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ARKIVYSKUPAS APGAI
LI ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ
PADĖTĮ
"*"

——————

PILGRIMAI APLANKĖ
ŠVENTAS VIETAS.
ROMA, birž. 24 (suvėlinta).
Suv. Valstybių pilgrimų bū
rys, knrs iš Neapolio gegužės
t*> d. išvyko Amerikon, aplan
kė -šventąja Žemę ir Roma.
Šventojo Žemėje
piligrimai
Didžiąją Savaitę praleido. Bu
rio dvasinis direktorius, Ar
kivyskupas Daeger,
Didžio
sios Savaitėj dienomis ten ee
lebravo pontilikales .šv. Mi
šias.
Verbų sekniadienj, Di
dįjį Ketvirtadieni, Penktadie
nį ir Šeštadieni iškilmingos
apeigos įvyko šventojo Grabo Bazilikos.
Atvykęs, Romon amerikonu
būrys aplankė Assižių, kur
Arkivyskupas taipat celebravo pontifikales šv. Mišias.
Pirm kvyksiant namo Ar
kivyskupas Daeger labai ap
gailėjo Šventojoj Žemėj padė
tį.
J i s nutylėjo apie politi
ne ten betvarke.
£et pažy
mėjo, kaip tai šventose Vie
tose įvairios
krikščioniškos
sektos kitos paskui kitas ]>aeitiui naudojasi tomis pačio
mis koplyčiomis ir tais pa
čiais aukuriais, kur katalikų
kunigai atnašauja Dievui ne
kruviną auką

!

Anglija Priešinga Francijos
„Norams
,

m

..

MACDONALD NENORI PASIRAŠYTI APSAUGOS
SUTARTIES
H E R R I O T O KELIONE L O N D O N A N
NEPAVYKO

PRASIDĖJO BALO- C H I C A G O J E .
TAVI&iAI UŽ
KANDIDATUS. KETURI IŠSIGELBĖJO 30K•

NEAV YORK, birž. 26. —
%-v
Namuose, 231 W. 23 st.,
Šiandie demokratų
partijos
Gaisras
konvencijoje prasidėjo ba!o- naktį kilo gaisras.
prasidėjo apačioj.
kuomet
tavimai už kandidatus.
Paskelbti kandidatais j pre-,antrajam aukšte miegojo A.
zidentus šie i
ą La Mapntia, 45 m., su oViem
•Senat.. ITnderwood iš Ala- sunais-, 20 ir 21 m., ir viena
bama.
' * 4 | f l dukterimi, 12 m.
Pirmutinė gaisrą
pajuto
» Senat. Robinson iš Arkanduktė.
J i tuo jaus paižadino
sas.
Pasirodė,
William G. McAdoo iš Cali- tėvą ir brolius.
forma.
kad liepsnos gau griaužė prie
Gub. ^mith! iš New Yorko. šakio ir užpakalio t repus.
Nebesant pagelbos, momen
Buv. sen. Saulsbury iš Detaliai visi nutarė šokti per
laware.
langą gatvėn.
Taip ir pa
David F . Houston.
Senat. Ralston iš Indiana. daryta.
Visi keturi susižeidė ir pa
Gub. Davis iš Kansas.
imta ligoninėn.
I
Tuotarpu
ugnis 5r gaisri
ALKOHOLIS GAMTOS
ninkų liejamas vanduo pra
DARBAS.
gaišino jų visą mantą, kuri
Tad žmogus negali but apskaitoma ligi 3000 dolerių.

PARYŽIUS, birž. 27.
—įrašyti pasižadėjimą, kurhiomi
Gryžęs iš Briukselio premie-»turėtų
but
garantuojama
ras Herriot sušaukė ministe- ] KYancijai apsauga,
kabinetą posiėdin.
Posėdis j /Taipat premieras MaeDoįvyko Elysee rūmuose pirmi- nalcl nesutiko sut francuzų paninkaujant prezidentui Don- žiūromis Rhinelando okupuon^orgue.
tės reikale.
Francija nori,
Premieras Herriot raportą- j k a < l t o s okupuotės pradžia
vo apie savo konferencija* su j.(peiLkiolikai metų.) butų tik
Anglijos premjeru
MaeDo- tuomelį kuomet Vokietija išnaldu ir Belgijos
premieru j tikrųjų pradės inokėti kontribuciją.
Tuotarpu Franci
Theunis.
ja Rhinelandą jau šešti me
baudžiamas.
Apie ministerių posėdžio
tai okupuoja.
pasekriiPs* ir apie Herrioto ra
Kuomet Anglija nesutiko
OMAHA, Nebr., birž. 27.—
portą nepaduota jokįų ofici
su Francijos norais,
dėlto Kituomet George 'Simona iš
aliu žinių.
premieras Herriot. prikalbino j Fillmore apskrities patrauk
Bet laikraštis " L l n t r a n s i - 1 premierą MacDonaldą atei- tas teisman af "moonshiiie"
g e a n t " paduoda žinių, kad jnanti rudenį keliauti Gene- gaminimą. J o namų rūsy ra
p r e m i e ^ Herrioto
kelionė jvon ir ten Tautų Sąjungoje sta 10 galiom? alkoholio.
Londonan nepavykusi., Ang-j ieškoti pagelbos. MacDonald
Simmons teisme teisinosi,
lijos premieras atsisakė pasi- sutiko.
kad jis norėjęs* pasigaminti
paprasto ūksiu** pagal jo uoš
vės duoto jam recepto.
Jis
katilan su 10 galionų; vandens
įdėjo recepte nurodytą kiekkybę cukraus ir vieną svarą
mielių.
Už-kiek laiko van
duo nevirto uksusu, bet alko
JAM P A S I Ų S T A REIKALINGŲ INSTRU holiu. K a d taip įvyko, .jis
negali but kaltas.

S. Valst.
Daly
vaus Londono Konferencijoj

DAMI PER LANGĄ.

'
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Ko Reikalauja Gompers Nuo
Demokratu
NEAV YORK, birž. 26. —
Amerikos Darbo Federacijos
prezidentas Samuel GomperS
vakar demokratįų konvencijos
komitetui, kurs gamino plat
formą,
įdavė
organizuoto
darbo reikalavimui.

i

3. Panaikinti transportacijos į statyme, 1920 m., darbe
[ paliečiančius straipsnius.
4. įVisiems praėįusio k&rė
laiku sužeistiems kareiviams
duoti pilną rehabilitaeiją>
5. Sumoderuoti Volsteado
Gompers sergantis, nursės įstatymą, taip kad gyvento
lydimas, komitetui įdavė raš* jams butų grąžintas alus su
tą ir pažymėjo, kad darbo 2.75 nuoš. alkoholio ir leng
reikalavimai yra didžiai svar vieji vynai.
6. Pravesti konstitucinį abus ir kaipo toki turi but pa
dėti demokratų partijos plat mendmentą, sulig kurio Kon
gresas dviem trečdaliui balsų
formom
kiekvieną
Kuomet konvencija tai at (galėtų sugriauti
liks, demokratų partija visuo Aukščiausiojo Teismo isspren
met gali pasitikėti organizuo- dimą, kad tas ar kitas įstaty
to darbo palankumui
atėjus mas nėra konstitucinis.
rinkimų dienai v
7. Suv. Valstybėms \ prisi
Darbo reikalavimai šie:
jungti prie T. Sąjungos ir
, 1 . Atšaukti prieštrustinį įs- prįsidėti prie Internacionalio
tatymą, kurs šiandie kai-ku- Tribunalo.
riuose atsitikimuose atkreipia
8. Panaikinti
"injunetiVAIKAI RAŠO GRASINAN mas ir prieš organizuotus/ o n s " darbo disputose.
ČIUS LAIŠKUS.
larbininkus.
9. Legalizuoti teises darbi2. Ratifikuoti vaikų darbo nįnkams jungtis į amatų uni«
Polieija suėmė tris 15 ir 12
jas savo likimo apsaugai.
konstitucinį amendmentę.
metų vaikus, kurie vienam ce
mento kontraktoriui pasiuntė
VEDAMI TARDYMAI.
ĮUispuolimo laiku du asmeniu
N
grasinantį laišką, reikalauda
pašauta.
mi paskirtu laiku nurodyton
Užvakar popiety išgriuvo
vieton pacLcti 56 doleriu.
Borella hoteKo siena, 209 W. AREšUJOTAS DBNUSTAS
Kohtraktorius padėjo tuš Van Burenj st. Siena griuvo
čią nuo "cigarų dėlę paskir- ant šaligatvio, Visai netit'ėPolicija areštavo Dr. A. C,
ton vieton.
Kaip tik vaikai tai, kuomet nemažai žmonrfų Stafford, 46 ^metij dentiStą^^
atėjo paimti dėž<?, policija
228 Western ave., Blue I s - :
<\lo.
tuojaus juos sučiupo.
Vien a moteriškė ant vietos land. J i s įtariamas šatro o-

Kilus gais
žuvo ir apie 15 kitų sužeis fiso padegime.
^Sakoj, katalikai turi ašaroti
PAKLIUVO CICEROS
ta. Kai-kurie pavojingai.
rui, policija įsilaužė jo ofi
žiūrint į tas sektas, į viso
SALIUNINKAi.
Autoritetai veda tardymus. sam kur rado žibalu aplietų
kius išpažinimus, kurie atsi
KCIJŲ IŠ W A S H I N G T O N O
Kuomet žinota, kad
rotelio skudurių. * Keturiose vietose |
metę nuo tikrosios Dievo Ba
Prohibicijos agentai CiceNežiūrint to, teismas jį at
siena nestipri, delkogi :žmo- ugnis buvo'pakilus.
žnyčios, nuo Vyriausiojo Re
netikė
Simmons ape- ros saliunuose atliko
\VASHTXGTO\ T , birž. 27.— I žingsnis grąžinti Europai n o r- rado kaltu.
„
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'nės neapsaugoti.
—:
J
n
>>
<f
gimojo Krikšėionių Ganytojo,
Konfiskavo;
liavo
aukštesnin
teisman.
A-M"^
reidus
FINANSINIS KRIZIS
klaidžioja kaip kokiuose ru Snv. Valstybių vyriausybė, ga fnalę ekonominę padėtį, kuo"moonshi
daug
svaigalų
peliacijos teismas palaikė žeAUSTRIJOJE.
MERGA PAPUOLĖ
knose, saivaip ieško išgany vusi pakvietimą dalyvauti ren nuj Suv. Valstybei gyvai, inte l m e s n ė s
n
ė
s
^
-taipat
galybę
alaus
baDėlto a m b a s a d o instancijos
teismo
gi amo j santarvės
valstybių resiKhiasi.
AREŠTAN.
mo.
mi0S rend
čkomis.
Kaikurie
saliuninVIENNA, binž. 27. —Čio
P ikonferencijoj Londone, tuo- r i ui Kellogg siunčiama reika-!
K a s blogiausia, kad į kaiTuomet Simmons kreipėsi kai išpažino, kad visas laikas
idant jis
jaus pasiuntė reikalingų ins lingu instrukcijų,
Policija suėmė Louis Ber nai pakilo pavojingas finan
kurias šventąsias Vietas ka
jiems
buvo
lengvas
daiktas
sinis krizis, kuomet uždaryta
trukcijų ambasadoriui Kel dalyvaUjtų rengiamoje Londo aukščiausian valstybės teis
nardo
ir
Margaretą
Byrnes,
j
talikai visai neįleidžiami. P r o
gauti alaus tiek, kiek norima,
logg Londone, idant jis lanky ne konferencijoje, kuri prasi man. Šis (Sinimoną išteisino.
24 m. Abudu kaltinamu' už Depoziten banką. Kitos bantestantai ten vyrauja.
kiek
galima
išparduoti.
dės liepos 1$ d., su tikslu pri Aukščiausias teismas išaiški
tųsi busimoj konferencijoj.
puolime vaistinės* 5430 West Vos mėgino t$ įstaigę gelMtL
pervelu.
Nestebėtina, jei Apaštalų
Apie tai paskelbta iš Bal žiūrėti, Suv. Valstybių inte no, kad iš vandens, cukraus
Madison st.,
birželio 17 d. Bet vasirodė j a u
ir mieliij alkoholį padarė ne NAMŲ STATYMAS EINA
Sostas darbuojasi įvesti tvar tųjų
Rūmų.
I r pažymėta, resų ir informacijų-. ; dėlei.
Policija ieško dar kitos mer Tūkstančiai žmonių nebeteko
.Tai gamtos dar
PIRMYN.
ką Šventojoj Žemoj.
kad ambasadorius
Kellogg, Pulk. Logan vyks
asistuoti Simmons.
gos, kuri plėšikams šoferavo. depozitų.
bas.
Už gamtos darbą žmo
konferencijoje
dalyvaus su ambasadoriui K e ^ g ^ '
ChLcagoje namų
statymas
gaus negalima bausti.
Jis
BIJOSI MONARCHUOS tikslu prižiūrėti amerikoniškų Aiškus nusistatymas.
eina pirmyn, neatsižvelgiant į
nekaltas,
luiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiinuiiitiiiiiiiui
interesų, jei tie bus liečiami,
IŠKILIMO.
brangenybę. Kaip medžiaga,
Iš to pareiškimo
paaiški
h* gauti reikalingi} informaci
taip darbininkai begalo bran
kuoaiškiausias Suv. Valstybių
UŽDRAUS SIUSTI
P E K I N A S , birž. 27. — Ki jų apie- situaciją Europoje.
gus..
Bet žmonės ir kontrakAUKSĄ.
nijos parlamentan įduotas su
Pulk.
James A. Logan, nusistatymas. Tai toksai, ko
toriai to nežiūri.
manymas abdikavusiam impe- kurs yra reparacijų komisijoj kį kursą buvo paėmęs išpat
MEXICO C I T Y , b i r . 27. — Žinovai sako, kad palyginus
rat. panaikinti .titulą ir suma observeriu, taipat keliaus Lo prodžių prezidentas^ HardinPrezidentas Coolidge Patirta, kad artimoj ateity su perniai metais namų sta
žinti pensiją.
Bijoma, kad ndonan, kur asistuos ambasa gas.
su
valstybės
sekretorium Meksikos valdžia žada pas tymas padvigubintas ir todėl
buvęs imperatorius neatgai- doriui Kellogg.
Hughes tad visas laikas lai kelbti dekretą, kuriuomi bus namų nuomos turės atpigti.
vintii monarchijos.
P E R
Baltųjų
Rūmų
uždrausta iš Meksikos išvežti
kosi ti paties kurso.
Manchu, Kinijos imperato
CHICAGO. — Šiandie ne
pareiškimas.
auksą
į
Suv.
Valstybes.
iTas nusistatymas i— jokiu
rius, buvo priverstas adbiduo
pastovus oras; pramatomas
Iki
šio
laiko
kuone
visas
Europos
Ambasadorius Kellogg per būdu nesimaišyti
t i 1912 m. J a m palikta visi
lietus, griausmai; maža at
Meksikoje
gaminamas
auksas
Kituomet
Geo.
Simmons
iš
siuntė
Washingtonan
Londo
titulai ir metinės pensijos 4
maina temperatūroje.
f
buvo
išvežamas
į
Suv.
Valsty
ir
observuoti
tų
valstybių
ve
no ir Paryžiaus pakvietimą
milaonai dolerių pripažinta.
NES, "DRAUGAS" pgjausiai «ui*
bes.
damus
rejkalus,
ginti
ameri
J i s gyvena taip vadiname santarvės valstybių konferen
AR ŽINAI, KAD
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
koniškus
gyvuosius
interesus.
Uždraudimo
priežastis,
sa
"uždraustame"
imperato cijom
GAS** siunčia per didžiausią Lietuvos
Chicagoj dabartiniai "savinin
koma,
tai
noras
sustiprinti
riaus mdeste.
Tai Pekino
banką — UKK) BANKĄ.
Gavęs pakvietimo
tekstą
kai Palmer House ketina pas
Meksikos
sidabrinius
pinigus*
LIETUVOS
JACHT-KLIUdalis, apjuosta kanalu ir mu- valstybės sekretorius Hu|>hes
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
tatyti didžiausią viešbutį vi
kurių
kaina
užsieniuose
puo
rais.
•***
nuvyko į Baltuosius Rūmus, BAS PRADĖJO NAVIGA
same pasaulyje jis turės 68
ir doleriais: perlaidomis, čekiaSs-drafla.
CIJOS
SEZONĄ.
kur konferavo su Prezidentu.
kambarius daugiau kaip Pen
tais ir telegrama.
nsylvania viešbutis New Yor
"DRAUGAS," PUBL. OO.,
P I N I G U K U R S A S . Paskui iš Baltųjų Rūmų pas Nuo birtželio 1 d. Lietuvos
PERSHING
AS
PAS
kelbtas toks pareiškimas*
ke. Ar žinai, kad Helmar Ci— f
•
Jacht-Kliubas pradėjo š. m.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, HL
KARALIŲ.
«
garetai yra supekiuoti kieto-J
Lietuvos 10 litu '
$1.00 "Administracijos
noras, navigacijos sezoną. Kol kas
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. v a t
BRIUKJSELIS, birž. 27. —• se skrynutėse kas apsaugoja
Anglijos sterl. svarui 4.45 idant Dawes'o planas (ekspe- veikia 6 irklines ir 2 burinės
Sekmadieniais uždaryta.
Y^S^W
generolas juos nuo .susilaužymo, gi kiti
Francijos 100 frankų
5.47 rtų planai) turėtų but kuo- valtys. Netrukus Jacht-Kliu- Suv.
imiiiiiiiiniiiittiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuimuiiHiiii
Italijos 100 lirų
4.34 j greičiausiai vykinamas.
Nes bas mano įsteigti plaukioji Pershing priimtas pas belgų supekiuoti pakeliuose! Tlikrai
(pamėginsi T'urkiSk^ tabake.
Šveicarijos 100 fr.
17.59 tai yra pirmutinis
būtinas mo mokyklą i r yrimo kursiu*. karal«| karaHžfcoj pily.

Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ

PJNIGUS
ii

1

DRAUGĄ"

• •

1
*•"

l ^ n k ^ n i s , Wrf• - •

LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

KATALIKŲ PASAULY.

• M

LAISVIAUSIAS KAMPELIS ŠIAMĖS AMERIKOJE,
•

"DRAUGAS"
Eina kasdieną išskyros nedėldienius
-, Mitim
f^M
Pusei Meti}
$3.00
Už prenumerata, mofcasi iškalno. Lai%aa ak&itosi ano užrašymo dienos,
M nuo Naujų Metų. Norint permai«fU adneas visada reikia prisiųs
ti ir ienas adresas. Pinigai geriau•ki iiųsti išperkant krasoje ar expreso ,liloney Order" arba įdedant
ptsifUf i registruota laišką.
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SV!IKATA-BRA1*GWS

P

į

KINIJA.

(Tąsa)

TURTAS.

Valdžios kriais.

— i

Pietų Afrikos Unijos minis
KOVA UŽ KALBĄ.
Misijonieriai .kankinami.
čiaias i*aumeiums ir • visam
VANDUO IR SAUISĖ.
,
,
terių
pirmininkas
J.
Ch,
Jr
Svetimtaučių misi jonierių
ieilu
kūnui. Žmogus
nusimaudęs
Kitose Kanados provincijose, kame francuzai sudaro <de •«
.,
. . . . . .
Y
I
Y
zl
•
i
i
-.
-i
'kmuts
pasidavė
dimisijom
kankinių Kinijoje nuo
A
jaučiasi lengvutis, linksmas,,
.YJW
,
t
ą
ar
mažesnį"
nuošimty,
anglai,
kaip
pas
>mus
Ameriko
Vanduo ir gšimtmečio pradžios buvo 7 s i m
turi didesnio noro valgyti, ir
aule, tad vivyskupai, 8b' kunigai; 8 bro je, visas teises mokyklose pasisavino vien anglų kalbai, ki- -Gaudo alkolį
miegoti galhna geriaus.
Prohibicijos
agentai
galų
tiems
nieko
arba
tik
trupinius
tepatekdami*
Tad
tenai
drą
sugeriausios
liai vienuoliai^ ir 19 vienuo
Prie progos reikia pažymė
Dievo duotos
lių seserų. Sulyg tautomis šie sus francuzai pakelė pirieš anglus tokią, kovą, kokia mes gale po sesių mėnesių darbuo
ti,
kad nutukusiems norint
kankiniai už tikėjimų, šiaip vedem prieš Rusijos gubernatorius iki 1914 m. Angliškos tės sugavo garlaivį "Tabogyduolės, fe
nukilti sau lašiniu*, <viėton
dalinasi: 80 franeuzų, 16 ita Ontario Provincijos švietimo miništeiris galop buvo privers ga", kuris pristatydavo Ame
aule -užmuša
s'av
alsfcntie, Jpttškuoti, pra
DRAUGAS PUB. CO.
rikai slapta degtines.
ligų
perus
lų; 16 belgų 5 Rolandai '2 vo tas pasakyti, kad niekuomet Ontario mokyklose nebuvo taip
kaituoti, — tai daug pato
daug francuziškai. mokinama, kaip dabar tą kalbą jam už Birželio sniegas.
(mikrobus),
kiečiai ir 1 ispanas.
8334 So. Oakley Avenue
giau ir sveikiau nuplauti sa
draudus mokinti. P. Heroux entuziastingai tvirtino, kad fran
Chicago, Illinois.
Franeuzų kilmes kankiniai > euzai nemaną paisyti jokių uždraudimų ir toliau vesti mo- • 22 birželio d. rytinėj ir vi Dr. AL, M, RACKU8, - gi vanduo vo taukus besimaudant, beTel,
Cicer*, T37
45 priklausė užsienių Misijų kyklas savoje kalboje, o angliškas mokyklas boikotuoti. Gir durinėj Albertus valst. daly 1411
ir plaukojant vandenyje.
So. OO-tb Av«, atskiedžia
TO. Roesevelt 7791
Cicero, I I I .
draugijai Paryžiuje, 8 Loza- d i "drąsiai kovodami mes dar niekur nepralaimėjom". Jo prisnigo. Nepaprastas įvykis.
fMiiiifitnfnnnfniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinu
išplauna iš kūno visokius, to-= Vienok maudyties reik pro
Įrištai, 7 Jėzuitai, 7 Mažųjų kalbos beklausydamas, pamaniau sau: palaiminti drąsos tu
ksinus ir nuodus. Daktarai tingai. Jei maudysis perilgai,
Nepasitiki bolševikais.
TRUPINIUKAI.
I Brolių Marijos Instituto, 2 iš rįntįeji, nes jie ilgai gyvens... Juk ir mes. lieutviai, nieko
latrai dažnai, tūlus ligonius f o ypatigai jei perdaug nar
Mažesniųjų Brolių vienuoli- j dabar neturėtume, jei ne drąsus Basanavičiai, Kudirkai,Bara
Franeija nemananti'sueiti į ^ h e l i o t e r a į J a '(m e l e k t r o s dysi, daužyaies it y lydeka,
Laikraščiai praneša, kad jos. Seserys kankines 6 šv. ąauskai, Tumai ir daugybė kitų did/iiiji lieiuvių.
artymesiuus politinius santy-1 v
4IJ
- , ^^ • ^ >
smarkiai plaukiosi, tai yra
..«.V
i
arba.
saules
spinduliai)
ir
su
kUis
su
bolševikiška
Rusija
Londone per radio buvo gir Vincento Pauliečio; 2 Sese
Man teko taipgi girdėti, jog kakur ir Jungtinėse Vals
hydroterapi.ja (su vandeniu) pavojus gauti-širdies ligą.
dėtis žmogaus širdies pla- rys -Apveizdos de Portieux, 3 tvbėse (fle., N. H. Vt. Mass., R. L, Conn.) francuzai labiau nepasitarus su Suv. Am. Val
,ydo.
ft
f /Jei oras vėsus, tai riek
Pranciškonės
misijonierės.
kimas Pittsburge, Pa. Kohim
gerbia teisybę, negu kreivus įstatymus. Buk jie kaikur mo stybėmis, sako "Matin".
Visiems, pradedant nuo !j gai (nesimaudyti, arba gt?
Franeuzų kilmės 5 kauki kina daug daugiau gimtosios kalbos parapijų mokyklose, m
bas iš Europos Amerikon ke
metų amžiaus, yra labai s- riaU visiškai nesimaudyti, nes
Belgų karalius Albertas
liavo 70 dienų, o nebužUgo mai yra Bažnyčios priskaity- gu —Ameoikos {statymai leidžia. Ir sako jog policistai tu\eika maudyties saulės spin iš persišaldymo galima susir
suteikė
metiniam
lakiotojų
.
ti
jpalaimintųjų
skaičių.
Liu
iš Europos bus galįma atlė
4 daugiau sarmatos. už į s t a t y m ų , leidėjus ir sarmatinasi
., • •
duliuose ir jūrių, upės*, ar gti.
kti <A.merikon į vieną diena. dvikas Duf resno, vysk. už franeuzų vaikus iš tautinių mokyklų išvaikyti. Taip, teisy konkui-sui žymią davaną lai
Nardant po vandeniu, reik
ežero vandenyje.
mėt?..
Dar neseni laikai, kada jį§ tikėjimą jam" nukirto galvą bes pamylėjimas ir drąsa daug gera padaro....
Džiova sergantiems, prie būti iitsargiam kad
ne^ e w Yorko į Kaliforniją rei-' 14 rugsėjo 1815 m. 64 amž.
Italijos fašistai.
kiekvienos progos reikia mau įtraukti į nosį vandens. Kas
MONTREALIO LIETUyiAI.
kėjo keliauti keletą mėnesių, metų.
Bolonijoj, Turine, Palermo (lyties, ypatingai gulėti *ant I tankiai įtraukia j nosį vano šiomis dienomis vienas la
Mažoje Montrealio lietuvių parapijoj daug gyvumo at
Palaimintas Jonas — Pran
smėlių ir kaitinties prieš sau Į dens, tai gauna kurią nors
kūnas
perskrido Ameriką ciškus Clet, Lazaristas už sirado, kai atvyko čia klebonauti uolus veikėjas kun. J. Da je ir Trente j vyko didelės fa
lę. Žinoma, reikia būti at 1 nosies, arba ausies ligą.
šistu
manifestacijos;
fašistai'
skersai į 18 valandų.
muštas 18 vasario 1820 m. knys. Jis, kaip ir kun. Vyšniauskas, organizuoja visas gy
sargiems, *kad nepersial sinus
Labai yra pavojinga išsystovi
visoj
-Italijoj
už
savo
72 amž. metų.
vas parapijos paiegas ir, rodos, jam labai gražiai ten seka
ir nepersišaldžius.
kio perilgai kaitinties prieš
Mašinų stebuklai stebina
p a l. Jonas—Gabrielius Per si. Skubiai jis mokinasi franeuzų ir anglų kalbas. Lr jau da vada Mussolini.
Reumatizmu ir strėnų gėla saulę. Saulės spinduliai, tai
žmones ir verčia juos didžiuo boyre, nužudytas 11 rugsėjo bar spėjo įgyti stambių pažinčių ir puikų įspūdį padare Vokietijos nacionalistai.
sergantiems patartina mtfady lygiai kaip virintas vanduo,
tis savo pasisekimais. Savo 1840 m. 38 amž. metu.
Vyskupijos kanceliarijoj.
,
Vokietijos nacionalistų va ties trumpai, bet koilgiausia gali žmogų nuplikinti, jei
pasididžiavime žmogus nebe
Pal. Augustas Chapdelaine
Jei Čia butų dar viens kitas stambesnis lietuvis inteli das LVrgt pa reiškė savo fra kaitinties prieš saulę. Dau jo oda yra baltute ir nex
mato vieno didelio ir pama nukirsdintas Kouang-si 22 d. gentas, tai ši kolonija taptų pavyzdys daugeliui.
kcijos stovį prieš ekspertų gelis tokiu budunot pasigy- pi*atusi prie saulės spindu
tinio trukumo tuose savo lai vasario 1826 m. 42 amž. m.
Jaunimas čia mažiau iš taute ja. čia augus ie j i moka ir sumanymus. Jaučiama vald- do nuo strėngėlos ir remuati- lių. Užtai reik pratinties prie
mėjimuose. Visi tie stebuklai Pal. Jonas - Petras Neel, nu franeuziškai, ir angliškai. Tai labai gražu, ypač kad ir sa
saulės spindulių išlengvo. Ne
žws silpnumą. (Sali kalifais zmo.
išradimai turi vieną ydą; jie kirsta jam už tikėjimą galva vosios nesigedina. Gal tai dėlto, kad gyvena didesnes to
Vargiai, rasi geresnių gy atsargus, nuplikę su kaulės
j vykti krizis.
niekaip negali ir negalės ap-, Kaitchowė 18 vasario 1S62 m.
duolių sergantiems nervų li spinduliais, netiktai
lerancijos šaly. Gerai butų kad ši kolonija padidėtų naujais
baisų
garėti vieno mažmožio žmo 29 amž metų.
Konferencija.
gomis ir neurastenija, kaip peršėjimąturi nukęsti, bet net
ateiviais. Mat jei Kebeko Provincijoj lietuvių butų tiek, kiek
nijos gyvenime — mirties.
Londonan šaukiama \6 lie- šaltas vanduo. Jūrių, ežerų f"mkstų uždegimu #ali susingKlerikalai virkščių kiT, ju yra Connecticutk, tai čia jie gal gautų net kolegiją valIr stebėtinas dalykas, kad jie
peiliai'', * • k unijai - i r kitidžios lėšomis įsteigtą.. Tad tautiniu atžvUgau. gera butų pos diena (lidži%jų. vval«tvbių ( ar upės vanduo, labai st'.pri- U. JeL įkaitais pasitaikintų
netik neatitolina, bet a r t l o ^
,,
konlareucvja. Kviečiama yra I na nervus;
išjudina gerai nuosaulės spinduliu nudegti,
siurbeiės
kle spiesti lietuvius šitame tikros laisvės krašte.
? "peniukšliai
ir airtina ir daugina mirti. Ma
Amerilia, o. taip gi V o f e t i - kraują, žodžiu sakant tai yra j jei uodą peršėtų ir luptusi,
bonai^, w nelaižyti Lietuvos
LIETUVIŲ ATEIVIJOS
PERSPEKTYVOS
š m į stebuklai veda ir priveda
,,
! imikiausi'as tonikas
plau- tai reikia apsitepti su sal
ja dalyvauti.
klerikalų veršiai ,
gerkliaprie to, kad gaivinančiu oru
. . . . Kiekvienoje tautoje yra žmonių, kv.rie iplęiu būdu ne
džia smetona sumaišyta su
])iovis
karo
ministeris
Daužmones mt>ka gyvybę užtros'^kleril^alų saiką", nori visą gyvenimą išgyventi savo tėvynėje. Ir Lietuvoje vimas, nes Kanada nebeištenka jiems darbo. Galima daug keletą lašų šaltmiečių alie
ktnti, saulės spinduliais vien kantas",
i
ja niekuomet netruks. Kai Jungtines Valstybes labai su- mai i ramatyti, jog dabo.r atvyks Kanadon apie 1000 lietu- i j . u l f ; nrJ^.jL g e r a į a psįtepti su
kitą degintis ž*aibo greitumu 'senosios tvarkos žvėris",
varžo ateiviją, tai ji susiras kitas žemes knrios dar neri vlų į metus. Veikius patriotas kun. J. Daknys jau daba.r nesūdytu sviestu. O jei kar
viens kitam pražūtį atnešti. "švietimo nunisteris L. Bi=?boja ateivijos
skaitliaus.
Lietuvos išeiviams
Jung rūpinasi kaip suteikus globos ir pagelbos šiai naujai atei- tais jaustumies negerai, gal
ragana ir tt. ir tt.
Visi dabartiniai stebėtinu- trats
tines Vabtyoes pavaduos dabar Pietų Amerika ir Kana- vijai. Jis mano prie šio gražaus darbo prittraukti ir Mon- vą sopėtų, akyse tamsu tlamai ateinančiame kare bus su Lietuvos armija "dantimis
da. Neskaitlingai mūsų tautai yra begalo svarbu, kad nau ; trealio lietuvių visuomenę. But gera, kad kuodaugiausia rytusi, ar šlapumas butų ne
naudoti ir padarys busintį griežia ir tik.laukia progos
joji išeivija keliautų į tokias šalis, kur ištautejimo pavo į naujų ateivių apsigyventų Kebeko Provincijoj, ypač Mont- normalus, tai tuoj reikia krei
karą žiauriausiu iš visų bu pamauti ant durtuvo dikta
realio apielinkėje. Privažiavus čia keliolikai tūkstančių lie- ties prie gero daktaro.
tūrą buržuazijos įr kraujanas jus yra kuomažiausias
vusių ik šiolei karų.
rioklerikalizmo' \
Kalbant apie Kanadą, reikia pasakyti kad angliškoji i tuvių galima but turėti Montnrcalyje atsparų centrą,, kurs
TmV perskaitę augščiaus nu
Tokiu šiupiniu maitina bar jof daiis ištautina ateivius nedaug lėčiau negu Jungtines j gaivintų lietuvystė visoje šiaurės Amerikoje. Pavyzdžiui, rodytus pavojus, gal f)abijoEina gandai, kad Lenkįja
pradėjusi neoficialės denbas barai savo nesusipratusius Valstybes, nes ir ten gimtosios kalbos mokinimas vietomis: Jungtinėse Valstybėse mums uždrausta turėti tokią kole- jos maudyties. Bet vandens
uždraustas, kitur labai suvaržytas. Tik viena Kebeko fran giją ar mokyklą, kur daugiau valandos į dieną lietuviškai ir saulės nereikia bijoties.
su bolševikų Rusija, kurių skaitytojus.
Tarp tų visų keiksmu, nei euziškoji Provincija šituo atžvilgiu yra laisva ir neprieta but dėstoma. Gi Kėbako katalikiška valdžia mums ne tik Kievienas daiktas šiame pa
tikslas yra panaikinti Balti
jos valstybes ir pasidalinti vieno argumento, arba bent ringą šalis. Tad tik čia lietuvio tautybė gali būti apsaugo nekliudytų, bet dar pinigais pagelbėtų ją įsisteigti. Tad čia saulyje žmogui yra naudin
panašaus ta, jei patys lietuviai dėtų šiek tiek tam reikalingų pastan „ i galėtų suplaukti iš visos Amerikos laisvę ir lietuvystę my ga jei, juomi naudojamasi su
savo tarpe. Sakoma, Lenkijos kiek į argumentą
lintis mokslo jaunimas gelbeties nuo ištautejimo nelaimes. saiku ir tiksliai. Bet "kas
pašildymas esąs toks. Ru&ija sakinio nenisi. ^latyt boKševi g ų . . .
Kanada kol kas da.r menkai tevaržo ateiviją. Lais - 1 Tad Montrealio lietuvių kolo'nijos- sustiprėjimas galėtų su perdaug, tai nesveika" — sa
ir Lenkija pakeisianti savo kams visai striuka, kad jie
desperacijoje
viausias įvažiavimas visiems tiems, leurie važiuoja ūkiuo vaidinti nepaprastai svarbią ir garbingą rolę visos išeivijos ko lietuvių išminties priežo
tarpe >karą. Rusija užimsia- neapykantos
dis.
se apsigyventi, Pradėta varžyti fabrikų darbininkų įvažia gyvenime.
nti Baltgudijos dali, Estoni.- taip keikiasi.
•••
^ " " « • • •
ją ir Latviją; Lenkija gi, buk
daugiau prisirišymo, daugiau ištikimy
kį atsakymą duodi imperatoriui? Ka
Anthony Matre.
VALERIJONAIS: Kaliny, aš duotai besitraukdama užklup
r
bės, daugiau drąsos tuose sužeistuose,
reiviai, ištemkite jį ant geležų; gal bus
du tau, kitą progą išgelbėti savo gyvas
sianti Lietuvą, Klaipėdos k ra
bent kiek nepavojingesriis.
kankinamuose. ir neapkenčiamuose krik
tį. Nuo tavęs priklauso viskas. Tark
štą ir Rytų Prūsiją su Danščionyse, negu tavo kareiviuose Dacijoje
MAKRYS: Kareiviai, prie savo pa
tik vieną žodį ir tu busi vėl NLaisvas. Ir,
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA.
zingu .Kuomet karo maiša
reigų!
Panonijoje ir visoje Romos imperijoje.
jeigu esi tikrai protingas, ,.tai sakyk,
tyje, arba kalo komedijoje,
Vertė A. Matutis.
— Krikščionims tu atėmei pusę jų gy
(Laurynas ištiesiamas ant geležų.
jog pripažįsti mūsų dievų, viršenybę!
—
jų kariuomenės pasieksian
,
vybės, tečiau jie noriai atduos tau ir
Kareiviai užšviečia raudoną -ugnį, įdė
Tik vienas ištartasis "taip" . išgelbės
čios tų punktų, tuomet Rusi
(Pabaiga)
kitą pusę.
tą mažose blėšinėSe ir ūzslėjjtą už mal
tavo gyvastį.
ja su Lenkija padarysiančios
ANTROJI VA1D-YKLA.
kų. Kuomet pasirodo ^tgrtis, tai 'Lau
VALERIJONAS: Kvailumas ir nie
LAURYNAS: Aš atsakau tik vie
taiką ir pasilaikysiančios kie
• "•
Teismo rūmas.
rynas partaria.)
kšystėf Greičiau aš velyk busiu apsiaus
nu žodžiu: " N e ! "
kviena sau užimtuosius kraš
Makrys skubiai ruošia geležinį p*;tas vilkais nei krikščionimis. Dabar gi
LAURYN&S: lmpeftitoriau, viena
VALERIJONAS: Neprotingas žmo
tus. Tokiu būdu Lietuva ir čių, po kuriuo krauna malkas bei rau
esu tikras tavo išdavystėje! Tečiau,
mano kūno tklis jau iškepusi, — valgyk,
gau, tik aps'unąstyk! ^u esi apsipaži
Kytų Prūsija patektų Lenki- donas blešines. Įeina Valerijonas^ ir ka
jeigu esi afkanas!
aukok mūsų dievam ir tapsi laisvas
kijai.
nęs su krikščionimis ir turėtum geriau
reiviai.)
hito 'žiaurių kanknimo kančių.
VALERIJONAS v (-baisiai ieirdęs;
nei mes žinoti
krikščionių
tikėjimo
VALEIilJONAS: Ar viskas jau pri
Mums neatrodo, kad da
LAURYNAS: Nei kančios, nei mir-.
ištraukia durtuvą ir šaukia): Niekše, ar
kvailumą. Ar gi nežinai, jog tie, kurie
bar tokie dalykai butų gali rengta, Makry, Lauiyno nubaudimui?
drįsti dar -šaipytis iš manęs ir įžeiUi
tvs .neatskirs manęs nuo Kristaus mei
prisilaiko tavo tikėjimo, yra priskaitoma įvykinti.Bet visai galimas
MAKRYS: Taip, imperatoriau, vis
mane?
lės. Aš negaliu aukoti niekam kitam,
nii, kaip išdavikai ir niekšai?
dalykas ,kad pas kaikurius kas jau prirengta ir priruošta žiauriau
kaip vien tik vienam tikrajam gyvajam
LAURYNAS: Bangjgkąais T*ve, at
LAURYNAS: Gaila, jog esi suklai
Jenkelius ir ' bolževikelius to siam kankinimui.
leisk jiems, nes jie nežino, ką durų. —
Devui ir prirengtoji auka, tai esu aš
dintas. —- Jeigu tu nori. surasti tikrą
kios svajonės braido po gal
VALERIJONAS: Gerai! Dabar gi
K), Dieve, į Tavo rankas u*vwiu savo
patsai.
tėvynėm meilę ir tikrą ištikimybę tavo
vą.
atveskite kalinį ir prižiūrėkite, kad ne
sielą!
VALERIJONAS: Ką gi Romos gy
valdžiai, tai nUeik kalėjimam paliuopadegtų. Mąt, krikščionys gal papirko
• Reginys
ventojąi pasakys ir ką gi pasaulis tars
• suok krikščionis iš retežių, paleisk su
Trupučiuką iš* bolševikų sargus ir jie gali prigelbėtr jo ištrūki
Penktojo veiksmo pabaiga.
žeistuosius išpažintojus, kurie yra pri
tokiam tavo atsakymui!
laikraščio terminologijos: pa mu \Ą
kaustyti prie kaladžių amfiteatre ir iš
LARYNAS: Jie pasakys ir tars,
MAKRYS: Aš pridabosiu, impera
sigė rėkite, kam
bolševikai
GALAS.
trauk
sudraskytus
krikšionių.
kūnus
iš
jog
Laurynas
pergalėjo
tironą
ir,
jog
brangus. *' Laistės'' viename toriau, tam viskam (išeina).
V. D. D. O.
liūtų ir tigrų nasrų, duokt^nklą jų
velijo mirti negu tapti neištikimu savo
(Valerijonas žengia savo sostan. Įnunjeryje randame tokių* *kul
f
rankoms ir paliepk jiems. įjiiįti tavo
Dievui.
turinglimjo žiedų" prikrau- eina AIakrys ir "kareiviai vedini Laui
i> mai Ignu
asmenį — ginti Bontą! — ir tu rasi
T&*&*I
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mokslą savo vaikus kaip tik garbingas,
"
-'-••••• negu '-••koks; nors
:
Kaip prieš keletą mėnesių noras surasti jiems patoges f raŠtininkavinias.
Kylant kultūrai, kyla, reip. MLšiotas kalbėdamas apie nių gyvenimo sąlygų. Todėl
urinės mokyklas pasinau nenuostabu, kad beveik visa (kalavimai turėti geresnių to
KRUTAM1EJI PAVEIKSLAI tų Įrodyti, kad tautos inteli- dojo, rodos, 1901 m. Vokieti mūsų mokslo jaunuomenė ru bulesnių medžiaginio gyveni
/
BALTUOS VALSTYBĖSE. gentejimas galėtų eiti jos ne- jos statistika, kad prirodžius pinasi savo busima karjera, mo reikmenų. Aišku, kad jų
sveikatom Į tautos inteligen- jog Lietuvoje net perdaug jau savo busimu praktišku dar pagandintas reikalauja iš
Baltijos respublikose, Lat tėjima kiekvienas plačiau ma esą gimnazijų, taip šiuom ka-\*bu. Priaugančioji inteligenti- darbininkų aukštesnio išsila^ darbo sritį dažniau- JTinimo. Iš kitos pusėse ir šios
vijoj, Estijoj, Lietuvoj, ku tas žmogus žiuri pasigėrėji rtu p. V. Gustainis atšoko „„at . .^___._,
.^4i, 7 , , ..
l«**čH
niai
mo
akim.
Mums
tai
yra
aiški
riose yra suvirs 5,000,000 gy
srities
reikmenų
gaminimas
gal net 17 metų, pe"rsTkelda-'
v*™™*** valstybės rai
ny
bos
plotinėje, ar kokioje turi būti didesnis, kad kylan
Užtai mes esame mas i 1907 ^m. Man daug įventojų vis didinasi krutamų- aksioma.
m
jų paveikslų skaičius.
(Lie pratę kiek išgalėdami rūpin ^Jomiau gyventi 1924 m., ne nors vadinamojoje laisvoje cius reikalavimus galėtų pa
gydymas, tenkinti. Vadinasi, kada pro
i»
tuvoje vadina juos: kinemato tis švietimo ir mokslo įstai gu 1907. Ii- man nesinorėtų profesijoje, kaip
to darbams matyti per siaugrafais). 1922 metais visose gomis. Tai darome, be abe skatinti ka nors lenktyniau advokatavimas.
-—
Be ilgų įrodinėjimų aišku, medžiaginių vertybių čia jo
šitose valstybėse buvo išviso jo, labai teisingai.
ti su senokai mirusiais. Nu
50 kinemii. Dabar jų yra aIk?5pastarųjų laikų mes vis mirėlius besivydami labai to kad šios darbo sritys toli kių ribų nenustato. Jei pri
pie 85; Estijoj 30, Latvijoj dar tebekalbame apie tikrų Ii atsiliktume nuo gyvųjų. gražu nėra neribotos, kad jos dėsime dar žinoma nenormalę
30, Lietuvoj 25.
Daugiausia intelegėntų stoką mūsų kraš Tad persikėlę gyvųjų t'arpan, neišteks darbo visiems, kad padėti mūsų krašte, kur pa
jų randasi Taline, Rygoje ir te. Sielojamės, kadetai viena, pamatysime kad dabar (1924; ir prisiruošusiems jo kandida prasto šiek tiek kvalifikuoto
Kaune. Jas lanko kasdien a- tai kita viešo gyvenįmo sri- m.) vienas aukštuosios moky tams. Kyla klausimas: Ką amatninkp uždarbis viršija
"Niekas neduoda man daugiau
gaunamą
atlyginimą
aukštos
veiks
tie
mūsų
proto
darbi
klos
studentas
tenka:
pie 10,000 žmonių. Rodymai | lis dar neturi tinkamų darsmagumo po pusryčių, kaip už
kategorijos valdininko, tai
ninkai,
kuriems
nebus
vietos)
Latvijoj
—
330
gyventojų
buna daugiausia tik vakarais. bininkų, kad nėra iš kur jų
sirūkyti HELMAR. Jis papildo
pamatysime,
kad
daug
mūsų
jų
darbo
srityse?
Estijoj — 350
"
Programai mainomi kas sa- pasirinkti. Taip faktinai da
pusrytį ir pripildo mane karščiu
mokslo jaunuomenės elgiasi
Atsakymo
toli
nereikia
ieŠveicarijoj
—
380
"
vaitiė.
bar ir yra. Bet rūpestinges
dirbti visą dieną!
M
ne visai tiksliai, rengdamiesi
koti:
kas
negaus
darbo,
tas
Austrijoj
—
400
ni žmonės seka mūsų gyvejausant savo kailio visas ne-r prie proto darbo karjierų ir
Vokietijoj — 600
"
[nimo eiga, žiuri į ateitį. Jie
SVEIKU DANTŲ
Turkiškas Tabakas turi skonį
nematydami
garbingo
pelnin
darbo
skaudžias
pasekmes.
Čekoslovakijoj —650 "
mato artėjančią, mūsų inteli
KONKURSAS.
— aromatą — kvepėjimą. Tai
gesnio
protiško
darbo.
Numa
Žinoma, kai mes turėsime
Vilnijoje — 750
"
gentų darbo problemą.
priežastis del kurios Turkiškas
Neseniai buvo New Yorke
tiek inteb'igentų kiek jų da tant artėjantį per didelį pro
Lietuvoje — 1000
"
Tabakas yra brangiausias taba
Prieš karą mūsų susipratu
konkursas, kad sužinojus, ku
Norint prilyginti kultūrin bar turi graži mažutė Švei to darbo pasiulijimą ir su
kas cigaretams. HELMARS ne
rie Į mokyklas einantieji vai sius inteligentus,-^sėjusius au giausioms pasaulio tautoms, carija, tai vos kelintas proto tuo surištą, didelį medžiagiš
turi nieko kito apart gryno Tur
kai, turi geriausius dantis. Į- kštuosius mokslus) galima bu ne tik nereikia skaityti sau darbininkas tegalės gauti vai ką skurdą, labai pravartu
kiško Tabako ir duoda jums ge
sirašė 30,000 vaikių. Tarp jų vo dešimtimis suskaityti. Da uždaviniu praeities pavyz diską vietelę. Ale gi puiki butų visiems šiuo dalyku su
riausią vertę už pinigus.
40 konkuravo del pirmos, ant bar jų skaičius jau suspėjo džių, bet dar labai pravartu bus tuomet ir Lietuvos val interesuotiems susirūpinti 'sa
žymiai padaugėti. V> J*ž me nuirtatyti kame kitos rautos
ros ir trečios dovanos.
džia bei tvarka, tikrai kaip vo karjerų pasirinkimu.
Neginčijamas dalykas, kad
HELMARS yra absoliutiškai gry
Viename New Yorko mies tų kitų — šis skaičius dar atsidurs po kelių ar kelioli Šveicarijoj. Norint labai išni ir įpekiuoti į kartono skrynu
te t67,0Q0 vaikų nebuvo perke keletą foartų padidės. Tai ga kos metų. Juk nieks šiandien tobulinti valdžios aparatą ir mokslas yra labai naudingas
liami vienais metais į augšte- Įima spręsti i š mūsų jaunuo- vietoje nepasilieka, visi sku- visuomenės jstaigas būtinai ne tik atskiriems žmonėms,
tes, kad jie nelužtų.
snes klases dėlto, kad nelankė menes aukštosiose mokyklo- j D m a s į pirmyn. Juk ir žem reikia turėti daug daugiau bet ir visai tautai ir valsty
regulariai mokyklos. 80 nuo- s e - -Lietuvos universitete tu- dirbių tautos, kaip latviai ir proto darbininkų, negu val bei! be galo reikalingas. Bet
Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės
rime
120
iš
kitos
pusės
—
aišku,
kad
šimčių išlikimo iš mokyklos
P»
° studentų; ne- estai, padarė tokią pažangą, džios vietoms jų reikalinga. |
permaina į turkiškus
jis
tik
tam
tikram
nuošim
s nai
priežastis, yra nesveiki dan- *
Vokietijos atstovybė ir taip trumpu laiku, kad nie Tuomet valdininkaus tik pa
čiui ras darbo, o kiti moky
Gamintojai aukščiausios
tys.
I š to ir kyla daugybė \P^eše,
kad pereitą žiemą kur gražesnio pavyzdžio nc- tys teisingiausieji ir gabiau
Turkiškų ir Egyptiškų
Vokietijoj aukštuosius m o k s - l t e n k a i r jį e §koti. K a i mūsų sieji žmonės. Norint
MtU^JTĮpOArūšies cigaretų
geros ti žmonės bus noromis neno
kitų ligų.
pasauly.
romis
palikti
ibe
to
darbo,
k
1
1
Per šita: konkursą daug bu- lus ejo virš 500 mūsų Respu- Į 3 m įij 0 nų tauta turės pašau' valdžios ir puikios tvarkos,
DOX£S o/loorXO
Mi
j€
000
kaip tik ir reikia kuodidžiau- riam mokyklose jie rengiasi.
kalbaina"
^
'
^
t
e
^
A
^
y
m
^
!^.^_J^_
^?:_J
*
*
£
*
?
&
&
•
*
^tuviškos
kilvo
Kad nebūtų nusivylimų, rei
sime visus mūsų krašto j a u - | m ė s aukštojo mokslo studen- sio inteligentų skaitliaus.
dantų.
Vaikučiai labai idokia šalia nužiūrimos proto
nus žmonės, einanšius auks-jtų, fai mes busime mokslin
Tad
Katalikų
Federacijos
mavosi, nekurie
net verkė,
tuosius mokslus, tai be dide- gumu lygus šių dienų latvia- protinimo ir stipendijų poli darbo karjeros būti pasiren
kad negalėjo
konkuruot i š
^^^=
gusiam tuojau imtis kokio
priežasties
kelių
nesveikų Ho apsirikimo dabar jų s k a i - ! m s j r estams. Kol kas nieko tika yra labai išmintinga ir nors daugiau raumenų darbo,
m
čius sieks 2000 žmonių. Maž į daugiau ir nenorėčiau šioje sektina visoms Uetuvių orgadantų.
kuris gali geriau ir tikriau
daug galima manyti, kad vie I srity.
1
nizacijoms.
Šitokios lenktynės yra geaprūpinti žmogaus ekzistenci
nam
tūkstančiui
mūsų
ResJ e i n a u j i abiturijentai ncGalop,
p.
Gustainis
Šitaip
riausis būdas vaikus priprapublikos gyventojų dabar te- besutelpa Kauno universite- baigia savo ilgoką straipsnį: ją. Tuo ypatingai turėtų su
tint prie dantų šepečio varto
sirūpinti tie jauni žmonės, j
nka vienas studijuojantis au- t e ? t a i t a s f a k t a s į r o d o - j o g
Kitaip reikia žiūrėti į tą
jimo.
kštojoj mokykloj. Tai gana jau laikas stengti naują Ka proto darbą, kuriame kultū kurie jaučia gabumų ir ne
CTi
•' Įdomus dalykas šitame New
nori
užsiimti
aukštosios
kul
gražus santykis, 1907 m. į- talikų
Universitetą, kurio ros kūryba nevadina savo
Yorko konteste yra, kad at
vairiuose kraštuose
vienas reikalą, taip karstai remia A- sprendžiamosios roles, kurį tu ros kūrimo darbu.
eivių tėvų vaikai turėjo ge
aukštosios mokyklos studen merikos Lietuvių Katalikų proto darbininkai atlieka 4« 1
PRIE RANKŲ DARBO
riausius dantis. Visų dantis
tas teko:
Federacija, jau surinkusi tam su įgudusių rankų, bet su iš
IR UKRAINOJ.
tų yra žinoma, kad ateiviai Lš
Šveicarijoj — 450 gyventojų tikslui $46,000 doleriųmiklinto proto pagalba. Čia
žemdirbių kraštų:
Italijos,
>>
IŠ sfcvo pusės, turėčiau dar
Olandijoj — 1440
smegenų
darbas
skiriasi
nuo
JŲ PERTEKLIUS PATO
Graikijos, Balkanų valstijų, Italijoj
y9
štai ką pridurti.
— 1360
raumenų
darbo
tuo,
kad
pir
BULINS TVARKĄ
Vokietijos, Lenkijos (gal ir Vokietijoj — 1240 - "
Visai aišku, kad ne visi
KOVA SU ANALFABE traukia pakeltos akcijos. J i
*
muoju atveju dirba žmogaus
Lietuvos;) turi stiprius, svei Prancūzijoj — 1030
v>
tikisi galų-gale laimėti kovą.
Toliau p. Gustainis šiaįp galva, antrajam — jo rankos. Lietuvos proto darbininkai
TIZMU INDUOJ.
kus dantis. Nes jie valgo ru Anglijoj — 1520
Tikisi išnaikjnti analfabetizsanprotauja:
Pirmas yra galvos specialis galės išsitekti valdiškuose vie
pią duoną, daug daržovių ir Rusijoj
f y
— 5360
"Lietuvoje dabar rimti da tas, antras — rankų. Čia pa tose ar grynai inteligentine-[ Indėnų (hindusij) valdžia |mą milioninėse miniose. Kuodaug vaisių. Balta duona ir (Žiur. Matčenko geografiją).
viniai kalba už tai, kad ne prastai kalbama apie šių fse profesijose. Daugeliui rei- Jurtyab, Indijoje, imasi atlikti I met tai nors išdalie s bus atcukriniai
dalykai yra jiems
Įks grįžti prie raku darbo: į didelį darbą. Imasi ji kovo3 siekta, žmonėse bus daugiaus
Tuo būdu dabar einančių tolimoje ateityje mūsų pri (smegenų ir raumenų) darbų)
nežinomi.
augančius proto darbininkus garbingumą. Iki mūsų laika ūkius, į pramonę. Ir tai la-su gyventojų analfabetizmu, susipratimo.
aukštuosius
mokslus
santy
Rupus maistas geriau išva
T l l d ė n a i patriotai gerai suištiks darbo krizis. Už ta!pas mus įprasta daug teikti bai genai. Tuomet platus d a r ; I m a B t e i g t i v i g u r
daugybę |
kis
su
gyventojų
skaičiumi
lo -dantis negu aptiekos šepe
kalba gausus mūsų jaunuo pagarbos proto darbui ir kai j binnikų sluoksniai susilauks mokyklų ir ragina t£vus į jas p r a n t a , kad Kinijos ir IndiLietuvoje
yra
geresnis,
negu
tukai.
Kadangi
Amerikos
menes skaičius, kuris veržia- kur net su panieka žiūrėti į savo tarpe daug mokytų va siųsti savo vaikus. Kadangi j o s silpnumas paeina nuo
žmonės yra labai
išlepinti, prieš karą, sakysime, Angį i
dų, darbininkų kūlturintojų. mokykla lankymas nėra pri- žmonių tamsumo, nuo analfasi
aukšt
^ i m o k s 1 ^ u ž t a i raumenų darbą. Žinoma, ne
tad jiems tik lieka šepetukais joj ,ar Vokietijoj, nekalbant k a l b«a
apie atsilikusią Rusiją.
ekonominis mūsų inte ginčijamas faktas, kad pro Tuomet visa tauta taps daug verstinas, tai ne visi klauso betizmo.
sergėti dantų sveikatą.
ligentijos ir, bendrai, visos to darbininkų bendras išsila inteligentiškesnė, taigi ir tau gražiųjų valdžios raginimų ir K i n i j a gį^j a r t i t r i g g i m .
Mūsų džiaugsmui, šis s a n - | t a u t o g neturtingumas, už tai vinimas, aukštene kultūra tiniu atžvilgiu daug ktspares [patarimų. Labai maža dalis
tus milionų analfabetų žmo
INTEUOENTŲ. KIEKYBfe tykis artimiausioj ateity ža kalba ir tas faktas, kad da jiems darbe teikia daugiau nė, galingesnė.
vaikų baigia pradines- mokyk nių. Toki analfabetų skaičių
IR JŲ DARBAS.
da dar žymiai pagerėti ir pobar del visiems žinomų ap patenkinimo. Bet aš pasaky
Reiktų turėti inteligentų las. Didžiuma vaikų pasimo
turi ir Indįįa, Jei tie šimtai
čiau,
kad
dažnai
ne
patsai
k
k
dviej
m e s
net
eksportui
į
Rytus,
ypač
P. V. Gustainis karts įmo | ° į
* "f*
^ linkybių, pas mus inteligentų
kina pusmetį arba metus ir miliomj žmonių apsišviestų
T e n
U
pasidarbavę jų daugiaus nematysi mokyk kaip europėnai, tuomet bal
karto pajudina "Lietuvoje" ™Jį °
* * * ! * * + # darbo srityje dirba . didelis darbas^ o tik to žmogaus ku i U k ^ n a " , lt
• . ,,
pireskarmę Šveicarija. G rdė nuošimtis jauno amžiaus žmo ltura šių patenkinimų duoda. m u s ^ kultūriniai misionieriai
lose. Kam, sako, tas raštas tųjų žmonių rasfe atsidurtų
tautines kultūros rimtu- klau-1 . „ . .
i ... .
.
al
simų. šiuom kartu ("Lietu- £ * * * ° ? *
^
" * nių, kurie dar negreitai už Iš tikros teisybės: juo pats £ pastatyti ant kojų galin- ir skaitymas reikalingas. Te pafvojun. Nes tai butų baisi
v a - , birželio 6 d.) jis rašo T \
/ ^ ^ T * *™l~ leis savo vietas dabar priau savaime yra garbingesnis dar i 8* *r draugingą Ukrainą, ku gul tuo naudojasi didžiūnai, jų galybė. Jie užplūstų visą
. 'T .
K _ L * , , , lauksamti arti 1000 abitu- gautiems darbininkams.
bas perrašinėjant įvairias bu-l r i < ) s P*«sH» kada-nors paro- bet ne prasčiokai.
apie Lietuvos inteligentų dar rientų, kurių dauguma pasi
Europą.
,
dytume
Lenkijai
kur
jos
tau
J'
chaiterijos
knygas,
rašant
įDėlei inteligentų sluoksnio
bo perspektyvas.
Kitokios nuomonės yra val Kaipkas stygauja, kad, rasi^
ryžę tapti studentais. Net bai
tinęs
šieno
oaigiasi....
Gal
tai
neturtingumo visi mūsų pro- vairius formalius įsakymus,
Štai kaip jis pradeda šį
džia. Ir ji imasi visų galimų čia veikia koks viršgamtinis
mano
mė
ima,
kad
ateinančiais
mosurašinėjant
algos
lapus
ir
tt.
svajonė,
bet
graži
sva^
to darbininkai verčiami užsi
klausimą9 „
gviįdenti:
i priemonių į steigiamas mo- įgtatymas.
Gal yra reikalo
k
''Kiekviena kultūringa tau ^ o metais mūsų jaunas uni- i m t i praktiškais darbais, k u - Į - žodžiu, darbas aukštame 3°™...
mažai tautai nie- kyklas kuodaugiausia vaikų į r p r i e žasties tuo s šimtus mita didžiuojasi savo inteligen- v e r s l * e t a s neįstengs visų š i - ^ i e turi aprūpinti ne pasku- biure? Naujaugi, sakysime' GaJo P» *
lionų Azijos gyventojų palaii:
nelieka
rimtai besi patraukti.
tijos kokybe t r kiekybe. In- t u abiturientų sutalpinti savo.tineje vietoje kasdieninius fotografavimas, gražių rūbų,'"kuom ~~
To negana. Valdžia mėgi- kyti tamsybėj ir todėl atimti
teligentų stoka yra didelė ne- « i e n o s «- ^ k tikrai butų sun- J kūno reikalavimus. Labai ma siuvimas su skonių, įvairių džiaugti, kaiptik gerumu ir
siekti
i - - « , tautos
*^„
i . - n — ; ir
;„ u
^rUtinin aparate
^
HirKim^ išmintingumu. Ir kuo dau na patraukti į pradines mo- jiems noro sparčiai
dirbimas,
laime
kultūrai
josku visa universitetą kokiu j ža rasime Lietuvoje tokių sudėtinių
giau turėsime mokytų žriiO- kyklas ir suau&ėlius.
Kai- aukštesnės kultūros. Kas žigyventojų medžiaginei gero- j trečdaliu padidinti. Bet neproto darbininkų kurie ga gražių baldur-garninimas yra
|nių, tuo jų darbas praturtius kuriose vietose suaugę žmo- no f
•
vei. Visai teisingas ir supran-|apię tai noriu šį kartą kalbė- lėtų sau gyventi ir dirbti, ne kofcs^meiikesnės vertes dar
mūsų šąli. Tik reiktų kad nės
labiaus
interesuojasi
Tik žinoma, kad jei tie Ap
•tamas y m tautos masių " no- | ti. Man rupi kita dalyko pn- sirnpindami kasdienine duo- bas, negu popierių rašinėKitur zijos gyventojai savo kulturas šviestas, kultūrėti. Tauta sė. Būtent: kokios darbo per- na. Visur pas mus Lš proto'jimas? Mano manymu —« a- žymesnis jaunųjų nuošimtis skaitymu ir rašymu.
negaletų kęsti nė vieno tam- spektyvos laukia mūsų gan- darbo pirmiausiai noroms ne'naiptol. Reikėtų tik išsiža- pasuktų \ politeknikas, negu tešiaus suaugėtų nei su pini- ra prilygtai kadir japonams,
saus obskuranto, kuris kad ir aiai iiriaugančia inteligenti- aoroms reikalaujama praktis-j dėti senos mūsų laikams jau į teoretinių nepritaikomų mo gaiš nepatrauksi mokyklon, {baltoji žmonių rasė atsidurtų
Gteografas.
Nftžhtrint toi valdžia n«f^r- pavo|uį«4
ffi
kaži* kokiais motyvais nore-|ją!
Jkos naudos. Dauguma mūsų (netinkamos tradicijos, kadi ksli} fakultus,
REIKIA 1>AUG INTELI
GENTE
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viutė, Mandatų komisijon, J.
Svlrskaš ir Antarias Aksti
nas.
Skaitomas praeito suvažia
vimo protokolas, kuris buvo
priimtas.
Po to $ekč šaukimas delega
tų, atstovaujančių savo kalonijos kuopas.
14 kp. Montello, Mass.
B. Vilmauskienė,
P. Virmauskas,
R. Citaviciutė,
M. Kamandulis,
25 kp. Worcester, Mass.
Ger. kun. J. J. Jakaitis,
\ V. Blaveckas,
\
J. Svirskas,
M. Urmonienė,
9 k p < Lawrence, Mass.
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307,500,000 SVARU STER- lionijomB, praeitais metais
UNGŲ PRAGERTA.
jP^no išgėrė 800^000,000 ga—
liomm., o alaus 930,000,000 gaSulyg Anglijos bankienų ir ]kg^
p ^ ^ m*Ya
^
kitu komisijos narijų paskel- ^ ^
^93 >000 ,000.
Q ^
buiK), Anglijoje per praeitus
. v. .
.
T
,
-* J
K- *
Anglįjdje tasv darosi,
Jel
metus eanones prągere 307,- .. , ,
.
»
^ ^
v .
. . tiek daug pragenama, ar A
/t
500,000 (tris šimtus septynis merikoje mažiau arba kitose
milijonus ir penkis šimtus tū
šalyse proparcionaliai imant?
kstančių svarų); Amerikos
Šioje salyge tiesa valdžia
doleriais bus suvirs pusantro
milijardo dolerių ($1,537,500,- negali sukontroliuoti kiek po
000).
Kiekvienas Anglijoje kieininius saliunus prageria
gyventojas ar didelis ar ma ma. Bet kaip vienas gydytožas per praeitus metus išgėrė jas išsitarė, kad žiais prohiEl. Tukaitė,
už septynis svarus ir dvi ši bicijos laikais daugiau pinieTuz. Kriviufcė,
lingi sr/aigalų. Arba už $35. gjų prageria, ne kaip seniaus.
Labdaringiems reikalams bu- Dabar daugiau papiktinimų 49 kp. So. Boston, Mass.
tų puiki kiekvieno auka. O ;^unuoiiains m kaip ^ r M, Ivilmoniutė,
O. Adomaitienė,
kiek Anglijoj yra varguolių?!
K. Babinskienė.
Viename Londono mieste sie mums dabar labiau reikia bu
J
dėti, dirbti.
Ad. Var&nskaitė.
kia tūkstančių tūkstančius.
BlaivkUnZaz.
M. Barauskienė,
Palyginus Anglijos kitas išs - 1
i
M. Tamulaitė,
laidas praeitų metų su gif-[
r- »
M. Vestfildienė,
tuoklybe štai ką matome:
f I i A. P l U t BLAIV. APS.
7. kp. Cambridge, Mass.
Girtuoklybei
£307,500,000 f SlftlV. PROTOKOLAS.
Įvųn. Fr. Juškaitis,
Už paskolas nuo
Ant. Zaveckas,
šimčių išmokėta
307,000000 ALBDK. Pilnųjų Blaivi
ninkų N. A. Aps. (10-tas) de
O. Dailydėniutė,
Taksų nuo
suvažiavimas įvyko
B. Jakutis,
žemės ir k.
287,000,000 šimtas
gegužės 18 d., 1924 te., Švč.
O. Bubliauskaite.
Iš įvestyto kapi
Panos N. P. parapijos svet.,
S v e č i a i *,Ant. Vaitalo gauta
18O,(*X),0OO
Cambridge, Mass.
siauskas, L. D. K. S. Centro
Vietos taksų
surinkta
176,000,000 Apskričio pirmininkas M. Pirm.
Kaniamlulis afetdar ė susirin
Valdybos raportai — M.
Karaliaus užlai
kymui, apginimui 132,000,000 kime. Malda atkalbėjo vie- Kamandulis A]M$kr. Pirm. įs
Apšvietai
89,000,000 tos klebonas, gerb. kun. P. davė raportą išaiškindamas,
/ Sveikatos, namų
Jaškaitis, — kuris pirm sesi- kad dirbęs kiek galėjęs. Bau&laikymui ir bedarJ u vi ^a« siiyažidjrasius širdin- p o r t a s p r i i m t a s .
liės apsaugai
79,000,000 !gai pasveikino ir "velijo uoVice-pirm. J . Svirskas, išKaro pensijoms 75,000,000 l»*i dirbti blaivybės dirvoje. da\iė raportą, — buk rašinėVargšų šelp.
48,000,000 Visupirma išrinkta suvažia jęs į nekurias kuopas ir klebo
ypatiškai
Senelių pensij.
24,000,000 vimo posėdžių valdyba, kurio- nus r a g i n d a m a s
Dar vienas žingeidus i vykis, j je. pateko sekanti: Pirm. M. kiek galėjęs, kad riL Blaiv.
kad visoje Anglijoje su ko-f Kamandulis, rast. J. A. Kri- stiprintų, taiptri ir kad raiku,
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rie užlaiko išdirbimui gėrimų
įrankius, nelaikytų juos lan
guose,
.
sutarė, kad ateinančią žie
mą Pilu. Blaiv. v^kdintų te
atrus ir prakalbas. Worcesterio kuopa įgaliota tuo visu
y
rūpintis.
^ '
Nutarė, kad So. Bostoon
Blaiv. kuopa bandytų NorKuopų raportai.
Cambridge kuopos raportą vroodo kuopą pritraukti prie
išdavė Antnaš Zaveckas, pa Blaiv. Centro.
Nutarė, kad kviestumėm ir
aiškino, kad dirba nenuilstan
čiai, vaikurių skyriuje turi mūsų inteligentus priklausyti
du šimtu narių. Kun. Jakai prie Blaivininkų organizaci
tis prabilo su padėka Canib- jos.
ridgiečianis už uolų veikimą^ Nutarė, kad kuopų korespo
talpo,gi už gražų apgarsinimą ndentai rašytų apie blaivybės
veikimą savo organe " Drau
Blaiv. suvažiavimo.
čių skyrių įvesiu.
Kasierius Ant. Zaveckas išl
davė raportą, ktfris buvo pri
matas stt patvirtinimu knygų
peržiūrėtojų: E. fFukaitės ir
B. Jakučio,
Iždo globėjai A. Tautkus,
B. Jakutis, išdavė raportą,
kuris buvo priimtas.

ge.
Kalbama' apie maršrutą, ku
rį buvo nutarta 'praeitam su
važiavime AYorcesteryje, kad
valdyba pasistengtų
gauti
301b. kun. Navicką, palikta
ant toliaus.
Išvažiavimo komisija pra
neša, kad bandyta
paimti
Maironio Parkas, \Vorcestery. Geri), kun.* Jakaitis, pa
aiškino, kad AVorccstery dė
lei keletos svarbių priežasčių
neims galima įvykdint blaivi
ninku gegužinė. Svarstymas
ilgai tesėsi, (ialų gale nuta
rė vykdinti So. Bostono apielinkėj. Komisijon pateko A.
1 Zaveckas, B. Jakutis, DįT, Matulaitis, O. Odomaitė, O. Dairidenkite', J. /Šimkienė, P. Virmauskis. A. Zaveckas rengi1110 komisijos piim. B. Jakn-

dėlei tuo kuopą, kurios p r i r a šys daugiausiai narių. Apsiėmė padirbti O. Adomaitienė,
M. KilmoniutK', M. ^estfildienė.
NutaiKV kad kiekviena kuopa praneštų savo jniesto policijai, kad krautuvninkai, ku-

lis rast.
Pašalinių kolonijų
organizatoriai išvažiavimo p .
Urmonienė,* AVorefesterio; p-lė
Tukaitė Lawrence.
Nutarė, kad kekvieną kuo. Nutarė, kad, kiekviena kuo
pa prisvlėtij su kokiu nors
Tąsa a n t 5 puslapio

'

:$
^

. ^ J«
^

?>

LawTence'o kuopos raparta
išdaVe E. Tukaitė' ,ir paaiškė
jo, kad kuopa juda, bet vaiku
čių skyriaus dar nėra.
Montello kuopos raportą iš
davė P. -Virmauskis.
Pasi
rodė, kad dirba dikčiai; tu
ri tris šimtus prie vaikučių
skyriaus.
Worcesterio kuopos rapor
tą išdavė V. Blaveckas. Pa
aiškino, kad
nenuilstančiai
darbuojasi, turi iš viso narių
397 su vaikučiais.
Jų kuo
pa aukavo naujai mokyklai 50
dolerių.
So. Bostono kuopos rapor
tą išdavė M. Kjilsnoiuutė. Paaiškėjo, kad nors silpnai, bet
keletas darbuojasi.
Nutarimai.
Nutarė, kad Apskritys įtaisykj blaivininku vėliavukių,

.

Į^^T

REIKALINGAS
MAISTAS
Pioiias yra puikus dalykas
suteikiantis žmonėms maisti
nius reikalavimus.,
I r jeigu
šviežio pieno negalite gauti ir
neparankus del namų vartoji
mo, bandykite Borden's Evaporated Pieną.
Šešias-dešimtis septyni me
tai atgal, Gail Borden, per jo
amžiną išradimą evaporated
]jieno, užtikrino kiekvieną bile kur užtektinai gauti abso
liutiškai šviežio pieno del vi
sų namų reikalavimų.
Del kepimo Borden's Eva
porated Pienas yra daugelyje
atsitikimų idealis

savo

geru

maistingumu. ,» Pirmoje vieto
je 'jis yra absoliutiškai švie
žias. Jis užsilaiko bile laikotarp bile kokiame klimate. Jis
nesurūgsta kuomet yra kiane. Ir jis suteikia pilną pieną
su smetona palikta jame.
Del smetoninių sriubų, ke
pimo, pudingų, pajų, sosų, dezertų, jis yra daugelyje atsiti
kimų geresnis negu šviežias pie
iias. Pabandykit jį savo kavoj.
Keturias-dešimtis dirbtuvių
pastatytų netoli ganyklų kur
ganosi geriausios karvės ir jis
yra prirengtas pagal formulą
išdirbtą per vyrus, kurių pa
rašai ant kiekvieno kiano yra
garantija gerumo. .
Jei jųs norite, žinoti kaip
virti su Borden's Evaporated
Pienu, išpildykite kuponą pa^zynTmt kokį receptą jųs norit
ir mes ateiųsime jį jums dykai.

|»r pažįstamų
fotografijomis. suiručįų, kylusių paskutiniais jkinias? Tiktai ne mio Dievo. Podžiukas, J. Abr omavičia,
Rimkus, S.
/Piktai tas negerai, kad šeimi metais šoje parapijoje. Kas ^ e s Dievas puikiems prieši-|A. Gitautas, A. K
ninkai kartais gal ne iš blogos kaltas, kas nekaltas, tik tai nasį o nužemintiems duoda Žebrauskas, P. .Retekevičia, J.
Sutinkant gerb. klebonui valios pirmoje, gražiausioje pats Dievas tikrai žino ir jis savo malonę. Tad patarčiau Lal;(žentis, S. Norvaišis, E.
THE BORDEN COMPANY
Petrauskienė,
J.
Samaška,
A.
vietoje
*
savo
paveikslus
arba
teisingiausiai
nuteis.
Bet
ir
visiems
išsižadėjus
puikybės,
Borden BuUdiac New York
kun. Lapeliui, aplankiau be
visi grįžti prie savo bažnyčios, o K irsis, VH Morkatiskas, T. Ir
maž-ko visus Roseiando lie- pikčius ppkabino, o Y. Jėzaus tas tikrai žinoma, kad
tuvius, kolektuodamaą Labda-. arba Švenč. Marijos, kur ten krikščionys, katalikai turime palikti pačiam Dievui kaltes ki naši, 1C Klimas, P. N.
į pakampį nustūmė, kaip bu klausyti savo dvasiškos teisė išnagrinėti ir teismų atlikti, o okus..G-bamus-a,T. SH . SHH
rybės reikalams,
Išskyrus
tų save labiaus gerbia* negu tos Valdžios. V. Jėzus aiškiai tuomet sugrš ramybė ir Die
kelias šeimynas ir keletą pa
Po $1.50.
\\AL
V. Jėzų arba šventuosius.
pasakė, siųsdamas apaštalus vo palaima su jumis paliks.
i
vienių asmenų, visi kiti auka
iV. Vencius.
Nemalonų įspūdį daro ir ir mokitinius: "Duota yra
Įgaliofinis
vo pagal savo išgalėjimo gai
KCPO>AS
tas, kad katalikai vietoje sa-fman visa valdžia danguje ir
Po 1 dolerį:
..
Kmi.
P.
Meškauskas.
lestingiems darbams, vieni
vųjų laikraščių, skaito bedie- ant žemės, kaip mane siuntė
J. Girdenis, K. Šilius, J.
DufMia,
Sašai'
Pajci
daugiaus, kiti mažiaus.
Pa^NSWEEfEM£0
Pelikis, P.> Tomašaitis, M. Seviškus ir taip semia pragari Tėvas ir Aš jums siunčiu. Ei
Saldainiai Mčsa
Pudingai
Roseiando aukotojų
dėjo surasti lietuvius Pelik
konis, S. Ivležys, V. Gučko, T.
fcuvi«
Pcb>tras
Sriubos
nius nuojkis''"savo sielai?*
dami tat mokinkite visas gi
sas Jasinskas,
Gronskiai,
sąrašas:
m i n e ^ krikštydami juos var
Valai ši s, V. Bučis, J. J3alsis,
Juozas Laučys, Jonas Bau- Laikraščiai.
Dr. Petraitis
!
< $25.00
Vardas
dan Tėvo ir Sunas ir Šven
P.
Pivariunas,
P..
Šepkus,
J.
kas, Jonas Žiedas, už ką, kaip
Gerb. klebonas kun. Lapelis
Anksčiatts ar vėliaus, skai tosios Dvasįps;
makindanii
Jurgaitis, A. Kolakauskas, B.
aukotojams, taip ir jiems ta tydami tokius
laikraščius ir. juos užlaikyti visų kų nors 10 dolerių ir pažadėjo daug Daukša, J. Kerpauskis,, J. Sįe
Adresas
riu širdingą ačiū ir tegul Die teršdami savo dvasiį priešin
t£0>
daugiau aukoti.
»
jums
įsakiau.../'
zelskis,
J.
Valys,
J.
Benausvas visiems gausiai atlygina. gomis Dievui, tikėjimui IF do
Po 5 dolerius:
kas, J. Vaičiulis, B. OruzdieKas
įtikus
ir
bus
apkrik8 LJthuanian
rai
nuomonėmis,
tokie
nepa
V. Kvietkauskas, A. Mar- nė, K. Gruzdys, E. Blaivienėl,
AUK os.
sijus, kaip pražudys tikėjimą štytaSj būs išganytas; bet kas kevičia, VI.'Julijonas, A. Šūs
V. Bliuvas, A. Bakučiionis, J . |
Aukų surinkta Roselande ir amžiną gyvenimą. Nors neįtikės, bus^ pražudytas....
nis, J. Urbutis, Pr. Diguls- Bliuvas, S. Špakauskas, Z . ' •
$418.40. ,Tad dabar nuo pat kaip
kurie ir nepatarė, bet Kas Jūsų klauso, Manęs klau kis, M. /Šlikas, Al. Jucius, St.
Lapinskas, E. Končienė, P.; p . . Adomėnas, A. Mileris, K, zdauskas, B. Koncevičia,, O.
pradžios, kolektavimo viso su paklausiau gerb. klebono pa so, kas jumis niekina, Mane
Čuželis, M. Tyškieiijė, C. Vil
Cibulskis, J. Andruskevičienč, Kazauskas, A. Juodelis, P. Dabravalskienė, P. Vincą, O.
rinkta $3,034.60. Negaliu ap tarimo ir nuvažiavau \ Mor niekina. I r s t a i ! aš esmu su
kas, Ant. Lapitavičius, J. Dū
P. Latvienas, L. Liubikas, B. Kubilius, P. Barba rausąs,, K. Balvočienė, Ą. Juška, D. Ūse
leisti ir įspūdžių, kokius jgi- gan parka, kur lietuvių gyve jumis visose dienose iki am
da, V. Mažėda, P. Rusteikai
Gronskis J. Gronskis, B. Bal- Čepulis, .^T.- Petkus, A. Drau lis, J. Jaražka, K. Vaitkevi
jau belankant Visų Šventų na apie 20 šeimynų. Nesigai žių pabaigai.'/ (Mt. XXVIII,
tė, R. Xaujokienė, A. Ulbikas, tuškienė r lx. Dabax*skis,
Z. gelis, įT. Merkelis. A. Puido- čienė, B. Rodavičieiiė, I. Ado
;
parapiją, k a d jaisiais nepa- liu nuvažiavęs, nes visi, iš 19-30; Mork. (VI, 7-13; Mork.
J. Žiedas, P. Šakys, K. NedGiigaliuniont, A. gonaitis,. k a p ; M a l a k a u s k a S ; j . 2 i k a s mavičienė,
sidalinus su gerb. Si Draugo" skyrus viena, suteikė auk^, XVI, 15-18). U tų EvangeliA. Verbillo, K.
varas.
i
matome,
P . Lapinskas, A. Kabelis, A
skaitytojais.
'
taip, kad ten surinkau $32.25. j o s žodžių aiškiai
A. Jąsulevičia, D, Gužinskas, Kazragys, K. Grinys. J. Da
Po
4
dolerius:
*
Vaitkevieia, P. Rutkauskas,
kad V. Jėzus davė valdžių aI. Iždoiuis, L Daukas, P. Ve rgienė, D. Venckus,, J. Gaivi|spndžtai.
Kaz.
Strumila.
Lietuvos kampelis.
A. Buožis, A . Andrijauskais,
paštalams i r .mokitimams, o
lička, J. Žlibinąs, A. Damb nskas, K . Juškienė, j . S t a u Pirmiausiai reikia pripa- Kad ne juodukai, ta^ ma- jų asmenyse visiems vysku Po 3 dolerius:
P. Stankevičius, V. Globys, Brauskas, P. Stočkus, M. Mi kus, K. iŽHnskas, J. MaliP.
Jasinskas,
J,
Sadula,
J.
OiogHenė,
J.
Smaidris,
O.
Zy->
žinti. kad čia lietuviai gražiai,jnyt^fi, kad į Lietuva nuva pams ir kunigams vienybėje
s
siūnas, A. Ambrozevičia, A. nauskas, J. Valentas, P. Jaijšvariai gyvena, dauguma turi^iavau. Ten lietuviai turi di- su popiežiumi, kaipo SV. Pet Plikavičia, €. E. Jjeading, S. laite, L. Juršis, Jj Kondrata
J.
kubelis, J. BumbLauskas, B. kauskas, K. Strineckis,
vičius, P. Ružava, B. Čalka,
savo nupsavus namus su dar- dejius daržus, sodnelius, pie- r o įpėdiniu, esantiems moky- (Stančionis.
P. Aukšėįus, P. Šniaukšaas. A. Xakrošis, K.
A. Paulauskas, J. Dobilas, K. Bumšiejiė.
žu, pilnu vaisinių ir kitokių ( v a S j k u r g a n o g į į a r v ;ės; turi ti (žmones, teikti šv. Sakrame- PQ 2 doleriu:
Vaitekūnas, J. \Šarkiunąs, A. ivleinas, P. Jonaitis, J. Jovaimedelių, tarp kurių žydi įvai-^ vištų, ančių. Šeimininkės ir ntus ir vesti į amžinę g>"veni- P. Brazauskas* I. Koncevi- Bagdonas, M. (Kraiueinienė
Mačukas, ; J: Šetkauskas, J. šas, A. Žylius, J. Jonaitis^ A.
ras žolinai ir gėtes. Štai,' vaikai iieretai basi vaikščioja ma. Bet kaikurie iš Koselan- čia, T. Petrolienė, J . Kondro- S. Staškauskas, P. Gilia, Jžiūrėk ir pamatai šeuninin- po daržus ir pievas, o vienai diečiij, skaitydami bedieviš tas, V. Kaušila, J. Kraujalie- Šakys, P. Šukienė, J. Bovi- Janušauskas, A. Kalvelis, J. Slabis, A. Ačius, A. Jarukal
kę belaistarit daržoves, o vy-\yjnĮ radau beŠiehatrjant sU kus laikraščius, taip prisigėrė nė? K. Jurijonas, , P. Šim-(dienas, J. Kačinskas;' J . Ža Gedgaudas, J . ' Vaištaras, S- tis, Xiv |Mftirys, P. Žutaiftas.
rus mašinėlėmis pjaunant piė Hetuvi^cu dalgiu. Visi ntJė- priešingos dvasios, kad pano kus, J. Stočkus, M. Žilaitė, bėlla, P. Džiovėnas, L. Ouklas, Žylius, P. č^pulenas, R. Šid- J. Laurinaitįs, K. iVmbrozas,
,
•&es, kad labai Neužželtų. | a i p r į e m ė ir aukavo, kiek feas rėjo kunigus, vyskupus i f ap K. Burbulis , J. Amaras,-K. J. Valaisčia, J. Pilipavičia, J. 4auskas, J. Laucius, A. Dam- J. Zamkkjnė, J. Karka.
Naujų viduje viskas
Žiba, galėjo.
lamai visa dvasišHją mokyti, Martinkus, K. Rubins, J. Ma- Vasiliauskas, V. "Žiogas, J.^rauckas, J. Ramanauskas, J. Smulkiomis aukomis sulin
šviečia; baldai gražus, o sie-' c #
šliužas. J. | Rimkus, J. Astrauskas, J . Pi- kta $27.90.
o patys dar net trumpo kate- rcinkevičia, P. Paldavrčia, V. Lauretena< P.
nos aj^wbi«to6 gražiais Sven-^UlfMt***
0 nemoka. Iš kur tokia Černa, M, Kukuraitis, A. Pa- Liuobis, P. Audenis,, J. Po- Į variunas, J. ^trum/la, O. "IV
Įgaliotinis
<įjų paveikslais arb* giminių JTai^at daug .skundėsi dėlei' puikybė ?
Iš kur toks apja- liulis, V. Labajia^skas, A..ektsyP, Zakafas, P. .Veršvas,Jlevičienė, J. Vaizgiek, J. Dm
Kuki P. Meškausko*.
LABDARIU SĄJUNGOS
REIKALAI.
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brozaitj, kuris dabar išvyka
•
Lietuvon. Jisai darbavosi su
•dideliu pasišventimu ir savo
BudAmas tikras }>arapijo- parapijai, su dideliu atsidėji'rtas, turiu kelete žodžiu pa- m u . p e r tris paskutinuiosius;
brėžti apie gerb. kun. K. Am 'metus važinėdavo su pantai-'

DORRISVILIE, ILL

—.

~T~

SS
l'^įu"

"fl'1'

M|i •

davo kun. K. Ambrozaitis, Nutarė, kad N. A. kuopos
kai įkas jo pagailestaudavo, jkitoanksčiausiai prisiųstų Seibet jisai visuomet linksmai, mui piešimus, adresuotų CenSįtsakydavo, kad stipras jau-jtro raštininkui J. Svirskui, 47
Iriuos. Laikydavo šv. Mišias, Į Coral St., AVorcester, Mass. !
pasakydavo pamokslą, žino- i V'_T
.v.
.
.v v. ,.
.v, v
i
I Mitare, kad Apskričio
valr
nių išpažinties išklausydavo,,
;
.. v.
,., ...
i.
dyba susižinotų su sanonėnus,
vaikučius tikėjimo pamokm-, J .
..
kur,e uisnma 8U
kntn
i

uavo. UŽ t , *avo t r m . i«-|

T'

Gydo specialiai visokias vyrų ir
moterų lytiškas Ilgas.
•401 Madjsoa Street
• a m p . Weetern Ave. — Chicago
| Valandos: B—4 po pietų 7—t vak.

1411 So. 50 Ave. Cicero, m .
Ofisas atidarytas: kasdien nus S »aL
po piet Iki • vai. vakarą
Nedaliomis Ir šaradomis ofla

TeL Boulevard 3160

)fiso Tel. Boulevard 96S3
Koziri. Tel. Drcxel 9191

p & . A. J . KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3S03 South Morgan Street

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Sloteįišku. Vrrtšką
Vaikų Ir visų chronišku ligų.

ChJcago, Dl.
J

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Dr. Maurice Kahn

Kampas 31st Str.

G y d y t o j u ir Chirurgas
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
Tel. yards 0994
Įsa

SBšL

Tai.: l t — J I ryto: S—S po plet.'
7—8 v a k Ned. 16—11 d.

*

y

Valandom •
^iNuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vaTrare.
Nedėl. DUO 10 iki 12 p i e t ZJ

J.

Dr. CHARLES SEGAL

I
•

Perkėlė

ofisą

po

namerln

SPECIJALISTAS
|

Tel. Boulevard 3686

Džiovų, Moterų ir Vyrų LUrų
Vąl.: ryto nuo 10—12 ouo 2 — i
po pietų: nuo
7—».*6
vakare
Nedėilomis: 10 iki 12.
Telefonas Miduay 2880

DR, JONAS P, POŠKA
GYDYTOJAS

X
*

CHIRURGAS
3337 So. Morgan Str.
j
VALANDOS: 9—12 iš ryto
* Nuo
-Telefonas
^ r 2 v. poBoulevard
piet iki 99550
vak.

I

savo

4729 S. Ashland Ave.'

i

*—»•

i

į

a

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.
Vaandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki
po pietų: 6 iki 6 vakare

^e»e»e>eiaeee • • » • * * •

» e e e > n

Remkite tuos profesijonalus, biznierius iurie garsi
nasi dieni*a$t{

Š U L C U I PAGAUSĖJĘS
LiSIMENfAS
Naudojamas nuo dieeiančiy sųnariu
ir muskulu.
Nuo skausmu krutinėję :r pečiuose.
Kuomet reumatianaa jusy muskulpis
sutraukia t mazgą.
Nuraminimui ; drebančių, dujančių.
neuralgijos gnaibymų.
Nuo iinariniroų ir numulimų.
Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juorai—Pravys skausmą
Salin.
Viuuomet kdkvkite bonką po ranka—
niekuomet negalit žinoti, kada Jis
jums bus reikalingas.
33c. ir 70c ui bonką aptiskose. t

F. AD. RICHTER
* CO.
4tb S U BsooklyB. 1

104-1V4

sS

nyoimi

r-Ttjlcfotka*

H B^VO K A T A S
(Buvęs Vilpiada ir Kauno Apy- :
gardg Teismo Teisėjas)
Veda bylas visuose Teisimuose
Padaro
vfcicfcius
dokumentus.
Duoda Lietuvos teisių patarimus.
" M « . «sUsted St. Cbka^o, ĘIL
'

•

-

»

•

•

•

•

*

•

-

——

S. W. B A N E S
A D V O K A T A S
76 Vy. Monroe Street
Room 604 — Tai. Kaadolph 2600
Vai.. Nuo 9 ryto iki 5 po pietą
Vakarais 990S So. Halsted Str.
Telef. Yards 1016
Oilcago.

—

a

«

^

s

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS
bylas

Tlmisss Ttisssutsi.

Hgsaa

K. f . RUTKAUSKAS

Telefonas Geolral M M

PLATINKira "UKAt?U4."
i

UI' T

Vakaratt 3223 S. Halsted St.

^' '

3 =

aldaknyges

•

Yards 46S1
-

S. D. LACHAWICZ

|Tel. Central 6200

A 2

Uetnvls Oraborins
t a s 4 W. I t r s P L

A D V O K A T A S
Vidurmiestyje Ofisas:
[Room f 11 Cnicago Temple Bldg

W. Washlngton St
CICERO Ofisas: PanedėUo
||314 S. Cicero A v. TeL Cicero
BIUDGĘPORT Ofisas:.Kitais
3236 S. Halsted St. Tėl. Boul.

Juodais, skuriniais minkštais viršeliais( su
kabėmis). 464 pusi. Kaina
$2.25.

t

ANIDLAS SARGAS
Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio for
mato, 288 pusi. Tinkama knygutė jaunimui.
Kaina
41.75c. j

Juodais minkštais skuriniais viršeliais ne
didelio formato. Kaina
-.
75c.
Gi juodais Jkietais viršeliais. JCaina . . 50c.
IO

ERSONAI, appearanoe hat a lot
P
to do with the vray youJecl.
Gothes count, of course. But itill
f
v

W ^
i
Kietais viršeliais, mažo form. I^aina 40c.
Perkant didesnį skaitlių, kainos yra nulei
džiamos.

there is one thing »o.many people
overĮook—somethjng that at once
braods them as eitfier fastidious or
careless—the. tetik.
Nbtice today how you, yourself,
•watch another person's teeth when
he or she is talking. If the teethJare
V /not weU kept;; they*»toobe becbme a
liability. "
•
w*9. 41 tmu —rcJUmhtsksoš itt*m*rti s

Galima gauti:
D R A U G 0 " KNYGYNE,

3334 So. Oakley Ave.,

l

Are you selficdnscious
about 'the impression
you make on people?

Chica»io, 499.

jfasibsaipsi.

A- brge tube of Listerine Tboth
' ^SĄots^yrourdrtiro.,-rSst«
'•

•!•

•

STASULANI

Patarnaujm i**do->
tuvese kuoplfiausia
fteUcale meldilu a t fisauktl.
o
nuno
darbu bMlto nicanedinti.
1371
HM

Baltais kaulinkis viršeliais, vidury virše
lių yra įstatytas gražus kryžius. 464 puslapiu
kaina
$2.00

<(

J

A. 4 OLIS

KĄ TIK GAUTOS IŠ

y,

*m

F. f . BRADGHUL1S

~T~

A\Uml

lĘęrča

C. H. C H E S N U L

«••<

DR. P, Z. ZALATORIS

!•

7 South Dearbom Street
Jankevičius D,v
ROOM 1638 TRIBŪNE BLDG.
Telefonas Randolpfa 6261
Rauckinas P.
Vakarais: 2151 VVest 22 St.
Baržas J .
Tetefostas Canal 166J
1\'aminskienė M.
—.
^r\
Esiliohls D.
Gabarite O.
A D V O K A T A S
Laurutis L.
Metropolitan State Banko Name
Masiulaitė M.
1S01 W. S9nd St.
Tel. Oanal M M
'Wedelsld F.
Re v. Ig. Albavičitts
1
BALYS
F.
NASTAUSKAS
Urbienė Doni.
,
A D V O K A T A S
Buvęs Lietuvos Atstovybės Va-f
Elazaitienė B.
>^cį.
I glngtouė PaUrėJu.
Čepaitis j .
Metropolitan State Banko Name t
2201 West 22od Street
Malinauskas C ras.'
Telefonas Oanal M M
—
—
Augaitis Ant.
M. S. ėekis
Žilius Ant.
!
Karkauskas M. Cicero, J11.
A D V O K A T A S
11 S. La «aUe st. Room 2001
Kvšis L.
Tėl. Randolph 1084 Vai. nno 9-5
Miklevičius K.
VAKARAIS:
3301 S. Bajsted st. Tel. Blvd. ST75
Mgckaite Pr. Cicero,Ill.
v. v apart PanedėUo ir
Kazlauskas Doni.
Pėtnyčios
Jatužyte Elz.
t"
Pūkis Ad.
Mankus D. (du siunt.)
Kučienė Julija
A D V O K A T A S
Kuduliene J .
DRAUGO FINIGC SrUNTIMO
Ofisas DidmlestjJ:
2334 So. Oakley Ava
Tai. Ka*irzl± 773
29 South La Salle Street
B
Atdaras kasdiena, išskvirtis 5v*»T»*j>rli^nifl »ki 8 T. *1
Kambaris 630

ANIOLĖLIS

TeL Canal 0257 Vak. Canal 2118 J

I R . HABRY TETER
DENTISTAS
Setas dantų padaromas taip
kaįp,tife J uS iį P^iVĮ dantys.
Duodu gai=. Peržiūriu X-ray
3Į80 So. W&ed
Str.

Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00).
" D R A U G A S / ' PUB. CO.
2334 S. Oakley Ave.,

Sekančiam
suvažiavimu?
ženkleliai t u s
parūpinti iš
Centro pagal suvaižiavimo nu
tarimo.Suvažiavimo.
i
Pirm. M. Kiaan/nididis,
Rast. J. A. Kaidutė.

n

-$R

š

Dr, A.Račkus

T a l p i a savyje 18,000 žodžių
knygeles didumas: 5colių ii
?umo, ir 3 colių platumo, taip
.*i turi gražias apdarus, aiškią
spaudą, ant plonos popiero*
spausdyta. Ant galo knygų
tės randasi paaiškinimas, kais
tapti Amerikos piliečiu, t a i p
<i yra surašytos visų valstijg
sostinės.
Atydžiai skaitant ir mokinanties, kožnas lietuvis gali
lengvai išmokti kaip tašyk
liškai ištarti angliškai. Taigi
patartina kožnam tą žodynėį
įsigyti, ir nešiotis su savim kišeniuje, nes ji% nestoras ir la
bai nežymus kuomet į» nešioji
kišeniuje.

e •• •'• • ..
H » H »»

V. Šilaito
Tamašauskaitė EI.
Jaukšas K.
Mozeris J .
Čepaitis J .
Rųpeikis &t.
Kirstukas j .
Bug'aris P r f ( d u siunt.)
VišniatiskieUė Z.
Bev.^ Bunišas
^
Po^įaltė Jul. Cieero, 111.
iRainisMlonas
Rudys A.
(lulbiniene O. (telegramų
y
. Kaniuiskis J .
'
Jurevičienė Teof.
B m ^ i i s k a s V.

i

TODYNISTIIS

•' ' 'g'1

» Į « ' ^ — * * ^ W * f — *

KURIUOS SI(JNTlfi PER " D R A U G Ą " SIE ^BMBFJfi:

Dr.SABrenzaj DR. A. K. RUTKAUSKAS

Dr, I. M. Feinberg

i

GAVO

D A K T A R A I

peracljoa, «u tam tikromis mokaltikomia priemonėmis bet vaistala
ApkurtoHirmt sutratina girdė Jlma.
S r e e Tiaaldaa Ucaa pasekmingai. Ir Jai
/ r a reikalai daro operacljaa.
Prafealjaoali patarnavimą talkia aaro
ofise:

a—**—^—a—af^a—»»>

i

STANLEY BUKAUSKAS

Telefoną* Seeley T4M

9

*-^

^^^Į^w^^>*>i#<ai<b^»»<»^tei»tf#*i^i

Uarb,} ««-tikn> užmokestį pas!pa^iksląin,
kad atcinanci.)
domis pas lietuvius
farmeiln
kdint
paveiks
Dievą,
nes
žmonės kartais
* i c , u » P}>amokinančius
- B l a , v - S"1611
* W
nei
tik
jam
nesudėdavo,
kad
rius tarp miškų
išsisklai
ĮjcfIXJE R 0
lus apie blaivynC'
I Užlaikau gražia
džiusius. Važiavimas būdavo hutų už automobilių kuo už
šias maliavas ge!
N u t a r i kad kuopos steng
labai sunkus. Bet kun. K. mokėti.
riaušių kompani.
jų, gatavos ir ne
Jisai lankydavo taimerius, tus
išsirašyti i^ Lietuvos
Ambrozaitis nepaisydavo Hei
gatavos, o kam
reikalinga sutai
lietaus, nei vargingos kelio nes mylėjot juos visa širdimi, **Sarįyb^^' laikraštukų.
sau,"* gražiausių
Dorreville
spalvų, nes dau
nės; jisai važiuodavo per 30- gailėjosi žmonių.
Nutarė, kad Centras p a s h u
gelį metų
esu i
Lctxorte,
o
taipgi
Fri.soile,
40 myliu, kad aprūpinus lie
patyręs maliavopintų lapelius (bruširtėlius, su
jime sutaisau ple
Mfcl1
<ku
turG
tuviu dvasinius reikalus. O
S
J ° *****
^ paaiškiniiiMi blaivyuės tikslo.
sterį del maliat
U
H
k
a
i
k
a
s
n
e
i
vojfmo, norėdami gražiai Išpuošti
žmonės, neturėdami savo lie-! ^
i M N f
Kalbama kaslink blaivinin
kambarius krepkitės pas:
n*ti
tinkinuai
prieš
tai.
nemotuvio kunigo, iš vv*ų pakraš
kų organo N. A. Apskritys įkejo, bet jo prielankimia.-,
čių susirinkdavo pas koplytėle
neša pageidavimų, kad Blalv.
nepasiputęa, neispuikes bū
1447 S . 50th Ave. Cicero.. belaukdami*' kun. Ambrozaiėio
organas butų "Darbininkas.'*
das, padėdavo prie žmonių
{ėjimas nuo 15 str., ln rear
atvykstan
giedodavo šventas
Šis įnešimas palikta Seimui.
prieiti
ir
jiems
daug
gero
pa
Phone Cicero 8003
giesmes. Pavargęs, išalkęs bu
*.
daryti.
Kalbama kaslink nuolatinio
blaivinin
Lingiu jam nuo širdeis laj- organizatoriaus
iir.ngai sugrįžti Lietuvon ir kams, palikta Seimui.
ton žmonių labui ir Dievo
Apskritis nutarė ir jteikė
Telefonas Boulevard 1139
garbei pasekmingai darbuotis 50 dolerių Centro reikalams.
« • *
Parapljonas
Sekantis Aps. suvažiavimas
įvyks Lawrence.
Nutarė tų
M M SO. ASHDAND AVENCE,'
GYDYTOJAS U i CHIRURGAS
Chicago, -OI.
Tąsa nuo 4 puslapi.o.
dienų u ž s a k a i Šv. Mišias ir
4442 So. Western Ave.
Vai.:' 9 ryto iki 12 pict: 1 po
plet iki S po piet. 6:30 vak. ik!
Telef. Jbafayctte 4146
kad kuopos nariai ir atstovai
*t:SO vak.
N'utarė, kad kuopos kuodau-j eitų prie šv. Komunijos į eorgiaiisiai prisiųstų delegatų j iw rė.
M
0531
$ių įnertų Seimą ir, kad via*
Sekė valdylios rinkimai: Iš
Gydytojas, Ohimrgas, Ol»- nariai, kurie bus jSeiine eiti| rinkta sekantieji:
tetrikas ir Specijalistas
prie šv. Koinunijos tą dieną
Elektroterapas.
Dvas. Vad. kun. P. Juškaikartu su AVorcestcrio Blaiv.;
IŠIMA TONSILUS —
1717 W. 47-tk m.
tis, pirm.
M. Kamandulis, i
D—B*
kuopos
nariais.
D—B« pHIl. tr be
valandos nno 8 Iki I I dieną, nuo f
l)—Bm
kravjs.
rast. E. Tukaitė, ržd. A. Zaiki t vai. vak. Nedėllomls neo I
i)—BC Jskla BATaJSOS
a)—P»*t>ntai ncrstkl* »tr*U, s«iki 1 vai. po pietų.
Pirmas kišeninis Liet—Ang veekas, ižd. globėjai: J . Kri
U tuoj velsvU. b sali eM
P«S7d« 'Gall-at««««* (akmenis talfrJa)
tiškas ir Anglo^—Lietuviškas si utė, B. Jakutis.
Ir akmeni* ilapumo pualėja be o-

Dr Marya
Dowiat-Sass

> » » mmm>

Šiame piknike bus visokių įvairybių; skanių valgių ir gėrimų, visokiausių žaislų,
tiktai vieno dalyko NĖflUS TAI LIETAUS!
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.
KLEBONAS IR KOMITETAI. |į) J

RIVERSIDE, ILLINOIS
Į

•

3bC

h Birželio 7Q 1924
NATIONAL GROVE
'
.Į „

•

* «

Kryžiaus
PIKNIKAS
3E

S

. ^ . ^ . M B a M B H

-

•

——.

m*

vak
5034
raJ
6735

mUi

J. P. W A I T C 1 . € S

lifJETfJVlS ADVOKATAS
1
Dlen.: D- 614—516—127 N. Dear^
boru St. Tel. Randolph SM4-^585v
Vakarais
10717 Indiana AvePtdtm i 63T7
Rdėeland
TeL Pi*
• m m ^,m< m <

• ••S» » ^ * f

•,PIĮM • '

5»
<™

-»-

CHAS. K, VU0SA1TIS .
T Y R Ų IK ^fOTBRŲ

'

RŪBŲ SIUVĖJAS «
Siuvatffe siutus ir O'Coatus
naujausios mados. Atliekam
darbą kogeriausia už vi
siems prieinamas kaiaas.
Veliame, DOžome ir At
naujiname -senus.
iW7 m. *aavftt A r .
Tel. Raosevalt 898$

ttr*. 57 4 #24
'mm

?y*TTT?*^C»~^

'•"i..1-1

« =

at

•»

«w-

T T

scr

viaėtv Neatvykusi gerb. 'pirA{
I
rųininkjpi, tapo išrinktas tain^
• M)# m
m»
vakarui susirinkimą vesti P.
NAUJAS MŪRINIS namas (bunANT
PARDAVIMO
ga!ow) moderniškas, geroj apielinNORTH
SIDE.
PJeekaitis. Kadangi P . Pleč
kčj arti mokyklos ir bažnyčios, ge
R E A L
E S T A T E
ra transportaelja, nepaprastai ge
kaiti* neapsiėmė ilgesniam lai
ras bargenas randasi Brfghton Parke.
k\u pirmninikaiĮti, tai tapo
Lahdal-uj Sa-gos 6 kuopa randasi puikiausiam Lietuvių cent
Perkam,
Atsišaukite pas savininką
re Ohieayoj. Biznis išdirbtas per 12
parduoiiam
2G30 So. 48 Court.
išrinktas naujas pirmininkas buvo j "Dr'angą" pranešu- metų ir visietns plačiai žinomas. Jei
ir mainom
TOYVN OF LAKE
SURAIŽĖ PAČIA IR
si
kad
fTU reikėtų, išmokysiu bisnio. Va
Cicero,
111.
| namus, far
ilgesniamr laikui, gerai žino- >
L&kd- 6 kP- i Mar žiuoju Lietuvon. Kreipkitės J '
JAUNIKI.
mas
taipgi
mąs visiems Northsidiečiams q«ette Park išvažiavimas įParapijos Piknikas.
•'DRAUGAS,"
Ir
visokius
ANT PARDAVIMO
Joel Xewton, 3547 Riga st.,
2334 So. Oakley Ave.
geras Bažnyčios ir tautos dar v y k s n e d . 29 d. š. m. Bet
biznius.
1 augščio naujas m o d e r 
C P.
Darbą at
Kad parapijos pikniko mes bininkas Pr. Kiminas. Lauksi- dabar tą išvažiavime permaiper du metu gyveno l>e pa
niškas mūrinis n a m a s su što
liekam
gre
kur me gerų pasakinių. Buvo pa- I l o m e - - r mūsų išvažiavimas
čios. Pati jį pametė ir kitur laukiame, tai. tiesa,nes
itai, pigiai
ru, naujai lietuvių apgyven| lf gerai.
sau apsigyveno su SJIVO jau tik nepasisuksi, tai vi«i apie keltas b a t a s , kad reikifc r e m l i ^ * . - 1 3 d. liepos S. m. todėl
toj apielinkėj, kaina labai
Kreipki
prieinama.
\
piknike kalba. Rengiasi va- ti šv. Mykolo parapijos pikni- k a d 2 9 d - birželio North Sinikiu.
tės:
PLAYER PIANO BARGENAS
Atsišaukite
Pagaliaus Xewton suseki, j'^uoti šeimynos, ir pavieniai ka, kuris bus 27 d. liepos^ STu- <** kolonijoje yra rengiami 2
Parsiduoda 88 notų, $700 player
3352 So. Halsted Str.
7509 So. Halsted Str.
pianas su kabinetu, suolelis su 90
kur ji gyvena. Tai buvo 757 j asmenys, ir biznieriai, ir ki- tarta remti kiek tik galima išvažiavimai: ftv. Cecilijos muzikos
rolių, palikta krautuvėj ant
Telef. Boulevard 9641
Tel. Stevvart 3373.
pardavimo
už $135.
Barry ave.
\ih\p sakant visi. Šį vakarą su visu .šturmu.
draugija ned. birželio 29 d.
Priimsiu mokesčiais:
važiuoja j Jeferson miškus,
Xewton nuvyko policijos Į Įvyksta didelis susirinkimas
1399
MJhvaukoe Av*\
ANT
PARDAVIMO 80 akrų farGirdėjau, kad Nortlisidie- antra išvažiavimą rengia bir
Klauskite Mrs. LGNOCI'S plano
mos YVisoonsine arba mainymo, žePerkam,
storiu ir prašė seržanto areš- pikniko reikale, šv. Kryžiaus
mS ffera, parduosiu pig-iai.
parduodam
tės moterys rengiasi j parapi želio 29 d. fi. m. Iiithuanian
Atsišaukite vakare po 6.
mainom
tuoti jo pačia
«" jaunikiu. I parapijos svetainėje. Mat,kad
jos
išvažiavimą
visu
smarku
namus ant
S.CZAPUNRKI,
Ąmeriean Political Club of
AUTOMOBILIAI
Seržantas atsisakė. J i s jam klebonas su komitetais stenfarmu,
ir
mu; valgius Jau gamina. Jos tbe North West Side. Už^ai
farmas
ant
s i
11
tok
927
N.
Winohester
Ave.
Visokių iniS.ii} garantuoti varto
išaiškino, kad policija be W a - , ^
I™*
&*&*
i i"
namu. Visako,
kad
ir
turės
keptą
par
ti
karai už labai prieinama kainą '
gi
Laibdariams
jau
reikės
ati
vair
katl nilis
jl
soikus
biz
ranto
negali j a m
gelbėti.
* ***"*>
P
Karai perkami už
PARDAVIMU (iROSKRNft IR
nius,
bučnr
šiuką,
tai
bus
skani
peėenką.
dėti savo išvažiavimą toĮ'įBUČERNft
o- i i ;l
A„«*«
nai patenkinus.
nea,
groCash
Šįmet
ketina
ženočiai
singeParsiduoda
GrosernS
ir
BučornS.
sernea,
aumesniam laikui.
Parvažiavo.
Smnte jį gauti warantą.
Jei norite, galiu mainyti -ant auto
tomąbilius
Pinigai
skolinami
ant
karų
mobilio. Biznis gerai išdirbta. Lie
Prartas Jurgaitis, šiminaris liams atkeršyti, nes pertiai že
JCad taip, tai Xewton nu
ir lotus mai
Kviečiame visus kaip Nor uiomct jus jais jau važanosite
i tuviais apgyventa. Parsiduoda iš prie
8u
reikalais
nom
ant namų.
žasties, kad Šio biznio savininkas tu
sprendė patsai apsidirbti su tas, parvažiavo į Cliicaga pas noėiai pralaimėjo virvę trau tb sidieėius taip ir apielinSHERMAN AUTO SALES
kreipkitės:
ri kitą biznj.
4614 So. Ashland Ave.
savo pačia ir jos jaunikiu — savo mamutę atstogas pra- kdami, tai šįmet ženoė'.ai ke kių lietuvius atsilankyti į fc$
Atsišaukite, greitai,
nes manau
tuojaus ją parduoti.
Blvd. 8778.
tina forduką'pars i kviesti j pa
George Kramer.
Labdarių 6 kp. išvažiavimą i
42ŠV> So. Kedzie Ave.
gelbą.
Jaunimas
svarkiai
ren
N „vyko J1S f P « , ,
7o<
.
Tel. Vardą 1571
Qiedrinin]nj
Vakaras
Marąuette Parką ned. liepos
Barrv ave. Abudu su peiliu \
..
"~7*_ . .
(JAUTE PIRKTI AR REN DUOTI
* .
. . . . .
.
(iirdejau (įiednninku
va- giasi ant ženoeių galvos. Tai (July) 13 dieną š. m.
GROSERNE IR BUCERNĘ
TOpuole ir taip baisiai surai- ,
..
. . , ..
v ,
NEPAPRASTAS BAR
Parsiduoda
GrosernSs ir Bučern6a
• * _
. . . , .„ * 4 karę. žada atsilankvti dideils gi visa Nortb Sidė juda, bru
Nepamirškite dįenos, nes
fikčeriai ir stakas. Taipgi galima
žė, kad Vargiai tiedu įsgvs. A- ,
,
.
GENAS
v.
zda, ruošiasi parapijos meti- tuokart geriau Tiabdariams
parandavoti šj grosernę. Užpakalyje
.
burvs svečiu. Begalo malonu
yra
pagyvenimui kambariai. Kenda
Greitam
Pirkėjui.
pavyks. Gal bus gražesnis obudi: paimta li.sronėn.
. \... , , v ,
, ,
. nin išvažiaviman.
pigi. Lislas galima gauti keletai mė
Pasiteiriauk, kol dar yra lai
\e\vton areštuotas.
South Pa.rnell arti 70tos
ty. Jei nori gali pirkti ir tą patj na**
Girdėjęs. ras, galėsime geriau pakvė
g'.rdoti, kad žada dalyvauti
išsirinkti gerą vietą
mr.
Diznio Nr. 2050 W. 22nd Str. »ko
visuomenininkai kunigai, iš
Chicugo.
III.
2
pagyvenimų
medinis
namas,
Marquette Manor.
puoti ir našlaičiams geresnį
22IO YV. 22nd Str.
rhk«ago, I1L
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