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ŠIANDIE VARGAS GY
VENTI VOKIETIJOJE.

Vokietija su Francija Paga

BET VOKIEČIŲ KATALI
KŲ AKTIVUMAS
DIDELIS.

liaus Taikinsis

ITALIJA ŽADA ANEKSUO ŽEMĖS DREBĖJIMAS
TI
INDIJOJ.
*

BULGARIJA KAŽKO
NERIMSTA.
t

PRAMATOMI KITUR ŽEMĖS PURTYMAI.

Žinios iš Lietuvos
KAIP ĖJO DERYBOS DEL
KLAIPĖDOS.

sais balsais. Bet nabagai visvien Klaipėdos negaus.

»*fc

I
\
PARYŽIUS. Derybose, , MERKINĖ. - Pirmiau čia
Jufoshivlja šaukiasi T.
CALCUTTA, Indija, rūgs.
del Klaipėdos įvyko maža pe okupuotos Lietuvos pasieny
Sąjungos.
-,
„ ,
Katalikai neapsnūdę; dirba
pyju^p,^.
j £ __ Vakar rytą eia ir apy rtrauka, nes
Ambasadorių stovėjo lenkų reguliarinė ka
ir darbuojasi.
linkėse
įvyko
smarkus
žemės
PARYŽIUS, rūgs. 12.
komisija,
matyti, tariasi su riuomenė, dabar gi atėjo kaž
drebėjimas.
Kelias
minutas
Gauta žinių, kad artimiausio
Lenkijos ekspertais.
Lietu kokia milicija, kuri neapsako
bu
COLOONE, rngs. 11.
mis dienomis Italija žada a- '•%$&' ™ purtoma.
vos delegacija uosto adminis- mai .vargina vietos žmones. Iš
BERLYNAS,
rūgs.
12.
—•
pašildymų,
kurie
butų
priimKatalikų gyvenimas Vokieti
Žmonių
tarpe
nekilo
pašiau
neksuoti Fiume,. jei Jugosla
(racijoje ir tranzito
klausi-j lenkų valdžios jokių produktų
Franeijos
ambasadorius
De
tini.
joje kaskartas darosi vis veiba.
Tečiaus
daugelis
aplei
vija atsisako palinkti prie jos
mnose laikosi savo nuskrtaty-1 ji negauna, todėl reikalauja iš
Margerie
kanelieriui
StresePirm
paskelbsiant
atsakyf* klosnis, nežiūrint politinių ir
do
namus
ir
ilgą
laiką
išbuvo
reikalavimu^
mo, kuriuo Klaipėdos uostas I gyventojų, o kai pastarieji atmann
įdavė
prenrioro
Poincam
P
t
t
w
.
r
o
,
kanchenus
sn
^
l M ^
kfld
F i n m e gatvėse, kol nepraėjo baimė.
ekonominių sunkenybių.
pasilieka Lietuvos vyriausy-j sisako duoti, tai priverstinai
re
ultimatumą.
Vokietijai kviesiąs savo ofisan vokiškųi,,
.
^
Kai-kurių mūrų sienos su bes žinioje, o tranzitas regu-'patys ima.
Be to dar po
Paprastas katalikų organi- tuo ultimatumu pranešama, ,_., yy .
,
.
.*fklausimas
yra
jos
naminis
rt
laikraščių
redaktorius
ir
skilo.
Bet
nei
vienas
butas
klausimas. Beito tan klausiliuojamas Barcelonos konven- kiekvienos nakties būna pazaciįų aktivumas neužmestas. kad ji oficialiai turi paskelbjiems žodžiu išaiškinsiąs nau man neleis maigytis T. Są nesugriuvo.
cijomis. Prie uosto direkei- daryta vagysčių.
PasiskųsvTik vedamas sumažintu apėti, jog Ttuhro plotams grąžina jus pasiūlymus,
taip kad
Mokslininkai
yra
nuomojungai, ar kam kitam pašali
jos Lietuvos delegacija numa- ti žmonės del tokio lenkų mi
min.
Mokslas žydi, knygos
ma padėtis tokia pat, kokia spaudoje neįvyktų negeistinų
nės, kad drebėjimas, prasidė
niam.
to Ekonominės Tarybos suku- licijos elgimosi neturi kam.
leidžiamos, parodos ruošia
gyvavo pirm sausio 11 d., ty. nesusipratimų.
jęs
Japonijoj,
tęsis
tol
i
aus
ir
Nežiūrint to, Jugoslavija amos, vaidininmai atliekami.
rimą iš visokių
ekonominių
į*
:
pirm okupuotės.
Tik po to
,
.
'
,
,
.
.
.
c v
kitose
pasaulio
dalyse.
Pa
T. * Sąjungom Ji
Žodžiu tariant, katalikų kultu ,. . _.
organizacijų ir darbininkų at- T A R I A S , D E L S T 0 T I E S .
, „.
_,
.. ; Sužinota, kad
kanelienus peliuoja
čioje
Japonijoje
retkarčiais
4
kreipiasi Sąjungon ne vien
ra keliama vis ankstesniam oticiaho paskelbimo
stovų su patariamuoju balsu.
I raneija 1-r,
•• •
• ,
A.,
1
vis
dar
jaučiamas
silpnokas
.
.
.
.
,
i>rancgai
pasiųlvs
tam
tikrąFiume klausimu, bet taipat
laipsnin.
stos formaliai
dervoosna su ..
..
v.
Liepos men. 29 d. Kaunan
žemės virpėjimas.
--....
*
.nių
11 nuošimtį
nuo savasčių,
visu pnvatiVokietijos
ko Bulgarijos klausimu.
ti uosto ypatingu privilegijų' . •*.
.
, „.
x
Sportai.
Vokietija.
——
mercijos ir industrijos.
Ir
Bulgarija pradėjo smarkiai H "J.
J y-* &* v
6j-r atvažiavo zvmios anglų firAmbasadorius
De
Margerie
jis manąs, kad su tos rųšies nerimauti, kuomet JugoslaviGimnastika
ir atletiniai
ir
savo politinį
atstovą.StenT. •
C H I C A G 0 J E .
Kdafniesi
sudaryti
m paltą- _™°^ *. ^ ^
paskui
turėjo
konferenciją
su
atlyginimu, arba kontribucija, ja kelia ginčus su Italija del
Marcom „ atstovas.
Jis
sportai vedami visur..
Sod
fc>?
atmosferų,, lenkai
lenkai varo
varo mos
kią atmosferą,,
miniat'iministerija
pastatymui
Lietu
kanclieriu
Stresemann.ir
valsu susisiekimo
Francija pilnai sutiks.
žiai turi sau atatinkamus ko
Fiume. Bijo serbai, kad Bul
spaudoje
niauriausių
insinua
OALI SUSTOTI GATVEvoje galingos radio stoties.
baronu
jinio svaidinio (football) kliu stybės sekretorium
garija nepakeltų jiems karo,
cijų
propagandą.
Kiekvieną
•
KARIAI.
Nauji banknotai.
—
bus, 2:1 miesteliai — gimnas Maltzan. De Margerie mėgi
kuomet jie bus užimti Fiume |
dieną,
tai
vienam,
tai
kitam
.
no įtikinti tuodu
vokiečiu,
ŽUVf S SEMONOV SU
M misterių kabinetas galuti reikalais.
tikos butus.
Bulgarija
turi
franeuzų
laikraštyje,
kuriuo
Gatvekarių bendrovės įstai
kad pirm derybų pasyvi s prie nai išsprendė, kad artimiau svarbių pasiskaitymų su Ju
se Lietuvos vyriausybė išsta
Bavarijos sostinėj Muniehe
gose
dirbą
šopmenai,
elektri
šinimąsis būtinai turi but per siomis dienomis bus
:.,
išleisti goslavijos valdovais serbais.
toma,
kaip
aklas
vokiečių
ar
nesenai ivvko kataliku ginma- trauktas, kad darbininkai Rukai ir kiti, grasina kas 'mo
MASKVA, ru,gs. 12. — Iš
nauji
auksu
paremti
vokiški
bojševikų*
įrankis,
insinuojast 11 suvažiavimas.
Tai buvo bo
mentas sukelti
streiką, jei
kad anglys
paskuba
bro irteritorijoj
turisuimtis
dar- f b m i k | m t a i
Pekino gauta žinių, kad žino
MOKSLININKAMS NEVY
m.a
apie
militares
ir
slaptas
nepaprastos iškilmės ir pra turi but siunčiamos Franci-1
bendrovė nepadidins jiems užmas buvęs priefcbolševistinis
KO
i
t
tlžTĖMIMU.
Ti(1
sutartis
prieš
alijantas,
ruomogos. Jaunimui kultūrintis jon.
Nes eina ruduo, f rancu-1 «
banknotai bus
išleisti
mokesnio taip, kaip jie nori.
.
šimą^i
visokias s i U t a r f a m ) w d a B ^ n ' S m i a w f žemės
nekenkia nei karas su revo
'pagal
Anglijos
Bankos
planų.
Sustreikavus
elektrikams,
tu
aams kuras labai reikalingas.
drebėjimo laiku žuvęs Yokoliucija, nei stoka maisto. Ka
Jie bus pilnai nepriklausomi Laike užtemimo saulę užden rėtų sustoti gatvekariai.
Yra aišku, kad tie straips hamoj su savo palydovais. Su
gė debesys.
talikų jaunimas gyvas.
Pa Kanclieiis duos pasiūlymus. finansų ministerijai.
OrgaTuo tikslu unijos viršaičiai niai daugiausia inspiruojami anais žuvęs
ir
Merkulov-,
miršta jis kasdieninius var
Patirta,
kad kanclierius .nistiškai jie bus sujungti su
AVALON, CaL, rūgs. 12.— kreipėsi pas majorą Dever. iš Varšavos. Tečiaus negali- priešbolševistinės
valdžios
gus ir sunkenybes.
Stresemann kaip šiandie žada ( valstybės banką, kuri tam tik- Su saulės užtemimu praėjusį Majoras verčia darbininkus
ma nepažymėti, ,kad iš frau- j Vladivostoke gaiva,
naujus slui turės pašvęsti 400 milio- pirmadienį astronomams ne sutikti su arbitracija.
Sostinė turėjo progos ge paskelbti Francijai
Bet cuzų pusės mažiausia yra ne-j
^~
Vokieti- nų auksinių markių, svetimų vyko gauti jokių davinių kaip darbininkai nenori.
lėti s, kuomet
tūkstančiai ir taikos pasiųlymus.
' mandagu ir nekorektinga to-j
ANGLIŲ KAINA.
tūkstančiai vyrų ii* merginų ja nori taikos ir todėl kanc-1 šalių pinigus, aukso paskolas čia, taip Meksikoje, kur turė
Vakar majoras pažadėjo kiu būdu atakuoti
Lietuvos v , .
: _
* įj
gimnastų parodavo svarbiau lieris paduos Francijai tokių J ir tt.
jo but matomas pilnas itžtė- darbininkų viršaičiams, kad vyriausybę ir delegaciją, tuo
p r a nešta, jog artimiausiosiomis gatvėmis su savo spor
jis pasikalbėsiąs su bendro- inetu, kada franeijzų užsienių m i g dienomis pramatomas anminias.
to velukais.
Užtemimas įvykti
įvyko.J v ^s viršininku ir kaip šiandie reikalų ministerijoje ambasa- glįms kainos kėlinlas.
Tad,
pranešiąs,; kas dorių pakvietimu ' Vedamos girdi, atatinkami autoritetai
i Tečiau* pirm nžtemsiant sau-lviršaičiams
Draugijų aktivumas.
Ję, ant jos užslinko
juodi reiks dary*;
derybos su Lietuvos vyriau su atsidėjimu "tėmijasi." ;
Katalikų draugijos taipat
•
v
ir pilki debesys ir nieko ne
sybe. Mūsų delegacijos pir
aktivios.
Liepos
mėnesį
JIŠPAŽINO NUŽUDĘS
patirta, ko buvo norėta pa-,
mininkas, toms insnuacijoms
O R A S .
Ontro partija turėjo svarbų
tirti.
.
ii visokioms pramanytoms ži
suvažiavimą
Heidelberge.
—
niams nepainiu jant
rodytis
Reikia žinoti, kad tam tik
CHICAGO. — Šiandie pra
Svarbiausiuoju kalbėtoju bu
Chieagos apylinkėse pirm franeuzų spaudoje, buvo pri matomas lietus ir vėsiau.
slui mokslininkai daug pinigų
vo buvęs kanelieris Dr. C.
išleido. Prisiėjo padaryti ne- trijų metų automobiliu važiuo verstas liepos ttiėh. 20 dieną
•=-*•
Fehrenbaeh.
Suvažiavime
jant nužudytas pirklys Rbo- net specialiu laišku kreiptis į
paprastus pasiruošimus. Tam
plačiai diskusuota, kokia ro
•
0ENEVA, rūgs. 12.
T. tinka pildyti
Ambasadorėj
des.
Policijai nevyko susek- f»0incare, nurodydamas, kad
tikslui buvo parinktos tinka
lę atlieka
Centro
partija Sąjungos suvažiavime labai
•Tarybos išsprendimą.
tokia kampanija neatatinka
i
—
miausios
vietos ir naujausi ti žmogžudžio.
šiandieninėj Vokietijoj.
Tomis dienomis Chicagoje tradiciniam franeuzų svetin
atsargiai kalbama apie italų- Graikijos delegatas pranešė,
Lietuvos 10 litų
$1.00
instrumentai. Pabaigoje apsuimtas John Hale. Jis pa- gumui ir prašė padaryti įta
Nors santarvės
AiuYštoji graikų ginčus.
Anglijos ster. svarui 4.51
kad išsprendimas pripažintas sivilta.
U 8
Komisija katalikams neleido
Tik amerikoniški l a k ū n a i | \ ^ iŠ. kalėjimo. Išpažino, kos Į spaudos organus, kad
Kuomet vakar Sąjungos 3e- ir kaipo toksai bus pilnai išFrancijos 100 fr.
5.58
J a m paliautų rodyti Lietuvai tokią
turėti metinį suvažiavimą čio- legatai susirinko išklausyti pildytas.
Tomis
dienomis gavo progos nuimti visą eilcf k a d W n u ž u d ^ M o d e f ? Italijos 100 lirų
4.24
}
nai, katalikai
atliko
kitur tarybos raportų, susirinkimo Graikija Šveicarijos bankoj užtemimo fotografijų.
Tuo sėbravo 1921 metais Chicago- neapykantą.
Vokietijos 100 mrk. .000003
I
je
pakartas
žmogžudį
s
"Ward.
svarbius savo suvažiavimus, pirmininkas de la Forriente depozituos 50 milionų lirų.
tikslu jie iškilo 16,000 pėdų į
Rėkia, kaukia lenkeliai viLenkijos 100 mark. .0003
Policija
išverčia
apdulkėju
Suvažiavimai visur buvo pra paragino delegatus visai ne
padanges,
aukščiau
debesų,
Italrjai Korfu salos okupaiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiitiiiiniiiiiiiiiiii
dėti su pamaldomis, kaip pri kelti klausimo
apie Italijos vimas kasdien atsieina vieną kur nuolat viešpatauja gied sius kelrų metų rekordus. No
!iiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiifiiiiiiHiii
dera katalikams.
ultimatumą, apie Korfu salos milioną lirų. Tas išlaidas jai ra.
Jie tad aiškiai ir pilnai rima susekti, ar teisingas jo
§1
okupavimą arba apie Tautų turės grąžinti Graikija.
matė užtemimą.
Bet jie ne išpažinimas.
•! Hale tai išpažino dėlto, nes
RASTA 23,000 LAVONŲ. Sąjungos kompetenciją spręs
Dėlto, graikų delegatas da atstronomaL
kad
Gal iš jų fotografijų ir bus gydytojai jam pranešę,
ti tuos klausimus.
Nes tie rbuojasi, kad Italija kuoveigrąžintas at#al kalėjiman jis E =
f
T(OKYO, rūgs. 12. — Su klausimai, sakė jis, daro tik kiaus evakuotų tą salą,1 nes atliktos bent kokios mokslinės
ilgai negyvensiąs.
• " t
griautame Yokohama Ugi va vienus nesmagumus Sąjungai kftaip Graikijai pasidarys di išvados.
— '.U .
kar jau buvo surasta 23,000 ir kažkurioms atskirioms val- delės išlaidos.
SMARKUS POLICMONAS.
-stvbėms.
žmonių lavonų.
Tečiaus tas priguli nuo
Čionai vietomis pradėjo
Tai jis pareiškė, kad ap- talijos noro.
Jos niekas nePolicmonas
Th. O'B/ien
saugoti Sąjungą nuo tolimes gali priversti, evakuoti salą,
žinėti gatvekariai.
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau
raportavo saVo
viršininkui,
nių atakų. Ją atakuoja visos kaip ilgai ji negaus pilno atsiai patarnauja. "DrauRas" siunčia per dkKiau/
kad užvakar jam taisant savo!i
už tai, pildymo už misijos narių iš
ŠILTINĖ TOKYO MIESTE. mažosios valstybės
LONDONAS, rūgs. 12. — automobilių jį užpuolė keturi J | gas Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prtkyfcoi- | |
„ , , , . . .
S
kad ji nepildo savo pareigų, žudymą.
Depešoje iš Berlyno praneša, plėšikai. Jis juos tečiaus iS-'l | Pramones Banką. _
-•.
Draugas siunčia pinigus litais, ir doleriais:
jog iš Maskvos gauta žinių, blaškė šaudydamas.
LONDONAS, rūgs. 12. — kad ji neturi kompetencijos
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama*
|
MASKVA, rūgs. 12.
— buk tenai nužudytas bolševi
Daily Express depečoje pra palaikyti Europoje taiką, tad
nešama iš Tokyo, kad tenai jokiems galams ji turi gyvuo Čionai viešėjo Suv. Valstybių kų ^valdžios apsaugos komisa
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
t
Vakar gaisras sunaikino 6 i
Nedėliomis uždanga.
senatorius La Follette. Tu ras Leon Trotzky.
kilusi šiltinė ir dyzinterija. ti.
aukštų D. B. Scully Sirup I
Užvakar T. Sąjungos tary-« rėjo konferencijų su keliais
$*fl!flai reikalingi
medikaliai
Smulkmenų nepaduodama. Co., 119 E. Illinois st., butą. , |
2334 SO. OAKLEY AVE.
CHICAGO, ILL s
Ir iškelia Neturima patvirtinančių ži Nuostoliai siekia ligi 50,(YK)j
daiktai. Daugelis lavonų dar ba pakvietė Graikijos delega bolševikų šulais.
tiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiMUJiiiiiiuuuiimiuiuiuuiumuuiuiuuuiiuuuiuiviuJ
wk
tą paaiškinti, ar Graikija su- vo.
nių.
'
dolerių.
guli gatvėse.
^^tiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiinimMiiittninifttimmiiiiMtfHMiHiiHmHHiimmi"

KAIP ŠIANDIE VOKIETIJA PADUOS NAUJUS
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Lietuvos gyventojams . paten
Amerikos lietuviai kaipo A- ffAI B M i T "DOVANA",
kinti.
raerikdg piliečiai visi i | vieno
Milionierėt Mrs. Mc€ofmiek
$ių metų pavasarį d e g t u k ų ^
eikime, vardan žmoniškumo,
pernai Cook apskričiui (Chi* gamyba pergyveno krieį d e l '
Karčios yra ašaros našlai tų našlaičių gelbėti. Be jokių eagai ir apylinkėms) dovano
prekių pardavimo. Tas kriziA
čio likusio neturte. Vargin srovių bei jokių partijų eiki jo 83 akerius žemės plotą. Ta
gas gyvenimas be tėvelių!... me visi išvieno prie to šven žemė yra vakarinėj miesto prasidėjo 1922 m. gruodžio
ir jai} nuo gruodžio
Bet visame pasaulyje nerasi čiausio ir prakilniausio dar daly — Rįverside. Žemė do mėn.,
mėn. fabrikos pradėjo dirbti
labiau vargstančių našlaičių, bo. Ugiau nebeatideliokime
vanota su sąlyga įsteigti žvė tik 4 dienas p e r savaitę. Tok
labiau nuskriautsų nekaltų ku nei vienos dienos. Katalikų
Kongre r y n e kurs butų nemažas Chi- sai darbas tęsės sausio, vasa
dikėlių, kaip lietuvių našlai Federacijos X I I I
cngai papuošimas ir retenybe rio ir kovo mėnesius. Krifcis f
čiai Vilniuje — Lietuvos sos sas laikytas Chicago, 111. vien
vyko sąryšy su Lietuvos va
tinėje! Niekas pasauly tiek balsiai priėmė Vilties įneši Amerikoj.
nenustojo, niekas tiek karty mą apie Vilniaus atvadavi 'Chicagos laikraščiai \\l tai liutos reformą taip pat žalios
bių neragauja bei karčių aša mą bei našlaičių gelbėjimą j milionierę begalo išaukštino. medžiagos, gaminių, kuro ir
rų neišlieja kaip tie vargde- tuo reikalui priėmė rezoliuci Apie tai rašyta ilgi straips nemokesnio už darbą perkainiėliai savo tėvynės sostinėje. ją ir paskyrė iVasario K6 d. niai. Chieagos gyventojų var navimo. Naujos gamybos išlai
Negana, kad tie nekalti kūdi aukų rinkimu tam tikslui. du reikšta jai gilus dėkingu dų normos bendrai sudarė di
kėliai didžiojo karo metu ne Tai labai puikus prakilnus mas.
delę išleidžiamosios prekės
Šiandie
paai&ki,
kad
ta
$&•
teko tėvelių, bet lenkams už žygis! Bet vas. 16 d. dar to
kai.ną, o turint galvoje sumavana
Cook
apskrities
gyven
grobus Vilnių jie neteko žmo li; o našlaičiams pagelba rei
. ,
,
, • žeiusią Lietuvos rinkos per
tojams
nauja
ir
begalo
sunki
T
giškų teisįų!f! Mūsų tautos kalinga šiandien, nes kasdie
kamąją galę
taip pat del
našta.
amžini priešai lenkai užgrobę ninis maistas ir apdaras jie
tos valiutos reformos, — deg
Žvėryno
įsteigimui
suorgaj
Lietuvos sostinę Vilnių išvai ms reikalingas. Taigi rin
tukų kainos, kaip ir visi reirtizuota
privatinė
draugija
—
kė, išgainiojo lietuvius inte kime aukas ir aukuokime šian
dalykai, susitiko
ligentus, uždarinėjo lietuvių dien, kad paskiau nebūtų per^ Chieago Zoological Society. gžalingiausi
Jon įeina Chieagos tu***-' u vartojimo sumažėjimu.Svar
švietimo, gailestingumo įstai jfiėluf kad mums nereikta gai
giausl žmonės. įFa draugija. b i a u s i a ž a l i o J į medžiaga deggas, o kurios dar liko tai tas lėtis, kad mums nebūtų gėda.
turi steigti žvėryną, bet su I ^ k 9 m s S « m i f t t l v r a drebulė,
nežmoniškai skriaudžia vers
Dėžutėms padaryti yra var
Vilniaus našlaičių reikalais juo surištas visas lėšas turi
dami išsižadėti savo tauty
rūpinasi draugija " Viltis'• padengti apskrities gyvento tojamas 4-ių rųšių jjopieris,
bės, verčiami būti lenkais. •
gyvuojanti jau nuo vas. 16, jai, tfo nepaprasto žvėryno įs įvežamas iš Vokietijos. Be to,
Dabar lietuvių našlaičiai V- d. 1923 m.
teigimui ir paskui palaikymui degtukų gamybai eina: bertoilniuje kenčia neapsakomus
Kurie norite sužinoti apie rtpskrities iždas ttirės išmokė- j 1 u> druska, atvežama iš Vokie
persekiojimus ir skriaudas. "Viltis'' draugiją, arba gau ti: per pirmuosius penkerių*! tijos ir Anglijos, parafinas,
Lenkų valdžia jiems nei jo- fl i n f o r m a e i j ų V p i e Vilniaus metus po 500,000 dol. kasmet, • gaunamas Hamburgo ir Dans•v
kios pagelbos n e d u o d a j e ^ j n a a a i č i u s bei apie Mrinktų'Į-paskui per dvidešimts metų ko rinkose, chromo kalis — iš
Anglijos, fosforas ir gummi iš
tie vargšai pasilieka lietu aukų perauntim*, tai malo-/P° 2 5 0 ' 0 0 0 do1 - k » f m e t
viais. I š Lietuvos teipogi nie
Ir to negana. Mokantiems Vokietijos, siera — is Italijos
nėkite kreiptis šiuo antrašu:
ko negalima suteikti; nes len
taksas' gyventojams bus gatt^ ir dekstrinas iš Vokietijos. Be
" V i l t i s " 4444 S. Western
kų valdžia nieko neįsileidžia.
ma žvėrynan veltui įeiti tik to, dėžutėms suklijuoti varto
(Ave., Chieago, 111.
Tai kokia tų lietuvių varg
tris dienas savaitėje. Kitomis jama taip Lietuvoj pagaminti,
Pirm. Dr. Jonas P. Poška.
dienėlių padėtis; jie turi mir
dienomis nuo suaugusiu bus taip dalinai iŠ Vokietijos at
Rast. M. Dūda,
ti badu arba tapti lenkais.
imama po 50c., gi nuo vaikų vežti, klijar.
Ižd. Dr. A. K. Rutkauskas. po 25c. už slankiojimą patvo<
Visose dabar Lietuvoj vei
Kitokio jiems išėjimo nėra.
v
Red. prierašas. — Visuome riais ir pasižiūrėjimą.
Tas 4 yksta mūsų sostinėje
kiančiose fabrikose dirba arti
Vilniuje! Baisu ir pamąsty nė tegali džiaugtis ir pritar
Cook apskrities taryba tuo 400 žmonių. Jų tarpe, kvalifi
ti! Tokia padėtis liečia 700 ti, kad vis daugiaus asmenų klausimu dabar tariasi. Kai- kuotų yra 10%. Didesnė dalis
lietuvių našlaičių. ;Tie Lietu ir organizacijų rūpinasi Fe ktlrie komisioniefiai yra nuo- yra moterys, 65% visų darbi
vos piliečių sūneliai dukre deracijos rupimais reikalais. moflėSi kad verčiau ta ponia, ninkų. Eksploatuojamas ir vai
lės turi žūti! Delko, O tai Nors
Federacijos nuskirta savo dovaną atsiimtų. Nes &1 (nuo 12 iki 15%) darbas. •
dėlto, kad lenkų nežmo diena Vilniaus našlaičiams Cook apskrities gyventojai ir Kvalifikuotiems darbininkams
niškumas bei ištvirkimas to yra vasario 16 d. tautos- ne be to jau apsunkinti aukš mokama per dieną nuo 1 iki
reikalauja. Taip negali būti. i priklausomybės diena, labai tomis taksomis. Tad naujos 8 litų. Paprasti padieniai dar
Mūsų brolių, kurie
žuvo už gera, kad ir šiandie " V i l t i s ^ taksds butų visai negeistinos. bininkai gaUna nuo 5 iki 6 litų
brangią tėvynė* laisvę, kūdi jau judina visuomenę, kuri Žmonės mokėtų taksas, gi pa per diena. Moterys, padienės
kiai negali žūti! Jeigu jau beabejo atsilieps į šį raštą čiu Žvėrynu džaiugtusi tik vie darbininkės, gauna 2* litų %
1
nėra kitokio išėjimo tai mes savo gausia auka.
ni turtingieji. Jei milionierė centus per dieną, nuolatinės
nori paminklo, tai tokio ne darbininkės — iki 3 1. 50 cen
grąžinanm laisvė!
galima pastatyti gyventojų tų per di?ną ir, pagaliau, vai
kai gauna mažiau už moteris
taksomis.
Antra vertus, policijos agentai, visas teisingumo apa
30 centų. Be to, darbininkai
ratas, ar nekalba apie piktadarybės pavojingumą?
DEGTUKŲ FABRIKAI
gauna kai kunius produktus
Tik doros mokslas paremtas religijos dogma tegali duo
LIETUVOJE.
papiginta kaina.
ti geistinų pasekmių. Jeigu mokinio sąžinėn neskiepinama Dievo meilės ir baimės, įstatymų pažinimo ir pagar
("Lietuvos U k i s , , ) .
Dabartiniu laiku Lietuvoje
bos, visos padorumo pamokos paremtos statistinėmis pik
veikia 2 degtukų fabrikos
tadarybių žiniomis tegali jų skaičių padauginti.
Juk ir kalakutai turi raudo-*
Kaune, viena Janavoje ir -be
Štai delko mes tvirtiname savo ankstybesnius svarsty
to yra pastatytos dar dvi nau nas pakakles kaip ir mūsų bemus : minus reikalinga ir remtina parapijinė mokykla, ku
jos degtukų fabrikos, kol kas dievukai.
ri netik kad turi viešosios mokyklos mokslo programą, bet
dar (1923 mf gegužės m.) ne
Nenuostabu tad kad jie šo
be Metuvių kalbos, istorijos, remia lietuvių vaikų auklėji
pradėjusios veikti.
ka prieš Bažnyčios galvas ly
mą, dorinimą negineijamohiis ir nepavaduojamomis tikėji
Veikiančių fabrikų gamyba giai kaipir kalakutai prieš
mo tiesomis — dogmomis. Gi visi tie kurie dar be šviesos
siekia 300,000 dėžučių per ėic- raudoną skudurą. Mat, Bažny
klaidžioja ir graibosi, galų gale prieis prie ntusų jau turi
ną, dirbant pilnai. Dabartinui čios Tėvai nešioja raudonas
mos tiesos, kelio.
metu tos gamybos pakanka kepures.
LIETUVIAI NAŠLAIČIAI
* VILNIUJE VSBKIA.

BE ŠVIESOS, BE KELIO,
Kelionė be šviesos, be kelio, liūdna, pavojinga kelio
nė. Kam teko keliauti automobiliu ir užgesus šviesoms
nuklysti nakties metu į šunkelius, tas atsimena visą pa
vojų kuri teko pergyventi tą naktį.

Teciaus dar skaudesnė žmonijos kelionė be šviesos,
be tiesos, nuosekliai be kelio. Pirmoji klaida, svarbiausioji,
m NO Maoją Metą. Norint p«nuU- yra ta, kuri visiškai aptemdo protą atžvilgiu į tiesos švie
•ytft adr«H finda reiki* priiiąe- s a atmeta tikybos tiesas — dogmatus. B e tos dieviškosios
II Ir MMi Mintu- Pinigai ferUušviesos, painiausi socialiai klausimai ir problemos palie
»»
*•
ka neišrištos arba rišamos melagingu nušvietimu, grei
čiaus daugina pikta negu jį gydo.
DEAUOAfl P0B. 0 0 .
Kasdien vis nauji pavyzdžiai kalba už mūsų laimę,
kad mes esame vadovaujami neklaidingos Dievo Bažny
B334 Beata Oftktaj Areno*
čios dėsnių.
Ohica^o, IOinola
—M
x-x—p-x-x—
Atmetus vyriausią katalikų Bažnyčios autoritetą, be
Tei Kooaeveit 779L
turima klaida ir melas.
Žmogaus prigimtis nebegalėdama atremti savo silpny
Ispanijos karaliaus Alfonso
XIII arklys "Ruban" daly bės ant tiesos klumpa, paskui norėdama pateisinti savo
vausiąs lenktynėse, Francijo- nuopplį, nukala mokslus i r teorijas kurios pritartų jos
••
je. Jis Berįs pelnyti dovaną paklydimams.
Tokiu būdu įsigalėjo divorsas, religijos mokymas pa
taip vadinamą "respublikos
prezidento". Laimingas kara šalinta iš mokyklų, socializmo banga ruošė.
Bet nuodėmės vaisius yra mirtis, ir klaidos rezulta
lius kurs ir perversmo laiku
neužmiršta savo " Ruban" !Befc tas yra socialė dezorganizacija.
, Mokykla be Dievo kaikuriose valstybėse jam išaugino
nesistebėtume, jeigu "Ruban*'
u
kartais ir pat} karalių išmestu gražių'' vaisių. Del vis augančios nedorybės i r prasikal
timų, rimtesni protai susirūpino ir ieško išeities.
i3 balno — karališko balno.
Daug priemonių išbandyta.
Gailestingumo jausmas pastatė kriminalistams rūmus,
Pasklido žinia buk Lietuvos
Atstovas Čarneckis keliamas ne kalėjimus. Piktadarybės nemąžta.
Padauginta policistų skaičius, išleista rustųs įstaty
Londonan, gi jo vietą užimsiąs
K, Bizauskas. Kyla vėl cjdelis mai, piliečiai apsupta visokios rūšies varžančiais įspėji
triukšmas social-laisvamanių mais. Piktadarybės vis nemąžta.
spaudoje. Jąu K. Bizauskui "HONESTY I S THE B E S T K>LTCY".
dekretas paskelbtas: negeras,
Gilesni sociologai, auklėtojai, politikai pareiškė, kad
smerktinas. Kame to triukšmo
priežastis? Mat, nelaimė, K. piktadarybė kyla dėliai nemokymo doros mokslo mokyk«';«*.*'%lh»i«lilH0l
Bizauskas esąs katalikas. Da- tose.
. • IIirai j ų balsas nerado atbalsio. Galop, būtinybes ve*bai* ir pasirodo mušą social.laisvamanių valstybingumas. ciaini, sutinkama su jų nuomonė. '
Rimčiausi sociologai sako, kad nebegalimas doros mo
Jiems tas tėra valstybinis žmo
gus, kurs yra bedievis. Dar nė kslas be dogmatų — neginčijamų religijos tiesų.
Politikai su savo mokyklos neutrale sistema, kame
ra tikrų žinią nei apie dabar
tinio Atstovo kėlimą, nei apej j visos religijos turi tų pačių teisių, nebegali pritaikinti tos*
busimąjį. Bet galima iškalno* 'būtinybės gyvenime. Kokių dogmų mokinti kurios butų
1
pasakyti, kad Lietuvos Atsto priimtinos metodistams, presbiterionams, žydams , musulvybė Wasningtone, nepaisant nianams, pagonims, bedieviams?
Kadangi daugiaus paisoma viešosios mokyklos neu
kas ją užimtų, susilauks ata
kų priekaištų, lermo. Gi tie tralumo negu logikos, nutariama dėstyti doros mokslą be
nuo kurių pareina paskyrimas dogmų, ir vienas amerikoniškas laikraštis paduoda tokį
neprivalo vaduotis keliamu bandymą kurs butų vykinamas;
triukšmu, bet didžiumos lietu
" N e w Yorko viešose mokyklose manoma dėstyti pa
vių valia.
dorumo pamokos. J ų s suprantate: kalbama apie mokymą,
sulyg anglų maksimos, "honesty is the best policy", kitaip
geriaus būti padorui negu latru.
Mūsų mokyklos jau kimšte kalbant,
M
NeW Yorko švietimo autoritetai paiėjo prie šios
prikmistos. Kaikurioms ,net
vietos pritruko. Geras ir džiu išvados reikalaujant vienos didelės kaucijų kompanijos
! . *i $ * -fl|ttt1#Ci* Ą \ V
ginantis visuomenę apsireiš prezidentui,
"Mokinių domė bus atkreipta į visas vagystes Vals
kimas. Mūsų ištautėjimui pa
vojus mąžta. Mokykla pada tybėje ir į prasikaltimų skaičių.
"Jųs matote, pasakys mokytojai, kaip pairojinga yra
rys savo, tik reikia kad ir
tėvai* koperuotų su mokykla, vogti. Tie, kurių ranką sučiups prie svetimų pinigų, bus
sustiprintų mokiniuose par skaudžiai baudžiami. Bukite verčiaus padorus V
neštąsias žinias iš mokyklos.
Aklas pakliuvęs miško tankumynan surastą geresnę
išeitį negu tie "autoritetai" rišdami tą keblumą.
"Naujienų'' redaktorius at
Ar yra reikalo prasikaltusiam įrodinėti apie 5 jo elgesio
sivertęs, pasukęs liniją, iš so pavojų, kuomet jis yra pasmerktas Ir kiek nubausta pra
cializmo vagos į tautinę vagą sikaltėlių negrįžta prie tų pačių kaltybių, kuomet jiems
•
tu
• ii
•«-**•
einąs. Gi to pat dienraščio rei
mttm^m
kalų vedėjas stosiąs į kunikad šiais-laikais nėra nepartyvaus laikraščio, ir nėra. Jau nekalbant apie melagystes ir šmei-rikalų pečią. Bet ir čia melagystės ilgainiui ie- v
gus,_nors ir \męs, bet juk ga
neva'
Jei katras, tokiu pasiskelbia, tai savo neva'žtus,
laisvamaniai Vartoja palaidą ir nešvarią'eina aikštėn ir su Kantrybe ir taktu galūne
lima gauti divorsą. Štai dą
nepartyvum$ išlaiko tik pradžioje, kol gauna kalbą kas mums katalikams nedera daryti. nuveikti i r tą pavojingą priešą.
naujausi atsivertimai! Netiki
skaitytoją, o paaskui būtinai virsta partyviu. Tuo būdu jų spauda, pamarginta visokiais
Antras katalikų keblumas — kai-kurių
te! Mes taipat nenorime tikė
riebiais
kąsneliais,
silpniems
ir
atšalusiems,
Bet
čia"gal
kilti
klausimas,
kodėl
jau
m>
Pradžioje spauda toli gražu nevaidino fok
j į vadų spaudos dalykuose apsileidims bei ne-"""
ti
taip
vadinamiems
šiaudiniams
katalikams,
at
tinai
laikraštis
turi
būti
partyvusf
A
f
gi
jau
kio svarbaus vaidmens, kaip dabar. Del susisie
raflgumas, o paskui, pasirodžius pavojui nu
rodo
kaip
ir
gyvesnė
ir
įvairesnė
už
katalįkų
nėra
galimybės
išlaikyti
neutralumą
mokslo
kimo stokos jos išplėtimas buvo sunkus.-Pagasigandimas ir be kovos bėgimas iš mūšio lau
Dvigubos akys
klaidina liaus spausdinimo mašinos nebuvo tobulos. dalykuose? Cffynaf v moksliškas laikraštis — spaudą, kurioje panašių daiktų nėra ir negali
ko. Tokią neigiamą darbuotę galima apibudin
netik akių savininką, bet ir Šiandie spaudos įtaka milžiniška^ Svarbesnieji taip, bet tokių laikraščių nidža mažuma. Jie būti. Dora yra rami ir žemesniemsiems geidu
ti dvejais žodžiais: panieka ir panika (išgąs
pasalinius žmones. Viename laikraščiai turi milionus skaitytojų, kurie jiems tik mokslo žurnalai, tankiausia mėnesiniai, ir liams nuobodi ir nevaizdinga, taigi šiek tiek
tis). Kuomet laisvamaniai kokioj Lietuvių ko
laikrašty, tą pat dieną tilpo maždaug tiki. Taigi laikraštininkai yra tik. kaipo tokie, jie turi įtakos tik į mažą skaityto patvirkusiems žmonėms mūsų laikraščiai ne
lonijoj pradeda darbuotis, tankiai tos kolonijos
dvi korespondencijos vieta ša raišiais pasaulio valdovais ir jie tą žino. Pir jų būrį, kurie vien tik mokslu interesuojasi. beskanus. Bet del to vis gi neprivalome nusi
lip kitos. Kalbama apie "N- miau spauda-vien žinių nešdavo; midien jau Šiaip jau laikraščiai, ypatingai tankiau einan minti ir neužmiršti savo pareigos: paįvairinti katalikų vadai žiuri su. panieka į jų pastan
a į " redaktoriui surengtą va ji ir žinių duoda ir formuoja liei nustato skai tieji, tarnauja kokiai nors idėjai ir ją sklei ir gaivinti savo spaudą tinkamais budais. Do gas. — E, ką tie piemens padarys! — taip
karienę* jam pargrįžus iš Lie tytojų nuomones ir juos auklėja. Daugelis džia savo skiltyse, i r tuo žvf^sniu jie party- ra, laikraštija turi savo grožės, ii* šviečianti paprastai kalbama ir neatkreipiama rimto
mošų visuomenei, katalikiška spauda paims domesio į gręsiantį pavojų. Bet "piemens*' ne
tuvos. Vienas korespondentas žmonių vien tik iš laikraščių šviečiasi, taigi vųs.
sako, kad svečių buvo 150, ki laikraščiai yra platesnėsės visuomenės moky
Tuo bttdn ir mes. katalikai susiduriame viršų. Laisvamanių pliovonės ilgainiui nusi juokais pradeda veikti: steigti savo organi
tas bažinasi už 75. Kuris pa- tojai ar tvirkintojai. Jiems dtiotas dviašmeni- ,&a problema bei uždaviniu — sklaisti katali* bos, ir ju. nešvari rašyba bus remiama tik ne zacijas, skverbtis į katalikiškas draugijas, našyti šmeižiančias korespondencijas ir daryti vi
nielavo? Nei vienas, nes nors nis kardas, kuriuo gal kirsti dešinėn ir kai- kišką, idėją žmonėse. jfr:-t$ §įftm* v^kiBanief didelės ištvirkėlių saujalės.
Čia, žinoma, daugiausia pavojaus iš gud sokios rųsies suirutę. Ir staiga mūsų vadų
ir buvo 75 asmens, jų skaičių* rėn, vadinasi, mokyti gerai arba blogai. Laik- Gyvenimą* |>arodo, kad tasai darbas*1 eina suntačiau dvigubai padidėjęs žiū raštininko atsakomybė milžiniška i r galybė ne kiai. Kodėl? Vilų pirma mes-*ega$me panau- rios "tautinįnJBų" pusės, kurie šiek tiek apšva kojos atšąla ii* nusigandę įpuola į tikrą pa
rint į veidrodines sienas ku mažesnė. Todeliai visos partijos nori pasiMn* dėti visas prienionas, kutitoak na**dejtffci lm&- rina savo spaudą, atakuoja katalikus politikos niką: žiūrėk, jau bedieviai viską užviešpatavo ^
riose 75 svečiai atsimušė. Viso kytį spaudą savo vežiman k vargiai atsiras vamaniai mvo įįdėjų dfteidfctoui. Jų mojaįnifti ir tautybės žvįlgsakt, norė4afoi atskifti žmo ir kataBJftmas gresia t^H* jsra&uik.
t44 jj buvo 75 ir 150, žiūrint toks laiS&£tte,.k3lfc> ngfotft* įokios nors $ar~ bei dorinį&jįycipai labai pasileidę, aria tįs nes nuo kunigų ir visus p&aalįo' netaktus ir
(Bus daugiau)
i a s kai£ skaitė.
tijos minčių reiškėjas. Galima drąsiai sakytįUliau pasakiui, pas juos dorinių principų kaip klaidas, dagi ir savąsias, užkraudami ant kle01 prtnom«rttą mokii likalno. Ui-
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CLEVELAND, OHIO.
Prakalbos.

ttėr paslapčių kaip ligų i3vengus. Švarus namai, geras
maistaSj švarios rankos, šva
rus dantys, Svarus pienas, t y-
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Lietuviai Daktarai

kas

vaitę ir pasMKfe

Pa*estknnku

e

tok* mfornuujuv

Amerikof IMtortų

Dt&krą

Švento Jurgio par. svet. įStSrlf,
DraiųrUoi nariai
Instrukcijos
,
,
* ras vanduo, tyras oras, sani Pe«ČJfmo
Svorio ToMy&a
Dr. A. I . Bertailtis
vyko prakalbos, kurias surefi- , ^-v, -v • _ •
..
Valgiai Vaikam
apie
tos
bažnyčios
gražumą
(Bertasb)
CI01EO, B.L.
Kudik«? knjga.
cagiečius atvykti prie atidary
'
A
tanskos išeinamosios vietosf
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
bardas
-..,...,
34*4 So. Hftištea Str.
mo su automobiliais ir daly buvo rašyta todėl nekartosiu. gė L. B. K. S. 51 kp. Kalbė- k o v o g p r i e g ^ ^ . , m u g ė g _ . Adresą*
Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8
Yra erdvi salė susirinkimams
vauti
Cieeros
parap.
bazare.
H™***"^
Labai prašau visus Ciceros
jo gerb. kun. F. Kemėšis.
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parapijinę 8 skyrių nokykla
KellrtUlf
StUCta
KIMAS.
LfVluVlS
DtlH'FbtTAj
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dittn laivų, kada r a #712
SO.
ASHtiAjTD
ATEMVM
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nes dienutė pasitaikė labai yra nenuilstantis rašytojas. Jis
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mfctliitshls fclaMas. Akiniai pri.
kui, sudainavo keletą dainų, menėje.
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r a i . A t m l e l - i i v u s r e i k a l i n g ą , k i e k } crvar
būti
priežastis
baisios
ir
ne
Pelnę, kurio buvo į $188.25 ilitlžiaus prietelis ir rėmė
bu išplauti stiklą su virintu vandeniu,
i - - tikėtos
ligos.
kuris" vartojamas nfiežimui; tokiu bū
choras paskyrė parapijai nau jas. Aeiu jam, Dr-ja k^taliResid. tel. Va* Barat 0204
f " Dr. V. A.
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Ar jusy akys ašaroja T
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miežimūt vartojamas pirma
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•tat
f-*
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Ar kvaišta galva?
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dosi
cinko.
GTDYTOJAS
Ir CHIRURGAS
pieno į graduatorių, maišyk iki jis
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Federaliai chemikai vedė sterilizuotą
Tel.
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bonkutę ir tuoj uždėk
se? '
Vai.: 2 iki 4 ir 6 lkl 8
Lietuviai priklausė pitfe lenkų
Nors vasaros laiku čia bu tyrinėjimus su lemonadu, pie sterilizuotą ėiulpiką.
Ar yra balta dėmė ant r6U^f
Ned. i t Iki 11
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1907 m. pradėjo statyti dide
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neauga iš krutu pieno, duok jam Bor
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SPECUALISTAS
Valandos nuo t ryto lkl 9 vakaro.
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Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
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loni
kombinacija. Tos nesvarios baltos
pilną sotumą.
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Tai.: t tjUf <ki U pfėtf 1 po
tvirtą
ir
bai«^
žmonijos
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M A Ž A S
kolonijoms: Indiana tlar&or, East
mūsų
visų
Tėvas,
gausiai
atly
Cniea#e, Kantrtiotid, Os#y, HarVftr,
Steg-er, ir Jollet. Todėl visokiais
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reikalais kreipkitės.*
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piJu).Ašgipl^čiftisklė« »iu nesjįs vra* labai sUpiantt'
2^34 So. Oakiey Avenue
Cbica^o, Hiinoiš. : i
129 Jftudift.tt*-.,
o o > .kal]>jje.ur Ubai nOaas. K « į f. A. V t n A « l | i y
Shenandoah, Pa.
tc
Telefonai Yards l l l t
SlOi Koi

imsi atSH

Dr. C. t. Ve2eiis

DU P. Z. ZALATOHIS

a^m+***Ęįm***šmm*.

i

•

m

Dr. Marya •
Dowiat-Sass

Dr. M. St upnicki

Dr. o. vArrusH, o. D.

Dr. A K. Rutkauskas

DM.LYUSKA

Dr. Maurice Kahn

\?_»ai.

»•«•»•

i

Dr.AAROTH

Dr. M Strikoi'is

t

i -r '

— — —.— .— — — — - »- — •

John J. Saitam

DR. CHARLES SEGAL

i

•

•

Dr, I, M. Feinberg

—

Dr, A. Račkus
IŠVAŽIAVO
I

* •

Dr.SABrenza

—M-

——•M^—rf^^M i

II ••

•

Dr. Makaras

Ką tik iiejoid spaudos

KAUNAS!!

••^^^S^SSS^F

KAUNASH

Rugsėjo 20 d. I K I

KATEKIZMAS

K auno Albumas

S

s

PATARIMAS

i. , t . , i < i i

im^-

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBflBBBfll

D R A
=

SS

«:»
' '

•*-

Tr«cfc4Uni« Bugsejo 12, IMI

i

.T^T^^rT

=

•se-s*

225

gietės tai tikrai pasižymėjo sa
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DEL B0BRAVI6IAUS
Visi svečiai, išėmus mergi
1952 W. 21 Place
džiaugėsi. Jos pagamino ne- smas įvyksta skaitlingesnis ir Į
Patarnauja laiKONCERTO.
nas, kurioms vyko
pabėgti,
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I
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naus naminio alaus, kurį au kad atėjęs ant sus-mo išgirs «
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Kuopos susirinkimą* Jvyka Rugsėjo
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Aaitlingas susirinkimas. Bu tAipat neišėjo sveikas iŠ tos me piknike ir pelno padarė p.
parko salėje.
ir noriu išmainyti ant lote blle ko
Visi susirinkit laiku.
E.
Šiaulienė,
Šliogeris Rengia vakarienę.
kioj vietoj, norėdami mainyti savo
mas ir patsai dainius. Kvie 'batalijos.
lotą ant v mašinos kreipkitės pas
Korespondentas.
Dočiulienė ir Valančiauskie • Svarstant kuopos reikalus
B. D. LA0HAWICZ
JOSEPH YTSHKEVIT*,
čiami visi dainos mėgėjai ir
—
Policmonų
revolveriai ir
LIETUVIS GRABORTl •
Ciicago, III.
nė.
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aukojo
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rėmėjai atsilankyti.
S814 W. t t - r d n .
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tinio Lietuviu Dailės Teatro
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PAUL P. BALTUTIS,
dirba
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PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
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sri
ir Traktorių. .
901 W. 33rd Str.
Vienas asmuo šaukiasi pagel
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• .
NYTI
VISADOS KREIPKITftS
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Saukite
ANT NAUDOS.
Taigi butų gera, kad daug to soms prie lygos priklausančio
Kralovec Motor Korporacija
REIKALAUJAMA vargoninko ku- |
tesnių informacijų apie stei Tnb. sanitaro namuose, ir la
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kią moterų rastųsi.
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2018—21
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Street,
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Vot tau ir Am. turtingumas.
KUN. V. VniKtTTATTIS
bai įdomus.
Visi,
kurie
8527 Siiperior Avenue
Bene puse viso svieto aukso kurių vardų nei pavardžių ne- sezono, nuvažiuoti į Waukegadomisi p. Bobravičiaus kon
Clevelami. Ohlo
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jei nepaminėsiu. Lai Aukš Cliicago atvažiuoti kas antras LIETUVIAI ADVOKATAI
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Chicago važiuojant, jie turi j
LIŪDNAI PASIBAIGi LIN vieša rinkliava. Rinkliava bus triūsą apmokės.
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PADAROM PIRKIMO IR PAR
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Choristė-Marytė.
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Pasekmingai
siunčiam pinigus ir
kokia komanda priklausanti
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Auna Diers, 5241 S. Camp paminėtų organizacijų, kurios
prie lygos. Taigi mūsų kuopa PARDAVIMUI dviejų augStų ge
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$5.200,
apie
pusę
pinigais,
o
ki
tuves; Beito, savo priete- ringos Są-gos. GaSa, kad lie
•
."*
i
įįįa^»• • m
• •••»•»»»••§ • • ••*
tus lengvais išmokėjimais.
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NAPRAPATH
Draugija, išklausius prane kslo keliu, nes jo paskaita tc tor tai parduodamas visuomet pelny
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aplinkinius Diers namų kai-! P^no padarius. Reikia pašteBlynus
staiga pažadino iš Hėti, kad šiais metais Sąjun- PLATINKITE "DRAUGĄ"
miego rėksmai, šaudymai ir
m
įnoterų kliksmai. ftjo pilna
kova.
r Devyniomis valandomis vė
liaus policmonas Dubois at
gavo žadą Šv. Antano bgoniJei neturite, tai reikalaukite, o mes tuojau prisiusi
įėj.
Gi jo draugas Hąyes
me.
atgavo sąmone New City po
DRAUGAS TPUBL. CO.
licijos stoty. Jis buvo taip
apdaužytas, kad į klausimus
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
neįstengė' atsakyti.

P. M. Cibulskis

4«*f

"DRAUGĄ."

Maliavojimo contractarius.
Devyni mali ori ai prie darbo. *Mes
visuomet pasirengė papuošti Jūsų
namus prieinamiausiomis kainomis.
Krautuvė dažu (Hardware) ir
pieros sienoms lipdyti.

Ar turite "DRAUGO" Knygyno
KATALOGĄ?

LITTLE JULIUS SNEEZER

Telefonas: Tardą

2338 S. LMvitt Str.
.

Tel. Canal 7233<ft£
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AIDIMŲ KNYGA.
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimij knygos
iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar ką
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuoae,
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai
praverta kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti. •
Kaina tik
60c.
"DRAUGAB" PUB. 0 0 .
2334 South Oakley Avenue
Chicago, D l
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VAIKAMS ELEMENTORIŲ JAU TURIME.
Buvome pritrukę Elementorių ABC. Dabar atspaudėme naujų> Taigi kas norite gauti kreipkitės į *' Drau
go' ' Knygyną.
Minėto Elementoriaus Kaina 30c.
"DRAUGAS" PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue
• * * - *

m m

Chicago, IU.
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