklutė, B. BaiadauA. Daraska, U. Klimaitė< B. KUdažio svet. 7:30 V. v. Ant pa skis,
maitė, V. Visauskas, G. Stakauskaš,
skirto laiko J>ribuvad ir aš^ bet M. Slevinskiehe, J. Rastiltis, K. VItauskis, A. Vitauskis, A.Vitauskis, A.
susirinkimų atidarė vėlias ne Kokli, i . itirffutis, M. LnckietLo, l l .
Kliklinas, P. Suibogras, S. Žumbriogu buvo garsinta.
nč, P. Žvihinsklenė, P. Bizauskas,
Gudžiūnui ir Maciukui (tos *į. Pėtrusevičieiiė, A. Nalvusauskas,
M. Jeckienė, • T. Labuskienė,
T.
Bendroves viršininkai) išda- Sihunas, M. IMhtarienė, K. Klorls,
Birbalas, J. Gedvilas, J. Žukas,
vus raportus kaip man paaiš V.
lt. Kūčlriskari, O. Knatauskiš, V^
kėjo tai " Rūbas" B-vė turi Zenais, T. Setlktenė, L. lilmkaltė,
N. Maurius, V. Kasilauskas, A. Stugerus ir ir gabius žmones ku- gis, M. Bagdonas, O. Mllienė, S. 8u-
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Visos triethi^s draugijos prie
Lauki*.
Mii^u haseballininkai, vadi- tos iškilmės, uoliai ruošiasi. Po
Užimti kitais darbais.
>jstėj Juozo Milerio ir Ant. pamaldų, Leland Hotely, įvyks
jškilmmgi pietus.. Vakarienė
Mu*ų kolonijos "Bnrag*" . < * « * * *«* ŠVentadiėliar su 4rnitvf™; pradėjo
rvv^lnin ' norim,i1vairiais
"tyhuus" žaidžia ir bus pas solemnizanto brolj,
skaitytojai
nerimti,
neTetai amerikonams "šonus|Petrą Stirbį. Vakare Vyčių
dėlei stokos žinių iš Springapdaužę'' grįžta linksmi na kuopa savo uoliam n a h u i , ( r i e d i r b a a t s i d i ^ B * n d r o v 6 s
field. Mat seiliaus žinutės tilp
mučių link. Su nekantrnmn jie kun. S. O* Junkeriui, rengia labui, ir kad B-Ve* fetovi aut
davo kas savaitę, o dabar at
gerų pamatu, ir ateityje neš
laukia seimo, kur tufės progą pagerbimo vakarą Su labai \rodo lyginai mūsų korespon
puikų peln§ šėrininkitnis. Fab
domia programa.
savo
gabumus
parodyti
atvy
dentai "sustreikavo" ar kito
rikų Lietuvoje nėr% šie pir
kusiems
"delegatams.
Jaunamo
kia apatija juose užviešpata
Busiąs istorinis. •
mutiniai, tik bėda tante, reik
ji
ų
"tymas".vad.
Bakuno
ir
vo. Bet tai netiesa! Mūsų ko
.Mūsų jaunimas su nekantru* užbaigti audinyčia Tauragėje,
respondentai yra vietines kolo Urbanskio, irgi nuolatai lavi imi laukia oficialio L. Vyčių ir Teik apie 35,000 dol. Aš pa
nijos visas veikimo pulsas. nasi.
XJ-to Seimo paskelbimo. "Ok tarčiau šios B-vės šėrininkams
SPRINOFIELD, ILL.

Jie ruošiasi atlikti daug vie Praktikuoja.
boy"! Seimo rengimo komisi
šų, gražių darbejių.
Tennis ratelis, vadovaujant ja sako, kad seimas bus 18Vikt. Alauniui ir Elenai Bace • kilmingas, interesingas ir im
Jaun. vakaras.
ponuojantis, kokio nebūta or
"Ana sekmadienį, vietinėj t>a- vičiūtei, "raketais" tik mo
ganizacijos istorijoj.
rap. svet., Vyčių 48-tos kp. suoja iv beveik kasdien savo
Jaunamerių skyrius, vad. mu "geimio" šakoje praktikuoja. Pumas sią vasarą.
ziko Aleksio, atvaidino "Gu Rengiasi.
Birž. 24 d. rengiamas pirmas
;
miniai ąatai", "Mokykloje '
šios vasaros piknikas. Bus įSkaitlingas Vyčių choras,
ir "Žydas ir Dzūkas". Gevairių žaidimų^ dainų, lenkty
vad. muzikui Aleksiui, Seimui
riausiai savo roles atliko: b.
nių ir kitokių įvairumų. Pel
^t . ,A. Ar T . , . . . + > rnosia gražų muzikali scenos
nas skiriamas Vyčių Seimo rei
<N Mankaite, M. Lapinskaite, 1. ^ ; t o l o
veikala.
kalams.
Vytė.
Stanislovas, M. Marčiulonaitė,
A. Stanislovaitė ir E. Marčin- Džiaugiasi.
CICERO, ILL. ŽINELĖS.
. lonaitė. Kiti vaidino vidutiniš
Iš pusoficialių versmių su
kai. Vakaras visapusiškai pa žinota, kad Vyčių Vajaus oDarbuotoja apsigyveno.
vyko.
fensyvoje mūsų kuopa laimė
Nesena ISIOJ kolonijoj apsi
jo Centro dovana. Iš to malo
Pramoga.
naus nuotikio visi vietiriiai gyveno įžymi L. Vyčių 82 kp.
B i r i 3 d. Vyčiai surengė
darbuotojai labai džiaugiasi (Gary, Ind.) darbuotoja, Zof.
*«zšaltakcš V
vakarėlį. Šeimi- i r
Gedvilaite, Ji mokinasi Chicaninkavo Stasytė Brazaitė, J u - j didžiuojasi.
A M M M .

gm.

Bažnyčioj.
Pks s£vo gerus draugus ga
vau puikią nakvyne ir maloi\ų priėmimą. Ant rytojaus, 3
d. birž., kaipo praktikuojantis
katalikas, turėjau laimės nuei
ti į Aušros Vartų bažnyčią,
ant šv. mišių ir mano patai
kinta dnt Dievo Kūno paminė
jimo. Stirną laikė kun. F. Ku
dirka. Ir turėjau laimės išgirs
ti kun. P. Andziulio pamdkslą
kurį pasako prieš šv. mišias, apie šv. Sakramentą.
Man labai patiko procesija.
Pirma ėjo ministrfltitai, paskui
didesnės mergaites su vaini
kais, paskui berniukai juodai
parėdyti, su baltais kalnieriais
ir kaspiniais ant rankovių,
paskiau mažesnės mergaitės
baltai parėdytos su velionais,
paskui mažesni vaikai baltai
parėdyti ir visi kiek jų ten
buvo, (apie 150) nešė rankose
p* baltą bijūną. Čia turbūt se
serų Kazimieriečių
darbas.
Tai man puikiai atrodė, lyg
pirmiaus kada karalienės gvar
dija kurią savo laiku esu, ma
tęs. Duok Dieve kad tie visi
vaikučiai užaugę priklausytų
prie Dangaus Karalienės Gvar
dijos.

fcurirtkta ^233.75.

r Dr. C. Z. Vezelis

DR. P. Z. Z ALATORIS

IS tiso surinkta $330.00.
8v. Kazimiero Seserys.

Lietuvos Universitetą, Kau
ne, Įlinko apie 1,500 mokslei
vių.
Didžiojoj Britanijoj, 1921
m. vištos padėjo vieną ir tris
ketvirdalius miliono kiaušinių.

1DR. MAliRICE KAHN

TeL Boulevant %*—

DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojai 3303 South Morgan S t n a i

Dr. A. L Rutkauskas
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

— «

Tel. Blvd. 505Ž. Nakt. Canai 2118

Dr. V. A. ŠIMKUS
8381 So. Halsted St., GhlcJtgo
Valandos: Nuo 10 lkl 12 dieną,
nuo 1—8 po pieto. nno 4—9 vak. J
Nedėllomls 10 iki 12 dieną.
-i
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Dr, M. Strikol'is

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4601 So. Ashland AvetMe
'
Tel. Boale>»rd 7820
V » U 2 Iki 4 ir 6 iki 8
Ned. 10 Ik! 13
Namai: 6841 So. Albany A r ė m e
T«l. Prospect l**8r
Vai.: pa^al sutarti.
m*m*ammmm+mmm u » • • • • • » • • » •

4442 So. "VVestern Ave.
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REAL ESTATE BRORER
S4lė So. 5*-nd Ave.
Cicero, m .
Telefonas Cicero 8154
atdara Nedėi. Iki 4 vai po pietų

KAS PRISIUS MUMS
savo tikrą aclresą} ir porą ad
resų savo pažįstamų; ir pač
ios markių už 2 centu* — tas
gaus naudingą knygutę
BRANGINKITE SAVO
SVEIKATA
Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al
M. Rackus. Ta knygutė sueė
dys jums turto.
Kreipkitės šiuo adresu:
DR. AL. M. i A č K U S
Medicinai Laboratories
1411 So. 50-th Ave.
Cicero, H),

i

Turtas viri $7,000,000.00

1

Rcziflem-ljos Tel. Briins\\itk 4887 1

0r. S. YVCItJS D. C. t h . O. |
CUIROPR.\CTIC GYl>YTO#ĄS j
Be gyduolių, be operacijom
.Vai. 9-1; 5-8 P. M. šventad. 9-12 j
157G Mihtaakce Avataae
Ranip. Rofoey ir North Ave.
]

MOKYKIS GERO

AMATO

kuris moka nuo $35 iki $60 savai
tėj Kirpėjai, Kišenių ir ir liningo
dirbėjai, Kotu Presserlal ir elektra
siuvamų mašinų operatoriai. Leng
va išmokti, diena ar Vakarais, ge
rai apmokama
JOS. F. KASSTICKA, Principai
MASTER TA1LORING SCttOOIi
190North State Street
Kamp. Lake Str. 4 tloor.

PINIGUS LIETUVON!
# Siunčiu per didžiausius Lietu- Ę
lĮvos Bankus.
&
Ę Padarau legališkus dokumentus,^
3įpatarnauju pirkime
ir pardavi-^
| m e namu, lotų ir farmų
m

»-: '±4*

Užsiregistravęs Lietuvos

atato-^

3įVybėje.

^ Taipg i užlaikau Draugo B-l
™; džiausto knygyno skyrių su di-|
^džiausiu rinkinio knygomis. Už-g
• prenumeruoja Uraugą.

Jonas Klimas
>>?p^^^^^&H M I

Akinių pritaisymo mene

100%

SIMPTOMAI PARE16KIA
Aklų Ligas
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant aky* greit jrnvsri
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip Ir plukanclu*
N taškus ?
Ar atmintis po truput} mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltie aky
se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit katarakta?
Ar turi žvairas akis?

TYRAS TURKIŠKAS
TABAKAS
Amerikos žmonė3 žintf, jog geriau
sių dalykų ką Turkai padaro* yra
garsusis pasaulyje Turkiškas taba
kas.
f • S-.įĘBi
Dėlei to Helmarai yra 100% tyri
Turkiški Cigaretai, kuriuos noriai
perka ir ruko miUonai rūkorių vi
soj šalyj.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS
1801 So. Ashlarid Ave.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap>
tiekos, kambariai 14, 15, 1« ir 17.

7ei Jųs morite gėrėtis cigaretais, ku
rie visi ir kiekvienas iš jų yra U
100% t y r o turkiško tabako, tai
dar šiandien pradėk rūkyti Helmarus.
V*tf|į
20 Helmaru kainuoja truputį dau
giau negu 20 paprastų cigaretų, bet
su kiekvienu Helmaru Jųs gaunat
keliolika kartų daugiaus malonumo.
ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VAŽDĄ

4631 So. Ashland Ave.
Tel. Yards 0994
Tel. r i d i
m«
OFlBO VJvL.:
• — l t v. r y t ^ l«—1 ir t^-< f. v.
Koflėiiomis: nw f n rrt* iki
t vai. po plato.

'

JOHJT 0. SYKORA

1112 W. 35-th St. Chicago.

20 metų prityrimo

VAJUS,
Town of Lake.
Antano Radaviciaus it Onos
Pociūtės surinktos.

Po $ 15.00 P. tikčUil&Š:
Po $10.tf0 Pr. ir Antanina Belsk lai;
Po fS.Oa: B. Au9i*lfliutė, J. Bra——
~—
=s=
=5=
j zauskas, A. EŽerskls, J.»F. Čendei*•
kis, A. Gensauskis, J. Gapsevičhis,
K.
žereckas, V. Viekus, M. PuyaN E B Ū K L I G O N I S IR
NUSIMINĘS
raitė, O. Pocaitė;
Po $8.00: A. Radavičius;
Gauk patarimą D-ro Vali Paing. Specialisto kuris STH
Po $3.od:« A. Bronušas;
pranta tavo stovį i» kuris pa tars tatt kaip pc«lgelbėtt
Po $2.00: J. KaTčeinskis, J. LesausNorint išsigydyti reikia
rasti figos PRIEŽASTĮ.
kis", M. LeVickienė, P. Terleckls, M.
Pasitark
su
daktaru
kuris -turi
Ugrų
me
tu prUyrlma chronišku ir viduriniu ligų, lai tav©
Navickienė, B. Venckienė, K. Agerai lšegzamintroja.
sauskls, V. Rimkus, M. Gibaitė. v O.
Tavo kraujas ir šlapurrtas turi būti egzeminuojamas
Bajorinienė, B. Maslaasįcis, S. JDarmikroskopu. Jeigu kenti tfuo Chrdmškų Ligų arba silp
gts, O. Rudmlnaitė, J. Baniceviltus,
numo lytišku ligų ar užsinuodijlmo kraujo, tau reika
A. Bulko, J. durskiš, A. Petkus, Pr.
lingas specialia gydimas. Serum Elektra.
Veryga, D. Jurgutaitė;
DR. J. VAX PAING
!
Po .$1.25: J. a t k a l t ė ;
Ofisas Ir Laboratorija
Po $1.00; J. Zalondauskis, J. BudVatafitfff* 10 «ryto iki $ ral. vakare
ginas, O. Čekanau8kienė, A. Žmeu8101 South Halsted St.
Telefonas Yards 1118
manu, M. Martinkienš, V. GeidausTelef. lafaycttc 4146

Puikioj Parkkolnie _Subdivizljoj,
tarpe 48-tos ir 52-ros Ave. fr lt!
ir 19-tos Cicero, 111. -'
Vanduo, šalygatviai, ga/as i r ^
kiti jtalsyhiai, viskas ajrtnOkėta.|
Kainos nuo |1,00» ir augačiau.
Nepraleiskite Šios progos. Reika
laukite informacijų pas

i3*9*T'

AtTKOS iVIJIItO K A Z M I R
RO SKSKKŲ KOPLYČIAL

iiTDTTojAs m omutnuiAf

Cniongo. IU.
- — . . . . . .

vak.

PIRK LOTĄ

i«»M ag K

Dr, A. A. R0TH DrSABrenza
9:30

CEKTRAL MAIfUFAGTtiRtN6
DISTRICT BANK

(Apgr.)

54414 Sauth Califomia Ave.
Tel. Lafayette 5976

v

4608 So. Ashland Ave»ue
Chleago. Iii.
Vai.: 9 ryto ikf 12 piėt: 1 po
piet iki 8 po plet: 6:80 vak. lkl

Nusiunčia
— f*t —
Tiesiogini Susisiekymą
Doleriais ir Litais
Pigiausiai ir Greičiausiai.
Visuomet Siuskite per

*

w\

Dr.M.

CHIRURGAI
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų h vtsų ckrualakų MsTS>
.
Ofisas: 88S5 8. Halsted B4.
r
Val.: 19—11 rytoj S—S pa
put. T—trak. Ifad. I i — 1 9 d.
Res. 1139 independence Blvd
Cnleasjo.

PINIGUS LIETUVON

Nei vierias-tikiniftkas Lietuvoj
negali turėti daugiau kilip
70 akrų žemės! Ar žinai kad
Turkiškas Tabakas yra ge
riausias ir "brangausias eigaretams.'Gi Heltnfrg yra. padare
ti iš Turkiško Tabako ir^supa"
kuoti drūtose dėžutėse?

m
.

DR. CHARLES SEGAL

Te*. Ganai 9118
Ofiso vai.: 19 ryto iki 19 po plės.
5 iki 7 vai vakaro.
K*a. vai.: 8 iki 4 po platu.
4t»S Arcirer Ave.
l a i . Lafayette 9999

3*

• '

NOTARY PUBLIC

•

DR. A. L YOšKA

.

Kitos aukos $96.Ž5.

lytėšupenait- ir Pranutė Man- primicijos,
*
kaitė. Laikas praleista malo
Birž. 17 d., 10 vai. ryte. Vykęs.
Nors diefta buvo ne ko
niai ir pavyzdingai.
vietinėj lietuvių bažnyčioje, j vyks pirmos iškilmingos mi kia, visgi Šv. Antano parapi
šios gerb. kun. S. O. Junkerio. jos piknikas birž. 10 d. nusi
Lietuviai Daktarai
sekė. Daug žmonių į daržą, su
plaukė.
Amerikos Lietuvių Daktarų
Aukštesnę mokyklą baigę.
Draugijos nariai.
Tarp paskelbtųjų kurie šį
TebilliBsIimls mokslo prfiiNėils:
Tel. BHd. 7042 J
1,—be peilio,
met baigia J. Sterling Morton
S,- -be kraujo,
8,—be marinio*),
High School yra šios pavar
/
4,—be riUkismo,
dės, kurios atrodo lietuviškos:
LIETUVIS DENTISTAS
5,—be Jokio pavojaus sveikatai.
SO. ASHLAND AVENUE
J Po operacijos, pacijentaa gali tuoj Pr/ Cliernauekas, E)*ie M. Du
arti 47-tos Gatvės
(eiti j darbą, gali tuoj valgyti; daiValandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
jninlnkų balsas tampa malonesnis,
ris, Emily Raispis, Marė D.
[visa svefkata geresnė. Kuriems lšSeredomis nuo 4 iki 9 vakare.
lėmlau tonsilus, yra pilnai uiganėSharpitis, Jonas C. Shimkus,
Idintl.
Ligonius su [vairiomis Ugemls
Magd. A. Shenert, L. E. Stan[prljlmu:—
Tel. Caaal 1S7, Vak. CaniU U I S
Kasdien nno t vai. po plstu Iki
kioiricz (?), Estelle V. Zope^
į9 vai. vakare.
Nedėllomia ir šaradomis ofisas
lis.
Matyt,
kad
mūsų
DR. AL. M. RAČKUS,
Bažnyčia graži, bet styliaus
Lietuvis Gydytojas Ir
GYDYTOJAS, CHIRUROAg JB
jaunimas gauna progų siekti m kokio, lubos žemos, var
OBSTETREKAS,
Ohirnrgas
Jo. SOth Ave.
Cicero. UI.
aukštesnio negu pradinį moks gonai ant grindų, vargonai
IRlt goatk Halsted Btreet
Valandos: 19 iki l t ryU: 1 Iki 4
lų.
Darbininkas.
turbūt sugedę. Choras gieda
po pietų: • fkl •
labai gražiai, ir turi gerus bal
SPRING-VALLIETIS CHl- sus, vargoninkas turi puikų
CAOO.'.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
tenoro balsą. Man labai pati
4799 SO. ASHLAND AVEHUB
ko giedojimas "Pulkim ant
Mano įspūdžiai.
|
SPECIJALISTAS
kelių".
3107 So. Morgą* Street
Džiovų.
Moterų
ir
Vyrų
LSgą
B vės sus-me.
OM1CAGO, O U s T O U
VBJ. : ryto nuo 19 — 19: nuo 9—•
Cliicagoje darbai eina ge
TelefooJui V arda M M
po pietų: nuo 7—8:99 vakaro.
* Birž. 2 d 2:45 vai. p. p. iš rai, bet sulyg šių dienų bran
valandos — I iki 11 ii ryto*
Nedėliomls: 19 iki 1.
po piety i iki Š rak. BfedeJioml*
Telefonas Drezel 9880
La Salle, 111. paėmęs traukini gumo, užmokestis v už darbą
ofisas aždarytaa.
M^*ss>—i m MisąisBiSBssvsaisB>ssss»ssis»sBW*s«ssisp s> sa s i sąi
r*- _
leidausi Clii'cagon, nes buvau maža.
-^- ui n
Rezid. tel. V a n B u r e n 0 2 9 4
Visu kuom patenkintas, grį
Ofiso tel. Boulevard 9693
, + *% *i *"*%
9
•» a » » » » » » žau namo.
Telefonas Boulevard 1939
\
Albinas Pilipaitis,
1900 So. Halsted Str.
KngAS GYDYTOJAI ff
i
Spring Valley, 111.

IŠIMU TONSILUS

f

sudėti šitą. SUIIIŽ> pinigų ir už
baigti darbą, o pasekmės bus
tikrai geros; o jeigu nesudės,
tai paima Ūkio Bankas arba
M. Yčas, Lietuvoje.

silaitė, A. Juškienė, D. Nausėdaitė,
1 Zėlevas, O. Gądilfenskleriė,/O. druč
ki erto, S. Lukošius, M. Marcinkevi
čius, A. Jukabadskas, A. Banls, J.
Stakonis, A. »lk»kii, L. Dulaitienė,
P. Šankus, P. Sesaugkis, M. Gičaltė, I. Vaičikauskas, A. Budlvltieno, J.
Petrbkas, S, Damošauskieffė, J. Martinkienė, A. Šėtvitaitė, A. Rokvitis,
Ž. Sefrėlkis, B. Stupelienė, P. Zekevičieno, V. Drutenis, K. Rumaas, S.
Siittlius, M. TuinoSaltlenė, A. Juška,
S. Venckus, P. Bružinskas, J. Skradenls, A. Žimkus, A. Lujiskis, J. Certtadunskis; J. Jepaltas, A. Dsežulskis, P. Jucius, K. Drulskienė, A. Gaidurgis, P. GaidatnlaviCiūs, J. Sudeikls, O. Tamušienė, J. Gapšts, J. Kasnauškis, J. Žemaitis, O. Vainienė, J.
BMčOius, P. JuSka, A. Agintas, J.
Gaidauskis.
Po 50C: A. Baušieriė.

AK ŽINAI KAD

lMn*unĄ&

ISOtfbėj^i nuSTšelfttisfdg
rųšies/ Turkiškų ir
£gjT>tiHkų Cigare
tų pasaulyje.

BOXB& ^
ĮO or a O

V a l a n d o s n u o 9. r y t o i k i 9 v a k a r e .
S e p U n t a d i e n l a i s 9 r. i k i 1 2 d i e n d s .

"

D-ro R A č I L 4 t S IŠRADIMAS.

~Ilg% laik% Dr. Račkua g*rvoJo, tramb, išrado tr libandfe gftriaroatos valstin '

PLAUKAMS
Tl« vaistai tai nėra kokie patentuo
ti Muia&ukal, bet daromi po priežiūra
D-ro Račkane Ir jie veikla ant plau
ku štai kaip:

1)-Užmuša mikrobas, kurto ėda
plankų šaknis.
2)-Sustiprina plaukų šaknis.
3) Išjudina kraujų galvos skalpoje
ir priduoda plaukams daug gy
vumo 1* Jiegų.
4)-Sustabdo plaukų slinkimą.
5)-Angina plaukus.

Kurie nori gauti tu Teistų; tai to
ri prisiųsti su laišku: — savo amilų,
keletą nusunkusiu plaukų Ir pažymė
ti ar tie plaukai .yra, nuolat sausi ar
riebus, Ir ar yna pleiskanų. Sių vai
stų aptlekose negaus*. Krelpkitlee tie
siog prie mūsų FIRMOS.
KAINA tfi.OO už vaistus Ir u i pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug
žmonių mums dekavoja.
Pinigus sių
skite šiuo adresu:
DR. RACKUS Medicinai lAbaratery,

!i 1411 So. 60th Ave.,

Cicero, Ui.

y

TeL Lafayette 422S

i

.m

PLUMBING
Kaipo Hetovys, lietuviams visa
dos patarnauju kuogeriausia,
M. YUSKA
8228 West S8-th Street

I

.

I
AntradeniĄ Birželio 12, 1923

D R A U G A S

T

^—

CHICAGOS ADRESŲ
KNYGA .
'

^ J l jasi, per tai kad ji turi labai
veiklų pirmininką kuris nes
kundžia aukų ir savo darbo.
O draugijose yra tokių narių
(kurie dar nepriklauso prie
SMEIGS PEILIU Į NUGA- Labdv Sąj. Kai-kurie ir neno
ri priklausyti. Taipat ir čia
',
RĄ.
augusi jaunuomenė nenori prie

Firma R. L. Polk & Co. iš-Į

Birž. 4 d. Hart, Schaffner

kšciodavo. Ten pinigu buvo
matytis labai daug;
vieni
žmonės dėdavo i banką, Kiti
REIKALINGI malioriai unijistai. Darbą užtikrinu visai
imdavo iš bankos — t o d e l i r vasarai, tiktai patyrę lai atsi
buvo pavojus, kad kas pinigų šaukia. Kreipkitės pas
Didelis bargenaa, medinis ant dvie
Ju
pagyvenimų namas 6x4 kambarių
P. M. OIBtJLSKIS
nepagrobtų.
Mums
buvo
elektra, vanos, cementuotas gara2338 South Leavitt Str.
džius del dviejų karų, sflliuotas vorpasakyta daboti labai atsar
Chicago.
čius, randos neša 160.00 į mėnesi
vienas blokas nuo Western Bulvaro
Telef. Canal 7233
giai, ir jei kas butų pasikė
ir tarp 40-tos. $5 50,00. Atsišaukite
draugijų priklausyti kaip tik- sinęs grobti pinigus, tai ant
• į
MOTERŲ į , MERGINŲ ~ greit.
prie vienų Vyčių.
vietos butų buvęs nušautas.
Medinis, ant dviejų labų namas;
REIKALINGOS
4
merginos
Rodos buvo prikelta iš mie
elektra
ir vana ant pirmų lubų po
Kaip nuostabu buvo kuo
ar
moterys
kurios
norėtų
tapti
7x7 kambarius ant stulpų su basego Spaudos Dr-jos kuopa per met aš pamačiau Cbieagoje,
"nurses" slaugytojoms 2 metų mentu tik $5000.00
kun. V. Kulikauską, bet nesi kad ant Jeffersono, žydelis, kursas nuo 1§ iki 25 metų am
Medinis vieno pagyvenimo namas,
girdėt nieko iki šioliai apie jos pasidėjęs, didžiausį " čemoda žiaus turi būti užbaigę pradi aukštu basementu, 4 kambarių, elek
tra, vana, dviejų karų garadžius ce
veikimą. ^Taipgi ir su L. D. S. ną' ' gatvėje, tų pačių caro pi nę mokyklą; kambarys, val mentuotas
ir surais, kampini* gra
gis, knygos ir uniforma duo žiai apsodintas
ir aptvertas lotas.
20 kuopa nieko dar iki šioliai nigų, kuriuos aš taip atsar dama, apart to $5.00 j mėnesį
Parsiduoda už $7200.00 nupirkt ga
negirdėt, ar pradės kada ką giai dabojau, ir turgavoja. mokinanties. Atsišaukite:
lima lnešant tik $3000.00.
ST. PAUL'S HOSPITAL
veikti. Butų gaila kun. Kemė Pardavinėja
Mūrinis dviejų pagyvenimų namas
juos ir maino
828 W. 35-th Place
su
basementu 6x6 kambarių, pirmas
šio .raginimo priklausyti prie ant Amerikos
pinigų k tt. REIKALINGOS merginos — Core flatas furnace Šildomas, randos neša
dirbėjos bresinei fajidrey, gera rao$45.00 j menes), namas netoli KeL. D. S. kuris palikęs savo Tas žydelis nieko nebijo ir kestys, trumpos valandos.
dzie ir 55th St. parsiduoda tiktai už
užsiėmimą ir leidos raginti vi jam čionai nėra nei mažiau Atsišaukite:
112000.00, $3000.00 mortgage.
SLOĄN' VALVE COMPANY
Medinis namas penkių kambarių,
suomenę % priklausyti
prie sio pavojaus,, kad kas tuos pisu elektra, vana, netoli naujai sta
4300 West Lake St.
tomos viešos
mokyklos
Brighton
Chioago. 111.
savos, darbininkų,
L. D. įmigus grobtų. Nesaugeja jo
Parke. Tik už $3500.00.
JONAS KLIMAS
S. Reikėtų visiems, kurie d a r ; n e į kareiviai, nei policmonail
4414 South California Ave.
nepriklauso prie L. D. g. bu- > i r n i e k a s t ų ^
negikcgina j
Telef. Lafayette 5976
tmai prie jos prisirašyti ir g r o b t i > K o k g d i d e l j s s k i r t u _
n
F A R M A
vienas kitą, paraginti ir laiky mas!
Vežimas d*mda.
FARMOS! FARMOS!
t« sus i rinkimus paskirtu laiku.
Mūsų žemė (farmos) randasi prie
Marijonų Kongregacijos farmoa
Rep.
Du 30x125 lotai ant California b_uSVEIKINAME ADVOKATĄ Tėvu
kur nesenai jie pirko. Tėvai Marijo
i
Įvaro
netoli
lietuviškos
bažnyčios
nai žada neužilgo statyti Vienuolyną.
BAGDŽIUNĄ.
Brighton
Parke,
parsiduoda
labai pi
Taigi toje apielinkėje žemė labai pagiai.
JAUNIMAS DARBUOJASI.
ki'.s galima sakyti kad bus kaip prie

LIETUVIAI ADVOKATAI

BARGANAS PAS

REIKALINGA

JONĄ KLIMĄ

f e l . Dcarbero 8057

ISTASŪLANI!

I

ADVOKATAS
VJdtarmiestlj Ofisas
Room 1726 Chioago Temple Bldg.

77 W. Washington St.j
leido Chicagos adresų knygą, j & Mara rubsiuvykloj, ant 22
OFISAS CICERO
kokios čia nebūta nuo 1917 ros ir 46-tos g-vės, lenkas pei1505 So. 49-th (ourt
nietn.
Sako, knygos išleidi-j liu smeigė žydui į nugarą,
Panedėlio. Scredo Ir Pėtnyeios vak. y
Tel. Cicero 6048
A
nias atsilėjęs 350,000 dolerių.
Tas lenkas biivo prosytojas
?!
Adresų knyga rodo Chiea- toje rubsiuvykloj. Tas žydas
J. P. WAITCHES
goje 2,935,887 gyventojus. buvo unijos "shop chairman",
La w y e r
LUDTUV18 ADVOKATĄ*
Taigi 234,675 daugiaus, negu bet kaip siuvėjai sako, pačių
Dlen.: R. B14-S16-127 N. Dearrado feredaris cenzus 1920 m. darbininkų-unijistų neapken
born Str.
Tel. Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. AVąbash A
Kttyga didelė. jTuri 3,124 čiamas, nes jis esą daugiau
RosHand
Tel. P.illman 6377
rūpinosi darbdavių reikalais
puslapius.
negu darbininkų kuriuos jw
Tel. Dearbora 9057
NEW YORKO GUBERNA paskirtas apginti.
A. A. S t A K I S
ADVOKATAS
Jis kadaise tą lenką prosyTORIUS CHICAGOJE.
Ofisas vidum lest yje
toją atlekles nuo darbo porai
CHICAGO TEMPLE Bl DLDING 1
77 West Washington Street
Chicagon atvyko Xew Yor- savaičių. Praėjus dviem savai
Room 1726
Valandos
9
ryto lkl B po pietų j
tėm,
tas
prosytojas
gryžo
ko valstybes
gubernatorius
Namų Te). Hyde Park SI96
Smith.
Tai tas pat, kurs prie darbo. Tas žydas "skop
nesenai panaikino tos valsty chairman'as sakė kada kitą
t
dieną ateiti. Kiek kartų tas
bės prohibicinį įstatymą.
Tuo būdu jis daug pagar prosytojas gryžo prie darbo,
A D V O K A T A S
tai
vis
tas
žvdas
atsakvdavo
sėjo. Klausiamas sakosi jis
Ofisas DldmlestyJ:
nebusiąs kandidatu į prezi jam darbą ir liepdavo kada vė
šv. Kazimiero Vienuolyno. Pirmiaua
29 South La Salle Street.
Šįmet Teisių Kolegiją De tenai bvivo galima pirkti lotai labai Lotas su garadžiuml del dviejų
liau ateiti.
dentus.
Bridgsport. — Birž. 6 d.
pigiai o pabandyk dabar! Tiesiog ne karų prie California bulvaro parsi
Kambarį* KSO
Paul
Universitete
baigia
vie
prieinama!
Taigi lietuviai norintieji duoda už $850.00.
Lenkas matydamas kad nie-'yyeiu kambary įvyko L. VyTelefonas Central 6300
dalar pirkti žemės paskubėkite nts
ko nebus, nuėjęs prie Me Cor ė i ii 16 kuopos su^-mas. Narių nas įžymiųjų lietuvių visuome greitu laiku gali pabrangti.
CICERO, ILL.
Atsišaukite pas:
Vakarais 3223 S. Halsted St.
nės
darbuotojų,
Jonas
I.
Bagžemės galima gauti pirkti nuo 2 %
mick dirbtuvės ir tenai ga susirinko nemažas skaičius; vi
JONAS KLIMAS,
Telefonas: Y arda 4681
akrų iki 100. Iš vidurmiesčio tik už
4414 So. California Ave.
~~
1
&
Šv. Antano švento Cicero vęs darbą. Paskui vėl sugryžęs si rimtai i svarstė organizaci dziunas. Kartu su kitais stu 18 mailių. Nuo miesto Hinsdale tik Tel. Lafayette 5976
2
Vi
mallės.
dentais advokato laipsnį ir di
m i mm • • — • • » » » » » » » » » • > » » » * ~ Ž 8
lietuviai minės birželio 13 die prie rubsiuvyklos pasimatyti jos reikalus.
Norėdami
platesnių
informacijų
J "Draugo" ofisą.
Basebolo manageris, Pr. plomą gaus De Paul audito kreipkitės
ną.
Šiandie vakare, antra su tuo žydu, unijos paskirtu
"DRAUGAS"
IPITB. CO.
nta
rium,
birž.
15
d.
8
vai.
vak.
sliop
chairman'u".
Išsivadi
23S4
So.
Oakley
Avemie
Gelgaudas, išdavė raportą iš
ADVOKATAS
dienį, bus mišparai ir
bus
Oiioago,
Illinois.
Rep.
(Buv.
Vilniaus
ir Kauno Apygar
klausoma išpažinties. Gi ry nes žydę prie trepu, lenkas ir J basebolininkų veikimo. Pasku
dų
Teismo
Teisėjas)
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
Vecja
bylas
visuose
Teismuose.
*meigė
peiliu
žydui
į
nuga
tiniu laiku basebolininkams
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
>
"TTtoj ryte šv. miSios pirmos 5
<«
Padaro
visokius
dokumentus
PAS MUS. ' TAS JUMS BUS
IMEfelAl" JAU
Duoda Lietuvos teisiu patarimus.
ANT NAUDOS.
vai. rytą. Suma ir pamoks ra. Tas lenkas yra suareštuo gerai sekasi, nes rungtynėse
S. Halsted St.,
Chioago.
ANT
PARDAVIMO
RENGIASI.
tas,
o
žydas
guli
ligoninėj.
',)
d.
birž.
Armour
Sq.
parke,
las 10 vai.
Vakare gi miš
SALIUNAS.
!
1
parai, procesija ir pamoks Taip tai pasakoja žmonės su 13 kuopos tymu laimėta
Telcphone Yards 2390
"Old-timeriai"
jau
rengiasi
Parsiduoda
saliunas
geroje
vietoj
24 punktais prieš 10. Kuopa
las.
Pamokslą sakys gerb. kurie dirba tenai.
S. W. B A N E S
dirbtuvės, ant kampo. Keturi
prie rungtynių su geriausiu arti
Nors
unijų
vadai
slepia
ta
kambariai galima pragyventi 40 dol.
sekantį šeštadienį turi išmo
ADVOKATAS
misionierius Tėvas Andziu
lynui
L.
Vyeiu.
Chic.
Apskr.
79
W.
Monroe Street
rendos J mėnesj.
visa nuo darbininkų, bet žmo- kėti 100 doleriu už uniformas
lis, C. I. M.
j Room »()4 — Telef. Randolph 2900
Svaidininkų Lygoj, liepos 4 <i. Pardavimo priežastį ištirsite ant
j Vai: Nup 9 ryto iki 5 po pietų
nių
kalbų
nesulaikysi.
Ir
ži-1
ir
kitus
žaidimui
įrankius,
ne
Šv. Antano relikvijos rytoj
veltos.
v
{Vakarais: 3203 So. Halsted Str.
BeveHy
Hills,
Vy<
iij
Cliie.
Ap.
809
W.
3510
St.,
Cbicago
noma,
dažnai
piktesnių
kalbų
5296
1
V<l<
ral
St.
sant
kuopos
ižde
tiek
pinigų,
Telef. Yards 1015
bus per visą dieną paliktos
Tel.
Boulevard
0611
ir
0774
Chicago. £
•»
tradieijiniame
išvažiavime.
Telefonas Kennood 2467
PADAROM
PIRKIMO
IR
PARadoruoti.
Namiškis. prasimano negu ištikrųjų bu kad visas bilas apmokėjus, tai
Per telefoną, klauskite Petro, o
Kai-kurie
tų
"old-timerių"
DAVIMO RAŠTUS.
tą.
kai-kurie na/iai
pasižadėjo
jis duos informacijas.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Kiek girdėti iš pačių siuvė paskolinti. Jau kai-kurie ir jau ir praktikas dar>.
CICERO, ILL.
* Parduodam Laivakortes. 9
f>lefooa* Vardą H M
i
Žmonės irgi plačiai apie tai
jų tai jie nepatenkinti savo paskolino po keliolika dolerių.
STANLEY P
Širdinga padėka!
unija. Žydai yra įsivėlę į va Šitai paskolai surinkti dar kaJba. Jie nori pamatyti tų [ A N T PARDAVIMO 2 pagy
venimu mūrinis namas su 2 !
MAŽEIKA
dus ir jie baugiausia tik savo buojasi mūsų vienas iš veik rungtynių.
M
GRARORIUM
IJl J
"sun-porčiais šiltų vandenių
Tariu kuoširdingiausią a- '' gešeft u ' ' rupi naši.
Rep.
Bakam uotoJas »
liausiu narių, Al. Budris. Jis
šildoma, 2 karam garadžius.
• v
eių visiems-oms parapijonams
Turtu autome
Imami ant morgtčių labai priCicierietis.
žada į trumpą laiką surinkti
Kaina
$14,S00.
Atsišaukite:
•
t
„
<
(einamomis kainąmis.
bllius
visokiem* !
ėms, darbi ninkams-ėms, gasCharles
F.
Zeman
SUSIRIKIMAS.
reikalams
Kaina
reikalingą sumą pinigų. Ir su
KAI-KURIŲ
ORGANIZACI
2104 So. 50 Ave. Cicero, 111.
padinėms, autotojoms, birniej prieinama
rinks, nes visi kuopos senieji
JŲ DARBUOTĖ.
riams ir visiems dalvvavuj 3319 Auburo
DIDELIS BARGENAS!
nariai, kai-kurie ir naujieji,
North Sicle.
Moterų Saj.
Tel. Kildare 5804
šiems Šv. Antano parapųjos
Av«. Chicago
North Side. — Birž. 3 d. 6v. matydami reikalą, neatsisako. 4-tos kp. mėnesinis susirinki- PARDAVIMUI 2 ougfttų geras mu
ro namas 2 flatal po p r 7 kamba
piknike, birž. 10 dieną, už taip Mykolo par. svet., įvyko ftv. Jaunamečiii Vyčiu susirinki «nas j vyks šj vakarę, birž. 12 rius: su gasu, elektra h- maudynėms;
belsmentas tinkamas padary g » » * » * » - * » * • • • » » • • • • - - » » M
gražų
visų pasidarbavimą Juozapo (Jlob\jo dr-jos pus mai nutarta laikyti skyrium į(I- Vfl*m svetainėj, 8 vai. va-j augrštas
I Telefonas Bonilevard 4139
mui Storo; yra garadžius dviem ma
šinoms;
namas
randasi
ant
bizniavos
bei prisidėjimą prie parapi metinis susirinkimas. Iš ra berniuku nuo mergaičių.
J kare.
gatvės (Western Ave. netoli 35-tos,
A. Masalskis!
prie&iais bulvarą); kaina $10,000, ajos pikniko. Speeialį ačių p. portų paaiškėjo kad ligonių
0.
M.
Valiuniutė,
rast.
Dar padaryta keletas pranepie pusė reikia jmokėti kitus ant
Graborius
p. Sprainaičiui, Bernadisiui ir buvo 3 nariai. Rengimo kom. šimų.
mirgičio, atsilankykite diena ar va
karais pas
Patarnauju lai- j
Pigus važinėjimas
Stankevičiui už trokus. Tai pranešė apie dr-jos rengiamą
Po sus-mo laikas linksmai
dotuvėse
ves- f
20c. už mylią
BRIGHTON
REALTY
CO.
tuvėse.
krlkšty- *
pat visiems
komitetams už pikniką kuris įvyks sekm, bir. praleista žaidimais.
J. Yushkevvitz, vedėjas
2210-2223 So. Wcstern Ave
nėe Ir kituose (
uolų pasišventimą darbe, la 24 d. š. m. Polonia darže, Jef4034 Archer Avenue
Telefonas Canal 4400
reikaluose. Kai- •
Korespondentas.
Federacijos
Apskričio
susi
ag
nos
prieinamos
tanios, j
(Prie
California
Ave.)
»
t'erson Park, 111. Kaip rengė
bai aeių.
rinkimas įvyksta antradienį PARSIDUODA lietuviu apgyven
ieago. j
13307 Auburn Ave. Chicag
< Nors oras lietingas ir šal jai praneša, tas piknikas tu PASAULIO ĮVAIRUMAI,
toje
kolonijoje,
West
Slde,
puikus
3birž. 12 d. West Sidės para
tas buvo, vienok Ciceriečiai rėsiąs įvairiausių pamargini-^
jų augštų mūrinis kampiniu biznio { L Micbnievicz-Vidikiene {
pijos
mokykloje,
8
vai.
vak.
namas, kuriame randasi: gerai įreng
Kaip nuostabu!
kaip giedrą dieną paknikavo. mų ir kviečia visus atsilanky
»
tas saliunas — darantis gera biznj,
S. D. LACHAWICZ
Kun.
Bumšas,
pirm.
mitingams
salė,
barbernė,
10
flatų
ir
ti.
Tarnaujant
caro
kariuome
LIKTUVIS
GRABORJ! S
I r Chicagiečių atsilankė. Adviem karam garadžius. (Saliunas Ir
3814 W. SS-rd p i .
Obloaco, 01
101 8. Halsted St j
Išduota raportai iš Labd. nėje, teko net kelete sykių sto
salė Furnace apšildomi). Randos ne
čių jums, brangus drauguPatarnauja laidotuvėse kuoplša $290.00 per menes], kurias galima
Kampas 31 gatve
! 0mWfmt Reikale meldžia atoiiauAR ŽINAI KAD
Są-gos. Atstovas paaiškino vėti sargyboje "Gosodarckoj
Čiai-gtės.
pakelti iki $350.00. Parsiduoda su biz
kti, o mano darbą busite migs
Plione Tardė 1119
už $25,000. Vertas $30,000. Įmo
Būdavo du karei Sulyg paduoto census 1920 me niu
Gryno pelno parap. liks kiek pelno 6 kuopa padariusi Banko j . ' y
Tel. Ganai 1 1 7 1 — t i e *
l f nėdlnti
Viename .ofise
kėti $8,000 ar $10,000, o reštą leng
811
Dr. J., F.
Vainikų dienoje prie kapinių. viu, su užtaisytais šautuvais tais šioj šaly buvo 336,600 vom! išmokestimi. Pati mirė, savi
$2,000 suvirs.
Van
JPeJng.
,
Lietuyjų iš kurių 154,373 bu ninkas liko našlys su mažais vaikais,
Lai Dievas Jus visus palai Padarė suvirs $200. Tai gar ir išgeląstais durtuvais, sto vo gimę šioj šaly! Ar žinai užtai parduoda pigiai. Geram biznie
Sąžiniškas pariui gera proga šj namą jgyti. Atsi
•tarna^lt\as
prie
Remkite tuos biznierius, kuKiti kad pamėginus rūkyti 100% šaukite pas:
mina Savo gausiomis malo bė Labd. Są-gai 6 kuopai už vėdavome prie durų.
gimdyme*.Visokį pa j
nėmis.
tokį pasidarbavimą. Kaip gir aštuoni stovėdavo užpakaly grynai Turkiško Tabako Ciga-J
patarimai dykai/
A. 0LSZEWSKI
dažniausiai
gandnasi
retus tuo jaus suprasi skirtumą'
Valandos: nuo 7 ryto, ikt 1^. nuo f
Knn. H. J. V ai Č imas, dėtis Xortb Sidės Labd. G mūsų ir dar keletas milician- tarpe j ų i r paprastų cigaretų. 3235 So. Halsted St. Chicago I e lkl 9 ral. vakare.
19
•
I dienrašty " Drauge
(Apgr.)
Ciceros klebonas. kuopa kuodaugiausia darbuo- tų, su plikais kardais, ten vai2-nd floor.

PARDAVIMUI.

LOTAI

r V. W. RUTKAUSKAS

i

FPBRADCHULIS

NORĖDAMI

?

BIZNIS

Š.L. FABIONASCO. C

NAMAI

Vartoti Automobiliai

B. H. BUCH

e*

M

WHISTLE TAXI
AUTOMOBILIAI

PRANEŠIMAS.

AKU ŠERKA

1
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