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CHICAGO, ILLINOIS, PENTADIENIS, LIEPOS (JUULY), 29 D., 1921 M.
ENTERKD AS SE001TD-C|iASS MATTER

Nesibaigia Nesutikimai Augšt.
Silezijos Klausime

KAROH

SI, 191fl, A 9 CHICĄGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8, 1878.
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SAKOMA, LENINAS PRI PRANCŪZAI SUOKALBY ATEINANČIĄ ŽIEMA NE
BUS DARBO.
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
PAŽINSIĄ SKOLAS.

New York,
liepos 29. — KAUNO EKSKURSANTAI
Londonas, liepos 29. — Iš
Oopenhagen, Danija, liepos
Prystoris turi
paskelbti
"Salvation
A
r
m
y
"
viršininkė
Mtfskvos
pranešta,
kad
bolše
4
Į 29.— Iš Revelio pranešta nepa
KLAIPĖDOJE.
* vyriausiu v a d u " ar " Vidu
Booth
praneša,
kad
ateinanti
vikai
susekę
naują
kontr-re-'
tvirtintų žinių, jog sunkiose
rinės Lietuvos'' bei gudų " v i r
žiema,darbininkams
bus
baisi
voliucijinį
suokalbį,
vadovau
Rusijai bado ir ligų valandose
Kuomet klaipėdiškiai gryžo ^ininkų." Gen Rydzi-Smigb,
žiema.
Nes
pakils
nedarbas
jant
monarchistui
profesoriui.
Anglijai
bolševikų vyriausias vadas Le
nuo Rambyno,
jų garlaivis kurs yra kilęs iš Galicijos.
didesnis,
negu
buvęs
pirm
15
Tagancov.
j
ninas apgalvoja pripažinti vi' ' R ū t a " , užėjo ant seklumos,
Pradžiai dabar yra siunčia
metų.
sas
tečiau belaukiant atplaukė Ne mi į neutralinę zoną ir į neliantų atsiklausimo, ty. savametimų šalių skolas RusiSuokalby dalyvavo ir visa
PRANCIJAI NORISI SIŲS
munu kauniškiai su kitu gar-j priklausomą Lietuvą perreng
mašinerija.
Tankiai, užims Ruliro apskri-f J ° J e > . k a d / t " 0 k e l i u l š tų šalių prancūzų šnipų
T I KARUOMENC.
AMBASADORIUS
KĖLIAU
laivių, kuris priėmė ir klaipė- ti civiliniai lenkų kareiviai,
Buvo tikslas žudyti bolševi
tį ir tuomet tegu vokiečiai ži gauti reikalingos pagelbos.
J
A
EUROPON.
Tas skolas, kaip žinoma, bol kų komisarus, sprogdinti jų
diškius. Tokiu būdu susėjo ir kurie dėdamiesi vietos gyven
Paryžius, liepos 29. — Pran nosi.
linksmai šnekučiuodami ir dai- tojais turi " s u k i l t i " prieš
cija oficialiai painformavo An
Prancijos karo
miništeris ševikai buvo panaikinę. Kuo* biurus, net lUiodirrti bolševi
New
York,
liepos
29.
—
nuodami atvyko Klaipėdon.
Lietuvos valdžią, ir čia jiem£
gliją, j ° g siuntimo prancūzų tuo tikslu jau baigia gaminti met šiandie Rusiją palietėx juo kų kareivius.
Prancijos
ambasadorius
Suv.
tą
Klaipėdos jaunimas atvira I pagelbės kita lenkų karuome^
karuomenės Augštojon Silezi- pienu*, kurie kuoveikiaus 'bus dosios valandos, norima
Valstijoms,
Julės
J.
Jusseširdimi priėmė kauniškius, su- nė. Smarkesnieji gaivalai grą
jon klausimas būtinai turi but vykinami, jei tik vokiečiai pa klaidą pataisyti.
rand,
vakar
iškeliavo
PraneiKalbama, bolševikų valdžia
rengė vakarėlį Viktorijos sa- sinosi, kad Lietuvos vadams
išrištas pirm susirinksiant vy kils A. Silezijoj.
jon.
Sakoma,
jis
gryšiąs
čia
tas skolas ir nuošimčius pra
lėje, kur padoriai linksminosi, j teks- taip, kaip turėjo ministeriausiajai aliantų tarybai Pa
Lloyd George laimėjo.
rudenį
bendrai
su
maršalu
dėsianti atmokėti 1925 metais.
Ant rytojaus ekskursantai ap-!riui Purickiui tekti.
ryžiuje.
— ^
Foch.
Anot kalbų, bolševikų val
Toksai Briando
nusileidi
žiūrėję Celiulosės dirbtuve,
Be^ to, Prancija, sako, turi
Gelsingfors,
liepos 29. —
—"Nowiny "VVilenskie" pra
elektros
gaminimo
stotį
ir
minty norą visai atsisakyti mas reiškia premiero Lloydo džia sušauksianti konferenci- Maskvos ir Petrogrado
30 KtfR YRA GUBERNATO
nešimu, birželio 28* d. naktį
jon
Rusijos
kreditorius
ir
bu
George
laimėjimą.
Lloyd
Ge
kitas vietas, traukiniu išva
nuo dalyvavimo vyriausios ta-3
nuoš. gyventojų per sekančias
RIUS?
nešimu, malkų vežimas Vilniu
sianti
nustatyta
skolų
suma.
orge
visais
laikais
moka
su
žiavo
per
Kretingą
į
Palangą.
r y bos susirinkime, jei ligi rug
penkias dieriak neturės duo
je kainuoja 1400-1800 markių.
Po
to
bus
pasidarbuota
bolšemaniai
apeiti
Prancija,
kuoKuomet
ekskursantai
lai
piueio 4 d. nebus pasiųsta ka-i
nos. Tuo būdu sutaupyta duo
Vakar staiga iš viešumos
Bonifacų bažnyčioje pavogta
met
jam
apeina
aliantų
vienyvikams
užmegsti
diplomatinius
ruomenė. "*
na bus pasiųsta badaujantiems pranyko gubernatorius Smali mingai sugryižo Kaunan, " S a u nuo Motinos Švenčiausios stol ė s " Kursų direktorius p. Vo
gyventojams.
Prancūzų noras turėti Sile bė. J i s visuomet dirba taip, ryšius su visomis šalimis,
ir niekas iš jo priešų ir pašali
vylos karūna, raudonieji ak
kietaitis
pasiuntė
sekantį
tele
kad
atrodytų
turįs
kuogeriauSakoma,
bolševikams
labai
zijoje skaitlingą karuomenę.,
nežino, kame jis apsivermenys, dvi auksinės sagutės, 5
Apie tai praneša bolševiku nių
gramą
p.
Brakui:
v*
sius
norus.
i
apeiną
turėti
gerus
santikius
kuomet vyriausioji
taryba
apyrankės viena su brangiais
laikraštis Pravda.
cia.
Lloyd
George
beveik
patensu.
Prancija.
"Laimingai sugryžusios eks akmenimis, 40 žiedų, vieni au
skaldys A. Silezija. Ir sup
Iš Maskvos bevieliu teleg
Kai-kas
spėja,
kad
guberna
jis
Kaip daug Rusija skolinga
kursijos vardu išreiškiu tams skarai i P dar daug sidabrinių
rantama, kokiads tikslais no kino prancūzus, kuomet
rafu
pranešta,
jog
visa
Astratorius
iškeliavo
atgal
Springtai ir visiems klaipėdiškiams ir auksinių širdelių, kojų, ran
rima tą kaniomenę pasiųsti. pasiuntė notą Vokietijai. Ta kitoms šalims, nėra aiškių ži ehaniaus apskritis neturi duo
fieldan,
kur
jo
laukia
šerifas
nota,
tai
atsakymas
vokie
nių. Sakoma, ji Prancijai sko
širdingiausią ačių už jūsų ma kų, kurios buvo sergančių žmo
Jei kartais vyriausioji tary
nos.
su
warantu.
čiams.
Vokiečiai
buvo
klausę
linga ligi pustrečio miliardo
lonų vaišingumą. Tegyvuoja, nių suaukotos, perlų *r karolių
ba A. Sileziją padalintų ne
Kiti
tvirtina,
kad
guberna
Anglijos,
ar
be
Anglijos
suti
dolierių. Gi Anglijai ligi 4 mitestiprėja Didžiosios ir Mažo eilės. Manoma, kad vagiai at
pagal lenkų ir prancūzų noro,
REIKALAUJA
125
MILIO,
torius
kame
nors
užsidarė
ir
kimo
prancūzai
gali
siųsti
sa
liardų dolierių. Skolinga dar
sios Lietuvos ryšiai. M
ėjo į bažnyčią iš vakaro ir tik
tuomet paskirtas vokiečiams
NŲ
DOL.
apgalvoja
naujas
priemones
vo
karuomenę
Augt.
Siiezijon
ir kitoms šalims mažesnes su
ryte išėjo. ,
apskritis lenkai su prancūzų
kovoti
su
priešais.
per
Vokietiją.
mas.
KLAIPĖDIŠKIAI SVEČIAI.
pagelba varu pasisavintų.
—"Nowiny Wilenskie" pra
Washiagtoai,
liepos
29.
—
Yra žinoma, kad gubernato
Anglijos premieras aštriai
Pastarąjį prancūzų reikala
nešimu, Vilniuj lenkų Vilniaus
atsakė vokiečiams. Pažymėjo, KAROLIS. TŪRBUT, PER Sbįppįag ponrd ^pirmininkas rius hori-pasiduoti teismui biLiepos
3
d.
atvyko
į
Kauną
vimą, sakoma,
p?r kratysiąs
Lasker konfrreso
reikaiaujn le kokioj apskrity, tik ne San- 147 Klaipėdos krašto lietuviai gyventojų valios priklausyti
kad vokiečių klausimas yra
SIKE!LS ISPANIJON.
Anglijos kabinetas. Spėjama,
125 milionų dol. išlaidoms per gamon, ty. Springfielde. Nes ūkininkai susipažinti su Lietu pirmininkas tStudnickis lenkų
tuščias ir nereikalingas. Parei
kad vargiai Anglija palink<
jis ten politikų tarpe, mato vos ūkiu. Pažymėtina, kad teatro rūmuose birželio 26 d.
škė, kad jei aliantai norės
Madridas, liepos 29. — Ofi sekančius penkis mėnesius.
prancūzų reikalavimam
vientik vienpusį veikimą. Gu jiems išvažiuojnat iš Klaipė sušaukė mitingą tikslu prote.^
siųsti karuomenę, tai tuo klau cialiai paskelbta, jog buvęs
simu nesitars su vokiečių dip Austrijos-Ungarijos imperato NEPRIIMA LAISVAS BON bernatorius nesitiki'ten gauti dos vokiečiai nudraskė vainir .tuoti, kad kalba apie mus be
PRANCIJA NORI PATEN
DSŲ.
, • ' • ' • - teisingo apie save sprendimo. kus, kuriais jie buvo savo va mūsų Genevoj arba Briukselomatais. Nes tas klausimas y- rius Karolis, turbūt, iš Švei
KINTI LENKŲ MILITA
lyj. Nors Studnickis šaukė mi
ra išimtinai aliantų klausimas. carijos persikels gyventi šiaugonus išsipuošę.
Tauragėj,
RIZMA.
tingą sąjungos vardu, tečiaus
Topeka, Kans., liepos 29. —
rinėn Ispanijon. Tuo reikalu
APVOGfi SALIUNĄ.
Mažeikiuose, Šiauliuose pasiAnglai perspėja vokiečius.
pakvietimus gavo visos politi
Iš kalėjimo norėta paliuosuoti
vedamos tarybos.
fiko mūsų organizacijų atsto
Anglija stipriai laikosi savo
Lordas D'Abernon, Angli
Alexander Howat, Kansas vab-Į Trys plėšikai užpuolė saliu- vai, kurie atlydėjo iki Kaunui. nėj partijos.
pažiūrų.
jos ambasadorius Berlyne, ga GELBĖDAMAS VAIKUS
stijos anglekasių unijų prezi- Tią p o n u m . 833 Lessing gat. Kaune stoty pasitiko svečius
denta.
į r paėmė daugiau 3 tūkstančių gausi žmonių minia. Prasidė SKAUDUS NUOSTOLIAI.
Paryžius, liepos 29 rašo an vo nuo savo vyriausybės insŽUVO POLICMONAS.
gl. laikraščių koresp.).
— t rūkei jų, idant perspėtų voReikalinga 10,000 dol. pa- dolerių. Pabėgo automobiliu, jo širdingas sveikinimas. Kau
Klaipėda, VII — 1. (Elta).
Green
Bay
vieškeliu,
arti
Prancuzai aną dieną atsisakė j kiečių valdžiąj kad ji saugoranka. Pristatyta 10,000 dol. kuriame be plėšikų sėdėjo '^ar niškių vardu sveikino A. Žilinskis, pabrėždamas, kad jau Mūsų tam tikro koresponden
nuo savo pienų — siųsti dan- tusi A. S^ezijoj
kokių-nors Ravima, važiavo motoriniu vertės laisvės bondsų. Vyriau- moteriškė su kūdikiu,
nebetoli ta valanda, kada mes to pranešimu, šiomis dienomis
giau karuomenės Augštojon negudrių*demonstracijų prieš dviračiu poliemonas William siojo valstijos teismo teisėjas
pasimirė trys žymus Mažosios
Silezujon ir sutiko laukti yy- prancūzus arba -lenkus. Kitaip Barras. Jis pamatė, kaip trys Jolmston atsisakė priimti bon
Praeitą parą Chicagoje pa vieni į kitus lankysimės ne Lietuvos veikėjai Zaunius iš
kaipo svečiai, bet kaipo arti
riausios tarybos susirinkimo \ prancūzai gali užimti Ruliro vaikai skersai .kelio bėga, kur dsus.
vogta 19 automobilių.
Rokaičių vienas pirmiausių;
mi bendradarbiai tėvynę b«čia rugpiučio 4 d. Susirinkusi apskritį. Nes sekretorius Cur- kabojo nutrukusi suelektrizuoveikėjų, iškėlęs savo tautos vė
kurdami. Lygiai širdingai at
taryba nutars, kas toliau vei-! zon gvarantavo
prancūzams ta viela.
liavą
prieš
germanizacijos
Nebuvo laiko vaikus perspė
sakinėjo klaipėdiškiai. IŠ ptonepaliečiamybę Augt. Silezikti A. Silezijos reikalu.
bangas. Kunigas Lokys iš Va
ti.
Poliemonas momentaliai
ties visi nuėjojsiurėti " Nemu
Premieras Briand
tečiau
nagų, buvęs misionierius Indi
By GENE' BYRNES
prišoko prie vielos norėdamas
no'
'
bendrovės
pabriko,
visi
Kaip Prancija, taip Anglija
perspėjo Angliją, kad jei A.
joje, darbavosi nuo karo pra
ją
patraukti
šalin.
.
susirinko
į
Vytauto
kalną,
kur
Silezijoj, vokiečiai' mėgins pul veda didžiai rizikauną. lošimą
džios Klaipėdos krašte, ne
Kaip
tik
paėmė
su
ranka
vietinės
ūkininkų
organizaci
ti prancūzus arba lenkus, jei A. Silezijos reikale laikydamos
paisydamas vokiečių kunigų
vielą,
taip
ir
krito
negyvas.
jos
kėlė
svečiams
"^gaspadotenai tiems ir kitiems pasi nuosavos politikos.
priešinimosi, be baimės jis pa
Smarki
elektros
srovė
jį
nu
riskus"
pietus.
\
Kaip tie, taip kiti kartais
rodys neišvengtinas pavoju
sisakė ir darbavos savo tautos
žudė. x
Popiet išsiskirstė kiti ka naudai. J a u nekartą del to
tuomet prancūzai be jokio fc-'gali labai suklysti
Bet vaikai išliko gyvi. Gi
ruomenės, kiti Karo Muzė- Klaipėdos vyskupas mėgino jį
jie butų ant vielos užbėgę ir
jaus, kiti seno Kauno žiūrėti, pašalinti iš kunigo vietos Ir
žuvę.
kiti pažįstamų lankyti, o vai. Postą ^Hofmanas — ateivis,
visi išplaukė garlaiviu į Napo dar jaunas veikėjas. Jis iš
sisakiusi sutikti, kad aliantai
leono kalną, į šaulių Šventės leido jau kelis eilrų rinkinius.
turėtų perdaug maišyties į
gegužinę, kur teko prie ugnia Ateivis dirbo jaunimo organi
PERGREITAI ATEINANTĮ JAPONŲ ATSAKYMAS PA Tol. Rytų problemas. Bet šiuo
kurų praleisti visas vakaras.
zacijose ir po revoliucijos mū
TENKINA VVASHĮNGkartu nusileido.
RUDENĮ.
sų Lietuvių Taryboje.
TONĄ.
Be kitako Japonija sutinka!
NAUJA AVANTIŪRA.
konferencijai leisti aptarti ir
Prancija nesuspėsianti pasit
O R A S . Šiandie nepasto
Japonai Rytų klausimus pa paties pnsiausalio Shantungo
varkyti.
Mūsų žinios apie tai, kad
klausimą, jei konferencia no
ves konferencijai.
Želigovskio " v a l d ž i a " sąryšy vus oras; maža atmaina tem
Paryžius, liepos 29. — Pran
rės tai daryti.
•'
su gen. Rydzio-Smiglio gar peratūroje.
ei jos premieras Briand pain--j Washington, liepos 29Šiandie čia tariamasi apie
binimui rengia naują avantiū
fonnavo Suv. Valstijų amba- Japonija be mažiausių iš savo konferencijai vietą ir apie lai
rą prieš 'Lietuvą, pasirodo tu
sadorių Herrick, kad jei nusi- puses sąlygų sutiko dalyvauti j k ą N e s kaį_kurio^'^ valstybės
ri labai rimto pagrindo. Suginklavimo ir Tolimųjų Rytų nusiginklavimo konferencijoje n e s u t i n k a - n e i s u v i e t a , n e i s u
Svetimų šalių pinigų vertė
lyg tikrų žinių, Vilniaus poii :
klausime konferencija
įvyk-jAVashintone, pranešė Valsty laiku. S. Valstijų vyriausybė
tikai yra įsitikrinę, kad Želi mainant nemažiau$ 25,000 lie
sianti ateinantį lapkritį, ne bes sekretorius Hughes.
govskis turės iš Vilniaus pasi pos 28 buvo tokia pagal Merbuvo padavusi sugestiją, kad
bus galima Prancijai daly vau
Sekretorius sako, kad Japo konferencijai laikas tinkamas
traukti. Tam atvėjuj yra ren chants Loan and Trust Co.: \
ti. Pertrumpas laikas.
nija savo pastaruoju atsakymu [ y r a i a p k ^ 11 d., š. m.
giamas naujas maištas, ku Anglijos sterlingų svarui .. 3.58
' 7.71
Be to, prancūzų vyriausy- patenkina Suv. Valstijų vy Kuomet galiutinai bus susi
riam vadovauti turi p. Prysto Prancijos šimtui frankų
4.U
l)ė paskelbė, jog busimoj kon riausybė. Nes ji sutinka kad bu tarta tais klausimais, tuomet
ris, visų Varšavos planų uo Italijos šimtui lirų
NEKUOMET
TAIP
NĖRA,
L24
ferencijoj Washingtone Pran simoji konferencija gali aptart Suv. Valstijos pasiųs forma
lus vykdytojas ir dabar fakti- Vokiečių šimtui markių
Ateina į darbą 25 minutas susivėlinęs. I r " b o s a s " nieko nai vedąs visą Želigovskio .Lietuvos įšmtui auksinų
1.24
cija atstovaus Rene Viviani ir Tolimųjų Rytų problemas.
lius pakvietimus konferenci
nesako, tik linksmai švilpauja.
Lenkijos šimtui -markių
.05
gen. Sarrail.
* * valdžios' '• politiką.
Pradžioje Japonija buvo at- jom

Prancija Siunčia Naują No

DALIAI GYVENTOJI) AT
SAKYTA DUONA.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Prancija Nori Atidėti Toliau
Konferenciją
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$ė "jame dieviškos tobulybės Toks p. Elijošiaus pasielgi* •
bą dar tuomet JsMl neskait
antspaudą, nemirtinga dūšia jį mas yra žemi aus kritikos, ir z •
lingai mūsų 'kariuomenei; di
papuošė. Šio aukščiausio gyvė jis tekia savo nešvaria taktika ~
džiausiu pasiryžimu ir troški
nimo tikslo visupirma žmogus netik ką įžeidė kun. Bučį, bet
mu tapti laisvais atsiekta tik
užgavo plačią katalikišką vi- ,
privalo siekti.
Centro Valdybos
. s
rai stebėtinų pergalių.
Vi. Putviaslįs, pirm.,
Antra priedermė tai tame, suonįenę kuri didžiai gerbę sa
Tu6 laiku, kai biivo gnrmtaM. Miketkevičius, pagelb., kad esi lietuvis. Tavo gyve vo veikėją kun. Bučį. Jeigu/
si su daug kartų skąitlingesPusei MetlĮ * "f * * »^ ' - -»*«•• * • * "
nimo tikslas privalėtų būti Imtų t#ip išsitaręs koks pap
fiiais ir. stipresniais priešais, . M. žvirėnaa, iid.
iUV.
VALKE.
Tuo tarpu Londonas tiems
Didesnieji mūsų kaimynai kai ilgais Šimtmečiais laukta
...........
toks kurs atneštų garbės ir rastas žiriogelis tai dar gal
Nariai:
ir prancuzų-lenkų
1.00 pavojams
• •»"•'• • • •
Lenkai ir Rusai, ilgus šimtme ir jau įkūnyta Lietuvos Lais
1 naudos savo tautai. Mokslas butų atleistina, galima but kal
Prenumerata mokaai iškalao. Ltd- baimei priešinasi. Anglijos vy
M. šalčius,
čius Lietuvoje viešpataudami, vė ir Nepriklausomybė buvo
gkaitoel &ao uislraSymo dienos
neabejotinai palengvina ženg tę nuversti ant " moonshine' \ R. ^fripitis,
riausybės
atstovai
tvirtina,
M nuo Naujų Ketų..Norint permai
priemonėmis dideliausiame pavojuje, — tuo
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir kad lenkams nei vienur nei ki žiauriausiomis
ti prie vieno ir kito tikslo Be bet p. Elijošius skaitosi savo
J.
£apečkys,
aenas adresam Pinigai geriausia alųstengės galutinai numarinti laiku Jus, Broliai Lietuviai Ayra Universal
lieka vien pasirinkti mokykla. inteligentu,
M. Sleževičius,
fti iiperkant Icrasoje ar exprese ' Mo- tur nėra jokio pavojaus. Ir
Lietuvių 'Tautos galingą dva merikiečiai, savo duosnią ran
ney Order" arba {dedant pinifua i
Čia susidursime su keblumais. State Banko prezidentu, ku
M. Krupavičius,
jei prancūzai su lenkais taip
registruotą lalSka.
sią, ir jau buvo išbraukę iš ka ir pritarimu sustiprinot mū
Norėdami pilnai patenkinti ir riame daug katalikiškų para
K. Ralys.
daug
triukšmo
kelia,
galimas
"DRAUGAS" PUBL. C0.
pasaulio valstybių ir tautų že sų ilstančią dvasią ir sutvirantrąją savo pareigą — einant pijų, draugijų ir pačių kuni-,
B. Kemėšis, sekr.
daiktas,
kad
jie
turi
kokius
2334 8. Oakley Ave., Chicago.
mėlapio net patį Lietuvos var tinot mūsų jėgas ir pasiryžimą;
mokslus neprarasti savo tau- gų laiko savo pinigus. Nedaug
'Kaune,
nors tikslus taip daryti. Gali
TeL Roosevelt 7791
dą, o Ilgas įų šeimininkavi aukaudami šauliams ir apskri
tybės žymių, neprasilenkti s c suklysiu sakydamas kad nema
1921 m. Birž. 15 d.
mas
daiktas,
kad
jie
suoka
1HlfffltlfHflIHIlItfffflIlItlHItlIilIlIlIlIlIlIlIlIlII
mas stūmė mūsų brangią Tė tai Tėvynės gynimo reikalams,
P. S. Gautų iš kolonijų aukų antraeiliu gyvenimo „ tiksi r žiau kaip 80 nuošimtis visų
biauja prieš vokiečius ir Iietuvynę kas kart vis į didesnį Jus, toli nuo kovos laukų bū
pakvitavimas išsiųsta per Lie kurs orijentuos mūsų gyveni banko depozitordų yra katali
V1US.
skurdą ir verguvę.
dami, pasiekėt žiaurų priešą ir tuvos Atstovybę Amerikoje mo pastangas ir darbus, turi kai iž kurių banko šerininkai
IŠ Amerikos lenkų laikraščių
Šimtai tūkstančių sveikiau Uždavėt jam daug skaudžių kiekvienai kolonijai atskirai. me užkliūti už vienintelės mo gauna nemažai pelno.
tono galima pastebėti, kad len
sių ir geriausių Lietuvos sūnų smrjgių; Jus savo gausiomis
kslo įstaigos. Kokios!
Ar direktoriai Universal
Mūsų šalies žymesnieji vei kai rengiasi galutinai apsidirb
ir dukterų, nepakeldami dide aukomis pagreitinot Šaulių
Aš su tikru atvirumu, I*o State Banko mano kad toks jų
kėjai faktais prirodo. kiek ti su Augštąja Silezija ir su
lio vargo ir baisios priespau- r Sąjungos išsivystymą į didelę
dvejojimo 'kiekvienai mergai nario pasielgimas atneš ban
šiandie žmonėms trūksta gy Lietuva. Jei jie Šaukia, kad
dos, priversti buvo apleisti my ir galingą organizaciją.
tei tokios mokyklos ieškančiai kui dr jo šėrininkams naudos?
venamųjų namųJ
Apskaito, Lenkijai yra pavojaus nuo vo
Šis klausimas kįla beveik pasakyčiau, kad stotų į viena Man ding kad ne. Ątpenč, ka
limą šalį ir leistis į tolimas ke Šiandie skaitliingi šaulių bu
kad jų trūksta pusantro milio kiečių, bolševikų ir lietuvių ir
lionės, už jūrių marių duonos liai tvirtai stovi Tėvynės Ne kiekvienam, aštuntą skyrių tinę tuo žvilgsniu Švento Ka talikai įžeisti p. Elijošiaus už
no. Visoki komitetai ir komi Lenkija turi apsidrausti, reiš
dr liuosesnio oro ieškoti.
sipuldinėjimais ant kun. Bučio
priklausomybės sargyboje ir baigusiam. Visos kultūringos zimiero Akademiją.
sijos lygiai prirodo, kad žmo kia jie turi piktas mintis. Jie
tautos
supranta
mokslo
verte;
nės namų nestato del medžia greičiausiai rengiasi neapsi- Bet Jus, Broliai Lietuviai, ii su jais labai .rimtai skaitosi ir visi seni ir jauni mokinasi. Čia tai seserys-mokytojos su ir kitų kunigų yra-verčiami
už plačių vandenynų gyven paskutinis ir 'atkakliausias Lie
didžiausiu pasišventimu tar šalintis nuo tokios įstaigos pri
gos brangumo. Kompanijos drausti, tik pasipelnyti. •
dami, nepamiršot savo var tuvos priešas — Lenkas, kuris Jauni mokinasi- įsakomi, nes nauja, mūsų jaunuomenės ide silaikant principo, nors h* labai
susitarusios išnaudoti visuo
Jei Prancija tiesiog per pei gingos Tėvynės; Jus nuolat jau kartą kreipėsi net į Pa jiems senesnieji liepia; senes
norėtų ją remti.
menę.
lį siunčia savo kariuomenę Si- kreipiat ilgesio žvilgsnį rytų J ryžių ir Londoną, prašydamas nieji mokosi kaltindami save alams. Jų didžiausias troški
Bankas tai nėra kokia tai
mas yra teikiant aukštesniojo
. Chicago je valstijos legislati- lezijon, galimas daiktas, kad
už
nenaudingai
išaikvotas
jau
linkui ir lekiate mintimis į « ten spaudimo, kad šaulius
mokslo pradus vairuoti savo politinė ar religinė įstaiga.
vė komisija iškėlė aikštėn lenkai mėgins vienu žygiu nunystės
dienas.
brangią gimtinę šalį su kurui nuginkluotų; bet tai bergždžias
mokines vieno ir kito tikslo Bankas yra vieša įstaiga su
kompanijii suokalbius ir dar
1
J u i
dau
lis t a m r i u
Kaip
laimingi
butų
jaunieji
kuria turi reikalus įvairių po"
krypsniu.
, Ghita.
I ! ^ : "Sileziją *:
? T * Lie
" f
*
**
P
* : . * « * * <***** kurs mums, sau
bininkų unijų "business" a- grobti
ir S
užpulti
turėdami
senųjų
įSniintį!
Bet
litinių ir religinių pažvalgų
gentų kyšių ėmimus. Specialė tuvą. Lietuva bus užpulta ne sių, su kuria Jus jungia Hams, tik priduoda daugiau
nelaimė! Jaunystei liepant, bė
džiaugsmų ir liūdesio atsimint- drąsos įr pasiryžimo.
asmens ir organizacijos. Kada
"grand j u r y " visą eilę kom va mž persekiojimą ten lenkų, m a i
| Naudojantis gal but tik lai ga ir mąžta jos jėga, energija
prezidentas tokios įstaigos bepanijų savininkų ir tų agentų už draudimą jiems Lietuvoje '
Retas kuris jaunuolis-ė tuo
reikalo viešai pradeda atakuo
atidavė kriminalin teisman. skleisti nuodingos poniškos Tai mes geriausia jaučiame khia atsikvėpimo valanda, Liemet
yra
išmintingas.
Gi
išmin
Žingeidaudamas ką mūsų ti ir šmeižti vadovus kokio
ir matome šiais, sunkiais mūsų tuvoS Šaulių Sąjunga . taria
propagandos.
Patirta, kad Chicagoje per
Tėvynės prisikėlimo Taikais, '^nms, Broliai Lietuviai Ameri- tingi supranta paslėptas ftno- atstovai nuveikė susivažiavę nors tikėjimo, tai nėra abejo
ilgus metus nepastatyta nė
Tadpat galimas, daiktas, kad
Kai po ilgų verguvės amžių, kiečiai, už gausias aukas if gaus proto galybes. Ar ne me-1 YVasliingtone gegužio mėnesy- nės kad toks pasielgimas blo
vienas, nors ir mažiausias, na prieš Lietuvos užpuolimą len
po sunkių vokiečių okupacijos moralinę
paspirtį nuoširdų *tas pasinaudoti jaunystės do- je, pasimatymo tikslų su pre- gai atsiliepia į tą įstaigą. '
mėlis, kurs nebūtų surištas su kai pamėgins sukelti maištą,
vanOmis kad išlavinus savo zidenfu Hardingu
Lietuvos Universal State Banko šėmetų Lietuvių Tauta, lyg iš AČIŪ.
papirkimais.
Vilniaus srity. Mėgins tuos
grabo prisikėlusi, tarė galingų) Sakome, kad gyvename gal protą, širdį ir išsėmus jos pas 'pripažinimo reikale, tėmijau rinmkų yra virš 300;'p. Elimaištus
permesti
toliau
Lietu
Ta komisija namų statymo
• kasdien laikraščius kad suži
pilną pasiryžimo žodį; "Gana but laikiną ramesnę atsikvepi lėptas galybės?
von
ir
paskui
stums
savo
ka
industrijoje atrado biauriauGyveninio pasisekimas žy- nojus to susivažiavimo pasek- i°^ l l l s y r a tik vienas is jų.
svetimųjų vergijos'' ir ėmė mo valandą, nes turėdami tokį
(
riuomenę
Kaunan gindami
sių puvėsių.
. Į Vienas asmuo neturi teisės sa
organizuoti karo jėgas savo neramų ir veidmainingą kai- mia dalimi priklauso nuo mo- mes.
vo
"persekiojamus
lenkus",
gel
nemandagiu ir netaktišku
Pasibaigus tiems tyrinėji
Žemei ir Laisvei ginti, — tuo- myną, kaip-Lenkas, mes nega* kyklos. Betainas tėra gerės-j Su atyda skaičiau "Drauge"
bėdami
Lietuvą
nuo
revoliucimams tuojaus prieš kaltinin
met tąi labiau susipratę Lietu- limc būti ramty? už rytojau* nis už savo mokytoją. Jei osį reporterio aprašytą "Tary- pasielgimu statyti pavojun 300
moinu
. interesus,
kus turėjo but užvestos bylos JOS.
vos piliečiai pamatė, kad Lie- dieną, negafcimę nei vienai va pasirįžęs sunaudoti savo proto bos" susirinkimą kuriame tūli ž
ir jie turėjo but baudžiami. Artimiausios dienos pasakyk, tuva nepajėgs tiek suruošti j landai paleisti iš rankų ginklo, galybę atydžiai apsižiūrėk ku L atstovai išdavė raj)ortą savo Jeigu banko direktoriai laukokius lenkai turi tikslus, jei kariuomenės, kad ji galėtų se- Nutrauktos ^riukselio dery ri mokykla padės tau atsiekti, darbuotės Washingtone. Did- kia lietuvių katalikų tolimes
Visuomenė laukė tų bylų.
jie su prancūzais taip krykš kmingai kovoti su šimteriopai. bos aiškiausia rodo, kad lenkai užsibriežtąjį tikslą.
žiai mane nustebino p, Elijo nės paramos, tai jie privalo
Bet įvyko kitaip.
čia. Lygiai pasakys, ar mus1! skaitMngesniais priešais. Tuo-j dar neužtenkamai pamokyti, Kuris yra tavo gyvenimo siaus raportas, kuriame netiek pareikalauti p. Elijošiaus re
Cook apskrities valstijinė
spėjimai teisingi ar klaidingi-. met gyvenimo aplinkybės pa- kad jie dar neatsisakė nuo sa- tikslas ? Ar pagalvojai kada pasakyta apie patį veikimą zignacijos iš direktoriato >r
prokuratorija pranešė,
kad
kiek buvo atakuojamas, kun. valdybos idant prašalinus ban
kaltinamuosius negalima grei Nepaisant to, Lietuva šian gimdė Lietuvos Šaulių Sąjun- Vo grobiamųjų siekimų, ką nors apie tai?
diena po dienos mes galime Vienas žmogaus gyvenimo prof. Bučys ir tai tokiais žo kui kenksmingą narį. Tas iš
tai šaukti teisman. Laiko nė die privalo turėti daugiau ne ga.
ra. Daug svarbesnių bylų 'rei gu kuomet nors budrumo, o Lietuvos artojai, darbininkai j laukti jų naujų pasikėsinimų tikslas paties Sutvėrėjo yra nu- džiais kad net veidas karsta iš eitų šėrininkams ir pačiai įs
kia nagrinėti. Ir tos visos 3ii atėjus pavojui pasirengusi drą ir valdininkai, be luomų ir pa- prieš Lietuvos Žemę ir Laisvę, statytas. Kiekvienas kitas gy- gėdos. Skaitant apie4 p. Elijo taigai ant naudos. Jeigu jie
žiūrų skirtumo} ėmė spiestis į Todėl reiškiame vilties, kad venimo tikslas privalo siekti šiauš išduotą raportą jo paties to nepadarys, tai bus pareiš
namų statymu surištos bylo.^ siai ginti savo teises.
Amerikos lietuviai su visa šaulių būrius, ėmė ginkluoti*, Jus, Broliai Amerikiečiai, šiuo galutino gyvenimo tikslo. Ne svetainėje ant Town of Lake, kimas katalikiškai visuome
bus sprendžiamos tik rudenį.
Visuomenė pareiškė nepasi atydžia turėta sekti laikraš- kad stoti į kovą už šviesesnę rirtitos padėties ir ypatingo pa- sant tikslų suderinim*>, gyvo- iš tos pačios ^darbuotės, dar nei, kad jie užtvirtina p. EJivojaus laiku, noužgniausite sa- ritmas nustoja savo prasmės, .didžiau stebėjausi įįš-tokios ne- jošiaus pasielgimą ir visai ne-*,
žinias iš Europos. Pa- gimtosios šalies ateitį.
tenkinimu. Į tuos nepasitenki čių
katalikų
paranios. -.
Įvairiais rūbais apsirengę, vo duosriios rankos, bet ir to VyriaUsia žmogaus priedermė ( mandagios,kalbos irjužsipultli paiso
nimus atsakyta, kad bylas pa kliuvus Lietuvai lenkų pavojun, mes kaip vienas turime dar įvairesniais ginklais apsi liau remsite Šaulių Sąjungą yra atžvilgiu į tą, kuris įkvėp*' nėjimų'ant kunigų, o ypatingai j Tąsyk katalikai žinos ką daskubins.
%
ant kun. Bučio.
Į ryti.
Šėiininkas.
Šiandie ta pati prokuratori pakilti savo Tėvynei pagelbon. ginklavę, stojo šauliai į pagel- savo gausiomis aukomis ir šir- žmogui savo paverksią, įspau
ja prokuroro asistentų lupo
— Kadangi tamista girdėjai mane skundžiant, leisi man nedėkingumo paragauti, pagedimo pavyzdžius pasekti, visus
mis skelbia, jog tos bylos turi
gašlumus tenkini, savo prigimtį pažeminti. Faktai nieko ar.'.,
save grnti.
•
didelių keblumų. Pirmiau liu
— Ašjieturiu tani reikalingų ypatybių...
mažai ką reiškia. Mano skepticizmas, pagedimas gludo manyje..
dijusieji liudininkai atmaino
— Pražatt, Tfrffšatt Ponios... ,
Tikėk, aš begalo daug dėlto kenčiu.
savo žodžius. Visai kitaip kal
1$ FRANCU KALBOS SUUETUV//TO
— Ne, aš nenoriu būti tamistos gyvenimo teisėja. Nepra
Kartu jam buvo išpažinti, negarbingas sielos paslaptis!
L.
NGMUMAS
ba, kitaip nurodo.
Romanas.
Draugo
šyk.
Kaip ten nebūtų, bet visuo
Kiek nutilęs, jis tęsė toliaus.
JURGIO
IŠPAŽINTIS.
menė laukia tų bylų ir jų pa
V
Jis apyTėsi. Nors jo mandagumui tas daug kainavo, jis
— Užbaigęs liaudies mokyklą patekau gimnazijom Pate- .
sėkmių. Laukia, kuomet bu>
pavartdjo vfea£ pajudąs. JTis prašė Božės išklausyti jo pasitei kau pas savo tėvo gerą draugą-daktarą, kur turėjau gerą
(Tęsinys).
sutvarkytos kompanijos ir uni
sinime ir n u t r ę š t i . Jis slkaitė kad tai bus iš jos pusės vienin maistą ir kambarį, tik neturėjau auklėtojo.
jų agentai, kurie iš darbo žmo
' O tada! Gal bus geriaus atmetus Vingio spėliė$m4
telis afsrtygmimas už išgelbėjimą Jonelio, už kirrį jauna mo
Gimnazija įkvėpė man daug skepticizmo atžvilgiu į tiky- ••
nių prakaito susikrovė dide su Jurgiu nesimatyti. Nes Rožė nebuvo viena iš tų jaunų naš
tina taij> Jani dėkinga "buvo.
'
binius klausimus. Mokytojai rusai tam panaudojo visas gali
lius turtus.
lių, kurios sau ieško paguodos naujiems vyrams bėsi'p^iTfii'O
Tas JifekulSm'is argumentas ją nugalėjo. Rožė sutiko ir mas priemones. Rusijos ir visuotinoji istorija, literatūra, gamta
Ir jei tos bylos bus paskubi? jant. Ji buvo pasirįžusi gyventi savo mirusio vyro atsimini
Jurgis padekėjęs už tai, pradėjo pasakoti savo gyvenimą.
tarnavo jų .tikslafns. Iš kitos pusės nebuvau atviras su ka
tos, kaltininkai nubausti, rasi mais pasišvęzdama sūnaus išauklėjimui.
Pasakojimas bUvo' ilgas ir liūdnas. Jis trumpai aptarė pelionu, juolabiaus, kad daktaro namuose aš buvau liudininkas - '
tuomet žymiai palengvės pa
Jeigu dabar tas kurio ji vengė butų pasiskubinęs, gal
tiems darbo žmonėms. Atpigo butų neatidariusi jam durių. Tuotarpu per kelių savaičių lai savo j&fcriffs dienas: laimingas savo kūdikystės valandas at prieštikybinių kalbų. Šmei&ė, teršė katalikų Švenčiausias tie
namams statyti medžiaga, dau kotarpį, jos baimė aprimo. Ir ka&a jis pasibeldė į jo* duris gyventas kaime, po jautrios motinos akimis kuri jį labai my- sas, kumigus niekino. Kaip šiandien atsimenu, daktaro vyrės
gelis tų pačių darbininkų įsi visa buvo labai natūralu, paprasta.
Įėjo ir jįyrieš laiką aįrteldo šį pasaulį, užbaigdamas:
nysis sunūs nusipirko Amerikoje išleistą Šliupo veikalą. Po
gys nuosavus namelius. Ne?
— J6s atsimiarmas tėra vienintelė pagarba kuri man be vakarienės prie tėvų suradęs Panelės Šv. litanijos atsišaukimus
—
Turbūt
tamistai
daug
blogo
pripasakota
apfe
mi&ne.
šiandie žymia savo uždarbii.
skaitė šlykščiausiai, tiesiog pornografiškai iškreiptus atsišau
liks.
pradėjo
Jurgis,
prieš
tai
vos
pasveikinęs
liožę.
rr
«&*aelį
pas
dalį reikia nuomai išaikvoti.
Nepaisant jo ^risirpažinimo prie netikėlių skaičiaus, ta kimus. Tėvai nusijuokė, sunūs pasididžiavo.
paudęs, kurs puolė jo glėbin.
gyva sunaUs meiflė ptiė motinos Bložę sugraudino.
A r tokiose sąlygose augdamas galėjau geresnis palikti?
— Taip, pripažino Rožė.
— Ar tai derto, paklausė ji, išgelbėjęs mano Jonelį, kuo Nieks manęs nedraudė, nieks mano širdies nesaugojo.
— I r tamista įtikėjai?
Paaugęs daktaro bibliotekoje' radau daug veikalų kurie
Kas kitas butų dvylypiais žodžiais numykus rr užraukęs me)t aš prisakiau pa«miėlsiA už tamista, tamista atsafciai: '* Mel
Iš Europos pareina datų?
galutinai išgrdovė mano motynos įdiegtą tikybą, padorumo
kalbą. Bet jaunoji moteris nujauzdama kad Jurgis atėjo pasi skis .už nepžįstamą kurs neteko motinos"?
neramių žinių. Prancija prie?
*.',
— Taip. poniute, dėlto. Daug kartų savo gyvenime aš jausmą.
teisinti, ji tadpat norėjo būti atvira.
>
Anglijos norą nusprendė siųs
Atostogoms sugrįžęs kaiman vėl turėjau nelaimės jas pra
jaučiau tokio jautrumo stoką, kurs, beabėjo, butų mane išgelbė
— Aš nenagrinėjau daromų tamistai priekaištų.
s£i dar vieną diviziją savo ka
jes m egoitmo, išsiškyrįmo, o gal ir iš netikėjimo bangų. Taip, leisti su mūsų kaimyno sunųmi — Vingiu. Jis galutinai mane
— Taip, bet....
riuomenės Aukštojon SiLėzijon
lavino savo išgverusia sąžine ir veidmainiavimu.
— Noriai pridursiu kad tie priekaištai daromi žmogaus mano motinos mirtis atnešė man daug nelaimių.
Prancija galvatrukčiai gamim
— Taigi tamista labai daug: H esi turėjęs? paklausė Rožė.
Gi tėvas susirūpinęs ūkės reikalais ir nelemta mamytės
ginklus ir amuniciją ir siuncif kurs tamistos, regis, neapkenčia* taip bent man atrodė. »
-~ 0} Poniute, aš manau, kitiems teko dar daugiaus per mirtimi, dažnai išvažiuodavo iš namų palikdamas mane tarno
Lenkijon. ,
— Kair> tamista gera! atsiliepė jautriai advokatas.
gyventi. Nelauk mano gyvenime nepaprastų atsitikimų. Laimė Petriuko globai.
Ir šiandie kaip prancūzai
J i nusišypsojo:
ir nelaimė yra -ftitunyše. Teko man sunkių bandymų pereiti
(Bus daugiau).
taip lenkai šaukia, kad Len
— Norėčiau taip manyti. •
iniiiiiiiiiiNiiiHlmftiniHiHiimniniiniii kijai grūmoja pavojus visais
LBTTUTTV mS&ŠUmC BHSanRAflTlS šonais. Sako, Aukfitojoj Silezi
joj kas valanda gali susiremti
vokiečiai su lenkais. Gi ryti Amerikos Lietuvių fcok&ri
Etna kasdieną Išakjnu nedėldienluk
joms aukavusioms
niuose pasieniuose Lenkijai
ntianTMERATOS KAIHAt
grūmoja ne vien bolševikai, Lietuvos šaulių Sąjungos
OHICAGOJ m rrisnssTYJKi
reikalams.
Metama . . . . . . . . . .,._•• . .._.j $8.00 befc ir lietuviai.
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PADĖKOS ŽODIS.

"DRAUGAS"

#i$£a užuojaHrta.
Dar kartą' tariame Jums ?
gilios Padėkos Žodį.
Lietuvos Šaulių Sąjungos
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PART TWO
CULTURAL SEOTION
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DARBO FEDERACIJA UŽ
NUSIGINKLAVIMĄ.

5EJIKAS.

Pastarajame Amerikos Dar
bo Federacijos organo "Fede
rationist" leidiny karštai pa
remiamas, nusiginkalavimo su
manymas. Apie tai rašo pats
Federacijos prezidentas Gpmpers.

h l - ~

ŪKININKU BIURAI
Ohio, lowa, I ų į , Michigan,
HL, Miun^ Missouri, Wisconsin ir Kentucky valstijų bu
vo atstovaujami konferenci
joje nesenai laikytoj Chicagoj. Joje nutarė kooperacijos
būdu (bendrai) pirkti anglis.
Apskričių ir valstijų ūkinin
kų biurai nupirks ir paskirs
tys anglis. Valstijų biurai at
sakys už anglių gvaranciją.
Apskaitoma, kad tu© būdu
sutaupysią apie $1.50 ant to
no.

Tokia moterystė reikalauja
nuo einančių į ją apsimąsty-/
.
V. K. mo, prisirengimo, išlavinimo
tvirtos ir pastovios valios.
T V A I K Ų DARBO JSTATYSocialiai arba % žmonių sugy J i reikalauja, stojant į mo
MAS.
venimo klausimai yra kasdie terystę tvirto tikėjimo ir tik
GRAŽUS SKAIČIUS.
Štai trumpa istorija tų dar-[laišką paragintas.
niniais klausimais. Jais pri rosios meilės Dievo.
Suv. Valstijų Darbo Depar
bų,
kuriuos
yra
padėję
viso
Berlyno
tarptautinis
susiva
pildyti laikraščiai, susirinki
Tokiomis ypatybėmis turė
tamento Vaikų Biuras išleido Suv. Valstijų ūkininkų drpasaulio
katalikai
per
kelias
žiavimas
netiek
padarė,
kiek
«
mų salės, partijų ofisaį, par tų atsižymėti lietuviai 'katali
ja turi 750,000 narių. New
dešimtis
metų
uoliai
dirbda
katalikai iš jo tikėjosi, yistik knygą, kurioje rodo Įvairių Yorko valstija turi daugiau
lamentų rūmai, dirbtuvių ap kai, einą moterystės sakra
mi, kad įkurųs tąjį internacio- jis padarė pasauliui šiokao-to- valstijų legališkus įstatymus
rūkusios sienos ir tt.
mentą.
siai, būtent, 128,000 narius.
naią.
apsaugojimui vaikus nuo dar Tas žinias paduoda S. J. Lo
ko įspūdžio.
Visiems žmonėms tie klau
Tokiu būdu augtų tvirtos,
STENGSIS.
Katalikai jau seniai pradė
Kad Berlyno seimo nutari bo.
simai ir jų sėkmingas išriši geros katalikiškos šeimynos ir
well iš Fredonia, N. Y., tos
jo rūpintis tuo reikalu. Dar mai niekais nenueitų, darbi
Visose valstijose, išskyrus draugijos augščiausias virši
jos birtų Lietuvos valstybės
mas rupL
Amerikos Ukininktį, Biurų
vyskupui Keeteleriui nemirus, ninkų kongrese Bie*nne (1893) keturias, vaikai turi turėti ma
ninkas.
Rupi jie nemažiau, už kitus pamatu ir tai pamatas tvirtas,
Federacija nusistatė,^ kad iki
tam garsiam pirmutiniam dar nutarta šaukti visų šalių dar žiausia keturiolika metų, sep
nesugriaunamas.
ir katalikams.
,
gruodžio mėnesio, š. m. narių
bininkų tėvui vis dar smarkiai bininkų susivažiavimą Šveica tynios valstijos reikalauja ma
——
DARBININKAI ĮDOMAU skaičių davarius iki vieno ir
Katalikams ir apskritai ti
veikiant, stipTus" katalikų dar- rijoj ; tas susivažiavimas turė žiausia 15 arba 16 metų am
J A KOOPERACIJA.
kintiems krikščionims turi tie
ketvirtadalio miliono. Dabar
bininkų ir jųjų drauge veiki- jo pridabot valdžias, kad nu- žiaus. Yra paliuosavimų tose
klausimai dvigubai už kitus
narių skaičius siekia virš mi
mas greit apėmė veik visas t į £ į į ^ į , | " vykinami.
valstijose bet tie paliuosaviAmerikos Darbo Federaci liono. Per pereitus šešis mė
rūpėti.
IUMAII
Europos sahs.
Tikintiems turi rūpėti tų
Popiežius Leonas XIII išlei mai vaikams, kurie dirba parė jos Pildomoji Taryba po- nesius pelnė daugiau kaip
»
'
Nevienodos šalys, nevienodi
ję iš mokyklų arba vakaci joms. sėdyj Cincinnati, O. sudarė 300,000 narių. Dabartiniame
klausimų išrišimas ne tik že
Pastaromis dienomis Pary reikalai, tat ir nevisai vieno do raštą į katalikus, pagirdaDvidešihits-devynios' valsti planus kaip (kooperatyvų dė laike 47 valstijose yra įsteig
mas tąjį sumanymą! Katali
miškos žmonių gerovės žvilg žiuje uždaryta didelė orlaivių
das visų šalių darbo žmonių
kai ėmėsi darbo. Kongresą pa- jos pripažino aštuonių' valan ka) bus galima sumažinti pra ta Apskričių ūkininkų biurai.
sniu, bet ir amžinos laimės (aeroplanų) dirbtuvė. Vieną
vargas, nevienodas ir veikižvilgsniu.
y ,. ,. skyrė 1894 m. Ziuriche. Bet dų įstatymą vaikams dar netu gyvenimo brangumą. Ši min
rytmetį nuvyko keli būriai po masrZ tam vargui prašalinti.
..
. . . ,.
. .
Šis pastarasis tikslas, kuris licijos, iš dirbtuvės išvaikė „
. .
,, , , , i iis neįvyko tais metais ir su- rint šešiolikos metų. Čia nes tis bus skleidžiama jpo visas
BAIGIASI STREIKAS.
Betgi visi suprato, kad darbo
kaitoma naminio ir ūkio darbo. darbininkų unijas.
yra visų svarbiausias ir did darbininkus ir dirbtuvę uždąžmonės bent didumai vienodai sirinko Ziuriche tiktai 1897 Beveik pusė kitų valstjų pri
žiausias, lengviau yra žmonių re.
Žibalo laukuose Tampico,
/
visur vargsta, užtat ir jųjų metais; Francijos socialistai pažįsta tik 54 darbo valandas NAUJOS SKERDYKLOS.
atsiekiamas, jei žmonių susi
Meksikoj, kompanijos baigia
Ta dirbtuvė priguli pran reikalai panašus. Reikėjo taip nemalonėjo atvykti į susiva į savaitę. Vienuolikos valandų
tvarkymas ant žemės yra jam cūzui Voisin'ui. Karo metu
streiką, Jos buvo uždarusios
suvienodinti veikimo plianus, žiavimą, pasiaiškindami, kad dieną randame tik dviejose
palankesnis.
Fort Wayne,IncL, įsteigta žibalo versmes del padidintų
Voisin buvo pradėjęs gamin kad visiems bendrai veikiant nenorį>buti kartu su katalikais valstijose. Keturias dešimts
galvijų skerdyklos su 100 tūk mokesčių už išvežamą žibalą.
Todėl katalikams taip labai ti automobilius. Po nepasise geriau atsiremti priešui — viename susirinkime.
Mat
vienos
valstijos
uždraudžia
stančių dol. kapitalu. Daugu Daug darbininkų ir vėl gaus
ir rupi socialiai klausimai; to kimų ėmėsi gaminti orlaivius. kapitalistui.
kaip jiems rupi darbo žmonių
vaikanis, neturintiems 16 me mą akcijų įsigijo ūkininkai Ir darbus.
dėl jie ir kovoja už jų tinka Voisin yra didis darbininkų
gerovė!
Kristaus
nekęsdami;
Tam bendram plianui nus
tų,* nakčia dirbti, iš tų valstijų darbininkai.
mą išrišimą ir įgyvendinimą/ prietelis. Jis mokėjo jiems aunet
darbininkų
reikalų
ginti
tatyti ir susivažiavo įvairiją
septyniolika nepripažįsta jokių
29,200 SVETIMŠALIŲ PI
Nuo tinkamesnio socialių gštus užmokesnius ir kitokiais šalių darbininkų katalikų at išsižada.
Jjakuosfvįnių,
tik
kaip
.
pirLIEČIAIS.
klausimų išrišimo, pareina budais patarnavo.
Seimas vistiek įvyko ir pa miaus minėta, namų ir ūkio DARBININKAI TURI NAstovai Ryme 1880 metais.
TURALIZUOTIS.
laimingesnė, ar nelaimingesnė
Pagaliau jo ta gera širdis Kardinolui Jaeobini 'ui ir darė daug naudingų- nutarimų. darbą.
Birželio mėnesiu 29,200 sve
viešpatijų ir tautų ateitis.
atsiliepė į jo paties kišenių. Mermillod vadovaujant susi Tas kongresas ypaš daug reiš 'Aštuoniolika valstijų, įskai
Anglekasių
suvažiavime timų šalių žmonių -paliko S.
Lietuvai pasilikus nepri Vieną kartą jis sušaukė savo
kė
katalikams;
jame
katalikai
važiavimas sukūrė tame mies
tant kai-kurias svarbiausias mieste Terre Haute, Ind., pri Valstija piliečiais. Iš jų dau
klausomai, jai tenka pačiai ra- darbininkų susirinkimą ir pra te lyg tarptautinį centrą kata pamatė, kad reik skubintis
"pramonines valstijas, reika imta rezoliucija, kuriąja rei guma yra vokiečiai.
pintis savo ateitimi. Jai ten nešė apie savo vargus. Norė likų demokratų reikalams sva steigti krikščioniškąjį intemalauja vaikų, dar neturinčių še kalaujama, idant visi svetim
ka rišti pas save įvairius žmo jo, kad darbininkai apsimtų rstyti ir tiems reikalams mok ciojalą, kuris vykintu Leono
šiolikos metų, turėti gydytojo šaliai anglekasiai išsiimtų pi
XIII
paskelbtuosius
reikalavi
nių luomo, profesijos, tikybos pigiau dirbti.
Aš.
sliškus pamatus grįsti.
lietybės raštus.
paliudijimą,
jog'fiziškai
tinka
ir tt. klausimus.
Kadangi darbininkų tarpe Kadangi panašių draugijų mus darbo žmonių naudom
darbui pirni negu gali gauti
As esu galingesnis už visas
Taigi lietuviams katalikams buvo keletas socialistų komu
Liko
įsteigta
tam
reikalui
buvo ir kitose šalyse, tat nu
SUTIKO SU MAŽESNE UŽ pasaulio kariškas jėgas suim
darbo paliudijimą.
tie dalykai -turi labai rūpėti. nistų, tie piestu šoko prieš
katalikų
komitetas,
kurio
ve
tarta buvo visas panašias
MOKESNIMI.
tas krūvon.
*Kasyklų darbui vaikai turi
Jie turi gerai nusistatyti tuo mažesnę užmokesnį. Po ilgų
dėju
paskirta
mums
žinomas
draugijas sujungti — subend
turėti šešiolika metų, bet de
Aš esu daugiaus prarijęs
žvilgsniu, kad eitų išvien, kad diskusijų darbininkų, vadai
prof.
Decutrins'as.
Jisai
1898
rinti darbui, kas ir įvyko 1884
šimts valstijų leidžia samdy
Interborough Rapid Tran- aukų, negu viso pasaulio ka-%
neklajotų po įvairias partijas, komunistai apsiėmė patys ves
m.
patiekė
pop.
Leonui
XIH
'
,
o ypač po tokias, kurių supra ti dirbtuvę. Voisin mielai su m. Šveicarijoj Friburgo mies projektą to krikščioniškojo mą vaikų turint 14 metų, še sit kompanijos, New Yorke, rai.
te,
už
ką
tasai
susivienijimas
šios
valstijos
nenustatė
vaikų
15,000
darbininkų
sutiko
su
Aš esu mirtingesnis, negu
timas yrą griežtai priešingas tiko, kuomet sutikta jam duo
darbininkų susivienijimo; išty amžiaus.
ir
pavadinta
Friburgo
Unija.
10
nuoš.
mažesne
užmokesntkulfcos, ir esu daugiau namų
katalikams.
*
ti prideramą dalį pelno.
rus jį/šv. Tėvas jį priėmė ir
mi.
Tą
faktą
paskelbė
kom
Toji
draugija
daug
padarė
Leidimas
surinktas
nuo
įsta
išgriovęs, negu didžiausia ka
To dėlei čia padavinėsime Išpradžių komunistams pui
patvirtino, suteikdamas tam tymų, kurie priimti nuo sausio panija. Sakoma, per metus
gero
darbo
žmonėms,
nes
iš
rė.
kaip lietuviams katalikams, se kiai sekėsi. Dalinosi jie pel
darbui
savo
apaštališką.palai
pirmos dienos, 1921 metų.
liksią pustrečio miliono dolie- Aš pagriebiu į savo nagus
kant genij alio Leono XIII nu nu. Jų tarpe gyvavo susik tyrusi visų šalių darbininkų
minimą;
kartu
patarė,
kad
da
rių.
kiekvieną metą,
vien Suv.
rodymus, žiūrėti į įvairių so lausymas. Bet kiek palaukus vargus ir pažinusi plačiai Babar
daugiau
butų
veikiama,
o
žnyčois Šventųjų tėvų mokslą
DARBININKŲ ATSTOVAI
Valstijose daugiau negU už
cialių klausimų išrišimus.
.ėmė mažėti pelnas taip, kol vi
UŽDAROMOS
STUDIJOS.
mažiau
ginčijamasi
tarp"savęs
apie turtų valdymą, prirengė
IŠKLAUSĖ ŠV. MIŠIŲ K
$300,000,000 vertės įvairių gė
Krikščioniška šeimyna.
sai neišnyko.
del
programo
smulkmenų.
daug raštų, kuriais popiežius
VYSKUPO PRAKALBOS.
Los Angelėse, Cal., del me rybių.
Šeimyna yra kiekvienos tau
Taip įvykus, komunistų tar Leonas XIII remdamasis su Kuomet taip veikė katalikai
chanikų streiko uždaryta 13 Aš neaplenksiu nė vieno,
tos, šalies ir viešpatijos pama- pe pakilo barniai ir grūmoja
Amerikos Darbo Federaci krutančių paveikslų studijų. kuris tik pakliūva į mano= glė
rašė savo garsųjį raštą Re- norėdami susivienyti į vieną
• tas.
mai. Ir pagaliau jie ėmė tar rum.Novarum, encyklika vadi tarptautinę sąjungą, atskirų jos Seimo Denver, Col. metu J.
Streikas pakilo, kuomet me bį, beto, aš esu visur ir tarp
Viešpatijų laimė didžiumoje ties sunaikinti pačią dirbtu
namą; o žinome, kad tas po šalių katalikai irgi darė daž M. . Vyskupas J. H. Tihęn chanikams Sumažinta uzmo- visų: jaunoj ir senų, turtingų
tuno ir tarpsta šeimyninio gy vę, kuri neduodanti jiems pel
piežiaus raštas ir yra tas vi nai suvažiavimus iš vienos ar išleido ypatingą pakvietimą kesnis.
ir beturčių, stiprų ir paliegu
venimo sienose, kaip geras už- no.
delegatams
iš^laMsyti
Šv.
Mi
kelių
tautų
atstovų^
visad
ir
sus katalikus vienijantis pa
sių. Esu geriausiai žinomas
derėjimas javų sėklose.
Visgi neteko jiems įvykinti
šių
(sumos)
Katedros
bažn.
visur
stengdamiesi
ginti
dar
matas, ant kurio stovėdami
GELEŽINKELIEČIŲ SUSI našlėms ir našlaičiams.
Geros sėklos ir
geros tų grūmojimų. Nes aną dieną
birž.
19
d.
Kun.
Petras
Dieta
bo žmones nuo kapitaliste;
RINKIMAS.
Aš visus ubagais padarau ir
joms aplinkybės, geras įr gau netikėtai policija užėmė dirb visos katalikiškos * demokratiš tas jų darbas, visur ir visados laikė Mižias.
sunaikinęs geležinkelius, ža
sus javų užredėjimas. Prie tuvę ir išvaikė komunistus ir kos draugijos beip artijos saSeimo
laike
J.
M.
Vyskupas
rasdavo pritarimo to tikrojo
Montreale, Kanadoj, turi liuojančius laukus ir girias,
vo darbą dirba.
šingai, tikra pragaištis.
jų bernus.
darbininkų tėvo popiežiaus pasakė prakalbą delegatams. susirinkimą S. Valstijų visų garlaivius, pridengiu savo šeDar
1882
metais
de
Munas
Lygiai, jei geros šeimynos
Taip socialistams visur pa
Ta kalbą buvo -plačiai pami keturių ^elžinkeliečių
Leono XIII.
orga senu.
(katalikas)
savo
darbininkų
ir geros joms aplinkybės savo sibaigia, kuomet jie mėgina
nėta spaudoje.
nizacijų valdybos-su Kanados Aš išaikvoju tūkstančių tū
Taigi be minėtų susivažiavi
priedermes pildyti ir savo tik savoteorijas pakeisti prakti kuopose iškėlė klausimą, kad
Suv. Valst. ir Kanados Ka 'geležinkeliečių
organizacijos kstančius sunkiai sukrautus
slą siekti, tai laimingos jos ka.
Beržas. reikia esą visų šalių leidžia mų, katalikai padarė dar šiuos
valdyba. Tariasi apie užmo- darbininkų skatikus.
mus darbininkains apsaugoti kongresus 1886- m. Wroclawe
pačios, laimingos viešpatijos.
LIGONINIU SEIMAS.
kesnių sumažinimą.
Aš slepiuosi visose vietose
(Austrijoj);
1887
ir
1890£iege
įstatymus
suvienodinti
ir
tuo
Krikščionystė tveria tokias
ir atlieku savo darbą tyliai.
būdu pagerinti būvį viso pa (Belgijoj), 1892 Linz (Austri
šeimynas.
RESTORANAS FEDEtalikų
Ligoninių
Susivieniji
Jus nekartą esate perspėti,
joj,), 1893 Krokavoj (Austri
saulio darbininkų.
RALIAMS
DARBININ
mas laikė šeštą metinį seimą
Kuriose šeimynose krikščiobet to nepaisote.
Toji mintis labai patiko Vo joj), 1894 Ryme: ir 1897 —
KAMS.
St.
PauĮ,
Minn.,
birž.
22
iki
niška dyasia veikia savo jėgos
—
kietijos katalikų veikėjams 1898 katalų rašytojų suvažia
Aš be pasigailėjimo.
pilnybėje, tie namai yra " n e
Kl. — Prašau man nurody bei draugijoms ir nutarta toji vimas darbininkų reikalams 26 dd. Seime dalyvavo gydy
Aš esu visur — triobose,
Chicagoje sumanyta įsteig
tik aušra dangiškos laimės ti vietą kur aš galėčiau eiti mintis įvykinti. Bet tiktai 23 moksliškai aptarti.
tojai ir ąlaugotojos atstovau
ti restoraną federaliams dar ant gatvių, dirbtuvėse, ant ge- ,v
dvasiniai, bet ir laikinos gero- ligonių slaugytojos (norsės) gruodžio 1887 m. garsus Švei
jantieji 250 įstaigų.
bininkams. Sakoma, restora ležinkeliu ir ant laiv$ plau
ves diegas.
kursus. Busianti slaugytoja. carijos profesorius katalikas Visų tų katalike demokratų
darbininkų atstovų kongresų
nas busiąs pastos busto rū kiojančių vandenuose.
Krikščionystės 4 įsteigėjas
KASDIEN
SUŽEIDŽIAMA
Aš platinu ligas, naikinu
Ats. — Skaityk tamista pla Decurtins'as kartu su radika nutarimus čion negalima pa
šyse. Darbininkai gaus piges
Jėzus Kristus davė moterys
450 DARBININKU.
gerą žmonių vardą ir palai
čių informacijų, kurių Sėjikas lu p. "Faron pasiūlė Šveicari duot, nes perdaug vietos užim
nį valgį kaip kitur.
tei, kuri yra šeimynos^ pra
kau labai artimus ryšius su
patieks
ateinantį
-numerį. jos valstybės tarybai sušaukti tų; tielę tėpažymėsiu, kad vie
Skelbiamų
statistikų
žinio
džia, tris žymes: religinė, vie
mirties šmėklą.
Straipsnis bus įvardintas "Už visų valstijų atstovus tuo rei nintelis tų kongresų tikslas—
IŠMOKĖTOS ALGOS.
mis
Illinois
valstijoje
kasdien
no su viena ir nesuardomą.
kalu pasitarti.
Aš ardau, griuvėsiais ver
miršta dirva".
tai darbo žmonių gerovė kiek įvairiuose darbuose sužeidžia
Cenzo biuras paskelbė, kad
Moterystė tarp krikščionių pa
čiu viską, nieko neduodu, bet
Šveicarijoj tarybą jųjų pa galint kelti ir ginti nuo kapi
ma po 450 darbininkų. Įvai 1919 m. ūkio darbininkų al
kelta į sakramentų eilę. Daug
Adską atimu.
Kl. — Nurodykite koki rū siūlymą priima; kitoms valsti talistų.
goms
išmokėta
$1,363,454,380;
rios
firmos
už
tai
turi
mo
patystė ir divorsas visiškai
Aš esu didžiausias jūsų
bai dera dėvėti važiuojant į joms pritariant susivažiaviŠitų
visų
katalikų
darbinin
1909
teišmokėta
$651^11,287,
kėti
nemažus
atlyginimus.
užginta, neleistina.
priešas.
jungtuves, kurios tėvas mirė mas įvyksta 5 gegužės dieną kų kongresų vaisiai tokie, kad
1920
*
metais
Illinois
valsti
Prigulmybė moteries nuo
Aš Vadinuos — N E A T 
DIDELIS SURIS.
lapkričio mėnesy. Ištekėsianti Berlyne,1 dalyvaujant popie- katalikai darbininkai turi šian jos dirbtuvėse buvo sužeista
vyro 'visiškai atmainyta. Mo
SARGUMAS. .
žio
Leono
XIII
atstovui
vysdien tūkstančiais savo draugi 5fr,558 darbinnikai. Iš jų 2,New Yorko valstija rengia
Ats. — Jungtuvių dienai
Sulietuvino^-P. Young.
teris ' neskaitoma verge, bet
kupui Kopp; nes tiesą pasa jų su milionais narių ir dide 494 neteko arba kojų arba valstijos produktų
parodą.
gyvenimo drauge. Jų vienybė tamista gali pavartoti spal kius ir Decurtins'as savo paliais kapitalais, kuriais reikale rankų; 487 tolesniai netinką Sugalvota tai parodai paga Po kalbos tyla yra didžiau
ir meilė turi panėšėti į vieny vuotus rūbus ir skrybėlę susiulimą Šveicarijos tarybai šelpia darbinnikpjs. *
jokiam darbui; 597 nuo žaiz minti sūrį, sveriantį 12 tonų sia pasaulyje galybė.
bę ir meilę Kristaus ir Jo lyg skonies, gi po vestuvių vėl
padarė pop. Leono XIII per
— Lacordaire.
dų mirė.
(Daugiaus bus)
(apie 24,000 svarų).
Bažnyčios.
grįši prie gedulingų rūbų.

SOCIALIAI KLAUSIMAI.

KRIKŠČIONIU DARBININKU INTERNACIONALAS.

KOMUNISTU NEPASISE-

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI,

DRAUGAS

Šeštadienis, Liepas 25, 1021
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Užsisakykite "Laivą

\
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"LAIVAI" eina kartą j savaitę,
"LAITE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš
kinimas.
"LAIVE" telpa daug tikybinių jrtr&ipsnelių.
"&AIVAS" atvela daug žinių iš katalikų .gyvenimo ir darbų.
"LAIVĘ" tilps atsakymai į klausimus. Gerb.#kun. Bučys ža
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti.
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias
lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtai plaukti
kodaugiausia.
- " ..
"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas nura. 5e
Adresas
~ •*

"Tel. Randolpb 2898

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

M

DEIMANTAS.

lima tikėtfe- pasisekimo. 1885
metais Marsden padarė Jrir'
Deimantas yra brangiausias, Geležis nors ir labiausiai pra mus deimantus. . Nbrs jam pa
iš- siplatinęs metalas, vienok y- vyko deimanto kristaltis pada
j i • » • • » » » • » • • * » » • • • ! • • • • w l | kibiausiai pageidaujamas
braugakmenų. Jis brangus ra deįug naudingesnis. Jis y- ryti, Jie tečįau buvo toki ma
=
BB
dėlto, kad nepaprastas ir la- ra pramonės pamatas. Ji* vąr žytėliai, kad vos gali įžiūrė
Telefonas Armitage 9770
tinėje Afrikoje, Rytinėje In- tojauaas visur, įvairiems tik ti. 1893 Moissan'as padarė
H MARYAN S. R0ZYCK1 bai retas. Iki šiol gamtoj ran slams : namams, mašinoms, didesnius. Jisai atskiedęs ge
MTJZYKO* NREaCTOBIUS
Mokytojai Piano, Teorijai ir
dame tik trijose vietose: Pie visokiems' įrankiams. Deiman ležį ištirpino paprastą ang
Kompozicija*
dijoje ir Brazilijoje. Kasyk tas panašios vertės neturi. Jo lį. Ištirpusią anglį skystojo
ChioajEO. 111.
lose sunku surasti deimantus, tikroji vertė yra tame, kad geležyje įpylė į flteit auštanti
!^JJfHr-**Jr»'
.budamaa kietesnis už visas metalą. Anglis susikristaliza
T l . '•
SSE
=sr suraduą sunku išdirbti.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Dtinois.
kitas
žinomas
medžiagas,
jis
vo.
Geležį
atskyrė
nuo
anglies
Bet ar deimantas taip la
IT
',"," • = g = g
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mmmM
piauna
stiklą.
Gi
taupydamas
ištar
pindamas
ją
rūgštyje.
m**
bai pageidaujamas vien del
1
i
'
•
v
kė žymiai sutukusią Ruiuunito, kad jis yra retas! Juk pa savyje šviesa. —* aėri ir tame Pasirodė deijnanto kristalai.
mtm*m%mm
nz
=
jo
grožė;
Jau
senai
mokslo
Jie
buVo
mažytėliai,
mikros
saulyje
yra
daug
retų,
nepa
1900 S. Hahted Str.
Kiek žėmiaus matome susi
prastų dalykų. Žmonės jų ne vyrai tyrinėja deimantą. Jie kopiški.
TeL Ganai 3118
Keletą, metų atgal M. <3e traukusią Austriją, ir nudrož
geidžia, todėl jie nėra verti priparodė, kad skaistusis deiValandos: l t ryto lkl
Gyvenimą*:
nami. Beto, deimantas yra le mantas ir am^lįs yra vieno Boiaraienu pavyko padaryti tą Vengriją.
TH IRO
M I I W. t i r e sttr.
Heimautus keturis ar penkis
Atgyventos puikybės metų
kios
medžiagos,
nors
vienas
bai
gražus
akmenėlis.
Del
sa
'CLASS
Tai. Proapect I46«.
šimtus
syk
didesnius
įiž
did
liekanos
šiaip
taip
kitų
gailes
puošia
karališka,
karūną,
o
Įti
vo grožės jis taipat brangi
Tiktai vienai. Uesu> kelias i' Baltiko Portas
.*
;»»<^ ^ ^ mm»^^»**»* w < » ^ , i » » m'
namas. Grožė vilioja žmogų,!tas krosnį'kūrena. Deimantas žiausius Moissan'o kristalus, tingai palaikomos. Jo* panė
S. S. POLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10.
Į dvyliką valandų kaitinant, ši į mažesnes už mūsų Maine
tėra
vien
kristalizuota
anglis.
Valgis
labai geras. Puikus kambariai atsilsiu! ir rūkymui. Jtm,
o žmogus nori patenkinti sa
anglis
elektros
krosny
j
pavy
daug kambarių dviem ypatom.
X P. WAITCHES
valstiją. Bet ne mažesnės,
1772 m. Lavoisier sudegi
vo estetinę skonį. Jis geidžia,
Del
platesnių
informacijų ir kainų atsišaukite \
Lawyer
ko
padaryti
devindalk)
colio
p
^
H
a
Lenkija,
šiauriuor
e
nęs,
deimantą
priparodė,
kad
Komp.
Ofisą,
arba
pas
lokalius
agentas 14 N. Dearborn £%. Chicafo,
trokšta brangakmenio pana
LIETUVIS ADVOKATAS
didžio
kristalą.
. U
se, visai ne kaip sena šalis, bet
\Ai\\h\> i r
|
,
, , / 7
Dien.: R. 511-137 N. Dearborn St.
šiai kaip geidžia rožės, arba deimanto pelenai panašus į
4^^B»-^P»l*»W»i
Tel.' Dearborn 6096
Šie dirbtiniai kristalai vi kaipo naujai gimus.
Nepri
Vakarais: 450S So. Ashland Ave.
maloniai klausosi
muzikos. anglies pelenus. Vėlesnieji ty
siškai panašus į gamtoje e* klausomi miesteliai, Fiume- ir
Tel. Yards 1053
Žmogus visame ieško grožės. rinėjimai patvirtino šį pana0 1 1 1 —i - - - - - - -r
•I
K) M E T Ų Š I T A M BIZNY
samus kristalus. Sunku atskir Danzigas, dvelkia žemėlapyje
šunią.
Gamtoje
anglį
matome
Kaip linksma sielai žiūrint,
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ti padarytus deimantus nuo
=
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
į melsvą dangų žvaigždelėmis įvairiuose pavidaluose, pap kasykloj išdirbtus. Su taip iš viduramžio kvapu. „
Centralinės Europos tautos delė pasivaikščiojimui vieta. Visi p a - ,
nusagytą, arba į mergelės rasta anglis ir kristalizuota tobulinta..metodą bus galima
rankumai, moderniško laivo.
grafito
ir
deimanto
formoje^
pasakoja
įdomias
istorijas.
J|ų
darželį gėlėmis
padabintą.
Alngliest gamtoj yra apsčiai, padaryti dį^ęliua,,. deimantus. iškraipytos formos lyg nuola
STARLINB
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS
Lygiai
kftip
ir
'šitas
brangak;
Roismenn
pasisekamas
tiam
Ortas* Ir Gyvenimo vi«ta
Išplaukia kas savaitę
Phone Yards 6894
tafta Soatb Halsted Street
menėlis p^ratifcia žmogų skai gi deimanto labai maža. Ar pažangą, pįaę ? iaskaVt dįdes- tinių* l į r o ; audrų' ai^&aldytos Pier 68-§2 North Rlver, New Tork'
asS »|iswM Palisi—I Msss Baa*
PINIGŲ SIUNTIMAS,
nebūtų galima padarvti dei
prilygsta k^puo*atns. ; vakarų OoUilanfl) Tiesiai i DanzigąC Rūgs. 22
Valandos nuo 10 iki 11 fyts; nuo
seiai žėr&įanasv*Žinoma# dei
4
nių kristal^^J^^^metorim bus Suv. Valstijoms. " ^ "'
Samjand) Tiesiai į Danaigą (Rūgs. 1 J PASPORTAI, LA^VĄKORTIS
mantų iš anglies? r rf
S lkl 4 po pietų; nuo 7 tftl t rak
mantas visu savo žibėjimu ir
Tik 3-čia klesa
Perkame ir parduodame namui ir
Jei pa
Hedėliomls ano l t iki 1
Prie to eita įvairiausiais ke galima patobulinti.
Trys mažos respublikos —
farmai.
Perkame ir parduodame
skaistumu negali prilygti ro
Finland)
(Rugp. 27
New York
vyks,
dirbtiniai
deimantai
at
pirmus
ir
antrus mogečius. Duo
liais. Ilgai nesulaukta pasekBstonija, Latvija ir Lietuva— Zeeland)
=
(Rugp.
8
dame
paskolas
ant namu. Padaro
i
žei ar kitai gėlei. Jos gyvos, mių. Norint permainyti anglį pigs. Šis kaip ir kiti tyrinėji
Kroonland)
(Rugp.
13
me
visokius
dokumentus.
Teisin
pakėlė
savo
didingas
istorines
Antwerp'a
OOOP04»^qc?pgOgOOOOOgOOl
Lauland)
(Rugp. 20
deimantas ne.
gas,
greitas
ir
geras
patarnavimas
mai,
netik
ką
mokslą
aukštyn
į deimantą, reikia aukštos
galvas iš Baltijos vandenų.
VALENTIITV DRESMAKTHG
COIiIJEGES
kelia, bet ir praktiškame gy Viršuj jų matome Finlandiją, V AMERICAN LINE Ofiso valandos: Nuo S ryto iki
Jei ieškosime tikros dei temperatūros.
[•205 S. Halsted, 2407 W.
9 vakaro. Paned$Itai* Seredami*
manto vertės, turėsime pripa Kada 1779 m. įtaisyta e venime daug atmainų daro. kuri gimė be baisių skausmų Mongolia) New York (Rūgs.
1S&0 K. WeUa St.
ir Petnyčiomis iki 6 vakarę. Ne
1S7 Mokyklos J u s t . Valstijose.
dėliomis
iki 2 valandai po pietų
i
(Rugp. 11
" 'Ašarėlė. kaip. tai naujos pietinės šalys. Minnekanda
žinti, kad naudos jame maža. lektros krosnis, tada buvo ga
Moko Siuvimo. Pat t e m ų Kirpl• — • — •
i
/
mm~
Mamliuria)
Hamburg
(Rugp. 25
|mo, Designing bizniui \r narnama<
Lopytu pavidalu, kuri anuo INTERNATIONAL MERCHANTILE
[Vietos duodamos dykai, Diplomai,
Ir
man,
nieko
taip
negaila;
MARINE CO..
lokalas lengvais
atmokėjlmaiaj
f B P * ^ y t < •f mm,
met
ženklino
Balkanų
valsti
116
laivų
— 1^250,000 tonų,
l i e s o s dienomis ir vakarata. Pakaip
jauną
sielą
į
kapus
lydint
iikalaukit knygelės.
jas, dabar vingiuoja savo ke Chicago: F. C. Brown, West Pass. TeL Canal 257 Vak. Canal t i l t
ir jaunavedžius prie altoriaus
Tek Seelėy 1641
Ištekėsiant.
Agent, 14 North Dearborn 8t.,
lią į šiaurius, į Baltiją. Vi
BARA PATEK, pirmininke.
Arba prie vietinio agento.
matant. Ir viename ir kitame
sur šalys išskirstytos. Monte- ^ m m * * m m m ^ m m m * m m m m m m m » Į Ę ą f m m —
44
Idėjos, jei didžios, nemirš atsitikime gyvybė savotiškai
Lietuvis Gydytojas Xr
Sinką (praustuvą) visuo negro, romantiškas atminimas,
kone Seeley 7439
Chirurgas
ta, kaip žmonės". Atsimenu. gęsta.
met reikia švariai užlaikyti. dingo.; Kaip tik matyti gerai
IMI So,
DR. L M. FEINBERG
Viliojanti ateitis dabar praei Ar neskaudu, kuomet siela Neužtenka viršų nuplauti, bet žinoma Turkija.
raiaados:
1« Iki 11 ***; 1 «
f
Gydo specijalial visokias vyrų Ir
tyj. Svajonė palikti pasaulį — vos pražydo, pavasario sulčių retkarčiais
moterų lytiškas ligas
po plot f lkl f
reikia
ičvalyti
Ukraina bando
nustumt
1 lia<lfc*m Str., kumpas WesADVOKATAS
gaivinama
pradeda
vysti,
keis
palikta toli, toli. Aš-gyveninto
"paipas".
tern Ave., Chicago
kampelį Busijos letenos. Jos
Ofisas DUmiostyit
tis!...
Ar
ne
graudu
T...
alandos: 9—t po Piet 7—t rak.
sukuryj. Bet nebaisu. Šalia
Sumaišius porą svarų "wa- plotas gali but palygintas su
29 South U Salia Street
manęs kitos sielos būtis. Idėja Tuomet, tarsi po triukšmin shing soda** — plaunamosios Prancija.
ajunbarlv 994
gos
puotos,
pavargusi
siela
mūsų bendra. Gyventi tais pra
Telefonas Central SS90
Jugo-Slavija dabar sųtkrj I
sodos, verdančio vandens ki
kartu
su
Putinu
skundžias
ir
eities aidais, ką sieloj sukurti.
bire, nulieti pamažu į "pai- tris karalijas — Serbų, Kro
Vakarais, 812 W. 33rd St
Būti žmogum, gyvenimo tink vaitoja:
pą." Tuontet ištirps visi rie- atų ir Slovėnų — ant AdriatiTelefonas: Yards 4SS1
lus mokėt razgyti, štai mūsų Užgeso žiburiai, nutilo mūsų
| Perkėlė MOSTO ofisą po B U D
bulai ir nešvarumai ir stoka ko kranto.
pareiga
kad
but
verta
žmo
{4729 So. Ashland Aveniu
* puota,
Visa Europa Azijos pussa- • • T : • " • • ,. '
nedvoks.
gum
vadintis.
;
Specialistas
Nudraskė vėgulos girliandų
lis. Vakarų Europa kaipo
gD£IOVŲ, MOTEBU it VYRTJ LIGI
Bet aš silpna. Taip maža
•Telefonas Boulevard 9199
į
vainikus,
šalutinis
pussalių,
kuris
atski
ĮValandosnuo l t Iki l t išryto: nnc
turiu savyj tobulybės, Užmir Taurė neišgerta, daina neiš
Naujas šluotas prieš varto
• 2 lkl S po pietų; nuo
įuo 7 Iki ! : ! • •
•vak JUS Nedėliomis
štu dažnai ir labai dažnai, kad dainuota
siant reikia pamirkyti į karš lo nuo Rusijos.
įt m i
Skandinaviją, Daniją, Ispa
m*
, iT
i, H
• i
11 1 #
11
privalau kitiems gyventi. Savo
i
" * • >rexel
• * SSSf
tą,
muilu
atmieštą
vandenį.
SSS1 8ouUi Halsted Str.
*
Užgeso
žiburiai
pro
džiaugsmą
Fabionaa ir MidOevics v i i
I
savym€dlės nemoku numarinti.
Šarmas jas suminkštin, nebus niją, Italiją ir Graikiją gali
andea: 9—1 f A M .
4
buvę A. PetralUs ir 8. L. Fabionaa
ir juokus.
1—5; 7—8 P. K,
J
ma priskaitytį prie trečio pusTad
vargas
man,
o
su
manim
trapios,
užtai
jų
"gyvenimas
H» » » • • • » » » » » • « . » » • !
Siuntimas pinif^, Laivakor
salio. Pirmos trys nedalyva
ir kitiems.
mmmmtmmmjmmmm*mmmm<mmmMmm
Užgeso žiburiai — ir vėl mes bus daug ilgesnis."
4
tės, pašportai ir t l
vo karėje, mūšiai visai nepa
tylus, rustųs
—(J—(K-Q—
Brangusis Broleli, arti jau
NOTARUI aAS
siekė
anas
dvi.
S. D. LACHA1
toji valanda, kuomet mano Ir liūdesiu nykiu ir baime ne- Norint kambarį pravėdinti,
Prakukuoja St metai.
Ir tt.
LIETUVYS GRABURIU8
Ofisas t l 4 t So, Morgan St.
sini.
SOS
W;
Sotk
St.,
Kamp.
reikia pastatyti indą pilną šal- Akis mato keblumus, kurie ^atarnauiu
siela
(jau
nors
ir
senai
suriš
laidotuvėse koplgianala. Esi82-ro 8 t ,
CfcloafO, DL
TeL
Boulevard
611
kale meldžiu atalBauktl. o sxaao darbą
stovėjo
prieš
Berlino
ambici
Be
atbalsio
dvasia
ar
melstųsi
\o
vandens
ant
stalo.
Palai
•uaiU
ta)
priklausys
amžinai
kitai.
Vai.: 9 iki I kasdiena
SPECIJALISTAS
| s t l 4 W. **rd P I
Gkieago DL
Vak.:
Ut*». K e t Ir Sub. lkl 9 r a k
stotsriakų. Vyriškų, talpai e*rojos
taką
į
Bagdadą.
Galima
kius vandenį (kurs sutrauks
Rugpjūčio dienomis laimins ar skųstųs:
TeL OanaĮ S l » t
Ned.: Iki • po pietų.
nlškų Ilgu.
Aukščiausias mūsų trumpas Užgeso žiburiai — ir mes vie į save visus gaaus esančius sekti jūrių kelione, kurią Bri
OFISO VALANDOS: !fuo l t ryto
ss;
•, •.')•.'
...
lkl I po pietų, ano • lai t ralantanijos sala teisingai laimĄjo
ni,
vieni.
kambary)
oras
pasidarys
grygyvenimo
dienas.
Žinai,
kad
dą rakare.
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uesnis, bet vanduo jau neteks prie jos aziatiškų sferų.
Hsdeiiomls ano t Iki t po pjst.
aš norėčiau toj nepaprastoj
Užgeso žiboriąi, uŽjgęso tsįįibu- grynumo.
Vienatinis Amerikoj Kultūrinis J u o k ų ir P a š a i p o s
Nina. Karlsbada kaip visuomet
dienoj
girdėti
Tavo
maldą
čia
• — » •
'» mm ^ Į P ^ ^ »
trožkkno
Laikraštis
tnajp ir dabar, puiki, bet ją
arti savęs, kad drauge pra
Nei aš neadariau, nei tu ne! ! • • » • » • • • • , • , » - • • • •
sunkų rasti po nauju vardu
n šyt palaimos To, kurs leido adarei
TeL Yards 6666 Blvd. 8448 man prie altoriaus atsistoti.
"Karlovy Vary. , ,
Dr. V. A.
Meta puikių sapmfc tylaus
Foreing Language Information.
$įoms dienoms būtinai rei
Deja,
tolima
erdvė,
gilus
Uetaris Gydytojas,
Leidžia garsi, visam, pasauly "Periamo" Bendrovė. "Perkūną/' rpdąn
Servios.
jausmų žaidimo.
guoja smarkus vyrai lietuviai.
kia turėti žemėlapį su visais
vandenynai... Skaudu, gaila, Užgeso žiburįas, užgeso žibu
Užsiprenumeruok "Perkūną" tuojau! Skaityk atidiiai! Prekumui
SSta S. Halated
1620 metais, laivo "Mayflo- senais ir naujais vardais. Ne
bet
visa
veltui.
Neužmiršk
pa
dievaičiui
nenusidėk!
Valandos: 10—12 Ii ryto 1—1
M
riai.
wer
kolonistai
rado
naują
I 4—t rakare No*, l t — 1 1
simelsk mano jungtuvių j e n o 
galima pažintu senojo pasau
*'Perkūno" prenumeratos kaina:
ko»tinentą;
1921
nuptais
ame
je. Maldos galybė stiprins ma I T A L I J O J KAT. JAUNI
lio. •
.į
Metams $1.50; pusmečiui 85c., pavienis numeris 1$ cearikiečiai
stebėdamies
Mūri
į
ne to luomo pareigoms nešti.
Pirmiaus paprastas žmogus | tų. Lietuvoje ir kitur $2.25 "Perkūno" Bendrovės seras
MAS SEIMUOS,
iiUJIIIIIIIIIlllllllHimilIssMIililttlIUHnUlI
Naujosios
Europos
žemėlapį.
Avietė.
žiurėjo į' žemėlapį kaipo į = dešimts dolierių.
b. U i t Independenoe BtrtL
Žmogus, kuris gyveno prieš traukinių sąrašą.
$iandien S
Italijos kataliku, jamųmas
Telefonas Von Boreu l t 4
Brolio rauda.
"Perkūnui" reikalingi geriausieji juokų rašė jai,
llaifcys seimą Romoje, ru|rsė- 1914 metus, mato naujus ne kiekvienas norįs sekti laikraš
ir agentai
Gyvybė žmogui brangiausia. [j Q 3 iki 11 dd. 20,000 jaunimo girdėtus pasaulius, sako Geo čių* turį vartoti žemėlapį
Prenumaratoms rinkti, parleniems numeriams pArdavinėfl ir serus
grafinė draugija Washingtone. Tąsa, kuris iomįai skaito
Ąr gyvybės žiedas gęsta mir- 'dalyvaus,
Gydytojas H
"Perkūno" bendrovei užrašinėti tuojau reikalingi smarkus perkuiujt*
npeciJalJstna BioteriMcvb Vyrlskq
ties pašarvotas ar gyvybė kei•
ki ag-entai: kurie nesibijotu "Perkūno" trenkamų ir žaibų. Pjnigufj
Žiūrėdami . į naujai paga- žemėlapį ir seka kaip eiles,
Valkų 1 ir visų ctuooiakų ligų
prenumeratas ir raštus siųskite šiuo antrašu:
Hmintingo t^mogaus burna mantą žemėlapį matome:
_,, žemėlapis
tam,
įst ._ papasakos
UJi
VALANDOS: U>— U ryt© 1—s fa eiaai nauju, sudėtinu pavidap*etų, 7—S rai*. ITedėlionus 10— II « lu — jungtuvėmis, jos ątmai- yra jo širdyj, gi paiko širdis
Čekoslovakija, kuri stuima Lbįa. pasaka apift istorijos
Offaoa U M 6o. Halatni St., Ghioagr na visuomet palieka tavo širsavo vakarinę dalį į Vokieti žinonea ir įų dabartines ko
v r a jo burnoj. •
TeteSnnaa Orovor t t t l
| 366 Broadv/ay,
Boston 27, Haas.
dv
liūdnų
atminimų,
Salamonas:
ją;
jos
rytinė
<faUs
jęu
pasievas,
ir
tt.
^
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Ofisas vidnauestyj

ASSOdATIOIf BliBO.
l t 69, U Baile St.
Valandos: t ryto iki 6 po pietų j
Panedėliais lkl t vakar©
N e d e l s a u s ofisas uždarytas
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LUCKY
STRIKE

CI0ARETTE

t

"UMVA/"

J

D R, A, L YUŠKA

1
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MONTREAL į

HAMBURG, DANZIG ir LIEPOJU
.JLlNlL IctASsj

Į LIETUVĄ

E J. KIRAS

|| DR. S. NAIKUS

Iš SESERS LAIŠKO,

ŠEIMININKE PASLAP
TYS.

ir.

• * ^ ^

DR. P. Z. ZAUTORIS

V. W. RUTKAUSKAS

•

j DR. CHARLES SEGAL

DR. C, KASPUTIS

Furopean American R u r eau
I,I

DR, 6, M, GLASER

-i

Į

m

!wicz

I

1

ŽEMĖLAPIO PASAKA.

PERKŪNAS

DR. A. A. ROTH,

'PERKŪNAS"

KtiivirUdienis, Liepos Ą 1$&1
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VAKARE
Naujai susitvėrusi Lietuvių Ko-operativė
Teatrų Bendrove todys

S

PIKNIKAS/

KRUTAMUS PAVEIKSLUS

—^————^w

Ši bendrovė yra grynai lietuviu ir jau pasižymėjo savo darbu ir žada' lietuvių
teatrą, paveikslus kelti augštai. Extra mokesčio už krutamus paveikslus nebus. Vi
si at&ilankiuBėję daržan galės pasigerėti.

-A0G. 7, 1&21
National

arze

» » * y
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NEUŽMIRŠKITE DIENOS IR VIETOS!

'"~

1

" D r a u g o " piknikas turi tikslą sutraukti į vieną vietą kodaugiatisia savo prietelių, kad jie susipažinę tarp savęs sėkmingiau galėtų kelti katalikišką spaudą ir per
ją geriau palaikyti Kristaus dieviškąsias ktėjas ir jąs giliau žmonių protuose ir šir
dyse įšaknėti. Tikimės sulaukti kodaugiausia svečių.
" D R A U G O " BENDROVE.

e]
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ir t t Iš to matyt, jog aukš
čiau nutarta proporcija yra iv tikra.
Į » —
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Reikėtų kad mūsų Pasiunti
KUN. J . A. LIPKAUS P R I dieną, a r tai a n t rytojaus
Apie atkeKavimą arkivys nys Ryme tą dalyką tinkamai
44
courte'' užsimokėjo kelias- kupo į Vladivostoką gavo ži
MICIJA.
nušviestų Šventajam
į'ėvui
desimts dolerių, o kitas d a r nią vien tik lenkų konsulas,
(arkivyskupas Guebriant grei
Grand Rap*ds. Mich. — Lie laukia teismo.
Pastarajam, nėt ir vietinis klebonas (lentu laiku iškeliauja į Rymą).
pos 17 d. čia įvyko iškilmės turbūt, neužteks dešimkės pa kas) daJŽinojtf nuo jo, o asine
Lietuvos Įgaliotinis
Sibire
kurių žmonės senai laukė. dengti pabaudą, bet gal pri niškai, kaipd klebonas, žinių
taipgi rengia platų pranešimi}
10:30 vai. rytą būrelis gražiai sieis paklot Šimtinę ir kitą.
nebuvo gavęs. Iš to galima tame klausime savo Valdžiai.
pasirėdžiusių mergaičių ir ber
Antras nuotikis dar kfcistes spėti, jog kelionė arkivyskupo
Lietuvos Informacijų '
niukų, su klierikais ir knn.nis už pirmąjį. Sį pavasarį pa? nuo pat Kantono per Šancha
Biuras Sibire.
A. Dexniu
nulydėjo kum vieną žmogelį iš Lietuvos at- jų, Charbiną į Vladivostoką Vladivostokas, Komarovskaja
J. A. Lipkų į Šv. Petro ir važiavo mergina, giminaitė. buvo gerai lenkų apstatyta ir 23. Birželio 24, 1921 m.
Prasidės 6 valandą vakare
Povilo bažnyčią atlaikyti pir J i s tuojaus pasigyrė, kad jisišnaudota. Lenkų namuose pa
iriąsias Sv. Mišias.
Amerikoj apsišvietę ir kaddarytuose pašitaryrtruose drau
—»»~».»-.*..
:
Ptie Mišių dijakonu buvo atsižadėjo visų senovės įpročių ge su vietini n klebone.,;, truvo
Gerbiamieji*R^Hgiflpite banketą, su fekilnringn programų, pa$$Win\ft, klebono (L
kl. A. Linkus, subdijakonu H. Ant galo paragino ją tą pada- nutarta, jog. paskikfei aa-kivys
t»aškauskio, ktirfs sugrįžo iš Lietuvosi Kuirigtis (?. v Pdškanskas buvo Lietuvoje tris fnrkupą ant stoties nuvyks lenku
Simon, pamokslą pasakė kun. ryti. Bet mergina, ką tik iš
nesius ir turėjo pfo^ą. susipažinti su gyvenimu ir kitais dalykais koki dabar dedasaLie
v
Skaitytojams pranešame lhiktfma
A. Dexnis.
Lietuvos, negalėjo suprasti ką konsulas, klebonas ir lenkų
tuvoje. Amerikos lietuviai nori susižinoti I^ietuvos padėjimą ne iŠ laikraščių, bet iš žmo
žinią: Per Baltic States Banką.
Choras, po vadovystė vsrg. jos giminaitis kalba. Vienok raudonojo kryžiaus "pirminin- Siunčiami Pinigai Išmokami Yra
gaus, kuris yra tuos dalykus matęs.
A. Mondeiko giedojo, smui- ilgiau pabuvus pamatė, ir štai kas. Tiktaf Lietuvos Įgalioti Lietuvėje Laike 3 Arba Ilgiausiai
Programas susideda iš gardžių valgių, dainų, kūręs išpildys parapijos choras.
kos grojo. Tas visas fžmones kokiu badu: vieną dieną jis ir niui pareiškus, jog lietuviai ir- •4 Savaičių Nuo Išsiuntimo Hienos.
i4
Taipgi
yra
statoma
labai
puiki
dranra-operetė
N a s t u t ė ^ i š p i l d y s choro nariai, su
Liudijimui
to
gauname
flftto
pri
jo, turbūt, geras draugas paso- gi nutarė pasitikti arkivysktidarė gilų įspūdį.
ėmėju laiškus tiosidg iš Lietuvos
pagelba vietinės orkestros.
Po šv. Mišių kun. Lipk u s dino tą merginą vežiman ir tuo pą, buvo padarytas antrasis Štai ką mums rašo pil. Juze SaKviečiame nepraleisti šio banketo; atsilankiusieji busite užganėdinti, o neatsilanžmonėms suteikė palaiminimą. jaus nudundėjo į Chicagą. Chi- posėdis, ir nutarta, j o g pasi kalanskytė (Pftmrtuvio kaimasv E
kusieji, gaiiėsitės. Visas pernas eis naujų vargonų įsi taisymui.
Kun. A. Dexnis savo lėšomis eagoj tas jos giminaičio dran tikti važiuos: klebonas, lenkų Šimkaičių valsčius, Rasemių paš
tas),
kurM
pmigifč
sifcritė
jos
bro
Kviečia, CHORAS.
klebonijoj pirmicijantui ir sve gas perka jai neva kokias ( tai ir lietuvių Valdžių atstovai, lis, pil. Kaz. Sakalauskas, (So.
s
čiams parengė pietus. Dar jis dovanas, o paskui vežasi į o parapijonis pasitiks J o Ek Windsor, Conn.).
iiiiiiiiiiimiimiiHmimiiiiitmiiiimmmfiitmiriimmiiiu^^
Jos laiško nuorašas:
kun. Lipkui ir jo tėveliams pa " c o u r t ą " , ten išima " l a i s n į " scelenciją pas bažnyčią.
4
'Ačiū labai Tamstoms už per
ir
sako,
kad
j
i
su
juo
tuojaus
dovanojo po šventųjų stovylą.
Laike arkivyskupo buvimo siuntimą man pinigų perlaidomis
Primicijantas širdingai dėko tenpat turi susituokti. Mergina paaiškėjo, jog jisai, kaipo de X. N. A-4571 ir A-4577. Aš t*Kw juiiiiiiiiiimiimimirniimiiniiiiiii^^^
pamačiusi prie ko josios gimi
jo už tas dovanas.
legatas Šventojo Tėvo, atke pinigus gavau birželio 15 d. 8. m., i
s
Tą dieną 6 vai. vakare pri- naitis ją ruošia su nepažįsta liavo įsteigti Tolimųjų Rytu Raseinių pašte ir dabar birželio
s
24
d
gavau
nuo
savo
brolio
(kuris
micijanto tėveliai savo namuo mu žmogumi, pasakė: "Mano vyskupiją iš Pajūrio ir Amūro ir tuos pinigus siuntė) laišką ir =
se svečius puikiai pavaišino. sutuoktuvės nebus čia nei tuo kraštų, atidalinus tuodu kraš dvi Tamstų Banko kvitas. Tai-gi s
8 vai. vakare įvairios drau jaus. Turime laiko ir galima tu nuo Mogilevo vyskupijos pinigai parėjo 9 dienomis ankš S
< (
gijos bei kuopos bendrai su- palaukti i l g i a u / ' Kaip girdė- ir dvasiškąją seminariją VIa ian už laišką.
Su pagarba
. xs
rengė koncertą Šv. Petro ir tis dabar josios giminaitis jjf divostoke. Paaiškėjus jog nau
Juze Snkalamkytė.
Povilo svet. pagerbimui kun. atgal parsivežęs neišleidžia net jąją bažnyčią vietiniai kata Ii
Paduodami šį laiškelį (vieną '&
Lipkaus. Koncertas buvo Įs ir prie žmonių. Ot tai giminai kai neįstengia greitu laiku daugybės tokių laiškų) visuomenei
pastebėsime dar šį faktą. Perlai
pūdingas. Vardai draugijų ir tis!
užbaigti statyti, arkivyskupas dos, kurias nurodo laiškas, bftvo
J a u galima nusipirkti Lietuviį Prekybos Ėendrovės Knygyne
atstovi} prisidėjusių prie su
Liepos 31 d. ty. sekmadienyj asignavo 3,000 jienų jos užbai priimtos New Yorke 12 d. gegližės
S
Bostone.
"
J
o
n
o
Kmito
E
i
l
ė
s
"
parašytos
taip
graJiai
ir
vaizdžiai,
kad
rengimo koncerto: Šv. Petro draugijos rengia didelį pikni gimui ir 2,000 jienų perdirbi ir išsiųstos į Lietuvą 14 d. gegu-JS
s
jas
skaitant,
prieš
tavo
akis
gyvai
atsistojo
tie
vaizdai,
kuriuos
ga
ir Povilo choras — A. Zenai ką parapijos naudai. Bus P a
mui iš senosios bažnyčios rū žės. Mūsų Korespondentas Katafte
bus autorius savo eilėse piešia. Jose atsispindi Tėvynės meilė, lietuvių
pinigus priėmė 3 d. birželio ir 6 d.
čiukė, L. Vyčdų 43 kuopa — tuceko darže, 14-ta Str. ir Cenmų seminarijai. Taipogi pa birželio įteikė Kauno Paštui, kad
džiaugsmai, vargai, bėdos ir klapa^ai.
A. Blaškis, L. R. K. Mokslei ter Ave., netoli lietuviškos
aiškėjo, jog lenkai bus skiria persiųstų j Raseinius. Vadinasi, Pi
vių 12 kuopos — P . Lekešis, bažnyčios.
Kiekvienas Amerikos lietuvys tikrai mylinti^ dailę, privalo tuo
mi profesoriai-kunigai ir vynigai Buvo Kelionė Nuo New YorMergaičių draugija — Šlikai
ko Iki Kauno 19 Dienų. Gavėją
jau "Jond Kfnito Eilės" įsigyti. Ši graži eilių knyga'bus namų pa'Klajūnas.
skupas į Tolimuosius Rytus priėmė pinigus D dienomis grei
S
tė, S. L. R. K. A. 54 kuopa —
gražinimu ir geriausiu dvasiniu maistu žmogaus protui i r širdžiai.
Tas klausimas, matyt, j a u jš-čiau, ne kaip gavo laišką nuo bw>J. Staras, Moterių Są-gos 42 LENKAI ŽVĖRIŠKAI ŽUDO
° J o n d Kmito Eilės" atspausdintos ant gražios popieros ir pagrą
anksto buvo aptartas su lenkų Ho, kurs ir tuo pat laiku rašė ir
kuopos V. Želeckaitė.
žintos įvairiomis vinjetėmis. Puslapių turi 191.
LIETUVIUS NET IR AME kolonija Charbine ir privatinė mnsų Banko kvitus siuntė.
Jeį norite, kad Tamstos pinigai
Atstovai tame koncerte svei
Kaina atsižiūrint į knygos didumą i r gražumą nedidelė.
se posėdžiose lenki} konsulo į butų greitai Lietuvon išsiųsti ir
s
RIKOJ.
kino kun. Lipkų i r reiškė jam
vietinio klebono su arkivys išmokėti, — kreipkitės į Baltic
Puikiais drobės apdarais
$2.00
linkėjimus. Primicijantas at
States
Banką,
294
Eighth
Ave.,
Chester, Pa. — Šeštadienyj kūpu Vladivostoke. Pareiškus
Gražiais popieros apdarais . . . . . ' .
$l.Sd
stovus pavaišino su gardumy
New York, N. Y. Mes, garsindami
mųs
Įgaliotiniui,
jog
prie
se^
(liepos 24 d.) dvylika lenku
savo įstaigą, kitų nepeikiame ir
Išrašyk čekį arba money orderį ant $2.00 &rha -1.50 i r tuojau
nais.
'
savęs negiriame, tiktai faktais pa
kartu su užsakymu siųskite šiuo adresu:
Kun. J . A. Lipkus naujai lie pagavo du lietuviu i r prade- fminarijos turėtų būti ir lietu- rodome, kaip miisų darbas yra at
tuvių bažnyčiau paaukavo jam jo juos mušti ir peiliais pjaus viai kunigai, nes lietuvių ko liekamas. Tokio greitumo išmokėji
—.
tyti.
Kitos
lietuvis
t
a
i
pama
lonija
Vladivostoke
nedaug
me me& atsiekėme dėlto, kad vien^
bažnyčioj žmonių aukotus pi
Užsakymas bus greitai išpildytas.
tęs
prišoko
savo
tautiečius
gel
vai
rūpinamės
tinkamai
patarnau
kuo
mažesnė
už
lenkų,
arki
nigus i r to vakaro koncerto pi
ti mūsų Viengenčiams ir žinome,
nigus už įžanga kurie buvo bėti. I r tam lenkai panašiai pa vyskupas, neužsimanstant, at kaip jie trokšta greitai paduoti pa
darė. Lenkai elgėsi kaip žvė sakė, jog ant penkių. kunigų galbos ranką saviškiems Lietu voįe.
jam aukojami.
Naudokitės Baltic States Banko
Linkime kun. Juoz. Ant. rys. Vieną lietuvį užmušė, o lenkų jis duosiąs, vieną lietu
kiti
d
u
supjaustyti,
apdaužy
vį.
Buvo
matoma,
jog
tas
J
o
Patogumais,
'-* Nepasigailėsite.
Lipkui ilgiausius metus dar
Adresas:
buotis Kristaus vynyne ir tau ti guli ligoninėje..Jie yra bai Ekscelencijos pareiškimas bu
BALTIC STATES B A * K
siame padėjime. Žaizdos bjau vo senai nutartas.
tinėje -dirvoje.
294 Eighth Avenue
rios. Negali nei žiūrėti į juos.
Jaunuolis.
Lenkų konsulatas Vladivos
New York, N. Y.
Nesitikima kad pagytų.
TttiiiiitifinliirtiftttffiitfisitiiNiifiiiiiitiiifiiitiiiiiiiiiKiiifiHiiiifi miimHiHiimiminiiinumiMiumiumuiiimiirininmHHiinS
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toke nuo pradžios savo gyva
m
mm*
Povilas Aviias.
vimo y r a išdavęs apie 1,000
ČIA VISOKIŲ NUOTIKIŲ.
• • • • • • • • • • • M B i l g <t
—
pasų, iš kurių skaičiaus gera^
Tel. Off. Hutnboldt 4830
Tylėk, arba pasakyk ką ge trečdalis teko rusams, žydams
3200 2 So. Halsted Street
i Dr. M. T. STR1KOLTS
Chicago Heights, UI. —Nors
Re«. H u m b o l d t 839S
f
Uetuvfe
Gydyto
J
M
ir
Chirurgą*
TeL/Blvd. 5788
ir kitiems nekatalikams. T o
čia lietuvių nedidelė kolionija, resnio uz tylą.
Gydytojas Ir Chirurgu
Pooplea Teatro Name
Graži
valgykla,
a
n
t
antrų
lubų
šva
kiu
būdu
lenkų
Vladivostoke
Pythagoras.
bet nuotikiais, turbūt, nėra
4442 So. Westen> Ave,
16 U W. 47th 6tr. Tcl. BooJL l « o f
riai įtaisyta, valgius pataisoin taip
ARKITEKTAS
alandos: « fki 8 r a k . Nedfl 1
yra daugiausiai į 600 žmonių. kaip namie. Atskiri kambariai <fel
mažesnė už dideles. Pastaromis
Telefonas Lafayette 4146 •va
iki 12 ryte.
privatišku šemynų paguminam* valgi
1263 K. Paulina St.
Kalbėk tinkamai arba tylėk Gi lietuvių, užregistruotų pas del vestuvių i r privatišku vakar'eltų.
dienomis net du lietuviu su
Valandos: 9-11 rytala 1-1 po
Hes. 2114 W. 4Srd Street
K&mp. Bniwaukee Ar:
Kuo ryto iki ptėt
Liet. įgaliotinį yra 327 Tai tik Subatomis i r Nedėliomis Chop Suey pietų ir 7-8 vakarais. |fad6lul6areštavo už "nlooBshinės" dir išmintingai.
Chicago.
ĘSeL McBLluley M S
ft ViŠUena.
• nlais tiktai po platų t Iki i .
viename Vladivostoke, neina- Atdafa nu6 i i ryta nd 12 ntfcty.
bimą. Vienas iž jų tą pačią
zternen.

i LIETUVIAI AMERIKOJE.

I KO ATSILANKĖ ARKIVYS-

DIDELIS

Šv. Petro ir Povilo Parapijos, W. Pullman, III.

Nedelioj, Liepos 31, 1921 m.

SVET., kattip. 123 ir Emerald gatv.

KAIP MES GREITAI IŠMO
KAME PINIGUS.
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Gražiausia

i
i

Eilių

Knyga

*

Jono Kmito Eilės

f> i

i

I

I

Lithuanian Sales Corporation

S 414 Broadvvay

PALLULIS GAFE

DR. A. K, RUTKAUSKAS

r
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Boston 27, Mass. |

M. E, ZALDOKAS
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POLONIA GROVE, SSĖ^S*

ŠV. MYKOLO PARAPIJOS METINIS

PIKNIKAS

Ave.
m.

Imk Milwaukee Ave. karą iki Lawrenee Avo. šiup karu iki galui. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus į mūsų parapijos pikniką. Atsilankė netik rasite skanių valgymu, gėrimų, cigarų ir saldžios
šaltakošes, bet taipgi bus gražus programas, kuri išpildys Sv. Mykolo par., Choras. Bus irgi žaislai ir Telšių, Plumpio su Raseinių Magde ir kitų lenktinios. Kas geriausia pasižimes gaus dova
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ną.

' Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI.

I
•
I
•
I
I
I
I
I
I
•
I
I
I
I
I
I
I
•I

Tf5

ft TOWN OP I*AKE.
Moksleivių domei. .

ŽMONĖS PRISIVOGĖ NUO GATVEKARIŲ KLAUSIMAS
ATIDEDAMAS.
DINGO MAISTO.

IŠ WEST SIDES.

NEPAPRASTAS
BARGENAS?

• L. R. K. Moksleivių 19 kuo
Parsiduoda 10 kambarių mū
pa pardavinėja serijas su iš- rinis "Bungaloy" ir 2 lotai
laimėjimu
penkių
doleriu extra 75 pėdos pločio ir 165 pė
($5.00) aukso. Tas laimėjimas dos ilgio gazas ir vana ir ceturėjo įvykti Liepos 17 d.,
mentis basementas. Ant 92-ras
bet moksleiviai del labai svar
ir S. State St. Kaina $7,500.00
bių priežasčių perkėlė į liepos
29 d.
Parsiduoda 2, mūriniai na
Taigi visi moksleiviai-ės ma mai geram padėjime ant Bridlonėkite atsilankyti penkta geporto. 4 flatai po 5 kamba
dienio vak. liepos 29 d., Da- rius ir 2 flatai po 4 kambarius
vis Sq. park svet. Pradžia gazas, elektra ir vanos. Bandos
7:30 vai. vak., nes yra svarbių per< mėnesi $120.00, Kaina
reikalų aptarti ir tas laimėji $13,500.00.
f
mas įvyks.
Alumnė.
Del- platesniu žinių meldžiu
kreipkitės į mano ofisą.

Lietuviai Roselande, Burnsidėj,
Kensingtone, West Pullmane
ir apielinkėj, kurie norite
važiuoti į Lietuvą-—
Padėsime apturėti paliudijimą INCOME TAX
Parduodame Vokiškas Markes pinigais.
Siunčiame pinigus į Lietuva.
Parduodame laivakortės ant didžiausių, greičiausiu ir pui
kiausių laivų.
Galite is Kensingtono stoties važiuoti j New Yorka arba
Canada, nereikia važiuoti į miestą.

Illinois komercijos komisija
Teko man čia laikyti prakal
Uyventojai perspėti, bet ar
buvo pradėjusi išklausinėji bas 2f> liepos ir įražinėti na
gelbės.
mus reikale sumažinimo mo- rius į Šv. Kazimiero draugiją.
Iš armijos kvartermeisterio kesties už važinėjimą gatveka- Tarp-ko kito patėmijau, kad
sandelių, Ohieagoje, pasiųsta riais.
tos parapijos žmonės yra geri
•
šeši geležinkelio vagonai "kekatalikai ir susipratę tautie
Buvo
reikalaujama,
kad.gatnuotos" mėsos (mėsa skardi
čiai. Tai nuopelnas darbštumo,
vekarių
kompanija
be
kitų.
sa
111 East 108-th Street
10801 Michigan Avenue
nėse) į Globė Refining Co. dir
gilaus tikėjimo ir aukštos d,oTel. Pullman 1372
Chicago, 111.
btuves, Hammond, Ind.- Tasvo vedamų rekordų komisijai ros Tėvų ir Brolių Marijonų.
pristatytų
ir
slaptuosius
re
maistas atrastas netinkamas
Jie netiktai pavyzdingai valdo Reikalinga lietuve mokytoja ftv.
Jurgio parap. mokykloje. Atsišaukite
vartoti, nes jame išsidirbę kordus.
parapiją, veda ir remia visas šiuo adresu:
G. PETKUS
•
Kun.
J.
Z.
nuodai. Jis buvo skiriamas
katalikiškas draugijas, bet dar
Real Estate
Saln«m aiul Vcnango Str. Phlla. Pa.
Kompanija
užgynė,
kad
ji
perdirbti į trąšas minėtose
uoliai užsiima apšvietos pla
Loans & Fire
C WLĄ A I I STEAMSHIP
turinti slaptus rekordus. Tai tinimu lietuvių tarpe. Tuo tik
dirbtuvėse,
• g > » n r l A % l L.COMPANY.I1
ANT PARDAVIMO. *
Insurance
• • Kompanijos valdyba apžiu gi neturimo daikto negalinti slu išleidinėja didelį katalikiš Parsiduoda namas dviejų augStu
Oeaerallfil Agentai CentraM* Ir Rytfae* Eoropes
nei
pristatvti.
po
keturis
kambarius,
su
cementuotu
3402
kai-tautišką
dienraštį
"Drau
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
rėjo prisiųstą maistą ir atra
fcfelsmentu.
Yra
gazas.
elektra,
vanos.
Komisija tolesnius tardy g ę " su priedais: 'Laivu* ir ki Kreipkitės prie savininko.
U New Yorke tiestai [
S. Halsted St.
do netinkamą nei trąšas iš jo
#
BREMENA
— DAKZICA — M E P O J C
JT. s .
dirbti.
Reikėjo paliuosuoti mus atidėjo ligi rugsėjo 14 d. tais. Taipogi spausdina ir ki
riesloKini«»
MiHiMiekimiM
į
LIKPOJl'
p«f Dsnziffe. Tiraua pernimainymas nuo
Chicago, UI
44.12 So. Maplctrooil
Ave. Chicago.
laivo
ant
laivo
vagonus. Tad visos skardi- Nes ji einanti atostogosna, tai tus naudingus leidinius. Turi
POTOMAC
B a r P . 10. Rags. tt
FKrNCRSS MATOIKA
liujrp. XS. Spalio S
1IUDSON
.'
Itagp. 3«
PARDAVIMUI
nės išverstos didelėn krūvon gi neturinti laiko tokius menk savo vienuolyną,koplyčia ir di
IS N w Yorko TIKSIAI l CHBKBOIRO—BKEMEN
Ice
Cream
Porlor.
Cigarų
tabako
ir
(•rri^inoMi laiv-.l plaukianti po Amerikos Vėliava
delę spaustuvę. Visur tvarka saldainiu krautuve parsiduoda labai
iš vagonų šalimais dirbtuvių. niekius svarstyti. —
AMERICA
l i e p o s 26, Rag-p. *7. K a r o j o 28
Dr. L t MAKARAS
GJBOKGB \VASHINGTON
ItiiKpJu^io 3, Jiugnėjo 3. Spalio 4
pavyzdingiausia, visur spindi greitu laiku. Biznis gerai eina par
* Aplinkui buvo pakabinti
IŠ WEST SIDĖS.
K. \V. KBMI'F. G«-n. Western I'assenjrer Agentas l t « N. U Šalie Str. Chteairo.
davimo priežastis važiuoja i kita mie
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas
švarumas. Vienuolių nusižemi stą.
parašai, kad mėsa atmesta,
Ofisas 10900 So. Micbigaa Ave.
JOHN K \WALAISKIS
Vai. 10 iki 17 ryte; S iki 4 po
Liepos 26 d. ant Oakley av. nimas i u šventumas verčia už- 3700 Wallaoe St.'
kaipo nuodinga, netinkanti
Chicago, IU.
p i e t «:»• iki 8:10 rakate
Reeidenoijs: 105S3 Perry Ava.
ir 22-ros gatvės, 8 vai. vakare simąstyti ir sekti'aukštesnes imaistui.
Parsiduoda far&a 40 akeru tarpe i !
?eL P'iilman M f
Nežiūrint tų perspėjimų, ap Ant. Jovaišas ir Jonas Šliu dėjas. Į Švento Kazimiero drau lietuvių S mylios nuo Hart miestelio § § • • • • • » • • • • • ^ • • • • • ^ • • • • • • • ;
prie gero kelio p a sodnas miškas j
linkiniai gyventojai užvakar žas važiavo su vieno mėsinin giją įsirašė 2 garbės nariai r del kurinimo. Pardavimo priežastis j
važiuoti J Lietuva* del plates
naktį daugumą skardinių pa ko troku. Atvažiuojant neto Ona Tumšaitė ir Petras Mažei noru
niu žinių kreipkitės J pati savinin
li gatvekariui jie mėgino per ka. Į amžinus: Ag. Kai raitė, ką.
vogė ir pasiėmė i namus.
NAPRAPATH
S. BOJVIDAS
važiuoti į kitą pusę gatvės, bet Ona Gaidaitė, Josepata KuTuojaus tas faktas paskelb gatvekaris pagavo automobi
**• *
Hart Mlch.
GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ
dulienė ir Adelė Marozaitė. 26
3107
So.
Morgan
Street
tas. Policijai įsakyta eiti per lių ir sulaužė. Jovaišą nuve
OFISŲ VALANDOS:
OH1CAGO, 1LLINOFH
namus ir ieškoti skardinių. žė į Šv. Antano ligoninę. Sun metiniai nariai. Didžiai gerb. RAILROAD TtCKET BROKER
781 W. 18-ta Gatvė
TelffoiMM
Tania
S347 EmeraJd Ave. s
ExkurcijineJ tikletai perkami, parGyventojams įsakyta tą mais kiai sužeistas vargiai 1 išgys. klebonui Kudirkai, Tėvams ir duodami
Nuo
2 Iki 8 vakar*.
Ir mainomi. Kainos numa
> iki 11 ryte Ir 9 Iki 10 vakare
Galando* — $ lkl 11 i i ryto:
Broliams
už'
prielankumą,
žintos.
Telefonas Boulevard 9397
tų mesti laukan.
ii po pietg tki 8 vak. Nedėllo. j
Dr. Biežis Šliužui susiuvo gal "Draugo" redakcijai .už rėmi
Ijjona Licensetl Ticket Office
<xls ouo B Iki t ral. rakara fl
Hammondo niajoras pasiun vą trijose vietose. Jis pats
S U 8. Clark St. Tel. Harrison 8078
mą,
o
parapijonams
ttž
įsira
tė smarkų protestą kvarter- parėjo namo.
•JL",—
Samiskis. šymą nariais, Šv. Kazimiero
mrigterio departamentui.
draugijos vardu reiškiu aukš
iškalno imtasi priemonių
95——
IŠ TOWN OF LAKE.
tos padėkos žodžius.
prieš galimą žmonių užsinuodijimą.
Su tikra pagarba, kun. P.
Alumnų pirma kuopa praei Kaščiukas, Šv. Kaz. Dr-jos
Tas nuodingas maistas pas. kleistas po Hammondą, Globė tą ketvirtadienį laikė savaiti Generalis Įgaliotinis Ameriko
ni susirinkimą;
Alumniečių je.
ir aplinkinius farmerius.
į Sakoma, kad prie skardinių atsilankė skaitlingas būrelis
IŠ NORTH SIDES.
krūvos pastatytas sargas. Bet ir rimtai,, gyvai svarstė bė
l
•—
n
•
=
fasai nei nepastebėjęs, kaip gančius reikalus. Tarp kitko
nutarta rugpiučio 11 &' .pak- j Vietiniai parapijoms rengiadingo daugybė skardinių.
viesti visus Alumnus, kokioj si P™ metinio parapijos pik
•»•
tik parapijoje jie gyvuoja. niko kuris bus sekmadienyj,
SUNAIKINTA 33 TONOS
Tai-gi prašome kitų kolonijų liepos 31 %d., Polonia darže. Gir
KAVOS.
Alumnų, jei susirinkimo iki dėta, kad beveik visus ti kie
Lietuvos Ulrio Bankas išmoka pinigus nelaukdamas kol ateis perlaidos iš Ame
tos dienos neturėsite, tai su tus išpardavė. Jų bUvo net
Federalio teisėjo Landis Įšaukite skubotą (extra) ir visi 500.
rikos. Bankui užtenka to kad gauna pranešimą iš " Draugo" ofiso kam kiek reikia
sakymu, Reid, Murduck and
Vietinis eboras rengiasi prie
atsilankykit.
Po programos
išmokėti ir jis tuojaus ima siuntinėti pinigus po visą Lietuvą.
<&o. firma turėjo atiduoti po
gražaus
ir
įspūdingo
programo
seks šokiai. Tas pasilinksmini
licijai 33 tonus žaliosios ka
Taigi kas siunčiate pinigus per "Draugą'', nereikalaujate siųsti savo giminėms
mo vakarėlis įvyks Davis Park 'tame piknike. Te bus valgių,
vos. Kava sudeginta.
Sąuare svetainėj, 4čth ir Pau- giros, žaidimų, lenktynių ir
perlaidų nei čekių; jie nereikalingi; jų daugiau mes ir nedavinėsime (jei kas labai no
' Ta visa kava buvo pagauta
šokių. Girdėjau, kac( net Tel
rės, be abejo, galės gauti).
maišuose beplaukianti pavan liną gatvės. Prasidės 7:30 v.
šių
Plumpis
su
Raseinių
Mag
\
deniui iš Pueblo, Colo., žino vakare.
Tokiu būdu pinigai bus Lietuvoj išmokami da greičiau, dėlto kad "Draugo"
dė
žaidėjo
į
pikniką
atvykti.
Išrinkta kuopos valdyba se
mo potvinio metu.
Vietinis.
pranešiami Bankui nueina į Lietuvą kur kas greičiau kaip Jūsų laiškai. Jus stebi
* Teisėjas sakė, kad tokią kantiems metams: - Prefektu
išrinktas gerb. kun. A. Martės, aelko tai yra? Bet tai yra faktas.
lavą vartoti negalima,
MOKSLEIVIAI!
tinkus, pirm. —Č . Bajoriutė,
Kaip mes siunčiame savo pranešimus Ūkio Bankui ar submarinais, ar kokiais
KAS NEMOKA DĖDEI SA pirm. pagelb. K. Šlapavičiutė, Priešmetinis Moksleivių Aps
aeroplanais, ar da kaip įritaip, tai mūsų sekretas. Tą sekretą pasakysime tiktai tiems,
nut. rast. Z. Jurgaičiutė, fin.
MUI MOKESČIŲ.
kurie labai prašys pasakyti
rast. R. Kareiunskaitė, kasie- kričio susirinkimas įvyks sek
madienyj liepos 31 d., pirmą
rius
gerb.
kun.
A.
Martinkus,
i
įjį Pagaliau susekta,, kad Ohi
valandą
po
pietų,
Šv.
Kryžiaus
Ofisas atdaras kasdieną išskyrus šventadienius nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare.
eagoje 106 krutančių paveik kasos globėjas J. Jesulaitis, par. svetainėje, Town of Lake.
slų teatrėlių savininkai per maršalka vaikų K. Viskontasį
Visiems moksleiviams prie
mergaičių
K.
Vaitiekaitė
ir
ko
praeitus trejus metus parduo
dermė yra atsilankyti; ypatin
dant žmonėms tikėtus nerinko respondente Z. Jurgaičiutė.
gai raginami yra nariai naujai
jokių mokesčių ir tų mokesčių
Į valdybą pateko veiklus A- susitverusių arba atgaivintu
Telefonas: Boosevelt 779L
'
nemokėjo Dėdei Šamui. Tų lumnai. Tikimės, jog nuveiks kuopų.
Valdyba*
mokesčių galėjo susirinkti a- milžiniškus darbus Bažnyčios
PARSIDUODA
pie penki milionai dol.
ir tautos labui su pagelba ki
,2 lotai labai geroj vietoj ant 50th
Mokesčių rinkimo ofisas ve tų nairų.
Ave. 4 ir 5 lotas n u o 14-tos gatvės,
Cicero I u
& • • • • " • • • •»* - '
da tardymus. Teatrėlių savi
----«
Linkime geriausio pasisekiKreipkitės i savininką:
8TAANISLOVAS • BAKUTIS,
ninkai bus patraukti teisman. mo.
Ahiimė. [4485 So. 49th Coart,
Cicero, m . 4
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Naujas Pagerinimas Siuntimo
Pinigu į Lietuvą per Draugą
.

*

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius

S

2 3 3 4 S. Oakley Ave.
- Illinois
Chicago.

W

