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Lenkai Silezijoje Grūmoja Savo
Vadams

TIK VIENOS TAIKOS RE TOTORIŲ PRINCAS PAKĖ
I
ZOLIUCIJOS.
LĖ KARĄ BOLŠEVI
KAMS 1
DIDESNĖS POLICIJAI AL
Nežinia, kaip tas viskas pasiGOS.
sibaigs.
Kaukaze bolševikams didis pa
vojus.
Washington,
Birž. 15. —
Cbicagos policijos viršinin

CHICAGOJE.

kia padėtimi
nepatenkintos. Seniau senatas priėmė senato Konstantinopolis, Birž. 15. —
.Jos šnairuoja į pačius savo va riaus Knoxo taikos rezoliuci Dagistano kalnų gyventojai
'dus. Sunku pasakyti, kas gū ją. Ta rezoliucija buvo pasių šiauriniame Kaukaze, vadovau
“Maištininkuose” pakilo de di įvykti artimiausioj ateity. sta į žemesniuosius kongreso jami savo princo
Ibragimo
Į Viena “armija”
pasiuntė rumus.
moralizacija.
Gliamil, pakėlė karą bolševi
Šitie rūmai nei nesvarstė tos kams Kaukaze.
I
Oppeln, Augs. Silezija, Birž. pas Korfanty atstovybę su pa
reiškimu, jog ji apleisianli sa- rezoliucijos. Bet padarė nau , Princas paskelbė,’kad jo ve
15..— Korfanty teritorijoje
,vo
frontą ir sunaikinsianti ją, kitokią. Tai atstovo Por liami žmonės nepadėsiu gink
tarpe “maištininkų” plinta
visokios žinios.
“Maištinin | viską •gryždama namo, jei Kor terio taikos rezoliucija. Ir ši lų, kol Kaukazas nebusiąs pafanty su savo politikieriais tą priėmė.
tliuosuotas nuo bolševikų pries
kai” pasakojasi, kaip jų va
' sėbrausi* su kapitalistais, ku Šitame atsitikime
abiejų paudos.
lias Korfanty su kitais savo
riems
parkuodami
Augštosios
kongreso
rūmų
paskirti
ko | Keliose vietose tie kalnėnai
šalininkais parduodu* juos ir
mitetai turėtų susieiti ir abid jau įveikė kelis nemažus bol
Augštosios Silezijos plotus •Silezijos plotai.
| Be to, visur tarpe “maišti vi rezoliuciji sulyginti.
ševikų karuomenės burius.
pavedąs Sąjungininkams.
Bet nežinia, kuomet tas įninkų
”
paplitę
komunistų
aŠis Cliamilio karas bolševi
Tos kalbos sgja demoraliza
vyks
ir
ar
dar
įvyks.
kams yra didis smūgis. Ne*
cijų “maištininkuose.” Kaž gitatdriai. Šitie “maištinin
Tuo
tarpu
be
taikos
pas

kams” pasakoja, kad Korfan
jie Kaukaze yra įkūrę vyriau
kuriose vietose
jie atvirai
ty su savo šalininkais juos kelbimo šaly trukdomi viso sią savo stovyklą veikti Per
grūmoja savo vyriausiam va
kie reikalai.
sijoje ir Afganistane.
dui už tas suktybes. Sako, pa parduoda internacionaliams fikelti maištus jis mokėjo. Bet nansistams. Kursto juos tuo GRAIKIJA PERSEKIOJA A I Cliamil ir Transkaukazijoje
mėgina prieš bolševikus su
palaikyti užimtus plotus šian jau* pakilti prieš savo vadus
MERIKONUS.
;
ir
Augštosios
Silezijos
valdykelti ir suorganizuoti musuldie jis negali.
! mų_ pavesti komunistų parti
manus ir totorius.
Anot amerikoniško
kores
jai. Tuoibet visur busianti ge Piliečiai pakelia protestų. I Šiandie jis turi apie 20,000
pondento, kuriam teko matyrovė.
Paryžius, Birž. 15. — Grai gerai apginkluptų kalmmų. Tu
ties su visokiais Korfanty ankų
autoritetai
Graikijoje ri puikias pozicijas Azerbad
Pakilo kapitonas.
trarankiais, Korfanty iš Var
šuvos gavęs įsakymą kuovei- Pasekmėje vienos grupės va sulaikė visą eile naturalizuo- Žano kalnuose, iš kur pasek
Suv. Valstijų
piliečiu, mingai užpuldinėja bolševi
kiaus likviduoti tą nepavykusį dų viršininkas, kapitonas Kau tų
Graikų,
kurie
buvo
nukelia
 kų spėkas.
“maištą.”
ke, pasiskelbė
nepriklauso vę Graikijon visokiais reika
Jo vyrai ardo geležinkelius
Tečiau tas likvidavimas nė muoju nuo Korfanty vadu.
lais.
tarpe Derbend-Baku, Orenburra lengvas daiktas,
kuomet
i Korfanty įsakymu Kauke su Kai-kurie tų Graikų yra tar g-Bucfiara ir Orenburg-Taštiek daug sukiršintos tamsios
keliais savo šalininkais buvo navę Suv. Valstijų karuome- kent.
Lenkų minios. Gi. tų minią
. . ■> Z.
areštuotas
ir pristatytas vy nėje. .Jie varu imami Graikų
galybes pati Va rsa va buvo
ri ausion stovyklom
armijon, nežiūrint jų piliety GVARDIJA APLEIS PUEB
pasiuntusi čionai prisidėti prie
į
Ten
jam
buvo
ruošiamas
bės.
LO.
sukilimų.
karo teismas.
'Tie Graikai pakelia protes
Kaip muilo burbulas.
Bet tą pačią dieną kapito tus ir šaukiasi WasliingtoPueblo, Colo., Birž. 15. —
Varšavoje suplenuotas mai no Kauke šalininkai su kul- nan užtarymo. Jie nori gryžti Po baisaus potvinio miestas
štas Augštojoj Silezijoj plyšo kasvaidžiąis apsiauti'* namus, į Suv. Valstijas, bet neleidžia atsigauna. Nacionalė gvardija
kuriuose yra vyriausioji sto mi.
nei muilo burbulas.
apleis miestą Birž, 25 d.
vykla
ir
kuriuose
gyvena
pats
Pačioje “maištininkų” va
Protesto kopijos pasiųstos
STREIKUOJA LAIKRAŠČIŲ
dovystėje pakilę murmėjimai, Korfanty.
ir Amerikos Legionui.
atkreipti prieš vyriausią va
DARBININKAI.
Pareikalauta paliuosuoti ka
dą Korfanty.
pitoną, kitaip grūmota griau VIEŠPATIES KANČIA BUS
Daugybė grupių vadų vyks ti namus.5 Kadangi sukilėlių
Boston. Mass., Birž. 15. —
VAIDINAMA 1922 M.
ta Korfanty stovvklon ir jam reikalavimas buvo
griežtas,
Čia streikuoja darbininkai lai
praneša, jog jų “armijos” to Korfanty paliuesavo kapitoną. Pradžia Gegužės 11, pabaiga kraščių spaustuvėse. Kai-kada
pasirodo vienas-kitas laikraš
Rūgs. 24.
tis.'
KRASSINAS YRA LONDO
SMARKIAI KRITIKUOJA
MAS KORFANTY.
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Klaipėdos Lietuvių Apsilanky
mas Kaune

kas darbuojasi už didesnes po- Gegužės 15 d. ant Sekminių organizacijų atstovais; čia bu
licijai algas. Jis atranda, kad į Kauną apsilankė svečiai iš vo atvykę taippat musų val
kuomet policmonai bus geriau Klaipėdos. Stotyje prisirinko džios atstovai, ministeriai. Bu
apmokami," uoliau pildys sa-Jlaugybė laukiančiųjų
taip, vo pasakyta daug prakalbų,
vo pareigas. Tame yra daug kad gatvė prieš stotį buvo pil džiaugtasi, kad Lietuva jau
tiems.
'na žmonių. Traukinys su sve- gyvena nepriklausomu gyveni
Bet policijos viršininkas jo- čiais atvyko 11 vai. 10 min. mu ir išreikšta pageidavi
kili buju nepateisina šiandie Muzikos benas pagrojo
suti mas, kad Mažoji Lietuva ga
apsileidusių policmonų.
kimą, D-ras Sližas ir kapito lėtų kuogreičiausia susijungti
nas Brazulevičius
širdingai su Didžiąja. Papietavę svečiai
REIKALAUJA UŽDARYTI pasveikino svečius, kurių at nuvyko į Karo Muzėjų, kame
10 SALIUNŲ.
vyko išviso 108 žmonės, džiu apžiurėjo musų narsios karuo
menės pu i nitus karo lauke nuo
giausia “Aido” vl.raugijos na
Valstijos prokuroras Brun- rių, su žymiausiais Maž. Lietu priešų trofėjus. Vakare sve
dage federaliam teisėjui Lan vos veikėjais: Braku, Libertu, čiai gėrėjosi koncertu, kurį su
di* i n (avė peticijas uždaryti Stigliorium ir kitais priešaky rengė Meno Kūrėjų Draugija.
Ant rytojaus 16 d. Gegužės
dar 10 daugiau saliunų Clii- je. Iš stoties
automobiliais
svečiai aplankė Dailės .Paro
cagoje.
svečiai buvo nuvežti į Vytau dų, aerodromų, žiurėjo, kaip
to kalną, kame jie truputį at
BONDSŲ PINIGAI ALGOMS silsėjo ir pavalgė pusryčius. Karo Mokyklos junkeriai da
rė karo mankštinimns ir gra
Iš čia svečiai 13 vai. nukeliavo žiai dainavo kariškas dainas,
Patirta, kad kai-kurių Cliicagos gatvių praplatinimui į Žaliojo kalno aikštę, kame važinėjo pasižiūrėtų Kauno apiliečių pripažinti bondsai jau buvo padaryta musų narsios pylinkių. Gegužės 17 d. anksti
parduoti ir pinigai pavartoti karuomenės paroda, kuri pa rytą 6 vai. garlaiviu “Rainapmokėti algom/ ir kitiems darė į svečius kuogeriausį js bvnas” svečiai išplaukė at?
pudį: savo akimis jie pama- gaj j Klaipėdą,
palikdami
tikslams.
tė, kaip energingai, tvarkiai minus kauniškiams kuogeriauir mikliai musų kareiviai at sių atsiminimų,
apie save.
NORIMA SULAIKYTI
lieka
karo
žingsniavimą.
Pa

Dieve,
duok,
kad
Mažoji ir
“SAUSĄJĮ” ĮSTATYMĄ
rodai pasibaigus, Lietuvių kliu Didžioji Lietuva kuogreičiauIllinois įstatymų leidinio be svečiai valgė pietus ilraug šiai susijungtų į vieną bendrą
abudu rūmai pravedė naują su musų partijų ir įvairiausių (valstybę!

---------įstatymą, kuriuom čia dar la- ........................—r • ••
inventorį ir sėklas, išdirbami,
bjaus norima suvaržyti var
Lenkų kareiviai tiesiog išme
tojimą svaiginančių gėrimų.
tė
prisiglaudusius ten tremti
Keli tūkstančiai
Cbicagos
LIETUVIŲ
DELEGACIJA
nius ir paėmė tremtinių jau
gydytojų pasirašė po protes
ESTIJOJE.
išartus laukus.
tu prieš tą įstatymą. Reika
lauja, kad gubernatorius jo
Talinas, V—11. (Elta). Mu KAIP BOLŠEVIKAI PILDO
nepatvirtintų.
sų tam tikro korespondento
SUTARTĮ.
pranešimu, Lietuvos" delegaci
SUSPENDUOTI P0LICM0
ją, važiuojančią
iš Rygos į
Kaunas. V—II. (Elta). Gu
MONAI REZIGNUOJA.
Estiją, pasieny YaJko sutiko dų spaudos pranešimu iš Min7
organizavo
Aną dieną suspenduoti po Estų valdžios automobilius ir sko, bolševikai
nuvežė
į
sporto
šventę.
Smoltenske Lietuvių komunis
licmonai policijos viršininkui
Į
Talinu
delegacija
atvyko
tų armiją, susidedančią
iš
paduoda
savo rezignacijas.
Nenori jie eiti civilės tarny Geg. 9 d. Ją sutiko musų at 8,(XX) žmonių*. Ten pat organi
stovas Estijai p. Cyfis, Estų zuojama Gudų armija, į ku
bos teisman.
Oberammergau,
Bavarija,
politikos departamento direk rią sumobilizuota 16,000 žmo
NE.
Birž. 14. — Rengiąs atnaujin
Mirė Amoroso, 6 metų, nuk Praeitą parą Chicagoje pa torius Helat ir kiti. Estų val nių. (Kaip patirta Lietuvių yti čia garsų Viešpaties Kan
džia širdingai priėmė ir prin ra tiktai apie 180 žmonių).
ritęs nuo 2 augšto prieangio. vogta 17 automobilių.
Jis sako, komunistų valdžia čios vaidinimą komitetas nus
cipe pritarė viskam, padary
prendė
turėti
vaidinimą
atei

pakilsianti.
tam Rygoj. Netrukus įvyks BIRŽIŠKOS BYLA VILNIUJ.
Konstantinopolis, Birž. 15.—
nančiais, 1922, metais, Vaidi
Vokiečiai Tariasi su Sąjungininkais trijų ministerių suvažiavimas
Čia kalbama; matyt, Sąjun Paryžius, birž. 14. — Laik- nimas bus pradėtas Gegužės 11
Vilnius. Tš čia praneša, kad
galutinam sąjungos
sudary
gininkai, pasitarę su Turkais raščio Petit Parisien kores d. ir baigsis Rugsėjo 24 die
mui. Gegužės 11 d. delegacija Ix*nkų policijos paskirtoji M.
Silezijos Klausime
nacionalistais, .Suv. Valstijų pondentas praneša, jis Londo ną.
grvžta į Rygą, o kitą dieną Biržiškos ir jo giminės daik
valstybės sekretorių Hughes ne matęsis ir kalbėjęsis su Ru
tų licitacija neįvyko, nes Vil
Vaidinimo lėšos negalės būt SILEZIJOJE LENKAI PRI
Bet Vokiečiai nepaklausė to 1 Kauna.
pakvies Imt arbitru Turkams sų komunistų valdžios pirklynustatytos be ateinančio ru
I komisijos nutarimo. Jie parei Estų laikraštininkai sutinka niaus Lietuviai per kelias die
MUŠĖ AMERIKONĄ.
bos komisaru Krassinu.
ir Graikams.
dens. Antanas Lang, kurs vi
kalavo, idant Išnikai apleistų dalyvauti pasitarime Kaune. nas sumetę reikalaujamų sumų
Krassinas jam pasakęs, jog gais laikais vaidino Kristaus
visus industrijinius centrus, ir Anglų vyriausybės komisaras juos išliuosavo.
MĖGINA PAKENKTI KA pasaulio kapitalistai
išalkę rolę, matyt, apsims turėtį tą Lenkai vis dar užpuldinėja
Be 50,000 paskirtos pabau
kad toms vietoms komisija pa- jPabaltjuriui p. Vilton atvyko
Vokiečius.
RALIAUS APSILANKYMUI. Rusijos gamtos turtų duosią pačią rolę.
dos, užmokėta dar 1,900 mar
Berlynas, Birž. 15. - Ties Kkirtll "^tralę policiją, kuri Kaunan.
daug pagelbos komunistams.
kių laikr. skelbimams. Tuo
Ottile Zwink, kuri 1910 me
vienodai atsineštų į Lenkus ir
Mvslowitz
Lenkaj
“
maišti

Belfast, Birž. 15. — Čia va
Be to, pareiškęs, kad ko tais vaidino Marijos rolę, jau
Palanga. Čia nuo Liepos 1 budu ne vienas M. Biržiška,
Vokiečius gyventojus.
ninkai
”
Gegužės
29
d.
užpuo

kar išnaujo sukeltos kruvinos munistų, taigi sovietų, val- ištekėjusi. Kadangi vedusios
<1. iki 8 d. prasidės misijos in- tik vir5 pusantro šimto VilVokiečiai nerimauja.
riaušės sinn-feinerių su naci- džia atsigaivinsianti ir Įialen-, moterys neleidžiamos vaidinti lę nužudė Ijouis Snyder, paei
teligentanis katalikams. Ypa- n*®us Lietuvių nubausta dėl
nantį
iš
Boston,
Mass.
De1
tingai čia laukiama daug'ku-{Lietuvių kalbos vartojimo.
tos
rolės,
prisieis
jos
vieton
onąlistais.
gva pakilsianti ]«» visų sunkė
Londonas, Birž. 15. Apie
tai
čia
pranešėmaši

parinkti naują aktorę.
pešoje iš Silezijos į laikraštį nigijos misijose Jalyvnu.jant,
Aiškus .laiktas, kad tomis nybiųnistas iš Hamburgo, Kari Bo Times pasakyta, kad Vokiečių kad, pirmiausia save atgniORAS. — Šiandie nepasto
Karo
metu
žuvo
82
vietos
riaušėmis norima pakenkti čia Į Ji turi padariusi didelius
ro,
kuriam
pavyko
pabėgti
vus
oras; laukiamas lietus su
karaliaus apsilankymui atida- kontraktus užsieniuose prata vyru. Tai buvo žemesnieji vai nuo Lenkų iš Augštosios Si savanorių organizacijos tenai nūs, sugebėtų pametėjusiose
•l.idžiai nerimauja ir gali p»r- gyvenimo aplinkybėse Lietu- griausmais. ‘
ryti šiaurinės Airijos parlu- | tyti jai visokių reikalingų dai- dintojai ir muzikai. Svarbiau
lezijos.
sieji aktoriai tečiau visgi iš
vos katalikiškąjai visuomekelti puolimų prieš Lenkus.
mentą Birželio 22.
iktų.
Liepta
Vokiečiams
atsimesti.
liko nepaliesti karo audros,
nei vadovauti.
Lenkai puola Vokiečius.
♦Sovietų kontraktai Anglijo nes jie buvo au'gŠčiau milita- Oppeln, Augt. Silezija, Birt.
NAUJAS LEGIONO VIRŠI je siekią 5 mibonus svarų ste rio amžiaus.
15. — Sąjungininkų plebisci
l/*nkui puolė
Vokiečius GUDŲ ŽEMĖ PARCELIUO
rlingų;
Švedijoje
50
milionų
NINKAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, malto komisija turėjo
čia ilgą miestely Zembovvitz tuojaus
JAMA LENKAMS.
koronų; Vokietijoje 3 milinr GRAIKŲ KARALIUS SMIR
nant nemažiau $25,000, Birželio 14
konferenciją su Vokiečiais at pa to, kuomet miestelį užėmė į
-------------Indianapolis, Ind, Birž. 15. <,UH niorkių; Suv. Valstijose
N0JE.
stovais.
Vokiečiai ir nugalabino kele-j Kaunas. V-^II. (P'Jta). Gu buvo tokia pagal Merctiants Lo— Amerikos Legiono naciomilionų dolierių.
Į Konferencijoje pareikalauta lų gyventojų, sėbravusių su dų spaudos biuro pranešimu, an and Tmat Co.:
nalis pildomasis
komitetas
Bet Rusijos aukso atsarga,
Smirna, M. Azija, Birž. 15. Vokiečių, kad jų spėkos
3.74
iš “maištininkais.”
Naugnrdėlio nj>skrity prasi- Auglijos sterlingi; svarui
nauju Legiono viršininku iš- sakė Krasuhias, turinti ribas, — Čia su buriu palydovų at šiandieninių linijų atsiipestų
Lenkai Zeiabowit« buvo e- dėjo Lenkų kareivių grobi- Prancūzijos šimtui frankų 7.95
rinko Jobu G. Emery iŠ Grand Kad tą atsargą ajslrnusti, pa- vyko Graikijos karalius Kon atgal nors per penkioliką ki vakuavę, manydami, kod jį mas Gudų žemių. Geriausi Italijos šimtui lirų
4.85
Rapids. Jis užims vietą andai čini Rusijai prisieina smrkiai stantinas.
lometrų. Tas plotas turėtų nori užimti Anglai.
Tečiau dvarai Pariepčarsai, Karali- Vokietijos šimtui markių
1.44
čia žuvusio važiuojant auto- pasidarbuoti eksporto klauslskaityties neutrale zona tarpe vietoje Anglų atsikraustė Vo-Įčiai ir kiti jau Ix>nkų kareivių, Lietuvos šimtui auksinų
1.44
mobiliu pulkininko Galbrnith.'me.
PLATINKITE “DRAUGĄ.” jų ir Lenkų.
kiečiai.
gavusių iš I^enkų vyriausybės Lenkijos šimtui markių
.09

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

HUGHES TURKAMS AR
BITRAS.

PINIGŲ. KURSAS.

. - i‘x- -■

2

DRAUGAS

LEETVVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS

Šit ką reikš Chicagai na
mų statymas.

“DRAUGAS”
Blui kMtdliių l^kjnu* actlėldlralM.
PRENUMERATOS KAINA i
GHICAGOJ IK UŽSIENYJE;
Metams ................ ......... *8.00
Pusei Metų ...................................... 4.00
■UV. VALST.
Metama ....................................... >6.00
Pusei Metų .................................... S.00
Prenumerata mokaal Ukalno. Lai
kas skaitosi nuo utslraiymo dienos
ae nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti Uperkant krušoje ar ezprese "Money Order*' arba Įdedant pinigus J
registruotų laiškų.

ar kitose plataus pasaulio da nilUlllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllliUIIIHIIIHIIIIHEHIlIlIllIlIlIIIllllllfl
, KĄ TIK GAVOME IS LIETUVOS.
lyse, vistiek, nes esame kilę iš
N auj asai musų atstovas Amerikoje atvažiavo Birželio 4 brangios šalies, kurią vadinu* | Maldaknygių, Šaltinių ir Kantičkų |
Kati statymas kuogreičiaume Liėtuva ir kuri yra musų
siai prasidėtų, kad tik teisėjas dieną laivu la France.
5 Šaltinis 994 puslapiu.
visų tėvynė.
Landis veikiau išspręstų užmo
Skuriniais apdarais ........... . ............................... $3.00 |
kesnio klausimą.
Su misinginiais apkausimais ............................$2.25 1
Jos pavydėtina tvarka.

Valdemaras Čarneckis. ...

s

Kantičkos po .......................... u................ 75c. |

NEPAPRASTAS NUOTIKIS

Šiomis dienomis Suv. Vals
tijų senate įvyko ypatingas
nuotikis.
Senatas buvo svarstęs armi
“DRAUGAS” PUBL. 00.
jos .skaitlingumo ' ir išlaidų
2334 S. Oakley Avė., Chicago. klausimą.
Tel. Roosevelt 7791
Ilgą laiką senatorių daugu
ma stovėjo už 150,000 vyru ar
miją.
Bet aną dieną vienas senato
rius gudriai padavė prie armi
jos biliaus pataisų. Sulyg pa
taisos nuolatinės armijos turi
būti 175,000 vyrų.
Senatas balsų dauguma pa
taisą priėmė.
Po kelių dienų reikėjo bal
suoti už visą bilių. Nubalsuota
atmesti visas pataisas ir prie
dus, o armiją palikti iš 150,Chicagoje senai siaučia di
000 vyrų. Tokiam skaičiui ir
delis nedarbas. Apie 200,000
pinigai paskirti.
darbininkų vargsta. Žymi jų
Tokiu senato pasielgimu kaidalis su šeimynomis.
Bet, rasi, šitai nepakenčia kurie anglų laikraščiai pasi
mai padėčiai bus padarytas piktino. Sako, vieną dieną, se
galas. Nors ne visi darbininkai natas balsuojąs vienaip, kitų
gaus darbų, tai bent jų dau dieną kitaip. Toks senatorių
svyravimas žeminus juos ir vi
guma.
Namų statymo kontrakto- suomenę pasaulio akyse.
riai sutiko taikintis su aniat- Nenuostabu ir nepeiktina.
ninkų unijomis. Užmokesnio Keičiasi žmonių nuomonės. Iš
klausimas pavestas rišti fede- skyrus pagrindinius šalies įsta
raliam teisėjui Landis. Teisėjas tymus, kurie maždaug pasto
mielai sutiko sutaikinti abi vus, antraeiliai politikos, soteiapusi.
lės apsaugos nusistatymai ir
Šią savaitę Chicagoje ir vėl tt. kasdien gali keistis. Įsta
prasidės darbai prie namų tų leidinio organai vien ir mala
statymo, (ii kuomet bus nus vis naujus, ar bent senus įs
tatyta proporcionalė gyvenimo tatymus tobulina. Tai tikrai
brangumui užmokesnis, darbai žmoniška ypatybė.
prasidės visu galimu smarku
mu.
Reichstag’as davė įsitikėsi
Taip tvirtina patys kon- mo žodį kanclierini VVirtli.
traktoriai. Kelios dešimtys ini- Reiškia kanclerio obalsis: at
lionų dolierių bus paklota nau statyti, susitaikinti, nusigin
jiems namams.
kluoti rado pritarimą Vokiečių
Kuomet pakils- spartus dar visuomenėje. Einama pasauli
bas prie, namų statymo, tuo nės taikos keliu.
met bus reikalinga visokia
medžiaga. Tūkstančiai darbi Angliakasių streikas nesi
ninkų bus pašaukta gaminti liauja. Nuostoliai dideliausi.
tą- medžiagą.
Streikininkai ir anglių kasyk
Ne visa namams statyti me los kasdien nustoja milijonų
džiaga gaminama • Chicagoje. sterlingų svarų. Išskaitliuota
Prisieis daug partraukti iš k i kad gelžkeliai kas mėnuo turi
tur. Padidės darbai geležin apie 9,500,000 sterlingų sva
keliams. Gi pačiame mieste rų. Pridurkime armijos išlai
gaus darbo vežėjai, šoferai das kuri sunTobilizuota tvar
ir daugybė kitų žmonių.
kos palaikymui, o padarysime
Uhicaga yra reikalinga be išvadą, kad. baisus nuostoliai
matant šimto tūkstančių na tenka anglų tautai. .
mų. Atsiradus naujiems na
mams, tuojaus daugely vieto Įvairus žymesni Londono
se įsisteigs naujos krautuvės. laikraščiai pastebi, kad nesama
Namams reikės elektros ir slaptos Anglų Jajionų sutar
gazo.
Tūkstančiai
žmonių ties. Anglija negalinti panašių
gaus darbo.
sutarčių turėti su .Japonija, nes
Pagerės reikalai krautuvėse jr norinti palaikyti .širdingų
Kartikiu su Amerika.
ir visur kitur.

ATOSTOGŲ METAS.

metams.

Tėvai gal šiek tiek su bai
me žiuri į besiartinančias atostogas. Patyrimas parodė,
kad šis laikas jų vaikams ne

kaime gyventi. .Jiems at.sto
gų klausimas pigiai išrištas.
Bet nedaug yra tokių šeimy
nų. Visi mes skurstame tvan
kiame miesto ore. Musų vai
kučiai neturi didelio patogu
mo jų amžiui tinkamo. Vai
kai dažnai neturi didelės erd
vės žaidimams, nekvėpuoja
grynu oru. Ankštos gatvės, įvairių kvapsnių oras, automo
bilių judėjimas nėra pntogi
atostogoms vieta. Va tokiame
ntsitikime tėvai turi stipriai
susirūpinti
savo vaikučių
sveikata, jx)ilsiu. Būtinai rei
kia surasti priemonių kad pa
gerinus moksleivių padėtį.

Lietuva yra pavyzdingiau
Kas norite nusipirkti, tai pasiskubinkite, nes nedaug
sias ir demokratiškiausias pu g jų teturime.
į
šaulio kraštas.
Užsakinius rašykite
Matoma kad ten visi turi
“DRAUGAS“ PUBL. CO..
lygias teises ir. visiems visos 5 2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Ulinoiz 5
Auris atdaros tik turėk gabu
mų ir mokslo.
Lietuva ir jos žmonės ne
Jeigu Nusidegi *
vien tik Lietuviai, bet yra ir
••nu
Tul aprišk žaizda ir uždėk
LiUla Kuru
žydų, Lenkų, Baltgudžių, Vo
for Litti* JUa**
kiečių, bet jie visi yra bran
NnAaldo ir «sr«-ital nžnyiln.
gios tėvynės Lietuvos vaikai,
jie visi .yra joje gimę ir užau
gę. Nors jie savo prigimtą
kalbą vartoja, l>et vistiek Lie
U.S.MAI USSSSSE
tuviai jų nepersekioja, nebau
Ctn.-rulial Agentai Ontrulėa Ir Kytlnrtt Karopon
džia ir nebruka i kalėjimu*.
NORTH
GERMAN LLOYD, BREMEN
Garbė jiems.
Aišku,.kad Lietuviai nori ir
BREMEN — DANZIG — LIEPOJ,Ų
Veža tiesiai | blepojų via Daužta.
moka sugyventi su visomis
Tl. ei truneportacija 14 laivo | lalva
PK1.MKSS MATOIKA Birfelio 14, li.-poa 23 ir Kiicmjo
tautomis esančiomis Lietuvos
l'OTOMAC Birželio 15, Depo- 28 ir Ituoėjo 14
UI MbOS l.ir|H>N 13. liugpjačio 3a. Spalio Iii
ribose; aišku, kad Lietuviai
Iš
Yorko tiealai į
CHBICBOVKG — BKKMKN
AMBKICA — Birželio 28. ).iri>o, 23, ItiiKpjnfio 24
r iv
wA??H\N<iT<1>.N ~ Mepo"
Kun>. rt Įtupėjo 84
yra pavyzdingiausia pasauly
K. M. Kr .ir h.
Ueutern I‘aNwen<er A Kent hm 180 X. las Šalie Str. Cllilcnro.
je tauta. Jeigu taip, tai Lie
tuvai nėra pavojaus ir jos at
eitis bus šviesi ir laiminga.
Lietuviai dar nepadarė me
džioklės ant nekaltų ir vargin
gų Žydų, kurie gyvena ir skur
Fabionas ir Mickievicz ved.
sta nešdami su Lietuviais ligi buvę A. Pet-raltis ir S. I- Fabionas NEW YORK — HAMBURG
DANZIG — LIBAU
šiai dienai sunkią naštą. Lietu Siuntimas pinigu, laivakor
SAMLAND............. Liepos 18
viai neplėšia jų namų ir be
tės, pašportai ir tt.
3-čia KJLasa Tiktai
NOTARME&AS
gėdiškai nesielgia su kitos
Kėni E-talc. Paskolos,' Tnsurinol
kalbos ( Lietuvos piliečiais.
Ir tt,
M09 W. 35tb St.. Kamp. Hal-ted St.
Lietuviai moka pagerbti ir
Tel. Uoulcvard Ali
Vai.: 9 Iki « kasdieną
Juoti lygių teisių ne tik ant
Tiesus Patarnavimas
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. Iki 9 vak.
peperos, bet ir tikrenybėje.
Ned.: Iki 3 po pietų.
NEW YORK - HAMBURG

Tftentholatūm

BUS GALAS NEDARBUI.

Dar kelios dienos ir tūks
tančiai musų mokinių kurie
lanko mokyklas palikę kny
gas ir sąsiuvinius pradės atostogų-vakacijų metą.
O, kaip nekantriai moksleiviai-ės laukia tos valandos 1
Jie jau šiandien svajoju, die
nu, valandas skpito kuomet
laisvai,pi Inu jaunos sielos sma
gumu galės žaisti, linksmintis.
Pasilsys tikrai reikalingas, bet
tenebunie jis nuostolis mokslo

Trečiadienis, Birželis 15, 1921

Didžiai gerbiamasai atstovas gimė Naumiesčio parapijoje
Suvaiką gub. Baigęs Suvalkų gimnaziją su pasižymėjimu ir
išlaikęs konkursinį egzaminą, įstojo į elektros institutą Pet
rograde.
Studentų draugų tarpe buvo vienas veikiausių Ateiti
ninku Studentų Sąjungos veikėjas. Elektros institutą baigė
1917 m. revoliucijos laiku.
Sugrįžęs į Lietuvą jis buvo pirmojo Lietuvos ministerių
kabineto narys. Patekęs į Susiekimo vice ministerius jis visą
naštą nešė ant savo pečių, nes minis’eris Naruševičius nebuvo
gTįžęs iš Amerikon.
■
»
Steigiamam Seimui įsikūrus jis liko krikščionių demokra
tų partijos išrinktas atstovas, kur ligi paskutinių laikų akti
viai dalyvavo.
Kelis kartus, sunkiais Lietuvos politinio gyvenimo mc
tais, jis atstovavo tėvynės reikalus užsieny/ kaip Briuksely,
Paryžiuje ir kitur.
Pasižymėjęs diplomatiniais gabumais jis vykusiai musų
Valdžios paskirtas į Ameriką atstovauti Lietuvos respubliką.
' Sunkios pareigos jo laukia. Netikusi p-no Vileišio partijinė
politika begalo apsunkina naujo atstovo darbuotę.
Atsižvelgdami tečiaus į didelio takto, tikro džentelmeno
ir politiko p no Valdemaro Čarneckio asmenį, mes tikimės,
kad jis savo darbams ras simpatijos ir pritarimo visų Ameri
kos Lietuvių. Partijiniai ginčai ir nesutikimai užges prieš tik
rai valstybinę, Lietuvos nepriklausomybę ginančią tausų gerb.
atstovo akciją.
Geriausios jam kloties! Mes visi kaip vienas remiame jo
pasiuntinybę!

American Line

Jos pasirįžimai.

Lietuva ką prižada ir laiko
si. Lietuva ne suktybėmis iri
melagystėmis vadovaujasi, bet j
tiesos ir teisybės keliu eina .J
Lietuviai nenorėjo ir nenori nei'
•
• •
svetimuv žemiu
nei svetimu'
'C
4 |
miestų nei kaimų nei kaimelių;
jie nenori ir nenorėjo kas yra
svetimo, bet kovojo ir' kovos
už tai kas yra Lietuvos ir jai
priklauso.
Lietuvos sūnus ir dukterys
nereikalauja Lenkijos plotų ir
miestų.
Lietuvos sūnus ir dukterys
nesiuntė ir uosius savo karuomenės į Varšuvą kad ją už
valdžius, bet niekad neatsisa.
kė ir neatsisakys ginti to kas
jai
priklausė ir priklauso. Pas
Tas žodis yra mums "bran 'plasnodamas auksinę dainegus, nes jis išreiškia musų Į lę gieda. Ten rūtų darželiai, kutinis Lietuvis žus, bet sve♦ėvynę, tą tėvynę, kurioje mu j ten prabočių kapai, ten kryžiui itimiems nevergaus; paskutinis
sų dauguma esame gimę, augę į ir koplytėlės pakeliais ir sod Lietuvis galvą padėk, bet
vys
iš
savo
ir jos duona mitonie.
inuos© spękso. Ten žmonės be Žulikauskjveik vienos minties ir kalbos, sostapilio Vilniaus, garsios Ge
Jos neužmirštama grožė.
j Puiku ir ramu gyventi tėvy dimino pilies.
Kiek ten ramių, linksmų ir nėje. Gimtoji šalis kiekvieną
Kun. A. Briška.
gražių jaunystės dienelių pra prie savęs vilioja. O ypatin
(Bus daugiau.)
leista;
•
gai šiandien, kada ji yra lais
•los miškai, upės, ežerai ir va nepriklausoma respublika
Žinios iš Rygos skelbia, kad
ežerėliui musų jaunas dienas arba valstija.
dabartiniu Sovietų
Rusijos
pynė. Išeisi Imdavo į laukus
Jos vaikai džiaugiasi tuomi premerio N. Lenino pirmuoju
javų dirvos liūliuoja, ten vi- neveizint, kur jie butų ar A- pugelbininku yra nuskirtas M,
ttirėlis padebesy sparneliais 'merike, kaip mes, nr Afrikoje Rvckoff.

verti moksleivių prietelių ko [klausimo ilgai atidėlioti nega- rimsta, viršun veržiasi. Labai
mitetą. To komiteto pareiga jlinui. Mokslo' metų pabaiga dažnai tėvas gali nusivesti sa
surasti eiti pagelbon mokyk čia jau.
vo vaiką ofisnn, lengvesnį dar
los vaikams. Jie galėtų Jient f Negalint dažninus išvežti belį jam duoti, motinos suras
du kartu j savaitę organizuo moksleivius į parkus reiktų namie Įvairių naudingi; dar
ti moksleivių barius, išvežti panaudoti mokyklos eikštę. belių savo dukrelėms. Tai pat
juos į parkus, ten nuo ryto ligi Tėvams vistik bus raminus vai nedera knygas visoms atosto
vakaro su jais pažaisti, juos karus žaidžiant nepavojingo goms užvožti. Mokiniui bus
padalinti. Tokios ekskursijos je vietoje, negu besišvaistant naudinga pakartoti, prisiminli
butų labai naudingos. Papie pakampėmis ar gatvėje jiasi- ko mokykloje išmoko, naujų
tauti ant žalios vėjalės, luotais liekant. Bet ię šiuo atveju rei gerų veikalėlių pasiskaityti.
pasiirstyti, pasimankštyti gry kia bent vieno patyrusio vedė Tėvai patys gali geriausiai
name ore, toks hutų vaikų jo, kurs draugo su jais žaizda prižiūrėti kaip vaikai panau
prietelių kilnus uždavinys.
mas galėtų apsaugoti nuo lies doja atostogų laiką. Jie yra
Moksleiviai butų dėkingi ir tynių, gražiai pamokinti, tvar labiausiai savo vaikučių atei
timi susirūpinę kad jų kritinsveiki, žaliukai pradėtų nau kos pridaboti,
jus mokslo' metus. Tėvai ho
gas amžius neduotų skaudžių
Antra
vertus
reikia
atsimin

lų ramus. Gatvės nelaimės,
nuostolių. Vienu žodžiu tu
ti, kuri nors atostogos yra pa
rūpesniai butų jiems svetimi,
rint omeny atostogų tikslą —
silsio
metai,
o
ne
tinginiavimo
nes jie parinkę jaunimą mylin
prirengti moksleivius fiziniai,
laikius.
čius žmones žinotų kad jų my
doriniai sveikus į naujuosius
limi vaikučiai saugojami.
Aimtus priemonių galima su J mokslo nudils, rinkli geriausių
Išlaidoms padengti Komite rasti kaip panaudojus vaikų tam tikslui priemonių.
surastų

priemonių

To veiklumą,

energiją, kuri ne

Jaunuolių broliukas.

Parankiausias Kelias Husams ir
Lietuviams
Dkleli ir Modemiški Twin-Screw
Laivai

5R. S. NAGELIS

MINNEKAHDA . Birželio 30
MANCHURIA .... Liepos 14
MONGOLIA*........... Liepos 28

IAKTUVT8
GYDYTOJAM IK CHIKIRt.A*
Oflaaii ir Gyvenimo yieu*

«2f>9 8ontb (i&lsted Street

3-čla Kliasa Tiktai
Atsišaukite J Kompanijos Ofisą.

Ant rlrtaii>> i)nlvrr»al Stata Hnah

Valandos nuo 19 iki 12 ryte; r.oo
t Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 rak
Nedaliomis nuo 1# iki “4.

i i'hone Steley 743 9

Chicago.

14 N. Dearbom St.
Arba

Telrfeue* T-rd« Veli

pas

Lokalius

Agentus.

i

DR. L M. FEINBERG

!

Gydo speeij ilial visokias vyrų Ir'
moterų Ijtiškas ligas
2 41)1 Madlsoo Str., kampas
oh
tėra Avė., Chicago
lįvalA.ndos: 2—4 po piet 7—9 vak.

W -.

Tel. Kandolpli 2S9K

LIETUVA.

maža pavojų riešą.
Gal butų gera besi baigiant
Laiminga šeimyna, kuri tu mokslo metams prie kiekvie
ri ištekliaus, atostogų laiką nos parapijinės mokyklos sut tas

Red Star Line

Ęnropaan American Ruraau

A. A. SLAK1S

KAIP JUSį) AKIS

ADVOKATAM
Ofisas vidumlestyl
A8SOCIATION BLOG.
19 Ro. f .a Salto St.
Valandos: 9 ryto Iki G po pietų
Panedėllata iki 8 vakare
Nedėllomia ofisas uždarytas

Tel. Canal 257

Vak. Canal

Ar esi nemiotas, kenti galvoe
skaudėjimų, ar tanilstoa akjs
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta ak)s be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri plrmiausta pasiteirauti ma- ,
no 16 metų patyrimo,
kuris ’
suteiks tamistai geriausių pa
tarnavimų,

1118

JOHN J. SMETANA

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

kertė 18-tos gatvės; 8 lubos
Kambarys 14-15-18-17
Viršui n.ATT’S AptleKoe
Tėmyklte mano parašų.

1811 Ko. naJsted Htraet
Valandos: 19 Iki 12 ryto: 1 IU 4
po piet, 8 iki 9 vakare.

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
va, Nedėllomia nuo 9 ryto Iki
12 dlen.

s V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty I:

g 29 South La Baile Street
Kambario 894

8

Teli-fonas Omtral 8300

a-------------------------------

5

g

1801 So. Ashland Avė., Chicago

I Į

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLnTOIH
Telefonas Yavda 59X9
Valandos: — 8 iki 11 18 ryto:
B po pietų iki 9 vak. Nedalio
mis nuo B Iki S vai. vakare.
akare.

Vakarais, 812 W. 83rd St
Telefomis:

Ysnln

4881

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla

Mokinama: angliškos ir HetuvlMkos
kaliu,, aritmetikos, knygvedystės. ste
nografijos, typmvrltlng, pirklvhoe tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, nbolnos istorl|on. geografijos, pollllklnės eoknomljoa, pilletystės, dailiaraAystės.
Mokinimų valandos: nuo 9 ryto Iki
4 vnlnntlos po pietų: vakarais nuo 8
Ik) 10 vai.

3106 S. HslstedSt., Chicago.

Dr. I. E. MAKARAS
I.letuvys Gydytojus Ir Chirurgas
Ofisas 18000 So. Mh-higan Avė.
Vai 10 Iki 12 ryte; 2 Iki
4 pc
piet. 8:30 Iki 8:20 vakare
Realdenclja: 1«.'»S3 Perry Avė
Tel. Pulltnan 242

g-. .............. a

Tel.

Drover 794>|

Dr. C. Z. Vežeiis
LIKTI VIH

IIK8TIHTAS

ann auvn AFKKfTK
«
4719 80. ARHIAJ8D
H 47-roe GatvAe

BIZNIERIAI GARSINKITE
“DRAUGE.”

| Valandos: Que 9- ryto nu 9 vah S
Raredoml e nuo 4 lig 9 vakare I

y
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PAKT TWO

-RELICIOUS SECT1ON

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG SV. MATEUSO 5, 20—24.

Vienuolinio Gyvenimo Slėpinys.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS,

Anuo metu Jėzus tarė savo mokintiniams: Jeigu jūsų
(Tęsinys).
Europos miestų balsavimose
teisybė nebus gausesnė negu raštininkų ir parizėjų, tai neį
katalikų skaitlius dauginasi.
eisite į dangaus karalystę. Girdėjote, kad seniesiems buvo
Nei turtuoliai negali laimingai gyventi, nesilaikydami ne
pasakyta: Neužmušk, nes jei kas užmuštų tai butų kaltas turto dvasios. “Palaiminti neturtėliai dvasioje”. Kas jie per- Iš balsavimo raportų pasiro
do, kad katalikų balsuotuoju
teismo. O aš juTns sakau, kad kiekvienas kuris pyksta ant sa vieni? Tai tie, kurie turi daug bet mažai prie to prisirišę. Nei
inktas Sekmadienis po Sekminių.
nuošimtis dideliuose miestuose
vo brolio bus kultas teismo. O jei kas turtų savo broliui “ra kandis, nei’ ugnis, nei vagįs, nei tvanas, nei karė, nei perse
didinasi.
Brussel’io mieste
ka”, tai butų kaltas tarybos; gi kuris tartų “kvaily”, tai bu kiojimai, nei Dievo baudymai negali sumaišyti jiems ramy 1919 m., katalikai turėjo 2ti.(il
ilŲ LEKCIJA Iš ŠV. PETRO LAIŠKO 3, 8—15.
tų kaltas pragaro ugnies. Jei gu tat aukoji savo atnašų pas bės, nes kų turi, skaito jie kaipo paskolų gautų nuo Dievo. visų balsų, šiemet 28.60, lai
Ūmiausieji visi vienaip mintykite, vieni kitiems už- altorių ir tenai atsimintum, .jog tavo brojis kų nors turi prieš
‘Jei praras, Dievui praras.
mėjo 6.99 nuošimčius. Socijabroliškmnų mylėkite, gailėkitės vieni kitų, bukite tave, tai palik savo dovanų pas altorių ir eik pirma susitai
Vienuoliai vra ramesni už dvasios neturtėlius, nes neturi listai prarado 4.90 nuošimčių
nebūkite išdidus; neatmokėkite blogu už blogų, nei kinti su savo broliu; tada sugrįžęs aukosi savo dovanų.
balsų. Mieste Glieut, socijaliskų prarasti.
už keiksmų, bet priešingai, laiminkite, nes tam ir
Paklusnybės įžadas nepažabotai pasaulio didyliei, išrodo tai 1919 m., turėjo 43.5, šie
Evangelijos Paaiškinimas.
i esate, kad palaimą turėtumėte paveldėję. Nes kas
met 35.9. Katalikai 1919 m.
Dievas nesusyk pasaulį sutvėrė, o vis darė kas kart ge varžąs valių ir žmogų pažeminus. Bet negali tas varžyti ir
veninių, mylėti ir gerų dienų regėti, tas tesuvaldo sažeminti, kas pakelia ir tobulina. Kame yra valios tobulybė? turėjo 28.4, šiemet 37.7 nuo
vį nuo blogo ir jo lupos tenekalba apgaulės. Tesisau- resnių daigtų: pirma žoles ir medžias, paškui žuvis ir paukš
Tame, kad nuodėmės butų kuotoliausiai nuo žmogaus. Gal šimčius, t. y. laimėjo 9.3, o
ita ir tedaro gera; teieško taikos ir teapseina sulig čius, paskui gyvuolius ant galų žmogų. Taip pat Dievas į
soeijalistai prarado 7.6.
pasakysį: Jei valia negali nusidėti, tai nėra liuosa? Yra va
nuodėmes
nupuolusį
žmogų
nesusyk
atkėlė.
Pirma
mažiau
mo
Dievo akys ant teisingųjų ir jo ausys jų maldomis;
Mieste Liege 1919 m. socia
lia ir palaida. Ta antroji nėra valios papuošimas, bet yda
ities veidas prieš darančius bloga. Ir kas-gi kenks kino per patrijarkus, paskui daugiau įstatymų davė per Mozę,
ir silpnybė. Ji tvirkina valių ir pažemina žmogų. Paklusnybės listų buvo 4L1 nuošimčiai,
ii-gu jus gerumo lenktyn ieškosite? Bet jei kų ir nuken- vėliau per pranašus dar pridėjo. PerflSavo Sūnų Jėzų Kristų
įžadas sutvarko valių ir auklėja, neleidžia jai išvirkti, lavina, 1921 m. 38.7. Katalikų balsai
V.
Dievas
galutiniai
išpaokino
visokio
gerumo.
;1 tiesos, tai laimingi. .Jų branginimo nesibijokite ir
nuo 24.3 nuošimčių pakilo iki
išdirba ir tobulina tų prakilniausią sielos jiegų.
Tas
ėjimas
iš
žemesnių
į
augštesnius,
iš
menkesnių
į
ge

37.8.
Antverpe katalikai lai
imskite, bet Viešpati Kristų švęskite, savo širdyseNėra luomo užsiėmimo, kur nereikėtų klausyti? Gal daug
resnius, vadinasi tobulybės ėjimas. Tobulybė pasidaro tada,
mėjo 10 nuošimčių, soeijalis
įkyriaus
yra
pasiduoti
pasaulinei
valdžiai,
kaip
vienuolinei.
kada jau visai nebelieka nei blogumų, nei trukumų, o yra vi
Lekcijos Paaiškinimas.
tai prarado 7. Belgijos kara
Veizėk į j>aklusnybę kariuomenėje, į valdininkus klausančius lienė taipgi parodė gražų
sa gerumo pilnybė.
Lekcija, kaip augščiau pažymėta, yra imta iš Šv. Lė .
Moterims tikri vyrai kartais būva kaip bude- balsavimuose pavyzdį. Kada
Tikėjimo mokslas perėjo ilgų augimo ir gerėjimo kelių, vyresniųjų.
■»
nojo laiško trečiojo perskyrimo. To perskyrimo pra- iki kol Kristus atėjo ir atnešė pilnų žmonėms prieinamų tobu liai. Kokių tenai reikia valios, aukų ir paklusnybės, kad iš kiti norėjo užleisti ją, kad ga
ipaštalas mokina moteris, kad jos geru butų su vy- lybę*. Kiek mus protas aprėpia, tiek Kristus .mus pamokino vengus nelaimių.
lėtų greičiau prieiti prie bal
,d rūpintųsi jiems patikti labiau gera dvasia negu pa- apie Dievų ir musų dūšios išganymų. Kristus mums pasakė
Pasauliečiai klauso iš baimės ar dėl algos. Vienuo savimo, vietos, karalienė atsa
is. Jis primina joms gražiuosius ęenovės moterų pa- ne viskų kų apie Dievų galiilia žinoti, nes į mus protus ne liki klauso įlelei augštesnių priežaščių. Pasauliui ir kūniškiems kė: “jus atėjote ankščiaus
s. Paskui šv. Petras mokina vyrus gerbti moteris ir telpa visas mokslas apie Dievų. Angelai daugiau už mus ži žmonėms vienuolių įžadai išrodo nepakeliama sunkenybė/ vi manęs, aš palauksiu mano ei
iti
dėl
jų
silpnybių.
Pamokinęs • kaip no apie Dievų, bet ir dar ne viskų žino, nors regi jo veidų. durinių aimžių negeistinas prasimanymas ir atžiagareivys lės”.
pseiti gyvenančius porose šv. Petras ima mokinti vi Kada mes busime danguje, tada tūkstančiais kartų geriau ne tė. Bet Dievo paslaptis suprantantieji mažutėliai mato, jog
Belgijos karalius, nenorė
lų krikščionis. Pirmuosius pamokinimus Bažnyčia neį- gu dabar Dievų žinosime, bet vis-gi ne viskų, nes Jis neapi vienuolijos įžadai žmogui, yra tarsi sparnai paukščiui. Įžadai damas sukelti politikos parti
šios dienos lekcijų, palikdama patiems vedusioms pa mamas nei vienu sutvėrimų protu.
pakelia vienuolius nuo/purvinos ir vargingos žemės į pailan jų ginčus, nebalsavo.
ti tiesiog iš Šventojo Rašto. Viešai bažnyčioje skaitoTai gi tikėjimo moksle ta tobulybė, kurių Kristus mums ges, į nežinomas pasauliui tobulystės srytis. Sparnai nėra
iedami tik antrieji to perskyrimo pamokinimai.
Dievo Kūno Šventė pas Indidavė, nors yra tikra tobulybė, bet ji tik žemės gyvenimui yra sunkenybė paukščiams, bet patogumas ir palengvinimas. Vie
veik visi tie bendrieji pamokinimai suseina prie vie- tobulybė. Angelams ir šventiesiems danguje yra kita augš- nuolijų įstatai yra tarsi vežimams ratai, ant kurių greitai ir jonus Kanadoje. Jau praėjo
butų žmonėse taika ir meilė. Nesutikimui dažniausiai tesnė tobulybė, bet ir ta yra tik sutvėrimams tobulybė, o ne lengvai bėga prie savo tikslo. Ratai vežimo ne bpsunkina, bet trys šimtai metų, kaip pirmiejį neša greitai pirmyn. Su pagelba tų sparnų ir ratų, iš Evan jai misijonieriai Jėzuitai bu
negerų kalbų, o kalbos atsiranda iš minčių. Jei visų pati Dievo pažinimo pilnybė.
vo nužudyti Kanados Indijomintys butų vienokios, tai vienokios išeitų ir kalbos,
Iki šiol kalbėjau apie tikėjimo tobulybės laipsnius. Dabar gelijos patarmių parengtų, išrinktos Dievo avelės žengia pir
už kų susipykti. Todėl Apaštalas pirmiausiai ragina, pažiūrėkime į to tikėjimo išpildymų darbais, arba apsėjimų. myn Dieviško Avinėlio V. Jėzaus vedamos jau čia ant žemės. nų. Dabar tarp jų jau yra
Taip vienuolijos darosi panašios į tų Šv. .Jonas Evangelis daug katalikų ir kas metas iš
mintytų vienaip.
Ir apsėjime gali būti daugiau ir mažiau gerumo.
kilmingai apvaikščioja Dievo
Pradžioje Dievas iš žmonių reikalavo mažiau dorybės ir tas matė danguje.
yra gana sunku, bet netingintiems išpildoma. Tegu
Kūno šventę, šiemet Caughpasitenkindavo
labiau
matomomis
apeigomis.
Ilgainiu
Dievas
U. Kaikurios pažiūros į Vienuolių gyvenimą.
gus pasirūpina įspėti savo artynio troškimus ir nunnawaga Indi jonai nupirko auk
vertė
žmones
prie
tobulybės
statydamas
didesnių
reikalavi

Kaikurie žiuri į vienuolius, kaip į baidykles. Nėra kuo sinę Monstranciją, tinkamai
pamatys, kad ir jos neatsirado visai be priežasties,
mų.
stebėtis, nes dangiškasis Tėvas savo paslapčių ne visiems ap pagerbti Švenčiausią Sakra
artymo minčių ir jausmų gerų priežastį žmogus pats
Abraomas
buvo
maldingas
ir
paklusnas
Dievo
tarnas,
bet
reiškė. Kas veizi į vienuolius kūno ir žemiškų linksmybių žvilg mentą. Gegužio 29 dieną iš
išmintingu, nes jis ne vien savo mintis žino, bet ir arrdį supranta. Supratęs jų jis mato jos gerumus taip, jis tuo pačiu laiku turėjo pačių Saru ir gyveno su Agara. sniu, kas tiki šmeižtais* ir prietarais, tas tiesos nemato. Būva kilmės prasidėjo su giedoto
tas pats, apie kurį jis mintija; todėl išminčius nenie- Taip pat dvi moterį turėjo Jokūbas. Atėjo Kristus ir uždrau ir vienuolių laužančių įžadus ir blogu apsėjimų įžeidžiančių mis Mišiomis. Choras giedojo
dė vienam vy rui turėti daugiau moterų, palikdamas tik vienų Dievą įr kenkiančių vienuolijos garbei. Atsiranda asmenų, Indi jonų kalboje. Graži labai
vo artymų.
ir dar kalbindamas apseiti be moterystės visai.
kurie iš nupuolusių vienuolių kaltės veja botagą, kad turėtų buvo procesija, kada Indijokščionis turi būti dar aug.štesnis už giliai protaujantį
Taip pat sename įstatyme buvo įsakymas mylėti savuo kuomi plakti nekaltus, peikti visas vienuolijas ir užpuldinėti nai senovišku savo budu eilė
nes supratęs artynio jausmus ir mintis, krikščionis
sius, bet nebuvo įsakymo gerai apseiti su priešais. Kristus ant visų vienuolių. Negi kalti yra gerieji Angelai pasilikusie mis ėjo paskui švenčiausią Sn
e to pridėti dar broliškumo meilę. V. Jėzus norėjo
kramentą. Nors daug dar yra
liepė ir priešus mylėti.
ji Dievui ištikimi, kad kiti nupuolė ir pavirto velniais. Ne stabmeldžių Indi jonų, bet pro
us padaryti išminčiais ir geresniais už giliausius išSename įstatyme buvo draudžiama tik blogi darbai; flora yra kaltinti apaštalus už Judošiaus nuodėmę*. Beprotis
cesijos laike visi patogiai iš
žmonėmis. Mes tikrai būtume toki, jei tik išpildytume
Kristus uždraudė ir mintis blogąsias.
tik
gali
užsipuldinėti
ant
Abliaus
už
ką
jo
brolis
Kainas
tapo
silaikė ir klaupėsi palaimini
mokino Išganytojas ir Jo apaštalai.
Sename įstatyme buvo uždrausti tik stambieji nusikalti žmogžudžiu. Jog pirmutinis Ablius ir daugiausiai kentėjo dėl mo laike.
rtais mes nuoširdžiai norime tos išminties ir dorybės, mai, kaip užmušimas. Kristus uždraudė ir piktumų ir keiks
to. Taip kenčia ištikimieji vienuoliai dėl išklydėlių. Toksai
'•ių neįveikiame. Didžiausia kliūtis yra ta, kad nuo mų.
Omalios Studentai stato V
teismas neteisingas ir skriaudžiantis, kuris auką kaltina, o
nebranginančių išminties nei meilės gauname pritirti
Dievas butų galėjęs per pirmojo patrijarko ar pranašo ne jos skriaudėją. Kaikurie veiz.i į vienuolijas svyruodami ir Jėzaus širdies stovylų. Jš ()Joga. Nekantrumo pagauti, mes blogu nž bloga atker- lupas apgarsinti susyk visų apsėjimo tobulybę, kokia tik įvy abejodami. Jie mato vienuolijų gerumus, bet abejoja ar prlsi maha, Nebr. Birželio 9 d. pra
Tada dingsta visi niusų gražieji pasikėtimmai ir gi kinama ant žemės, bet IMevas to nepadarė, nes žmonės butų dėti prie tų Dievo išrinktųjų ar ne? Matydami kliūčių, patys neša, kad Creigliton Univej-silintis. Įskaudintos širdies kraujas apdumia musų iš- nusigandę tos tobulybės augštumo ir butų nei nepradėję eiti negali išbristi, ypač kad kiti kitokių abejojimų pakiša. Dve teto studentai laike influenzos
akis ir netenkame kų buvome taip behranginų.
geryn.
jojantieji vaikščioja nuo vienų nuodėmklausių prie kitų ir 1918 metuose pasižadėjo pa
Dabar krikščionijoje jau apgarsinta yra visa apsėjimo kankinasi savo abejojimais. Kas turi tikrą pašaukimų į vie statyti V. Jėzaus Širdies stontasis Petras mus mokina, kad tuo atveju, kaip tik ir
calingiausia ta išmintis su meile. Prityrę skriaudos tobulybė, bet ir tai žmonės didumų užmiršta. Tečiaus dabai nuolinį gyvenimų, tas nedaug klausia patarimų, bet eina pas vvlą priešais Creighton Dailės
inokslaines. 1918 metais influLėkinte blogu už jų; išgirdę keiksmų ant savęs nepaže- yra ant žemės Bažnyčia. Ji neužmiršta nieko iš to kų V. Jė kui Dievo balsų ir savo širdies palinkimų. Jei kas įsivaizdina,
enza smarkiai kankino Oinnsavęs tokiu pat burnos nevaldymu. Gero velyjimas zus yra pasakęs. Kada žmonės įvykinu vienus daigtus, tada buk vienuolijoje 'reikia tiktai melst i es pasiduoti saldžioiųs
hos gyventojus. Nuo tos ligos
ešame yra didžiausia brangenybė tekusi krikščionims ji primena augštesniuosius.
svajonėms ir nieko nedirbti, tas klysta. Kas su tokiomis min mirė ir vienas Creigliton stu
Ilgai truko, kol krikščioniškose šalyse išnyko vergija. timis įeina į vienuolynų? tas įpuola į nusiminimų ir pašaukimo dentas. Tada susirinko visi stu
saus. Kiti džiaugiasi dvarus gavę iš tėvų; mes iš Kris,vome brangesnį daigtų: gero troškinių skriaudžian- Tada Bažnyčia ėmė peikti ir baudžiavų. Baudžiavai išnykus netenka. Vienuolija nėra avilys tranams veisti ir maitinti kihj dentai ir prisižadėjo surinkti
ius. Dvaras neprideda žmogui gerumo. Mokėjimas ge Bažnyčia ėmė rūpintis*darbininkų būvio pagerinimu. Tų dar uždirbtu medumi. Vienuolynuose ne vieni tiktai saldumai ir lėšas ir padirbdyti iš mamui
li ir daryti savo skriaudikui yra tokia didelė dvasios bų atlikus Bažnyčia pirmįs žmonėms kitus dar neišpildytus dvasios linksmybės ant kiekvieno žingsnio išrinktas dūšias lo V. Jėzaus širdies stovylų.
kad jos niekas niekada nenusipirks už viso pasaulio Kristaus pamokinimus. Mes neturimu* teisės pirma jos už jų gaivina, o nuobodumų ir nemalonumų kliauzura neprilei Tuojau* po to epidemija ap
Tų naudų Kristus mums paliko, kada mirdamas ant kalinti, bet kaip vaikai spėjantieji motinos mintį vokiame, džia. Tų gerybių yra vienuolijose daugiau negu kur kitur, tyko ir nei vienas iš Creigliton
is meldėsi už tuos, kurie buvo vinis jam įkalę į rankas kad ji kries tautas liautis kariavus.
bet ne iš to vieno susideda vienuolyno gyvenimas. Jis yra universiteto daugiau nemirė,
univer
Pasimelskime visi ir padarykime kiek galime kad suma darbo ir pasišventimo gyvenimas, o saldybė ir ramybė yra nors aplinkiniuose
(Liuk, 23, 34).
sitetuose daugelis mirė. Dabar
ištalas mokina, kad pati didžiausia krikščionies ypa- žėtų piktybė tautos prieš tautų, kad liautųsi žmonės skriau tiktai jo uždaras.
Veikliausieji vienuoliai ir vienuolės ir prieš tapsiant j»a- pargabenta graži stovyla ir pie
pakentėti dėl teisybės. Nei koki žemiški nuostoliai: dę vieni kitus darbais ir žodžiais.
velėję prieš Universitetų pa
vyzdiiais kitiems, perėjo kaipo per ugnį įvairių kentėjimų
išveržimas, nei garbės nuplėšimas, nei kūno kentėstatyta- Birželio 3zd. Tėvas
ii prityrimų. Tų matome iš šventųjų vienuolių gyvenimo, kaip Jėzuitas Jonas F. McCormiek
DANGAUS KIBIRKŠTYS.
Jieka be naudos tikriems Kristaus mokslo pildytojiems nevienų kartų reikėjo skausmų pritirti nuo savųjų ir jų pašventė. Artistiško darbo
e visi ir kitokie vargai yra tiktai taip, kaip rudeninė
Diena reiškia gyvenimų ir užmokestį danguje, su kuria svetimų. Dėlto jie neuuaigando, bet tobulesni tapo. Vienas stovyla yra pargabenta iš Ko
a, ne nuostolis, bet nauda busiančiam laikui. To ne
bijoti. Kuo daugiau nžsėjame rudenine, tuo didesnė paveldėsime Dievų per visus amžius. Mes turime praleisti tikoja užpulti ant tų avelių, kurios ganaši toli nuo piemenų, mos ir stovi ant aukšto plataus
dienas stengdamies platinti Dievo pažintį ir Jo garbę pasi bet ir ant tų, kurios arti jo yra. Pikta dvasia visur landžioja, pastovo.
Apačioje parašas:
lis, kada nunoks.
švęsdami gelbėti dūšias. Kitaip laikas praleistas butų sugai net ir už vienuolynų durių, darydama sumišimo ir pragaiš “Padėkos auka nuo Studentų
ipats Dievas tikrai padeda geriesiems, ypač kenčianšintas amžinai.
už Apgynimų nuo plačiai pa
ties.
o rūstybė nnkščiaus n r vėliaus nukris ant skriaudikų
• • •
saulyje
prasiplntinosios ligos
Jau piriniaus pasakemė, kad asmenįs, atjojantieji apie
blogus daigtus. Patys blogieji daigtai savo darytoPlati jure reiškia pasaulį, ir Kristaus bažnyčia yra kai savo pašaukimų, netiktai patįs negali išsisukti iš sunkenybių, laike karės 1918 metuose”.
reda blogumus, nes iš blogos sėklos tik blogi būva ir
po mažas laivelis. Pasaulis nuolat putoja prieš Bažnyčių, o bet kas kart į didesnes tamsybes įkrinta, nes jiems kiti bai
t
Metodistai priešinasi tabako
taipgi prieš kiekvienų ištikimų dūšių. Mes visuomet turime mės priduisla ir nuo vienuolinio gyvenimo atitraukia. “Gai
Situos daigtus apsvarsto ir išpildo, širdyje dygsta daryti gerai nors ir visas pasaulis būt mums priešingas.
lu man dukters, kad leisčiau vienuolijon; kų žmonės kalttų”. rūkymui. Metodistai, kurių
• • •
šventybė. V. Jėzus gyvena joje. Taigi apaštalas nw>O kų norite padaryti su ja, gimdytojai? Norite jų už vyro vyriausia taryba yra Wnsbingt, kad pašvęstume Viešpatį Kristų savo širdyse. KaKuomet darau be Jėzaus aš dirbu tamsoje. Kuomet aš išleisti? Ar bus dukteriai saugiau vyro globoje negu Kristaus tone, šiomis dienomis nutarė
ome ko Kristus mokino, tada pasišventina musų fiir- dirbu su Jėzumi aš dirbu šviesoje. Kuomet aš dirbu iš atžvil apveizdoje? Jus patys ar labai laimingi moterystėje? Ar kar reikalauti Valdžios, kad būt
ir V. Jėzui malonu būti joje. ftv. Petras tų vadina gio j žmones mano darbai yra tuščiais, liet kuomet aš dirbu tais nesiskundžiate pasaulio vargais ir moterystės našta? uždrausta krautuvėse pardavi
pašventimu širdyje.
kad patikčiau Jėzui darbai yra tobuli ir atpelno verti.
(Bus daugiau).
.....
nėti tabakas nepilnamečiams.
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DRAUGAS
Išvyti iš Meksikos vienuoliai
stato savo mokslaines Louisia
nos valstijoje. Krikščionių Bro

lių Draugijos vienuoliai ilgus

metus pasekmingai darbavosi
Meksikoje mokinimo srityje.
Keli metai tam atgal prasidė
jo Meksikoje didelis katalikų
|H*rsekiojimas. Daugelis vie
nuolių, buvo išvaryta. Lafavette diecezijos (leneralis Oska
ras Kunigas Monsignoras bau

Gailą Mažosios Magdelės.

kių žodžių?” Motina tuomtarpu sėdėjo kitame kampe to pa
ties kambario. Ji girdėjo ir verkė-

Čia ji suprato, kaip negerai ji.apsėjo ir kokia atsakomybė
jai teko už tatai. Jų apėmė gailestis. Seserys bandė jų pa
Šilas skaudus tikras atsitikimas galėtų pamokinti vyrus guosti, o ji mušėsi į krutinę ir sakė, kad ji viena už viską
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KLAUSIMAI (R ATSAKYMAI.

Parašė kun. Alexsauder.

VELYKŲ LAIKAS.
h'laušimas. Visi

žino, kada V. Jėzus gimė, būtent

ir moteris įpratusius keikti, ypač nelaimingus tėvus, nesidro kalta.
.
džio 25, o kada mirė, tai nėra žinios. Velykos vienais
vinčius piktžodžiauti prie vaikų. Skaudžiai bamPia Dievas
Dvi dieni vargšė motina išbuvo pas kūdikio lovutę nemigus, būva Kovo mėnesyje, kitais Bnlaudije, o jog jos yra
tuos, kurie ima Jo vardų dovanai.
nevalgius, bandydama išmokyti dukrelę nors prieš mirštant mirties paminėjimas.
V. Skyrius
ištarti maldos žodį. Visiems buvo gaila nelaimingos inoteMiesto pakraštije, kur jau namai retesni prie gatvės, .riškės, taip nuoširdžiai norėjusios pataisyti savo praeities
Atsakymas. \'. .Jėzus yra vienas asmuo, liet Jis tu
tarjMlurije medinio namelio stovėję susivėlus moteriškė iš- kaltę. Bet mergaite buvo pergerai išmokusį keikti. Magdutė iriginiti: dieviškų ir žmogiškų. Kalbant apie Dievo mir
glois pakvietė
Krikščionių purpusiu veidu. Ji dar neturėjo nei tridešiinties metų. Gal būt, nesuprato naujojo mokinimo. Ji kentėjo, o kentėdama ji ia atsiminti, kad mirė tik žmogiškoji priginutis, o ne
Brolių Kongregacijų ir pave ji kada nors buvo buvusi graži, drąsi juodakė, bet dabar ji mokėjo tik keikti- lr-gi keikė! Visi kas tarnavo apie josios
dė jiems įkurti ^iv. Petro Ko išrodė šlykštesnė už visus daigtus buvusius aplinkui. Ran lovutę džiaugėsi, kada ji žado neteko. Tada nebegalėjo ištar o j i.
Yra skirtumo tarp Didžiojo Penktadienio ir tarp Y
legijų.
kose ji turėjo šluotų, ji brušavo savo sudriskusių ir susiteršu- ti nei keiksmo. Po kiek laiko kūdikis numirė. Motinos širdis
Jėzaus mirties paminėjimas būva. Didžiame Peni
kuone plyšo, netiek dėl dukters mirties, kiek deltd, kad gyve
sių priekaištę.
Katalikiškam auklėjimui do
*•
*
(’ia pat ant purvinų grindų sėdėjo garbinuota trįjų me nimas užsibaigė keiksmais. Motinai taip buvo skaudu, kad ir ije, o \'elykos yra iš numirusių atsikėlimo paminėjimai
vana. St. Ijouis diecezijoje jau
žiūrintiems rodėsi, jog skausmas beveik didesnis negu gali
Paminėjimas nevisada būva toji' dienoje, kada atsit
surinkta $200.000.00 Arkivys tų mergaitė ir laike rankutėje kakalio šiupelaitę, mušdama
ma atkelti.
ra įvykęs. Taip šv. .Jonas Auksaburnis mirė Rugsėjo r
kupo dienon jubilėjaus pa su ja, kiek tik turėjo jiegų, purvinas plytas, o pažastėje laikė
Bet
užuojautos
žodžiai
jų
ramino.
Išmanantieji
išaiški

prisispaudus
kniaukiančių
katęo mirties diena yra niinėjaina Sausio mėnesije. Kalėdų
gerbimui. Pinigai skiriami ka
no,‘kad Dievas ku<(ikiui neskaito nuodėmių. Magdutė buvo tik
talikiškoms inokslainėms.
visuomet švenčiamos Gruodžio 25 bet jos nepilnai paroį
— Liaukis pasiutėle! Tu velniūkšti! tarė moteriškė
trijų metų. Pž tokios dukters keiksmus kalti tėvai, o juodu dar
mergaitei.
V. Jėzus butų gimęs tą dienų.* Jei kas sakytų, kad V.
Vietinis Kataliku Kongresas.
gali atlikti išpažintį ir pasitaisyti.
gimė kitų metų dienų, tas nenusidėtų tikėjimui.
Šlykštu buvo klausyti keiksmo, 'bet šiaip pažiurėjus ėmė
Paryžiuje Paray-le-Monial nuo
Duobkasys atnešė mažų balta karstelį.
Apkniubus aut
5—8 Birželio m. buvo Eucha juokai. Mergaitė išgirdus keiksmų pakėlė savo žebrų, bet
Bet yra aiški žinia, kad V. Jėzus mirė mėnesi je
jo moteriškė padarė įžadų daugiau nebekeiktiristijos Kongresas. Buvo daug gražų veiduką, apie kurį draikėsi minkšti geltoni lyg auksas
Ji tų įžadu išpildė. Šiandien ji yra visai kita. Baisi buvo icnkiolikta diena. Tas mėnuo Žydų tautoje skaitėsi pi
kalbų. Kardinolas Maurin už garbiniuoti plaukiai, taip senai nešukuoti, kaip ir burnutė
uis metuose. Jis būdavo tuo laiku, kad Rvme būdavo
bausmė, bet ji išgelbėjo jos dūšių.
baigė Kongresų.
neprausta.
mėnuo, vadinamas Marsu.
Mergaitė iškišo motinai liežuvį ir šveplodania atsakė.
Katalikai kilnoja Velykas iš mėnesio j mėnesį, bei
Senų Praneijos kareivai nielJau užteks. Bet kurie ima L)ievo vardų dovanai, kurie
— Tai tu velniūkštis! >
«
dienos į dienų, kaip Kalėdas. Kalėdos vienais metais bu'
džionija Birželio 1 d. iš Pary
keikia, tie teapsižiuri.
Moteriškė šlykščiai nusijuokė ir metusi šluotų, pagriebė
intidienyje, kitais antradienyje ir taip toliau. Velykos
žiaus praneša, kad diecezijos
į
rankas
kūdikį
su
kate
ir
su
šiupelaite.ir
nunešė
ta
visa
į
vi

Soissons 3,000 senų kareivių
rnet būva sekmadienyje. Velykos yra sujungtos su ir
Jis
Gavo
Katalikę
Pačią.
dų.
Nešama
mergaitė
cypė
ir
katė
kniaukė.
iškeliavo į, Švenčiausios Pade
ulnaėiu ir tai su pirmuoju pavasariniu jiilnaėiu.
Sunku,
skaudu
ir
juokinga
buvo
žiūrėti,
o
angelai
tai
tu

lės Bažnyčių mieste Liesse. Mel
Pavasariu pirmasis pilnatis vienų metų būva anj
Parašė kun. Alexsaiuler.
džionijų vedė senas kareivis, rėjo verkti. Ko galima buvo tikėtis iš mažos mergaitės
ritą metų. būva vėliau. Skirtumas pasidaro dėlto, kad p
Svissonso vyskupas Binet. Vi šitaip auklėjamos keiksmais, jei ji butų užaugus.
Ačiū, tėveli, kad atėjei. Tai dar atsitikimas. Mergi iries susilyginimų dienos ir nakties dar skaitosi žiemil
sų kelionę 48 kilometrų atliko
Pro tuos namus nevienas žmogus praeidavo ir, kartais, na nenori vestuvių be kunigo. Jaunasis ja atvežė iki šičia,
pėsti. Mieste Laon apie 2,0(10 mitębęs sustodavo išgirdęs kokias baisius keiksmus, ko o toliau nei klipšt! Kiek jis, vargšas, jai prišnekėjo, priprašė. uatis. Jei po to pilnaeio ant rytojaus įvyksta dienos i
kareivių priėjo prie šventos kius ištardavo kūdikio liežuvis išmokęs iš tėvų. Tai tau ir my Ji vis savo ir gana. Manoji visų laikų buvo jiedviem nuo to, ties susilyginimas po žiemai, tai pirmasis pavasarinis
is būva tik už mėnesio ir tik po jo pirmame sekmai
Komunijos padėkojant Aukš limoji tėviškėlė, kur šitokių daiktų išmokstama!
kaip tik juodu pas mus atvyko.
vyksta Velykos.
čiausiam už laimingų karės už
Magdutė, lyg špokelis, išmokdavo atkartoti tokius tėvo ir
Taip
man
kalbėjo
viešbučio
savininkas,
kuomet
aš
jo
baigimų. Vyskupas pats laikė
Pirmutinė didžioji V. Jėzaus šventė, t. y. Kalėdi
motinos žodžius, kokius mes nieku geru negalime įrašyti
į kviečiamas nuvykaušv. Mišias ir padalino visiems
sujungta su saulės grįžimu. Antroji didžioji Y. Jėzaus
knygų. Kūdikis nesuprato tų žodžių reikšmės. Jai buvo vis— Kur juodu?—paklausiau aš rimtai.
šv. Komunijų.
ė, Velykos, yra sujungta su mėnulio grįžimu. Taip ki
tiek ar keiksmas ar malda. Tik maldos nebuvo kas inokįnų.
Savininkas mane nusivedė į mažų vieškambarį; kur šeiKada Magdutei pasitaikydavo Imti nupraustai, jos glnr- myninkė sėdėjo su jaunąja pora. Vaikinas rimtai kalbėjo ikėjime visa-gamta dalyvauja Bažnyčios apeigose.
MARIJOS MĖNESIO AIDAI.
burnotiems plaukučiams sušukuotiems ir supintiems, tai visi jaunai ir gražini merginai. Pamačius mane ji atsistojo ir su
Klausimas. Aš skaičiau, kad senovės žmonės vienų
Kaip greit prabėgo linksmos steliėdavosi jos gražumu. Atėjo laikas, kad ji nusiprausus, pagarba pasitiko manę.
Z
sinagogoje teininėdavo Dievo vardų, o dabar žmonės k
Marijos mėnesio dienos, ir nu su švariu priekaištebu, su gera šlebute turėjo eiti.į didelę
— Kokis geras tėvelis, kad atėjo šičia!—tarė ji, kaip mer nu ištaria 50 ar KK) kartų; Jėzau, Marija, šv. Juozai
plaukė į amžinybės juras, iš mokyklų su kokia nors drauge—mergaite. Jos mėlynos akutės,
gilios papratusios apseiti su išlavintais žmonėmis.
tai reikalas?
” Kazimieras
kurių jos niekados negrįš.
i
jos gražus veidukas, jos linksma kalba patiko susyk visiems.
— Gerai, tamstele,—atsakiau aš,—bet ar Tamista neži
Bėgdamos jos nešė su savim Mokintojos ir didėlės mergiščios susyk įsimylėjo į Magdutę.
Atsakymas. Prieš Y. Jėzui užgiinsiant, kol dar
visus musų gerus ir blogus Kol kitos jai pataikaudavo viskas būdavo gerai. Jos raudoni nai, kad visas tas Tamistos dalykas yra gana keistas. Jug
»
*
darbus, visas musų mintis ir pilni veideliai tik spindėjo. Bet tegu tik kas užkiršina! Tai nei tiems dalykams reikia tėvų pritarimo ir kitų gana rimtų statymas tebebuvo tikras, Dievo buvo įsakyta, kad jo
žmonės netartų niekada. Tiktai vienas augščiausiasis
formalumų. Nepridera ištekėti taip sau tylomis.
žodžius, visus musų vargus ir
vienas maskolius nei dvaro akainonas nemokėjo taip bai
kentėjimus. Laimė jei mes ga
— Tėveli, aš visa tų gerai žinau- Žmonės užplaks mane. gas vienų kartų metuose įeidavo į Švenčių Švenčiausių
siai keikti, kaip tas kūdikis.
lėsime pamatyti tų gražų mėne
liežuviais už pabėgimų su vyru. Bet jau taip yra ir nėra kaip a Bažnyčioje ir išėjęs iš tenai, susirinkusiems žnioiu
Vienų
dienų
kas-žin
kas
paėmė
iš
jos
mažmožį,
kurį
ji
sį amžinai žydintį!
daryti kitaip. Aš jau viską visaip permintijau. Namie aš ne ardavo Dievo vardų. Jie puldavo ant veido garbindai
buvo
pasigriebus.
Ji
pasistiebė
ant
savo
mažų
kojyčių
ir
Ištikrųjų ttuvo tai gražiaugaliu ištekėti- Nors mudu lauktirva šimtų metų, giminės ne vertojų.
taip
užkeikė,
kad
sesuo
mokintoja,
kuri
pirma
mėgdavo
su
sis visų metų laikas.
Tas būdas garbinti Dievų buvo geras. Jis išrcil
velytų mudviem susituokti. G aš neisiu už kito kaip tik už
ja
pažaisti,
visa
pabalo,
užsikimšo
ausis
ir
persigandusi
pa

Pati gamta tarsi juokėsi
Artūro. Aš neatsižadėsiu savo tikėjimo ir sykį aš ir Artūrų <ad Dievas yra didis Viešpats, o žmonės yra jo menki
pasipuošus pavasario gražybė liego nuo kūdikio, o vaikiščiai susirinkę aplinkui šukavo ne
padarysiu kataliku. Kiti daigtai mudviem nerupi. Mudu abu rimai neverti nei Jo vardų ištarti kada jie nori. Per šen
mis. Juoda žemė pasipuošė padoriai džiaugdamiesi.
ymo laikus žmonės išmoko Dievų gerbti.
jaunu ir stipru, užsidirbsi va sau duonos.
švelniais žalumynais. Memeliui
Magdutė ne-gi žinojo ką ji ištarė. Ji dar buvo permaža.
Atėjęs ant žemės Dievo Suims, išmokusius Dievų
— Tas tiesa, tamista!—pritarė jaunikis—Aš busiu jai
išskleidė savo lapelius. Kve .Ii tik į mokyklų atsinešė savo namų oro ir balso. Ne ji buvo
žmones mokino Jį mylėti ir su Juo apseiti kaip su tėi
piantis nuo gėlių, vėjai i.s ramiai už tatai kalta. Kalti tie, kurie jų išmokino. Ir tiems turi tek geras vyras ir nieka<la neuzkabinsiu (Onutės tikėjimo. Aš pats
visai neturiu tikėjimo, negut ką tikiu į jų. Ji apsėmė tapti vui malonu, kad jo kūdikis jo vardų tankiai šveplena.
putė. Paukšteliai padangėmis ti Dievo bausmė
Naujame įstatyme nedraudžiama Dievo vardų tarti
linksmai čiulbėjo, net mažiausi
Rimtieji žmonės nubudę klausinėjo vieni kitų “kas bus mano moterim, jei aš gausiu kunig*/ vestuvėms. Mano geras name tikrame reikale ir išmintingoje progoje.
vabalėliai kaitriuose saulės su ta mergaite, kada ji tiek paaugs, jog galės suprasti ką ji pažįstamas ir jo moteris, ačiū jiemdviem už tai, padėjo man tiek
Čia turime pastebėti, kad Marijos ir Šv. Juozapo
spinduliuose krutėjo.
kad
Tamista
esi
čia.
Alų
rodos,
kad
jus
pasipažįstate.
taria!” Ir kii'lcvienas atsakydavo trumpai “Pražus.” Keiks
nestovi lygiomis su Y'. Jėzaus vardu, urs V. Jėzus yra
Prie to viso pridėkime dva
—
Taip,
tai
taip!
Jis
yra
mano
senas
draugas
ir
žinojo,
o Marija ir .Juozapas yra tik šventi žmonės.
siškas gėrybes, kurios plačiai mas ir veido gražumas parodo, kokiu keliu ir kur nueinama.
kad šiuoini laiku aš esmi netoliesia. Suprantu, kad nuotakos
Kol
ji
mduidavo
supykus,
tol
.jos
veidelis
kaip
angelo
sriuveno iš antgamtinio gyve
pampi joje jau nebelengva sutvarkyti šitų dalykų. Išbėgusioji iš
nimo. Marija buvo tuo laiku gražus, tol jos meilumas, nuoširdumas, priinanumas patrauk
I\ laušimas. Žmogui mirštant moterys pataria sakyi
namų
mergina
m-žinia
kų
veikiau
apsimtų,
ar
grįžti,
ar
mirti
<lnvo
visus.
Visiems
ji
rūpėdavo,
visi
apie
jų
mintydavo.
Bet
ypatingai gailestingumo Moti
kili į Rymų ir šventąjį Tėvų”, o aš IJetuvoje girdėj
na. Iš jos rankų, tarsi, iš šal kad ji supykdavo, tai baisu Imdavo žiūrėti ir klausyti, tik liet jeigu ji liksis ir šičia gyventi ilginu, tai jos garbė išga kinant, kad reikia sakyti “Tikiu į Dievų Tėvų visa
ruos launatant. Ar judu galita palaukti porų valandų? Aš sutvertoji/ dangaus ir žemės ir’ į Jėzų Kristų”.
tinio plaukė malonės į širdis keiksmas ir ugnis.
Gailestingosios si-serys L*dė “Didžiųjų Mokyklų”. Jos eičiau pats pas vyskupų. Jis netoli nuo čia ir sugrįšėiųu.
tų vaikelių, kurie Jos globai
•
Kazimierai
atsidavė.
bandydavo visais budais atpratinti mergaitę nuo keiksmo.
— Nuoširdžiai, karštai ačiū, tėveli!—tarė mergina visa
Kaip daug nuvargusių sielų Bet ji nebūdavo dar jų mokine, tik su kitomis mergaitėmis širdimi.—Mudu turiva palaukti. Arturi turi “Moterystės lei
Atsakymas. Al ilstančiam žmogui naudingiausia
iš sunkios nuodėmių naštos retkarčiais ateidavo į svečius. Visi seserį/ bandymai nuėjo diliui” kišenije. Mudu abu esava pilnų metų. Žinau, kad b<
kelti širdije du jausmu: Dievo meilę ir gailestį už sai
per Marijų tapo paliimsuotos niekais. Kaip tik kūdikiu pajusdavo, kad norima jų pripratyt
disjH'iisos neapseisiva. Jug ir aš kunigų giminė;—pridėjo ji dėmes. Y’istiek kokiais žodžiais tuodu jausmu yra iš'
ir atrado ramybę!
prie ko ji nenori, tai taip imdavo keikti, kad seserys nebeiš nusišypsojus.
inu. Nors ir visai be žodžių jausmai gali būti ir būva g«
Kiek nubudusių Ji palink
Žinau ir aš,
tariau. — Dar ir tų žinau, kad kaip ino
Prie tų dviejų jausliu/ gera yra pridėti tikėjimo i
sutino! Kiek ašarų Ji nušluos laikydavo. Magdutė laivo permaža. Su motina negalima buvo
susišnekėti. Seserys neteko villies. B<d jos melsdavosi už ieri* užsimano, lai vis savo išvaro. Ir dabar mums belieka nms, kuris taip pat nuo žodžių priklauso tik tiek, kad
lė;
iš dviejų blogumų rinktis mažesnįjį.
Imti juose klaidos. Kalbėti Apaštalų Sudėjimo pradžu
Taip (as mėnuo visaip imant motinų ir xiž dukterį.
\ ienų dienų Magdutė žaidė pas ugnį. Motina klūkdama
Tų pasakęs aš išėjai*. Dvi valaudi truko, kol sugrįžau “Tikiu į Db-vų Visagali Dangaus, ir žemės Sutvėrėją
yra gražia ilsis visų melų mė
nuo. Ir kaip budria buvo kiek jai liejiė pasitraukti, bet priešgvnė mergaitė nesitraukė, kol Savininkas ir jo žmona dar teišbuvo su jaitnajsiais.
vienatinį Sūnų J.ėzų Kristų” yra gera, nes tikėjimas
vienai mylinčiai Marijų si<dni jos šlebutė užsidegė. Pakilo kliksinas, susibėgo kaimynių— Dabar rengkitas įstoti į moterystės Sakramentą, ta džiais yra gerai išreikštas.
atsisveikinti su tuo taip grn T gnį užgesino. Kūdikis klykė; motina šaukė; atbėgo ligon- riau aš jiedviem.
Galima tikėjimų išreikšti ir kitaip; sakysime
žiu mėnesiu! Kaip liūdna kada vežimis ir nuvežė kūdikį į ligonbutį. (lydytojai pasakė, kad
Juodu nušvito džiaugsmu. Trumpų aĮs-igų aš veikiai “Tikiu tų visų. kų V. Jėzus apreiškė ir taip, kaip švei
paskutinį vakarų susirinkę pa negalima išgydyti, nes mergaitė su kvapu įtraukė liepsnos atlikau, bei pridėjau abiem rimtų ir slinkų persĮiėjiinų. Pas mo Katalikų Bažnyčia mokina”, šituo budu žmogus
Marijos Altorių užgiedojom: į vidų.
4
km man pasišnekėjus su viešbučio savininku pranešta lai kia visų tiesi/ j kurias tiki, lik išreiškia kų ir kaip tiki
“Melskis už mumis, Sveika Ma
Motina kuom* išėjo iš proto. Ligonlmėio valdyba jai pa krašėiiuns, ka<l žinių apie moterystę įdėtų į rytmetines laidas lai.
,
rija”.
Kryžiaus pidiuėmvimas, mirštančių žvakės laik\ au
sakė, kad ji negulės matyti mergaitės, kol pati nenurims. Ta- Jaunavedžiui išvažiavo į tolymų miestų pas vyro motinų.
Nevienam iš musų gal bus
neturi žodžių visai, liet turi reikšmės, kad žmogus i
(Bus daugiau).
paskutinis linksmas Marijos «la Motina painažėli nusinialšiuo ir t«|w> pavėlinta pasilikti.
Jėzų, gailisi už nuodėmes ir tiki tą visa, kų Dievas
Magdutėn veidelio liepsna nesiekė, tik Visas kūnelis bu
mėnuo, (lai nevienas iš musų
Žmogus gal sakyti. Aš silpnas ir negalimas yra daiktas T<»dė| katnlikai mirštantiems duoda laikyti pašvęst,!
* kitų gegužio mėnesį pVadosime vo nežmoniškai tųslėgęs. Ji gulėjo mažoje lovutėje, apvynio
gyveniipų anapus grabo. Lai to to visokiais aliejais ir prietaisais. Ji klykė ir keikė, kad net atversti tiek daug paklydėlių. Bet, aš sakau — tarė Išganyto ir bučiuoti kryžių.
(Bus daugiau).
mėnesio gražus įspūdžiui j>asi-lgydytojams darėsi koktu. Sti'liėdamiesi ir teiraudamiesi jie jas
jei tu tik atversi vienų dusių prie tiesos, sukau tau ta
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Atimi’is yra nedidelis mies Birželio 7 d. L. Vyčių 85
Sąjunga Birželio 17 diena telis. Jo apielinkės yra labai kuopa laikė mėnesinį susirin PAUSIDVODA labai pigiai didelis
2-jų uufffttų marinis biznio namas
vėl svarstys
ue gražios.. Aplinkui stypso kal kimą. Išduota raportas, kad ant llalstcd Street tarpo 32-1*08 ir
» Lietuviu-Lenk
v
33-čios gatvių. Virftul B-k‘.ų kamba
ginčus delei Vilniaus ir visos nai, kalneliai, apaugę vietomis $40 pasiųsta Lietuvon. Tie pi rių flatas tomai didelis 25x135 pd.
tinkamas dideliam Hardware
Lenkų okupuotos Lietuvos. Tai augštais, stambiais įugdžiais, nigai — tai [teinąs nuo bū Storas
šlortii, IVholcsale bizniui, Duonke
IMTUVIU Prekybos Bendrovė yra geriausia Lietuvių biznio įstaiga Amerikoje
gi daugiausia vidutiniais me vu- io vakaro.
pei, Kriaučių šapai ir kitiems di
yra diplomatų t laibas.
ir Lietuvoje. Jinai tinkamiausia ir teisingiausia visiems Lietuviams patarVietos tofckanltoma.
Nutarta šiame mėnesy į- delei
deliais, krūmais ir mažais km
nauja.
tai didžiausias Storas ir Be
Težinus Lietuvos žmonės ir, mėliais. Turpkulnėse galima rengti kilų vakarą, kuriame ria• Yra
uoloje Brldgeporlo vietoje o kai
kaip tikiuosi, Amerikos Lie sutikti gražių slėnių, farmų ir scenos mėgėjai vaidins I,vi na tiktai |12,#00 įmokėk $2,000. U
6 K IKK VIENO jos darbo arba užmanymo pasidaro daug naudos ir pelno jos
roStų lengvomis mėnesinėmis inotuviai, be skirtumo pažiūrų, nemažai ežerėlių — tvenkinių, koinediji: “Knarkia paliepus” okeRtmus.
šėrininkams ir visai Lietuvai. Tai geriausia Lietuvių biznio įstaiga Anieri
A. OL,SZ.EWSKJ
visi vienaip nusimano, jog kuriuos© yra prisiveisiusių ir “Guminiai batai”.
■koje ir Lietuvoje.
3251 N. Halsted Nt.
Vilniaus ir kitų Lenkų už daug žuvų. Tarp tų gražumų
Nutarta priklausyti prie Fe
SAMA Lietuviuose ir daugiau Bendrovių, bet iš jų nei viena negali susilyginti
grobtų Lietuvos dalių paliuo- trūksta ypatingai vieno, - deracijos.
Pardavimui 60 akvrių 1'urni.j. ja u
su Lietuvių Prekybos Bendrove, kuri pirma pradėjo išmintingai kelti pramo
savimas tėra galimas tik mu ietuvos paukštelių, ypač lakvai — Įvairus, ir 10 akrų p ovos, 3
Nesenai kuopa įsteigė kny arkliai.
nę ir prekybų Lietuvos krašto.
10 karvių ir apie 290 įvai
sų pačių pastangomis, musų štingalo. Lietuvis, papuolęs i gyną, kur galima gauti pasis rių paukščių.
KMp tai: žųy-ių, .mčiii ffi
pačių pa.siaukaviinu ir .tarini. tuos gražumus įtempęs ausį, kaityti įvairaus turinio nau ir \ l - ų Vi. i's furmoa Ina'..nerijos, II T Al P yra dėlto, kad Lietuvių Prekybos Bendrovę veda gudrus, biznyje prityrę
pakinkiai ir kiti fermos
įrankiai.
žmonės. Jiems rupi Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkų nauda, todėl jie
Ką turi daryti Amerikos klauso, ar nesuskambės kur dingų knygelių.Savo kamb.Vy Taip jau siuitų ;..kafldai. Karina yra
ir dirba išsijuosę jų gerovei.
ičrendi «.* i l:i*3iit ir užims lik se
Lietuviai, aiškinti ilgai nepri- nors skardus lakštingalos bal čiai turi gramafonų (Victrola). kantį meta. Ti ri imt paqr< nota g-eiseina. Buvusiai Lietuvos Misi sas. Bet veltui. Čia jo nėra. Negaliu praeiti nepaminėjęs, tai ir pigiai. Važiuojanti apžiūrėt M
Ž.LIETUVIŲ Prekybos Bendrovę stoja visi protingi Amerikos ir Lietuvos žino
nut ei ifon nokite iš X. Chieagos sto A"-J
jai ir Lietuvos Atstovybei jau Čia ne Lietuva , Liūdna. Ir kad steigiant knygyną ir įgi- ties o mes atvažiuosimo pasitikti.
nės, nes jie mato, kad jinai geriausia biznio reikalus veda ir nėra mažiausio
H
Alex Gedminas,
pavojaus, kati ji sukluptų.
nekartų prisėjo kviesti Ameri gamtos gražybės jau ne taip jant Victrola daug prisidėjo Kinui 22, Bos 383
0i
Td. 930 Y. 1
Nortli t'liieago, 111.
kos Lietuvių visuomenę prie malonios.
musų gerb. klebonas kun. L.
t
M
IMNA1S tik metais Lietuvių Prekybos Bendrovė tiek biznio padarė^ kiek visos
Brigmanas.
aukų, prie uolesnio Lietuvos
n
Athol’yje yra apsigyvenusių
kitos bendrovės nepadarys suimtos į krūvą per dešimts metų. Konkurenci
EERcatc aasMiuaaiB H
Apart toVyčiai turi chorą, ku
Laisvės bonų pirkimo, kad
jos su Lietuvių Pr. B-vė niekas negali išlaikyti.
Lietuvių. Nedidelis jų būrelis,
DR. S. BIEŽ1S
suteikus“'savo Respublikos val
ris surengia gražius koncertus
IJETUVIS GYDYTOJAM
į B KASDIEN biznis vis labiau auga. Ypač Lietuvoje, gražiai musų Bendrovė
džiai ir žmonėms tinkamos bet tvirtas. Beveik visi geri ir šiaip vakaruose, pramogose ■
IR CHIRURGAS ,
č
pasirodo prekybos ir pramonės srityse. Prie kiekvieno naudingo darbo Lie
2201 West -2n<l Street
paramos delei apsigynimo nuo katalikai. Bolševikų, laisvama padainuoja.
tek Ganai 8222
frS
tuvoje
musų Bendrovė stoja pirmoji.
svetinių užpuolikų, kurie ty nių maža randasi ir nedaug
Užtat tėvai, kurių dukteris ■ Kės. 3114 U. 42ii(l Street
\T
*
Tek McKInley 4*8š|
lar nepriklauso prit \ yni, ■uaanMnrM'nvnBnMMa
čiojasi ne tik paveržti iš musų ką jie čia reiškia..
Ž ĮNEŠTUS į Lietuvių Prekybos Bendorvę pinigus, kiekvienas jos šerinio
raginkit
priklausyti.
Lietuvos sostinę, bet ir musų
kas gauna tokių dividentų kokių ligsiol nei viena lietuviška Bendrovė
Lietuvius katalikus Atimt
N
Narių kuopa turi apie io.
žemes ir musų laisvę.
nemokėjo.
M
yje pastatė ant gero kelio
M
Visi
(kirbštus,
energingi.
Buvusia Lietuvių Suvažia Worcesterio klebonas kun. J
Daug dirbu , su Vyčiais
vimas IVoshingtone yra sura J. Jakaitis, toliaus gražiai
Gydytojus ir Cliirurgas
gerb klebonas ir vargonipinn
dęs tinkamų atsakų;
juos vedė kun. Pr. Meškaus
4412 No. IVeųteni Avė.
RIS1DMK ir tu prie Lietuvių Prekybos Bendrovės. Smigesnės ir pelningesnės
M
Vytis;
kas.
Nuo Birželio 14 dienos š. nu kas. Jam įstojus į kunigų Ma
M
savo pinigams vietos niekur kitur nesurasi. Tikresnio jielno niekur kitur ne
Telefonas Lafayette 4146
H
kiekviena Lietuvių kolonija rijonų vienuoliją Uliieagoje,
gausi.
Valhndos; 9-11 rytais 1-2 po
K1
J eli tų ir 7-8 vakarais. Ncdėldloprivalo padaryti pas save au jo vietą užėmė kun. Aug. Pel niais tiktai po pietų 2 Iki 5.
YTOJAUS telaukia tinginiai ir neranguoliai. Parodyk visiems, kad esi išmin
kų savaitę, kad per tų savaitę tratis, kuris ir dabar čia dar
Iii
Ūkininkų
Pikniko.
Hart,
Mieli.
parinkus kuodaugiaus aukų buojasi. Šis pastarasis daug
tingus ir gudrus ir tapk šiandien Lietuvių Prekybos Bendrovės dalininką.
Itus laikomas taip.
18
Vilniaus ir kitų Lenkų užimtų gražių darbų atliko tarp At
Subatoj 2 Liepos vakaro suloft dvi
Komedijos
1. Angliškoj
IK tiesiai prie tikslo ir užtikrink sau geresnę ateitį,prie kurios visus Lietuvius
Telefonas Armltage 9770
Lietuvos dalių atvadavimui, liobo Lietuvių, bet žymiausius Juokingas
kalboj (Qp(xn of Hearts) 2. ldeR2
veda Lietuvių Prekybos Bendrovė. Dirbk kartu su L. P. B-vė ir busi pa
MARYAN S. ROZYCKI
kad išpardavus kuodaugiau ir atmintiniausias bus pasta tvviškoj kalboj (Dėdė atvažiavo),
Ml
7AKOS
DIREKTORIŲ?
1
tenkintas.
veikalus atloš Cikagicciai ge
laisvės bonų.
tymas naujos muro bažnyčios, tuos
Mokytojas Piaro. Teorijos Ir
rai išsilavinę po vadovystė Ponios
Komis izk'ljoa
ra
Dundulienės. Taip-pat tur<> tikrai
ALK geležį kol ji karštu. Pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės Šerus kol jie pigus
Šiame pusi r rž ii ne turėtų l ietuviai savo nauja bažnyčia Lietuviškus
2021 N. VLeti.-m Avs
muzikantus.
M
('bb'ago
III
dalyvauti visos paskolos sto •Ja\ė Atholio miesteliui tikrą NcdtlioJ 3-čia Liepos šokiai vi
19
Taupyk sunkiai uždirbtus savo pinigus. Nebėgk į šalį nuo savo laimės.
sa diena
ant
didelės
platformos
tys ir kitos visuomenės orga paj uošimą. Kas į ją pasižiū miško pabudavotos su dainelėm,
H
rės, tas pasigėrės. Bažnyčia monologais, dekleniacijoin, ir žaislais
H Y RA pasaulyje daug progii, bet iš visų lietuviams geriausia proga dabar prisi
nizacijos*.
Panedėllj
4-ta
Liepos
visiem
Telefonus
Pullmon
SS<
Tuo tarpu Lietuvos Valdžios pastatyta iš plytų, tarp jų tai nuvažiuot ant gražaus ežero maudytis
dėti prie Lietuvių Prekybos Bendrovės, kurios šėlai parsiduoda po $7.00.
H
Dr. P. P. ZALLY?
pa a ėjot. su valtelėm. įžanga Į
»«
įsakymu atvykęs via Ameri šen tai ten įsprausti pamargi- ir
pikniką visiem dykai.
Lietuvio Denlist&a
M
ANDYK prisidėti iš pradžių su mažesniu kapitalu, o kaip patirsi, kad tavo pi
kon naujas Lietuvos Atstovai niniai. Frontas gražus su ne Atvažliivnsiern iš toliau pral i'II gra
Lisųi fo>, vdehigan Arenu*
II
Y
tins- *nrt III.
žiai
Iąika
gražioj
Lietuvių
Koloni

dideliu
bokšteliu
iš
šono.
nigui neša gerų pelnų, taria galėsi -Jaugiau šėrų nusipirkti. Nesigailėsi tų pa
gerb. Voldemaras Čarneckis.
joj. Dus vėžintai ir automobiliu Ir ę VAI ODOS. S ryte Iki B ,skūra.
da^ęs.
II
Todėl visos stotys, visos orga Viduje nors neišbaigta, bet tiiont tarpu juisižiurčsit sau akiu, gra v*rel. Pnllntno S12 ir St»8
žiu lauku, sodu, musu Komitetas
ie
nizacijos teikitės pasirodyti sa kas įtaisyta, tai su geru sko lauks ant stoties Ir nurodys kur vie
KAIP visi Amerikos Lietuviai supras Lietuvių Prekybos Bendrovės svarbą ir
vo darbštumu naujojo Lietu niu. Altoriai, stacijos, langai ta Pikniko. Adrisuokite taip Lietu
prie jos prisidės su savo pinigais, tuomet bus užtikrinta musų Bendrovėm lai
II
vių 1 kiuinkų Susit linijinius Hart,
vos atstovo akyvaizdoje.
minga
ateitis.
— visa tai traukia akį ir daro Mlebigan. Ik>x 98.
J. P. WAITCH£S
II
Nors šiandien piniginė nuo rimtą į žmogų įspūdį. Bnž
VI
AKO garsus Lietuvių poetas: “Kaip du stos, visadosdaugiau padarys. Viens
Lawyer
II
Amerikos Lietuvių pagelba nyčia stovi prie žymiausios
l’DTIKRtAlTJV GALEHIJA.
L1ETPVI8 ADVOKATAS
pradės, kits padės ir toliau darbų varys.” Nebūk nuošaly svarbaus darbo.
VI
Greitai turi būt parduotų Photo
Lietuvoje vrn didžiai reikalin miestelio gatvės, kuria sykiu Studlo,
4601
South
Hermitage
Avė.
Eik
Jirbti kartu su visais.
kuri randasi Chicages prieI
Tel.
Boulevard
6U80
eina
ir
žymus
kelias
į
Kpringga, tečiau žinokite, jog Lietu
t
ndostyj. Biznis geras ir senai iš
II
vieta. Lietuvių,
Lenkų ir
u
vos valdžia yra tvirtai pasiri- field, Mass. Daug žmonių au dirbta
Slovakų parapijos. Atsišaukite sužusi atlikti savo pareigas dė tomobiliais skrenda tuo kelių, tinosit pardavimo priežastį. Kreipki
tės.
ENDROVĖ atlieka įvairių rųšių darbus.Siunčia pigiausia • pinigus į Lietuvą,
lei apmokėjimo nuosmicių.j Nevienas klausia ir klaus keno
Bl
Draugas I’ubl. Co.
parduoda laivakortėm Lietuvon ir į Ameriką, parūpina pasus ir kitiU reikti
ii
Tam tikslui reikalingi pinigai
2331 N. Oakley Avė.
ta bažnyčia. Lietuvių vardas
Ifl
1 ingus dokumentus ir visiems patar nauju teisingai.
(A. S.)
yra sudėti ir paliekami Lietu
II
nesykj bus čia minimas, žino
19G0 S. Halsted Str.
II
vos Atstovybėje.
NERGUOS ir sumanumo visiems Lietuvių Prekybos Bendrovės vedėjams ir
Te*, Ganai 2118
ma,
ne
su
panieka,
o
su
pa

Parsiduoda stubos rankandų setas;
darbininkams netrūksta. Bus ir jų ir daugiau, jei Amerikos Lietuviai da
Šiandien jau atsiranda daug
PI
grainafonas, knrpetai, lova ir dau
Valandos: 10 ryto iki S vakare
garba.
Garbė
Atholio
Lietu

smarkiau parems musų Bendrovės darbus.
bonų pirkėjų, kurie šiais me
giau rakandų. Kam reikia atsišau
O) venimas:
kite kandi, ntį po plotų parduosiu pi
viams
katalikams
ir
jų
klebo
tais nereikalauja apmokėjimo
2811 W. «3rd Htr.
giai 2918 No. 1'nioM Avė. Pirmas
ERA Amerikoje ir Lietuvoje šiandien tokio kampelio, kur apie Lietuvių iJ’re
t«
Tel.
Prospcet
X4<>#.
lubos iš užpakalio.
už kuponus ir tuos kujMmus imi!
M
kybos Bendrovės darbus nežinotų. Prie kiekvieno naudingo darbo musų Ben
šių metų, (o kiti net už kelių Katalikai rengėsi nepapra
d rovė stoja pirmoji.
II
metų kuponus) aukojA Lietu stai ir kotinkamiausia įženg Parsiduoda Htudlo labai gerai vlė- ■——-.-----toj ir gerai Įrengta labai gera pro
ARO jinai viską, kas tik galima padaryti, o ypač rūpinasi Lietuvos pramones i•-<»
vos valdžiai. Suprantama, jog ti j savo naują bažnyčių. Jie ga įle.l gero fotografo. Mgvinlnkus T Telefonas Boulevard 9199
II
ir prekybos kėliniu. Amerikoje sukeltais jiinigais jinai kuria Lietuvos eko
tokią auką Lietuvos Atstovy atliko dvisavaitines misijas, išeina iš biznio.
IV
nominę laisvę.
IMI Al GAN
ra
bė su padėka priima ir visiems kurias vedė Tėvas V. Kuli 2334 No O.altley
Ate.
('liieago.
ra
P U.MT INTAS
1NGIA Lietuvai dirbtuvės, taiso susisiekimo budus, steigia sandėlius- Tabako
aukotojams prisiunčia tam tik kauskas, M. I. C. Užbaigus
8831 Nontb llnlstr<1 Htr.
dirbtuvė senai Kaune veikia, cukraus dirbykla atsidaro, Bendrovės automo
rai pagamintus spalvuotus pa misijas, atnaujinus kogražiau- Patefikan Motiejaus Kupčiūno. Valandos;
-1« A. M.
1
—
5;
7
—
8
P.
M.
biliai žinomi Lietuvoje skersai ir išilgai.
kvitavimus.
sia savo širdis, mane įžengti Girdėjau, kad gyvena Midland mle- * u•« a «a »a«a«a*81
ate, Pennsylvanljos Valatyojc, Post
Jeigu kuriai stočiai butų j naują bažnyčią, bet aplinky Offlro Tutsoyvlllo. Busiu kiliai dė
O ĮK I RTAS Kaune Liet. Prek. B-vės Tarptautinis Bankas parodys Lietuviam
jeigu jin pats arba kas Ži
priduota daugiau šių suauko bės sutrukdė užbaigimą baž kingas
kelių į taupumų. Kiekvienas Lietuvis, norįs pinigų pasidėti, galės juos į mu
c»a<=ax«#a tmMamiK *
note apie jį, praneštė šitų adresu:
3r«l. Ganai <229
•
tų kuponų, lai tegul ji juos nyčios ir įėjimas turėjo būti
su saugi] bankų dėti.
,
.losrpli Butkevičius
parsiunčia Paskolos Skyriui atidėtas. Misijas vienok- atliko 2015 W. Arnillngc Ate. (bbago. # DR. C. X CHERRYS
YRGAS Lietuvoje sumažės, kada musų B-vės dirbtuvės pradės teikti darbo
IJIKTLVIS DENTIHTAf)
prie Lietuvos Atstovybės, kur kogeriuusia. Moterys |s-r savo
*2201 Wcst 22-nd Ar S<». Is>avltt HI.^Į
Lietuvos žmonėms, musų B-vės traktoriai apdirbs Lietuvos ūkę ir musų
(hl<«go
w
sai jau išsiuntinės pu k vii avi savaitę, o vyrai per savo —
PARDAVIMUI 3 augštų b.znluvus ♦
įjvsiandos: 9:30 A. M. to 12 N*
B-vės sandėliai pagelbės prekes parduoti ir pirkti.
muro narnas. Sinur-rytmls kampas
mus patiems aukotojams nu buvo pripildę senąją bažnytėlę Cannlport
1.00 P. M. to 8:00 P. M.
• II
Ir Union, toliau, 3 šeimynų
• 8’'"2
rodytais adresais. Apie tvar Išpažinties ir prie komunijos gyvenimui namas. Didžiajam namo *# < • »#fi
I, VYRAI ir moterys, nelaukit rytojaus, bet Šiandien prisidėkit prie Lietuvių
randasi 3 krautuvės Ir 12 šeimynų
ką išmokėjimo nuošimčių, pri ėjo beveik visi. Nėjusių galėjo gyvena.
Prekybos Bendrovės. Visus reikalus veskite su Liet. Pr. Bendrovės pagelha
Didelis bargenns, kadangi
{Tel.
Yarrls
fiGCfi
Blvd,
8448
luti būt parduota pirm Birželio 30
ir pirkite jos šėrų kodaugiausia.
|
dedamas atskirtos pranešimas. būti til< keletas asmenų.
Dr. V. A. SIMKU8
d. Tat yra draugijų namas, nisl- j .
Tai gi broliai ir sesers Ame Kaip tikėjime, taip visuome 'laukito M. Mnrtinek, 822 V/. 15-tli Lietuvis Gydytojas, Ghlrnrgas Ir
rikiečiai, pasidarbuokite ir at niniame ir draugijiniame gy Nt., arba P. Vargą, 1908 CmalporT
• Aknierao.
n
PRISIDĖKITE — NESIGAILĖSITE!
Avc. Maino trustisai Tok Cuu.il 7103
890$ N. llalstcd Nt. riilcago.
M
likite savo pareigų Vilnimis venime Atholio Lietuviai stovi
ĮValandos: 10- 12 Iš ryto 1—1 tr
ai vadavimui parinkite aukų, gerai. Visas saVo pareigas
8 vskstr Ned. 19—1$ |« ryto
ANT PARDAVIMO,
Informacijų klauskite ir visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:
Mūrinis
namas
ant.
2
fintų
vienus
papilkite, kas tik galite, dar stengiasi
atlikti
teisingai. blokus nuo hv. Mykolo bažnyčios
............. .... •
Nldėj ir 1 blokus nuo Publn
datuotu hunų. Suprantama, Draugijos, kurias laisvamaniš North
Nchool trečius namas nuo Airių ba.- luiiriiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiKiiinitiuiiiim
dabar perkantieji bonus, ir/.au ki sukčiai buvo Iškreipę iš jų žnyelos Ir mokyklos. Vertės $6800 011, SToI. Ganai $57
ii
riiortgnge $3,700.00 (mokėt “coli"
gūsius nuošimčius privalo «la- gero kelio, atgįja ir stojo kas reikia $3,100. Po 6 kuniburlus — 2 5 DR. C. K. KLIAUGA |
t
pagyvenimai eloktru, vanos 8 pėdų
mokėti.
I.IETUVIS
HENTTNTAH
kart tvirčiau nnt katalikiškų busementns, lotus. 120x25. Atnlšnu- S1821 No. llalstcd Nt., Ghie*g<H
kito i»is savininką vakarai* nuo •
Jonas Vileišis.
pamatų.
Iki 9 vul nubūtomis nuo 12 iki 9
Kampas l*th Nt
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Liet, Atstovas Amerikoje.

Svečiai.

vai.

nedėlionils

nuo

1$

1635 N. Hurmibųte Are.
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9

vai. ĮjjValand.: 9—13 rytų. ir $__t «
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LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway
Boston 27, Mass.
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Piknikas

H

Ber«"> ans Darže, Riverside, III. j
Prasidės 9tą valandą ryte

Chieagos Labd. Sąjungos

•K
Jūsų

Ned., Birželio 19 d., 1921
1,6 i daug suvažiavo. Vieni kertėje
daržo lietuviškai žaidė, kiti
šoko, \|.ar kiti vaikščiodami ar
ba būreliais susėdę šnekučia
vosi. Trumpai valandėlei bū
MUSy REPORTERIO UŽ rys vyrą suėję padainavo kelėtą dainelių. Buvo duotos do
RAŠAI.
vanos* už dailiausi pašokimą
lietuviškai. Svečių buvo net iš
IŠ BRIDGEPORTO.
Garv, Ind.

CHICAGOJE.
SVARBIOS PRAKALBOS
WEST SIDĖJE.
KALBĖS KUN. PROF.
BUČYS.

atsilankymas ant šio pikniko atneš dviguba nauda; viena kad jus gražiai ir dorai

laika praleisite, o antrą, kad tuo pačiu kartu pafemsite našlaičius, kurie jūsų paramos laukia.
Nuoširdžiai visus kviečia,

.

=jį

NAŠLAIČIAI.

IŠ T0WN OF LAKE.
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Ketvirtadienyj, Birž. 16 d. Šv.
Kryžiaus svet. parapijos komitetai
su draugijų atstovais laikys susi
rinkimą pasitarimui dėl parapijos
pikniko, kuris įvyks Liepos 10 d.
National darže, Riverside, 111.

Auksinai Eis Brangyn

Rep.

Liepos 17 d. L. Vyčių 13-ta
ir 36-ta kuopos rengia pikniką
National darže, Riverside, 111.

Birž. 12 <1. ties 32-ra ir AuCICERO, ILL.
Jau inteikta
Prezidentui burn avė. dviejų parapijų vaiffep.
Hardingui milionas
parašų kai žaidė “baseball”: Šv. JurTrečiadienyje, Birž. 15. d.,
reikalaujančių Lietuvai nepri gio su Šv. Mykolo. Nors Šv.^Šv. Antano parapija
laikys
klausomybės; jau patsai kun. Jurgio parapijos - vaikai ge- svarbų susirinkimą par. svet. IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
Prof. Bučys rengiasi
nors rai žaidė, bet Šv. Mykolo dar pasitarti apie ateinančius patnunpam laikui apleisti Ame- geriau. Šv. Jurgio par. vaikai lapijos darbus. Taippat bus A. L. R. K. Federacijos 15-tas
rikę, ir pasidarbuoti pačioje gavo tik du punktu, o Šv. Mv-1 išduotas raportas iš buvusio skyrius laikys mėnesinį susirinki
Tėvynėje Lietuvoje.
kolo par. vaikai keturis. A. parapijos pikniko Birž. 5 d. mą treeiadienyj Birž. 15 d. Dievo
Taigi. Aušros Vartų vieti Garuekas buvo “umpire”. St.
Apveizdos parap. svet.
Rep.
nis Federacijos skyrius ren Rezickas buvo organizatoriu
PRANEŠIMAI.
gia šiandie prakalbas išaiškin mi nortlisįdiečių. BridgeporCICERO ILL.
ti musų žmonėms Lietuvos ir tiečiai teisinasi jie pralaimėję
Amerikos Lietuvių
politikos užtai, kad nortlisidiečiai nėjo LAB. SĄJUNGOS KUOPŲ
Labdaringas Sąjungos 3-eia kuo
pa laikys pusmetinį susirinkimą
padėjimą ir užkvietė kalbėti su jais iš laižybų.
Pinigai
DOMEI.
penktadieny, Birž. 17 d. po pa
kun. Profesorių Bučį, Lietu jiems daugiau energijos butų
Lab.
Sąjungos
piknikas
bus
maldų. Susirinkimas perkeltas
vos padėties žinovą.
davę.
ant Birželio 17 d. dėlto, kad sek
Birželio
19
d.
Bergmans
dar

Taippat kalbės advokatas
Pramatonia laikas, kuomet
madieny, Birž. 19 d. bus Lab. Są
Jonas Brenza,
Metropolitan visų parapijų mokyklos suor že, Riverside, 111.
jungos
piknikas.
State Bankos Prezidentas.
ganizuos
savo “baseball” Visos Lab. Sąjungos kuopos
Visi nariai ir nauji, kurie esate
Ir kitų kolionijų
žmonės [kuopeles ir sutvers Chieagos prašomos nueiti pas savo
gerb.
klebonus
ir
paprašyti,
pažadėję įsirašyti prašomi susieiti.
kviečiami atsilankyti.
Lietuvių mokyklų baseball ikad
tą
sekmadienį
iš
sakyklos
Prakalbos prasidės 7:30 va ninkų sąjungą.
Valdyba.
’»<
paskelbtų žmonėms Labdarių
kare Aušros Vartų-par. svet.
(2323 W. 23-rd Place), Birže
Pirm kokio mėnesio
Šv. pikniką ir paprašytų savo pa- Treeiadienyj Birž. 15 d. Šv. An
našlaičių tano svet. L. Vyčių 14-ta kuopa
lio 15 d., š. m.
Jurgio parapija nupirko bu rapijonų paremti
laikys svarbų priešseiminį susirin
vusį kitnomet O1sfcewskio na reikalus.
Kviečia Federacijos 3 skyr.
mą dėl savo mokyklos moky Visos kuopos, visi labdariai kimą, kuriame rinks atstovus ir
prašomi būti kviesliais savo paruoš rezoliucijų L. Vyčių IX
TIM MURPHY INTARTAS tojų Seserų Nazariečių. Birž.
Itep.
13 <1. pradėta tas namas per draugams, pažįstamiems.Pa- In- seimui.
PLĖŠIKŲ VADU
taisyti.
* rykiine, kad šis Lab. Sąj. pik
ROSELAND, ILL.
Balandžio G <1. Dearborn ge Ligšiol seserys mokytojos nikas butų vienas didžiausių
ležinkelio stoty keletas plėši gyvina mokyklos kambariuo ir-daugiausia duotų pelno.
Apart kitko piknike bus Katalikų Spaudos Draugijos 19
kų užpuolė pastos automobi se. .Joms išsikėlus į nupirktą
lių su siuntiniais. Tuose siun ir ištaisytą namą,
jų buvę šiltų ir šaltų užkandžių. Vir kuopos susirinkimas, bus trečiad.,
tiniuose buvo pinigų ir bon- gyvenimo kambariai bus pa tuve rūpinsis Lab. Sąj. 5-ta'15 d- Birželio' 7:30 vakare, Visų
dsų. Dalis jų buvo
paimta. vesti mokyklai. Jau buvo pra kuopa. Tai-gi visos kuopos, ŠventT P4™™™ svetainėj,
vietos moki- visi nariai širdingai prašomi Visi nariai kviečiami susirinkti,
Vyriausybė paskelbė $350,000 dėję stokim t i
nuostolių.
įeanis. Dabar yra beveik 900 pereiti per gerb. pramoninkus Turime aptarti svarbius reikalus,
Federaliai agentui su pas mokinių, kurie reguliariai lan ir paprašyti- paaukoti valgo- Prašome atsivesti ir naujų narių,
mųjų daiktų, kad kuornažiauValdyba.
tos' inspektoriais susekė, kad ko mokvklą.
>ia reiktų pirkti.
tų plėšikų vadai yra žinomas
IŠ CICERO. ILL.
Darbuokimės, dėkime pas Lietuvos Vyčių Chieagos Apskri
Chicagoje gatvių šlavėjų ir ki
tangų,
kad paskui pasidžiaug čio choro praktika įvyks ketverge
tų darbininkų unijų
viulas
ir pėtnyčioj, Mark White Square
Tim
Murphy,
vadinamas Kun. Prof. Bučiui Išleistuvės tume gražiais vaisiais.
Parko svet., 7:30 vai. vak.
A. L. R. K. Federacijos 12A. Nausėda,
“Big Tim.”
Lab. Sąj. Centro pirm. Visi choristai prašomi atsilanky
♦Suimtas
E4ward Geimu. tas skyrius, Šv. Antano para
ti.
•
Z. M., rast.
pija
ir
visos
draugijos
ruošia
Tasai išpažino viską apie pa
vogimą siuntinių ir išvardino iškilmingą šeimyninį vakarą LAB. SĄJUNGOS KUOPOMS.
dalyvavusius tame darbe. Da- atsisveikinti su visų eieeriečių
Visos Lab. Sąjungos kuopos
lyvavo ir pats Murphy su ke mylimuoju gerb. kun. Prof.
Pi*.
Bučių.
Šv.
Grigaliaus
Gieprašomos iš kalno priduoti
liais savo adjutanlais. Murphy
padėtus pinigus. Jeigu pirksi mu
dorių
draugija
dalyvaus
prog

pikniko rengimo komisijai są ui
ofise padalyti vogimui pie
ši}
rekomenduojamus.
užtikrintus
rašą, kiek katrai kuopai yra
nai Tas žygis atliktas pavog raminėje dalyje.
PIRMO MORCECIO
Vakaro diena bus paskelbta paskirta išrinkti darbinirtkų,
tu automobiliu.
AUKSO BONDSUS
kad galima butų žinoti kiek Procentai limoksml du kartu | metus
Murphy uošvio namuose at paskiau.
prie kokio darbo stovės dar blle vienoj bankoj.
rasta dalis pinigų.
Birž. 13 L Šv. Antano mo bininkų.
Bondsat po $100 Ir 1500. Oall pirkti
Ir lengvais timokėjlmals.
kyklos mokinių — mergaičių
Lab. Sąjungos piknikas bus
VEIKIAI BUS NUOSPREN
Nekalto Prašilk Panelės Šv.
Birželio, 19 <1., Tautiniam Perkame, parduodame, mainome Ir
DIS.
dr-ja įrengė išvažiavimą Lin (National) darže.
duodame Informacijas apie Įvairių
koinp. iėrus.
coln parke. Kartu išvažiavime
Pikniko dienoje visi darbi
Federalis teisėjas Lnndis va
drtlyvnvo vietos ir keletas ki
Kretpkltles Į Lietuvių (staiga
ninkai iš kalno prašomi anksti
kar paskelbė, kad jis kuoveitų parapijų kunigų.
PEOPLES INVESTMENT CO
suvažiuoti daržan.
kinus išduos savo
ištarmę
220 8. States Ktretjt
Room 1422
Kurią-nors dieną )w) sekma
A. Nausėda.
klausime užinokesnio darbi
Tel. Ilarrlson 2024
Chicago. III.
ninkams prie namų statymo. dienio Šv. Antano mokyklos
Ir nedeimmia nuo 12 iki (
Šiuo pranešu visoms Lab. Są Kasdien
Karpenterių
unija nenori mokiniai turėą išvažiavimą Ri
po plet
jungos kuopoms, kad atvirutės
sutikti su teisėjo nuospren versi<|ės miškuose.
jau atspausdintos ir gaunamos pai ■ 00©«©©©*>ųo<xr»0«yxx»o»«*
džiu. Nors nežino, kiek iįžnioBirž. 13 d. Šv. Antano pa mane.
VALENTINE DKP^MAKtNO
kesnio bus paskelbta, bet sa
ft
i
= 1
C0I.LRGR8
rapijoj įkurta Amžinojo Ro
Tų atviručių galima bus nusi- 4905 8. Hslstnl.
2407 W. Mndlent.
ko knrpenterini nesutiksią.
1850 N. Wells Ht
Pi
rkti
ir
Lab.
Sąj.
piknike
Birže

žančiaus
dr-ja.
Anot vietos angliškos spau
1 187 Mokyklos Junyrt. Valstijose
lio
19 d.
Moko Siuvinio. Patternu Kirpt
dos, apie 20,000 darbininkų
nw, Deslgnlng blsnlul Ir Bernams
Jų
gulima
bus
gauti
taip-gi
ir
CHICAOO. ILL.
duodamos dykai. Diplomai
į, vakar turėjo gauti
darbus
sekančiame Lab, Sąj. Cėntro su Vietos
Mokslas
lengvais
atmokėjimals
prie namų statymo.
Kleaoe dienomis tr vakarais
Pa
Birž. 12 d. L. Vyčių Chi sirinkime.
kalauklt knygėiėa
eagos Apskritys įrengė pikni
Nausėda,
Tai. Baaley l«4l
•▲RA PATEK. ptrmlnlnKA
Žmonių |
GARSINKITĖS “DRAUGE.” ką National darže.
1928 N. Leavitt St.

Gbusi 7 %,ti%
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\

IRKITE jų dabar kodaugiau-

|j šia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siuskite saviesiems į
LIETUVA.
v

1

t

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:
“Draugas” Publ.

Co.

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30
Ofisas SU* Ko.
Kertė 82-ro Hu.
'

melai.

Morgan Kt.
t'hi«a«ro. III

.l$u du ilginu rūkysi—Tuo dauginu paiuėgM J.km,
Pareikalauk musų Kataliogo No. 4.

8PHCTJA.1JHTAS
Moteriškų. Vyrlikų, taior>
nl&kų Ilgi/.
OFISO VALANrios

I. 1. Letvis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
'Didžiausias Neprigul mingas Fabrikas PasnuliJ.

Iki » PO pietų, nuo • •»’ »

ilą vakare.
Nedėllomls nuo v lk< t po piet

Telefonas

Vare-
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M. T. STRIKOL’IS J

fl f.letnvls
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Gyitytnjas

l*eoplea Teatro

ĮSI H w. 47 Ib Ktr.
Ivalandos: K Iki 8

Chirurgas
Name

I
I

vak.Nedėl

|

j

Bes. 2914 W. 4sr»lMirei
Nuo ryto Iki plet. - .
•Tel. McKIeley 2<tx

|

j
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LIETUVOS ŽURNALAI

[
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(olgykito ' gražius, turiningus
liilkraftėiuR knygų foriruito.

Telefonas V«*> Kuri n

DR. A. A. ROTH,
Gydytojas

Mp«x4Jellsl*s

rl

’

Moterl«kp,

Telnfimae

l»eo»er

I
|
i

g
J4729 So. Ashland AvenurJ

mėnesinius

Nuin.

.50

Gunylojns, dynslėki.lsl skiriamas InlkrnStls,
Dvasinio
turinio
raStal Ir oflctjaflnės bažnytinės žinios. Numeris ..........................
.25

|

f.valgžilė. katalikų dvuslėklesinr.ts reikalams. Orullų apysakų, ži
nių Ir dvasinio turinio raitų Numerio ka nu .........................................25

|

Turimo vėlesnių Ir sonoanlų numerių Alų žurnalų. Jie yra mokslo
ir ISmintles Šaltiniai, puikiausias dvasiai maistas
Siųskite užsakymus Šiuo antrašu:

»«»«

; DR. CHARLES SEGAl •

iėleldžinmus

lu-uiigljn, literatūros, mokslo Ir politikos gumulus.

Vyriškų
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Lietuvoje

Lietuvos Mokykla," mokslo lalkrnfills, pnėvystns mokymo ir auk
lėjimo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris $1.50

J

Cbirume-

Valkų ir v<-<u ehnml*.ku Uitų
VALANDOM: 10—11 ryto 9—» p.
pietų, 7—H vak. Nekėliomis IO—- ii o
Ofisas MM Ro. Halnted HL. Olilsme

|

lingu dalyku.
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Husas

Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle
lių ir kitokių draugystėm reika-

A. J. POŽĖLA
1908 W. Division Str. Chicago.

5'
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4
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Tek HouL I««I

<ikl 12 ryte

Res.
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Trečiadienis, Ęirželis 15, 1921

*

“DRAUGAS” PUBL. CO.
Chicago, Illinois.

2334 South Oakley Avenue

Perkėlė aeavo ofisų po omu

RpecIJallstas

■

|D*IOVV. MOTKRŲ Ir VVRŲ 1J«I|
gvalaodosnuo 10 iki 12 lėryto: nno|
B2 Iki K po pietų; nuo 7 Iki Ii
gvakaie Nedėtomis 10 kl< I
Telefoną* Drevei 28M0
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Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Pignlka
Mažuti Dums*

S. D. LACHAVICZ
THVT8 OK ARI IRIUS

Mala

ilts atasasatatl.

Pi.

IBM
TeL Caa

UI.

11M

Tikras tori paalraMyma.

Kaina

|p»i.msulM ultriAtavSM. koplrisiial*L R«M
įkais msldllu slsllsuktl. o «i
darbe

I2SI4

V aistas Kuris
Re.kaiingas Visiems

*r*nj»s nHl.rlntl. OelsSlM
»rs
priMutlml MUUaa.il'

’ARTER’S IRON PILLS
Zunis pagelbės, pam.-glnklte

<

