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VATIKANAS YRA PAŠAULIO ŽINIŲ CENTRAS.

Ispanijos Militaristai Šu
kele Revoliuciją

žEMtS PITRTYMAI JAPO
NUO J KINĄ SILPNYN.

"MSKEF
SIEKTI SU MARSU. J }•
' . Žinios iš Lietuvos

Mieste Tokyi dirbamos laikinos pastogės.
TAM TINKAMIAUSIA AT-

KIPRAS IR M. RAKAUS
KAITĖ.

lietuvių vaikams, kaip būva
prieš karą; o žydų vaikamę
%
EINANTI*VASARA.
Sotithwark dioeezijos gonoranesunku Panevėžv surasti kiTOKYO, n;gs. \f. — Ciolis vikaras, monsig. Bro\vn,
PALANGA: - 6..m. .u K - t a s , m t a s
Įnai ir apylinkėse žemės dre
kalbėdamas apie Papu atlie
Planeta bus arčiausia
piučio mę
11 d i c ų l'alan-j ^ p r a d ( -. ; 0 _V(.ikff L i p t u v i l }
bėjimai
vįs
rečiau
atsikarto
kamus darbus
pareiškė, jose
Žemės.
goję, Kurhauzo salėj, įvyko namų savininkų, o taipat Lieja
ir
kaskart
silpnesni.
Už
net vienos pasaulio valstybės
mtUu nrtistų dainininkų K . ' l u v i l } P i l . k l i l ! , š a j u n gos. Pas
vakar
naktis
praėjo
be
jokio
valdžia neaptari kasdien to ARMIJOS VADAI SAKO, KAD JIE IŠTIKIMI KARALIUI
LONDONAS, rūgs. 14. — Petrausko ir nesenai iš Ame kutinioji
saviesiems
pirk
žemės
dundėjimo
ir
virpėji
kios didokos daugybos Įvairiu
rikos
grįžusios
Rakauskaitės
Jei norima nuo žemos 'paduo
liams pristato prekes iš pir
mo,
Tad
gyventojai
leng
iš viso pasaulio žinių, kaip
BARSELONA, rūgs. 14. — tomis perversmėmis.
ti lient kokius ženklus (signa koncertas. Buvo padainuota mų rankų.
Ą
viau
atsiduso.
Va ii kanas.
( 'm vakar paskelbta karo, pa- j (iauta žinių, kad San Selus) Marsui, tai tam tikslui keliolika dainelių ir įvairių aPo didžiosios
katastrofos
Katalonijos nulitari- bastian mieste militaristai aKuomet mes įsivaizduosime dėtis.
tinkamiausias laikas bus ^atei rįįų lietuvių, italų, rusų ir
M I E U U N Ų KAIME, Š i 
milžinišką Bažnyčios organi niai autoritetai paėmė savo reštavo užsienių re Hudų mi- užrekorduota keli tūkstančiai nanti vasara 1924 metais, sa anglų kalbomis. Abu artistu
monių valsčiuje, š. m. liepos
virpėjimu, ir stiprių drebėji
. nisterį Santiaga Alba.
zaciją, sako monsig. Bro\vn, rankosna miesto valdžią.
ko anglas astronomas Ryves. po keletą kartų buvo iššauk
mėnesy mirtinai susižeidė į
mų. /Pečiaus nebuvo ko griau
Čia pranešta, jog Madrido,
lengvai suprasime, kokia tai
Ateinančią vasarą. Marsas tu pakartoti, apdovanoti gau galvą 12—13 meta vaikinasMADRIDAS, rūgs. 14. — ti.
daugybė svarbių ir branginti Saragossa, Seville ir kitų
prie žemės prisiartins palygi siomis aplodismentų ir gėlių vilnietis, tarnavęs čia prie gy
v,
Oras giedras
Tas leidžia
nų informacijų apturima Va miestų armijos garnizonai y- ( ia patvirtinta žinios, kair arntinai labai arti.
Tas artu- buketų dovanomis ir triukš- vulių baudos. Kartą vakare
Žmonių,
ra palankus militarinei revo- nujos, karininkai Barcelone gaminti žmonėms laikinas pa mėlis, tai nemažiaus 36 milio- mingais " valio."
tikane iš viso pasaulio.
klėty ramiai kalė vinį į ka
stoges.
inteligentų,
buvo
pilnutėlė
ne
liucijai,
kuri
turi
but
pripasukilo
ir
|)askolbė
ten
karo
nų mailių.
Gi šiaip kitais
Apaštalų
Sostas kasdien
riško šautuvo šovinio kapsu
Yokobamoj
padėjimas
blo
Kon
pat lėti.
apturi daugybę diplomatinių žinta ivvkusiu faktu.
laikais Marsas nuo Žemės y- maža Kurhauzo salė.
li, kurs smarkiai plyšo ir ska
gas.
Dešimtvs
tūkstančiu
certui
apie
vienuoliktą
valan
pranešimų formaliais keliais.
Normalus gyvenimas BarKitų šalies dalių
armijos
ra atsitolinęs apie 90 milionų
udžiai sužeidė, t
Namiškiai
žmonių
gyvena
parkuose
su
dą
'nakties
pasibaigus
buvo
Bot be to, Vatikanan kasdien celonoj eina savo keliu.
' garnizonai
prisideda
prie
mailių.
tik ryto metu pastebėjo vai :
sikimšo į visokias palapines.
eina informacijos iš visų šalių
šokiai
ligi
3
vai.
rytą.
,
Šo
Paskelbus karo padėtį, tuo- revoliucijos.
Tik vienas kaDidžiai stiprus Žemės tele
Iriną gulintį kraujuose.
Retkarčiais jiems pritrūksta
nuo Vyskupų, kunigų, kon jaus įkurta militarinė cenzu- ro laivynas rainiai užsilaiko,
kius surengė Kurhauzo valdy
skopai gali apimti Marse taš
To pat k. ūkininkai labai
ir maisto.
gregacijų viršininkų ir privaba.
ra.
.
Nauja militaristų
valdžia
•
ką 30 mailių diametre.
Te
nusiminę, kad šį pavasarį Pa
i
Sukilo militaristai paskelbė skelbia proklamacijas paskui
Iš griuvėsių ir iš upės žmo čiaus aiškiai įmatomas taškas
nevėžio apskr. Žemės Tvar
tinių asmenų.
{Vatikanui yMICHALINAVAS. — Šio
pareiškimą,
jog
sukilimas proklamacijas Barcelone ir nių lavonai rankiojami ir tū negali Imt mažesnis kaip 100
kytojas, žadėjęs po Velykų at
ra žinoma, kas veikiasi visa
svarbiausia atkreiptas prieš Katalonijos
provincijoj ta kstančiais deginami tam tik mailių aplinkui. Vienos mai- kaimo vardas yra šių dienų
siųsti matininką kaimui j vii
me margame pasauly. Žino
Užsienių reikalų ministerį ir valdžia užima viešąsias įstai- rose krematorijose.
Nes nei lės pločio ir keletos mailių il padaras. Rusų valdžiai sta
nkiomius skirstyti, tečiaus lie^
ma visa politine, socialė ir re
tant
fortus
ties
Kauno
Slaba
prieš ministerių pirmininką, gas, kaip tai bankas, elektros tu rimą kur jų laidoti ir nėra gio linija taipat matoma nuo
laukiant svečio, pavėlavo s.tr
liginė situacija visuose žemos
da
dalis
gyventojų
buvo
nuo
Pažymima, jog Ispanijai nau- gaminimo stotis ir tt.
]ta- laiko.
Žemės.
laukų darbais ir dabar l a b a i '
kraštuose.
jos atskirta. Tatai ir dabar
ja valdžia kuriama,
kurios, riami asmenys areštuojami.
Žuvusių tikras skaičius vis
susirūpinę, nes del tam tikrtf
Be to, kasdiena pas Šven
ženklai gali but matomi.
atskirtoji
dalis
gyventojų
ne
priešaky bus militariniai auMilitaristai šaukia gyvento- dar nežinomas.
Apčiupomis
priežasčių p. Ž. Tvarkytogast
tąjį -Tėvą ir Kardinolą Sekre
benorėjo
dėtis
prie
Slabados
paduodama
Ugi
200,000.
Vie
Jei
Marsas
apgyventas
injus
Imti
patriotais
ir
palinkti
toritetai.
esąs nusistatęs nesiųsti matu
torių
įvyksta
audiencijos.
ir
prisirašo
prie
Raudondva
nų
sužeistų
esą
suvirs
400,teligentinėmis esvlnmiisir jos
Toliaus sakoma, kad nauja jų pusėn.
ninką į Šimonių rajoną
net
Tuo būdu apturima informa
rio
.valsčiaus,
sudarė
na»$f
Laukiama* ir pačiame Mad 000 žmonių.
turi tokius dideliu** *f>*kų in-, valdžia Ims ištikiama karaliui.
per trejus merus
cijų, taip sakant, iš pirmųjų
;Toks
NVturi reikalo kovot prieš RO-iride militaristų sukilimas,
sturmentus, kaip Žemojo, tad kaimelį Michalinavą.
renku.
Vionos informacijos
NELEIDO SOCIALISTUI ir jos gali matyti tokius pat šio kaimelio vardas neturį nė
stą, bet gyvuojančią šiandie j Karalius specialiu traukiyra konfidoneialės, kitos ne.
PERKŪNĖLIS BALADOJASI
KALBfcTI.
apėmius Žemėje,
kai]) mes geografinės, nė istorines reik
vyriausybo.
i niu gryžo Madridan ir atlaiTai na t ir visokiais interšmės.
Toki vanlai lietuviš
matome Marso.
Aktualė revoliucija pakilo, ko su ministeriais posėdį
viuvais pas Kongregacijų vi
ŠAKIAI. — Sekmadienio
SANTA ANA, (!al.. rūgs.
kuomet gen. Lossada, įsakius j Ministerių kabinetas pasMokslo žvilgsniu yra gali kiems kaimams, kaip Michaliršininkus ir Kardinolus gau
vakare, liepos 29 dieną šioje
kapitonui-generolui Primo-Bi-j kclbė pareiškimą ,kad jis lau- 14. — Orange apskrity žino mas daiktas pagaminti taip rtavas, Klzbietavas, Elenavas
nama dažnai labai branginti
apylinkėje .\aujionaicu} l#uvora, pašalino iš užimamos į ksiąs tolimesnių įvykių ir mi- mam socialistui J)ebsui buvo skaisčias šviesas,, kad jos bu geriau tiktų duoti kitas tin
nu ir svarbių žinių.
Polkio
Te- tu matomos Marse ir iš ten kamas lietuviškas vardas. Uai me perkūnas įraukė
vietos Barcelonos gubernato- j nisteriai tik spėkomis verčia rengiamos prakalbos.
Xoi viena tad
pasaulinė
Sudegė kluohaĮ
kas tuo klausimu pasirūpinti kluonam
nti ir šios provincijos valdžią i mi apleisiu užimamas vietas, čiaus Amerikos Legionas ne vėl Žemėje.
valdžia neturi tokios daugy
''Lietuvos Atgimimo Draugi- tvartai, kiaulės ir paukščiai:
leido jam kalbėti.
paėnv
savo
rankosna.
Kiek
žinoma,
kad
Tspanijos
Tečiaus
tokio
didelių
spėkų
bos žinių apie viską, kaip Va
Dar daugiau butų sudegę, jei:
»>
ar kam kitam.
aparato Žemėje
neturima. jai
Policija,
civilinė
gvardija
iri
armija
savo
cielylx*'įe
yra
ištikanas.
Dėlto
Vatikanas
ne Šakiu miesto ugniagesiai.
BUS PARDUODAMOS AN Šiandieninių aparatų šviesa
kitį
civiliai
autoritetai,
atro-1
tikima
šiandieninei
valdžiai,
skaitosi žinių ir informacijų
GLYS IR DUONA.
MOKSLO VARGAI.
gali but padidinta ir matoma
do, sutinka f>tf tomis ~*etikė- Tik nežinia, ar ilgam.
centras pasaulyje.
PLATINKITE "DRAUGĄ."
=—*
tik Mėnuly. ,Tuotarpu Mar
PANEVĖŽIO
gimnazijoj
OMAHA, Nob., rūgs. 14.— sas ateinančią vasarą bus 150
O R A S .
KATALIKIŠKAS UNIVER
&io mįesto valdyba gyvento kartų toliaus nuo Žemės, kaip mokinasi berniukai ir mergai
SITETAS TURI BUT PLA
tės atskirai iki pietų, o po
jams daro palengvinimų. Su- .Mėnulis.
CHICAGO. - Šiandie gieTESNIS LAUKAS.
pietų
mokinasi
•
paralelių
kla
munici|)alizuota gazo įstaigos
dra ir vis šalta.
Di(Jelis aeroplanų eskadro
sių
mokiniai,
žrdukai
ir
kt.,
ir vandens pristatymas. "Da nas pakilęs aukštai už deboshi
"5"*?!
WASHINGTON, rngs. 13.
kur
dėstoma
daugumoj
i
rusų
bar norima sumunicipalizuoti gali pagaminti tečiaus durnų
— Tš Europos gryžo Vyskuanglių ir duonos pardavimą. srovę, kuri but matoma Mar- kall>a. Pereitais metais gimpas Tbomas J . Shaban, Kata
nazijon
nepriimta apie 300
Gyvenimas bus pigesnis.
se.
likų Universiteto Amerikoje
lietuvių mokinių tik del vietos
Lietuvos 10 litų
$1.00
Joj astronomas Rvves darektorius.
stokos,
kurių
daugelis
norėjo
PARYŽIUS, rūgs. 14. — Anglijos valdžia labai nepa- YOKOHAMOJ ŽUVO KUNI rytų mėginimus, tai jis pa
Anglijos ster! svarui 4.51
Vvskupas Sbaban buvo Ro Anglijos ministerių kabinetas tenkinta, kad Italija atsisako
įstoti į I—Y klases.
Laikas
GAS IR 4 VIENUOLĖS.
Franci jog 100 f r.
5.58
vartotų šviesą.
Inteligentimoje.
Tenai jis Šventajam telegrafu painformavo Ttali- greitu laiku
butų pasirūpinti, kad norį ; Italijos 100 lirų
apleisti Korfu
4.24.
nės esybės Marse, jo nuomo
mokslą
galėtų
jį
įgyti.
Lai-'
Tėvui įdavė raportą apie sa jos vyriausybę, kad jei Itali- salą.
NFAV YORK, rūgs. 10 (su nę, galėtų į tai atsakyti*
Premieras Mussolini
Vokietijos 100 mrk. .000003
kas atidaryt paraleles klases i
vo vedamo Universiteto atlie ja neapleisianti užimtos Kor kadangi pranešė, jog italai tą vėlinta). — Monsignoras J .
Lenkijps 100 mark. .0003
Atmaiuos
Marse.
kamus darbus, pažangą ir a- fu salos, tuomet Anglija at salą
evakuosią tik tuomet, Freri gavo žinią iš Japonijos,
pie visą padėtį.
lllIIIIIIIIHIIIIIIItlIlIlIlillIlllllllIiiiitiitiiitlIlIIItlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIItlflIlHIIIllII
šauksianti savo
atstovą is kuomet Graikija išpildysianti kad Yokohamos katedroj žu
Ryves reiškia
nuomonę,
iiiniiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiniHtiimiimiMimnnniiimmmiiiHiinmi
Vysknpas-rektorius
pažy Ambasadorių Tarybos ir per visas Ambasadorių (Tarybos vo vienas katalikiškas kuni kad Marsas apgyventas. Nes
mi, jog Papą labai interesa Tautų Sąjungą spėkomis pri išsprendimo sąlygas.
gas ir keturios seserys vie jam teko jo paviršiuje paste
vosi Universiteto darbais ir versianti Italiją klausyti.
Anglija labiausia nepaten nuolės. Iš miesto Tokvo ne- bėti atmainų.
Tai matomos*
darbo dirva.
kinta, kad prem. Mussolini ig turima žinių.
kažkokios "naujos
Juros,"]
S I Ų S K I T E j Lietuvą Per
j
IS S
"Ikišiol Katalikų Universi
U)NTX)XAS, rūgs. 14. — noruoja Tautų Sąjungą.
tai "nauji perkaJfti" ir kt. ,
Šiandie įvyksta registraci
Anglijos premieras Baldtetas," sako Vysk ūpas- rėkto- Ox^f>rdo universiteto profeso
Ryves Marso apžvalgai ir E Į
rius, "išimtinai tarnavo t*W l į ^ G i l b e r t Murray, kurs yra \vin pareiškė, kad pietinės Ku ja į Ohieagois vakarines mo- tyrinėjimams pašventė kuone!
Amerikos
tartafckybei,
>«*r Tautų Sąjungos įntelektualės mpos taikai grasia pavojus, kvklas.
dvyliką 'mėnesių.
J o teles-'j
ians artimoj ateity ši moksloj | ; o m } g į j o s nariu, tvirtina, jo>R jei italai nebus išmesti iš Ko
kopas pritaisytas ant 8,000]
mSmr
SS
Įstaiga apims platesni darbo del Fiume situacija labai pa rfu salos.
ga tan klausiman neturi rei-.pėdų aukšto kalno. Nuo tos
Nes, "Draugas*' pigiausiai siunčia ir geriaulauka."
vojinga.
kalo maišytis.
Tas klausi-Į aukštumos jam yra paranku
šiai patarnauja. *DraURas,, siunčia per didžiaui
GF.NEVA, rūgs. 14; — T. mas tai naeionalis italų klau siekti tolimiausių: erdvės plaJis sako, kad jei artimiaušias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos13 d. Cook aps- ^iroju laiku Fiume klausiman Sąjunga pasiųlė Italijai, kad simas, į Jis paliečia tik Ita tybių ir įsakmiai įsižiūrėti į I | Pranionėf Banką.
dangaus kūnus ir visa musų'l |
"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais:
kritv automobilių nelaimėse; neįsimaišys Tautų
Sąjunga, ji sutiktų sii arbitracija Fiu lija ir Jugoslaviją.
Arbitru buvo
|
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
tuomet kils naujas karas, ku me klausime.
>įraet žuvo 4^>T) žmonės.
Kas link Korfu salos, tai Saulės sistema.
riame dalyvaus Italija, Grai nurodomas Šveicarijos prezi premieras JCussolini pažymi,
Studijuodamas, tą planetą
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
•
Nedėliomis u/daryta,
"• S
Bogs. 17 d. išpuola S. Val- kija, Serbija, Bulgarija ir dentas.
kad italai nenori tos salos sa Rvves, kaip sakosi, susekęs g
s s
Tečiaus premieras Muiso- vintis. $$t okupuos, kaip il- ten daug naitjanynių.
Tai i
tybių Konstitucijos priėminio Ungarjja.
B S

LONDONAS* roga. W

—

BARCELONE - ĮKURTA MILITARINĖ VALDŽIA

Pietų Eurppoj Kas Momentas
Laukiamas Karas

PINIGU KURSAS,

ANGLIM ORO LAIVYNU GRASINA ITALIJAI

L

PINIGUS
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DRAUGĄ
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diena.

Tai patriotinė šven-

1

lini atmetė pasiųlyma. Jis gai Srfil^ja meišpildys ItaliĄ liudija, kad Marsas apgyven- . * « 2334 SO. OAKLEY AVE.
CHICAGO, ILL. 1 1
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LONTK)NA8, ruga. 14. — pažymėjo, kad Tautų *Sajun- jos reikalavimą.
tas.
% >
<
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Bukime išmintingi, ne tuš
čiagalviai paiko gando skleidėjai bei sekėjai.
Žmonės visokių šmugelninkų bišofinhikų prigauti, pa
meta galvą kuomet nors ir
mažmožis rimtoje finansinėje
įstaigoje atsitinka.
a

—*

r—

Rimtas
Universal
State
Bankas visuomenei praneši
mas turįs parašus Illinois Sta
te Banking
Departamento
Kontrolierių, Chicagos Bankų
Susivienijimo (Chicago Clearing House Assoeiation). mū
sų įžymių finansistų ir aukš
to autoriteto bei įsitikėjimo
asmenų, privalo kiekvienam
buti užtektinas, kurs gyvena
protu, o ne |>iktų ir ilgų liežu
vių plepalais.
Amerikoniško biznio drąsuo
liai kiekvieną progą gando pu
blikos tuštybei išnaudoti .Šia m
rudens sezonui jie skambiai už
rekomendavo visuomenei %durpine "Coolidge"
jmOeryą*
gaujojo Suv. Valstybės pre-,
zidento žmona juos mandagiai
jspėjo primindama Baltųjų Xa
nįų gedulą. Jeigu kaikurie pir
kliai prasimušę sau pakaušį
biznio interesais pameta gn\vf, malonu pastebėti, kad
"first lady of the land" galyos nenustoja. Pamoka beabejo bus suprasta.
Artisto J. Bobravičiaus kon
certui rengti Komitetas, ma
žiausiai iš 50 asmenų dvi va
landas nuoširdžiai prakaitavo
pakol sutvėrė milžinišką mec
hanizmą kurs išjudins visą
Chicagą ir visus lietuvius koncertan sukvies. Gerų pasek
mių!

W*r

Negirdėtai' smarkus žemės drebėjimas Japonijoje visų
akis nukreipė nuo lojų atsitikimų. Ir nepastebėti praėjo
apsireiškimai, kurie jeigu nėra šiandieną lygus Japonijos
žemės drebėjimui, tai visgi pranašauja apie'nebetolimą
Europoje suirutę ir dar didesnę.
Vokiečių, markė nupuolė ijo. 60 milijonų už dolerį. Ba
varijoje monarehistai, Saksonijoje komunistai Reginą Vo
kietiją suskaldyti. Kalbama, kad Vokietija, ryt.po ryt vi
siškai pasiduos ir ims taikiatis su franeuzaas. 'Francuzaa
žada pripažinti Rusiją de jure. Francijos kaimynas Itali
joje, Musolinį, užėmė graikų salas Kortu ir Sanibs. Grav
kai šaukėsi T* Sąjungos pagelbos, bet nepraj&eįiįa atvyko
Ambasadorių Taryba ir nusprendė, kad Graikija esanti
.
-a
kalta. Graikija priėmė sunkią atgailą, italai iš Koriu ne
sitraukia, ir mėgina, dar pasisavinti Fiumės uostą ir mies
tą, kuris Jugoslavijai yra tas pats, kas lietuviams yra ,
Klaipėda. Jugoslavija tad ginkluojasi prieš Italiją. O Ita
lai ginkluoja prieš jtigoslavus Bulgariją. Bulgarija džiau
giasi ginklų gaudama, nes nuo seno dantis galanda prieš
Graikiją.
Čionai painiavų ir neapykantos grandinė jau gal užsi
baigtų, kad ne Klaipėdos klausimas. Ambasadorių Tary
bą, ta pati, kuri nutarė, kad silpnesni graikai turi nusi
leisti stipresniems Italams, toji Taryba atsiuntė Lietuvos
valdžiai ultimatumą, Reikalaujama, kaoV silpnesnė Lie
tuva nusileistų Lenkijos reikalavimams ir leistų Klai
pėdoje lenkams lizdą susikurti..Kadangi prie to lizdo Klai
pėdoje lenkai kitaip negali prieiti kaip tik Nemunu, tai
reikalaujama iš Lietuvos, kad lenkams butų atviros dttrys per visą Lietuvą Nemunu. Ir dar, kad Lietuva užtik
rintų, jog niekas neprapuls ką lenkai plukdys Nemuno
kėliu Klaipėdon. Kitaip sakant, atidarykite lenkams Lie
tuvą, kad jie galėtų braidyti skersai ir išilgai, atiduo
kite jiems savo vienintelį uostą. O kada nieko jums jau
nebeliks, tai visas jūsų darbas bus saugoti: lenkų panų
vežamus turtus. Iš Nepriklausomos ir kasdien augančios
Lietuvos norima padaryti Lenkijos panaktinį sargį., ku
riam lenkai galės mokėti algą, jei norės, o jei nenorėk, ga
lės ir nieko nemokėti.
.Tas parėdymas Augščiausiojo Neteisybės Tribunolo
Europoje turįs būti įvykintas per mėnesį. Kitaip....
Kitaip visgi galingieji Europos skriaudikai neturi
drąsos pasisakyti, kad imsią tuojau ir smaugsią Lietuvą
mirtinai. Jie sako^ kad tuomet perduosią dalyką Tautu
Sąjungai. Tai reiškia, kad kita panaši politinių spekulers
». tų sutartinė ims dalyką svarstyti.
'.
Mes esame tikri, kad ta nuolat didėjanti Ėurbpojo
suirutė tol nemažės, kol Europos valdovai tepaisys impe
rialistinio įsistiprinimo ir ekonominės savinaudos. |į
Europą dabar valdo viena galybė. Oficialiai jos var
das Ambasadorių Taryba, gi tikrasis pavadinimus — tai
brutalė jėga, gobšumas. Na, o tokia galybė visu* ėda, ir
ne mes vieni busime jai priešingi. Tad stipriau ir atsis
pirti. Patsai reikalas privalo sujungti mažąsias tautas ap
sigynimo tikslais. O svarbiausia, kad dabartinė Santar
vės politika riįų nežino. Šiandiena skriaudžiama Graiki
ja, Jugoslavija, Lietuva. Ryt skriaudėjai patys savo tar
pe susiries. Ir jau matyti aiškiai, kad Angliju su Fran
ci ja nefbesutinka. Anglija bijo Francijos, įsipyko Italijai,
Už mėnesio daug vandens Nemune nutekės. Daug dar
suirutės Europoje padaugės. Šių dienų Ambasadorių Tary
ba, diktuojanti Lietuvai vergiją, gali į čeženas subyrėti ir
pasidalinti į atskiras kelias karo Tarybas. Europa* padan
gė nesiblaivo. I r kuomet kils naujasis karas, kartu su Ne
muno vandeniu nutekės į juras' ir lenkų ištysusios vnie
Lietuvos seilės.
„ ,%\wmįkm
•

Ar ilgai Chieago lauks kon
sulo! Šimtas ir vienas kandi
datas kasdien snapso informa
cijų biuruose, nuo pinno Yiįi
paskutinio puslapio kiekvieną
laikraščio eilutę skaito, gi štai
IT šimtas antrasis kandidatas
k*p. Žadeikis iškyla, bet li
tas klausimo ženklais apstaty
tas. Įveiktų Lietuvos Vyriautybei pasigailėti musų "tautos
didvyrių" ir greičiaus tą kas
dien " b npudymky" čiulpia
mų kepsnį numesti. Juk tai
Tantalo kančios!
Vargonininkų Sąjunga stip
riai susiorganizavo ir žada
f^tfningai paaukoti savo muzikalius gabumus meno dievaiefui. Geriau vėliau, negu nie
kad. Nes paskutiniais metais
muzikos ir dainos profesiona
lei neparodė savo sutartinos,
tvenningos ir jų kompetenci
joje esančios jėgos. Tenebūna
Šis pasirįžimas auksine svajone. Musų visuomenė jų talentus viešumon iškeltus priolankiai sutiks.
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routKoi žiraua.

delto jie bando visoje tautoje; prekės.
Neapykanta į teakuj valdžią.
savo norus įgyvendinti.
"Reiškia tai vieną ir vienų i Žemdirbystės
Sekretorius
"Tie agitatoriai ir vadai
Musų priešai apie mus.
Kauniškės Lietuvos gyventojų vieną dalyką. Būtent, kad li^įWallace neseniai turėjo konLietuvos -- respublika turi kurstymui prieš didžiausią sa tuvių visuomenė.norį gyventi' ferencija Su žymiais žmonėdaug priešų. Bet aitriausi iš vo ' draugę, lenkišką, valstybę, taikoje i r ramybėje su. Lenki- mis ekonomistais, statistikai?
jų Ui lenkai^Dąr; nesenai len skatinimus gauna nuo bolševis ja. To,, reikalauja interesai.;ir farmerių delegatais del
kai Lietuvą Vadino sstv^a pro tinių ir vokiškų agitatorių. CU Ėėt proprųšiniai ir prosovioti- kviečių, korhų ir kiaulių kaivincija, neatskiriaina Lenkijos šie ne vien Lejikiją, bet ir pa niai Kauno Lietuvos valdinin- j r.ų. Farnleriai vis labiau ir la
dalimi. Nesenai norėjo Lietu čią Lietuvą^ pasirengę pragai kai stengiasi gyventojams pri- mau rerkalauja, kad butų kas
vą varu pasisavinti, dėjo pas šinti. Paskui jungtis, krūvon j r mesti savo norus.. * .
nors daroma jų reikalams patangų tiesiog ją pulti ir užka sąkaibiauti viso pasaulio pra
"Nieku neparemtą lietuvis-!gerinti,
riauti.
*
kų valdininkų neapykantą į į Ta konferencija ir turi tiksgaiščiai.
Neatsiekus to tikslo; ir pra
lenkus kuo^riąųsia nušviečia ]lą nuodugniai ištirti ir praNaudinga
prekvoa.
gaišus jų 'visoms Auksinėm*}
Lietuvos. pirktybos ministerio įnešti, kas galį būti padaryta,
"Lietuva nėra pramonės ša Petrulio priekaištas, Kuomet <> kas ne.
svajonėms apie Lietuvą, len
kai šiandie ėmšsį fcįauiibs pro lis. Ji turi daug reikalingų , lietuvių pirklių ir importerių
—*
daiktų
importuoti.
Lenkija
tu
pagandos, Jie tvIrtįraaV kad
delegacija protestavo prieš j Prieš ge'l£kei:jų skapų darbiLietuvos liaudis ktžp teeniali. ri reikalingą Lietuvai me uždraudimą vesti pirklybą su rimkų streiką buvo išduotas
taip šiandie p l a u k i Lenkijai. džiagą ir prekes. Lenkija tai Lenkija, Petrulis atkirto: "Aš!Clrieagos teisėj© WiHcerson
Girdi, norinti su Lenkija gy visa Lietuvai gali parduoti velyčiau Lietuvos gyvento- *tmjunCti©n,\ Jo vedovautasi
venti "santaikoj, ir ramybė j " . laj&i patogiomis sąlygomis iš jams vaikščioti basiems, negu tuo, kad nenukentėtų perdaug
Tik "kauniškė, ^valdžia to ne atžvilgio į žemą savo valiutos leisti įsigyti lenkiškas atvalv ^isuomenė.
- \•
norinti. Gi tą. valdžią sudaro kursą ir pervežimo pigumą. ms".
Tame ir yra, tę- visa;] Dabar Attorney General Da"Lietuvos pirkliai visuomet
nežymus skaičius valdininkė
svarbiausias branduolys.
Į nglierty išs^eiškia apie tą iialių, net pačių raudoniausių. pirko daug lenkiškų prekių ir
! lyką taip kaip kad jis imtų
taip «ebu».
Ta valdžia visiems Lietuvos lengvai jas pardavė, tfaip yra Ug*i
44
Tečiaus yra ženklų, kad virt^
įstatymų.
dėlto,
kad
lietuviškoji
liaudis
gyventojams ir diktuojanti sa
pripratusi prie lenkiškų pre- lietuviški valdininkai turės J i s i š r e i š k i a , 1?ad jokis
vo norus.
f
... Idų, ypač prie lenkiško darbo P as Muoti visuomenės opmi- streikas, kuris liečia tarpvalsTokią šiandie apie Lietuvą audeklų ir avalinių. Nes t o - J a i J i c neatlaikys tos opinijos tybiiię pirklybą, negali būti
propugaindą lenkai skleidžia iš kius produktus ilgus metus 'spaudimo ir bus priversti at- j vedamas Sroje šakyje be bausVVashingtorio po visą Ameri vartojo. Kad lietuvis pilietis šaukti uždmudimą vesti pirk-irnės tų, kurie dalyvauja".
ką. Ta propaganda vedama ne neatsineša su neapykanta į lybą su įlenki ja.
Tokioje pramonės šakoje nevien Amerikos lenkų laikraš Lenkiją, tai liudija kadir nauVisUpmna tas uždraudimas susipratimai turį būti išrišti
čiuose, bet ir angliškoj spau- dojimos lenkiškais produktais. yra paikas, nes jis priešingas ramiu keliu, kad būrų ir d*rdoj.
Pasak tų lenkų propagan Lietuviai lenkiškus produktus Uetuvos gyventoji} norams, bininkai patenkinti ir visuo:
:
distų išeina taip, kad Lietuvos labians brandina už-kitu šalių ! Atttra, nes ne"lėidž a pirkti go-'nienė nenukentėtų.
n
—
~gyventojai norį su Lenkija ne produktus. Dėlto dar nesenai i l produktų už prieinamas
. 1
^Kalbama^ kad tarp didžių.įų
m
vien taikos ir pirklybos, bet S viso Lietuvos importo 40 katoa*."Proprusinė ir prosovietinė brokerių yra labai mažai teanuoš. buvo iš Lenkijos.
ii-unijos naujais "istoriniais"
Lietuvos valdžia mažai turi «mgų miotnų; daugiausia veiAštrus bausmės.
ryšiais.
suvo šalies gyventojų palan- k:.n apgavikai.
Daugiaus pažinkime *vo
^Tuomet tai pakilo lietuITiešus lenkus. PaŽvelgkijne, viski valdininkai, ^avo šalies kw?"' ^
^ • * l * f c " k a i ' l Pokerių ganją įsisuko vaką jie aj»ie mus rašo, kaip mu>; pirklvuns jie uždraudė iinpor- kurioK lietuviškos organizacv -lytojai. Daug ofisų liko uždair Lietuvos vuijdžvj .šmeižia. tuofi prekes iš* l^enkijos. Lie- .įos Amerikoje. "Spač žinonm 'rytų, daugybė receiverių mn!
Čionai paduedanie vien/i jų.luviškas p=rklvs tečiaus su tuo ( % 0 l ^ « i 7 ^ i i ^ **** pasi- koše. feie daug žada apgau;
žvmi
savo
radikaliais
tiWa
.-. tiems žmonėms—žada tuojaus
tos propagarulo^, raštą. Tas. uždraudimu prasilenkdavo. Jis
ąŽinti ,ficn>s jų išviliotus
• .
Butų nebbgat
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a r jau tu ir vėl eįįi ?
i paklausė maldą }3iertraHiajsi
šiais laikais rodos pasiekė sa ihii, kad tai Vokiškos prekės J Neatkreipsima domė.
i
• •a
vo aukščiausio j tempimo
Tai charakteringas faktas. [ "Susisovietinę rusinai, ku- niotina.
Ne, važiuosiu. Mano batai
ra, matyt, taip daug pavojin- j Tas rodo, kad Lietuvos pirk-'rie patys, save vadina "i
kiauri, o šiandien slapia. Gi
ip kaip tai visa piešia ly-s norėjo vesti pirklybą sujnais iš XIalicijos,,, susijungė
susi
gas, taip
vokiški, bolševistiniai ir lietu- Lenkija. Jis, kaip ir visi eko- su lietuvių valdžios va'ldimn- naujų neturiu, nikstelėjo duij^ ir Jonas įsė.Jos į "čekerį i »
viski agitatoriai
nomistai, tvirt;Jio, jog Lietu-; kais ir veikia išvien.
I ,i
.
Oionai valdiškose aferose (imgo is akių.
"Yra aiškia faktas, kad lie- vai yra didžiai naudingus
igus įi Oio
senutės lupų girdėjosi
tuvių tautos visuomenė, Lai p ''daiktus vesti su Lenkija rei-1
rei-j visai
visai neatkreipiama domės i!
apie tai praneša Waskingto
nan korespondentai iš pačio
Lietuvos, trokšta gyventi ra
(j . verkentį vfumybėje ir sutilfime su Lenki- [ninkai patyrė, kad lenkų pre- pažino rytinės Lenkijos sienas,
ja. Tramdytojais ir visokio pi- kės nuolat vežamos liictuvon, įėmus Vilnių ir rytine Galiciją^ ['**/
kte ' sėjikais yra vieni'agi ta- paske!bė parėdymą. Pasmerkė
"Niekas čia, suprantama,| Tai ko dabar bliauji lyfeInrf
toriai ir lietuvių vadai. Ka pirklius ir gyventojus. Uždėjo f/ei nepaiso į neatsakomingij šis?
•
dangi lietuviškos valstybėlės aštrias "bausmes tiems, pas k u- raudonųjų agitatorių klikos — Aš ne wršis, aš dar ti
visa valdžia vra jų rankose;friuos bus rastos lenkiškos* šauksmus".
įažiukas veršiukas.
I

Į

.
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likiai buvo tik laikinas patvirkimas atskiru "Karžygiški žygiai" Kaune bepurvinant iš-puldo moraliai musų inteligentiją, musų 'bižžmonių ar grupių, neturintis jokių pastovume kabas — t a i aiški iliustracija Lietuvoje'augan nerius. Nebelieka energijos, nebėra nei noro
(Referatas, skaitytas kun. F. Kemėšio Federa žymių. Visa kįtaip yra yra su pritaikomąja reli 5ios tautinės netoleraneijos. Iš antros gi pusės velti ir vykinti gyveriiman Kristaus i>askelbtų
cijos XIII-ame Kongrese rugpjūčio 28 d. 1923 gija su josios prakt. puse. Mes čia matome užėjus kapitalizmo dvasiai ir'tvarkai, .dauge socialių obalsių. Liaudis didžiumoje gal ir
daug nenuosakurnų ir netikslumų. Lietuvoje lio tautos vadų ir darbuotojų energija krypsta 'rokšta Icisrrigcsnės sooialės tvarkos, 'bet be
m. Clucago, BĮ.)
Penketą metų pabuvus laisviems, mums katalikų energija tikybos srityje vis labyn kry į siaurai egoistinę vagą, į ieškojimą greitų ii /adų neįstengia to troškimo vykinti. Ir jos
pravartu apsidairyti, kaip vystosi mutij tautos psta į negatyvę vagą; tai yra į kovą su be lideliu pelnų. Tautinis idealizmas nyksta. Ta* įymi dalis jau pasisavinusi kapitalizmo skiepi
gyvenimas ir progresas. Lai^ valia bus ir išeivi dieviais gi pozityVis tikybinis tautos auklėji žalingai atsiliepia į visas dvasinės kūrybos jamus stabmeldiškus obalsius.
jos atstovams nukreipti tiriantį žvilgsnį į mū mas, rodos, pefniaŽa atydos įesuima. Tikyba sritis. Cia išeivijoje musų tautinis idealas blan
Suglaudę į krūvą dabartinių musų tautos
sų atgimusios tautos eiseną: viena iš tolo esant dažnai panaudojama politinių partijų" varžyti ksta ir nyksta. Vakarykščiai tautybės vyliau
peržvalgą, mes prieiname prie išvadų,
lcngviau suimti viską į vieną bendrą vaizdą; nėms iš ko politika laimi nedaugiaūsia, bet ti sieji gynėjai, pirmi parduoda savo tautinius i- 'cad. laisvę atgavę, mes I) periengved ėmėme
o kita, mes, Amerikos lietuviai, stovėdami kyba nemaža nukenčia. Tolyn vis daugyn mu dealus už pupų bliudelį, tai yra už karjerą, vrŽ *kti ir savinties svetimus idealus -ir svetvnus
prieš ištautėjinio pavojų-, instinkto esame ver sų tarpe atsiranda katalikiškų bolševikų, peš Šiltą vietą; darbininkai'tų tautinių idealų atsi ybaJsius, nepasirūpinę pirma jų tinkamai į veičiami siekti į musij tautinės sielos gelmes, ten tukų ir netoleTantų. Čia Amerikoje Kktalikų žada, kaip tik pramoksta anglų kalbos. Jiems :inti,'įr 2) mes nepasirūpinome /giliau įžvelg
surasti naujų dvasinių vertenybių ir apčiuopti energija vis daugiau krypsta į katalikiško biz lengva netekti to, k^o maža ir teturėjo. Čia au- ti į 'musų tautos sielos gelmes, surasti teilai
musų ateičiai naujų tvirtesnių pamatų. Vieni, nio sritį į įvairias kolektas, parapijines, dece gęs jaunimas — didelėje didžiumoje ^apie'lle pozityvių pusių ir sulig jų nustatyti musų tau
:
be brolių iš Lietuvos pagelbos, veltui besidai 5ines ir nacijonales, ypač statymui brangių į s- hivių ^tautinį idealą nieko nei negirdėjo. kinius siekius ir idealus. Gal aš perdaug rūpes
Ekonominiai idealai. — G'roitas praturtėji- tingai surinkau juodus taškus, žyminčius murytume naujo kelio. Tad prisieina tartis ir ben taigų. Dvasiniai — moralė" pusė tolyn vis la
byn apleidžiama. Tikybinių idealų praktikon mks, nežiūrint' kokiais' keliais ir budais, štai <ų dvasinį Veidą. Gal reikėtų ir gražąsias pudrai to kelio ieškoti. «
Dvasinio turto revizija.
* taikymu čia maža kas tesirūpina. Mus neša tas ekonominis idealas, kurį gaitina beveik vi ^cš Iš^kaitliuoti. J ų beabėjo yra ir jų buvime
Tautos dvasios stovį geriausiai gaji at amerikoniško biznio banga ir Čia mes tik seka si šiek tiek priekin prasimušiisieji lietuviai — musų viltįs. Tekiau norėdami musų tdutos
kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. To pet- progresą palengvinti ir pagreitinti, o taip-p*t
vaizduoti jos siekiai ir idealai. Tad, -peržiu me kitus.
T&uticiai idealai. *— Lietuvoje — tai pri sėkmė — dvasinis ir moralis tautos inteligen žymiau prisidėti prie visos žmonijos progrese
rėkime musų tautinius, tikybinius ekonomi
nius ir socialius idealifc kiek jie judina Lieta ėjimas prie savo etnografinių Sferių, tai mate- tijos .sumenkėjimas, parisimas š|)arrių> tauto? turime surasti tų juodų taškų priežastis ir jas
vosJr išeivijos lietuvių katalikus.
riaJis, kultijfrinis ir moralis tautos stiprėjimą*. kūrybai, mokslo, literatūros ir dailės srityje^ rjašalintL Lai musų tautos dvasinis veidas THJS
Tikybos idealai, r - Apreikštų tikėjimo Tečiau ir šis tautinis idealas nors savo esmėje Tas žymiai, sulaiko ir visos tautos gerbūvio visiSlcai skaistus. Bus drąsu tada pasirodai
tiesų srityje liętuvįai katalikai buvo ir tebėra teisingas ir gražus, pastaraisiais laikais ly&
pasaiilhiį bus linksma pasirinkus prakilnia %&ItedaJiai to^Oai; — Šie raųeų' tautoje dar saulinę misijų, bos Dievui nMoni į- žmonįjai
stiprus: nei Lietuvoje, nei įšeįvijoje nebuvo nefemė temti. Jį temdo Lietuvoje vis Hūganti iie7
bandymų kokį -nors dogj&ftta kfestijonuati. arjskartta prie kitataučių*arbaV ištiautėju«rų 1h? menkai tėra rmaišfeėj?. Kovos už b u v į i r grei-' naudinga, musų tautinė rolė.
Musų išeivijos "nezaleininkija", arba senkata- tuvių. Fašistų atsiradimas Lietuvoje, jęJto praturtėjimo obalsiai slopina dvasiniai i;
(Bus daugiau)
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s imą atskiros, valstybės vi
saip aiškino, tai anais metais ,
tas klausimas pavestas apta
rti Kongresui. Ilgi buvo $in^
čąi už ir prieš įstatymą,kuVISUOMENĖS LĖŠOMIS,
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JUOZAS MILERIS,

Taip yra ir su kitais daik-

riuomi butų galinįa visoj šaPennsylvanijos
v
tąis i r s u an lioii&
či
ij s
alstybėa!
S
* n ~ lj l?gi^i nustatyti vaikų dargubernatorius sutaikė anglejt*i sąungesni už vyriausybe, bp irorma. Pągaliaus praveskasius su kietųjų anglių ka
Vyriausybės už tai negalima tas įstatymas. Daugelis ne
syklų savininkais.
Angleka- kaltinti. J i neturi priemonių .sąžiningų fabrikantų nepasi
siai laimėjo didesnę užmokes- tuos begalinius išnaudojimus tenkino. Jie pastebėjo pavo
nį (10 nuošimčių). J u o Im- panaikinti. .Tų, priemonių jai ja, kad ateity negalės išnau
doti vaikų, negalės vaikų pradu išvonscta streiko, ir jo ne neduoda Kongresas.
!
bus per du metu tose kasyk (Tad ateinančią žiemą ir Vėl kaitų turtų ^rautis. Beito įnebus galima pigiau gauti an statymo teisėtumą padavę iš
lose.
Kasyklų savininkai sutiko glių. Del tos brangenybės spręsti AuJriŠciausiam Teismokėti aukštesnę užmokesnį žmonių tarpe kyla visokios li rotu.
Ką-gi tas (Teismas atliko!
darbininkams. Tečiaus su ta gos. Tai pačiai valstybei ne
Aukščiausias Teismas tiesiog
sąlyga, kad jie anglims pakels sveika ir nenaudingą.
Žinovai tvirtina, kad jei tei pripažino, kad vaikų (Jarbo į*
kainų, maždaug vienų dolerį singai butų apsieinamą, tai statymas esąs priešingas ša
už vienų tonų. Taigi, darbi anglys šiandie perpus butų lies konstitucijai. Taigi, tas
ninkus geriau apmokės kasy pigesnės, nežiūrint užmokes Teismas ir toliaus leido fab
Sporto pirm., vaidinęs "Adomo" rolę.
klų savininkai, bet ne savais nio kėlimo darbininkams .
rikantams vaikus išnaudoti.
pinigais, tik visuomenės lėšo
J Beito šiandie tas klausimas
VAIKŲ DARBAS IGNO kuone visai ignoruojamas. but deportuoti pirmaisiais privatines ir visuomenės samis.
penkeriais metais; ir tie, ku vast.is, jėga griauti Suv. Val
RUOJAMAS.
Gubernatorius, taikindamas 1
Daugelis valstybių legislaturie gali but deportuoti visuo stybių valdžią arba žudyti ša
abi pusi, gerai
žino j * , kad
rų
atskirai
tą
klausimą
šie
S. Valstybių vaikų darbas
met.
lies valdininkus. '.
anglekasiams užmokesnio pamet svarstė. Bot negauta gei
kėlimas skaudžiai atsilieps į skaitosi nacionalė žaizda. Gal
Pirmajai grupei priklauso Pagaliaus visi tie, kurie nu
stina rezultatų.
Vaikai dir
visuomenės kKenius. I r nors nei vieuoj demokratingoj šatie, kurie į Suv. Valstybes į- bausti kalėjimu už krimina
bę dirba ir išnaudojami.
jis, kaip sakėsi, visuomenę at- iy tas klausimas taip daug
eina nelegaliais
keliais, ty« lius darbus, atliktus pirm atKas bus toliaus — sunku
stovavo, tečiaus jam labiaus neapleistas, kaip čionai. Nors
pereina šios šalies sieną slap vyksiant į Suv, Valstybes.
• *-t, *„• i .
»_'•
i i UJU, pasakyti, nes jei federalis įs- ta. • Toksai gali but deportuo
rupejo ne visuomene, tik tai- visose atskirose valstybėse J * x
'
__._*.
,
1922 fiskaliniais metais S.
tatymas yra priešingas kons tas tik nepraslinkus
trims Valstybių valdžia deportavo
ka kasyklose.
vaikai ligi 14—16 metų įstaty
titucijai, tai nieko gera nega metams. Po trijų metų toki
Baigęs gubernatorius
tą mais verčiami lankyti mokyk
4345 svetimšalius, prigulėju
lima laukti.
už
tą
nelegalumą
negali
but
las,
tečiąus
retai
kur
tie
įsta
savo darbą šiandie kreipiasi
sius prie bent kurios iš miSuv. Valstybėse pilna žmo deportuoti.
Šis
įstatymas
į patį Prezidente, ir šalies vy tymai pildomi. Kai-kurl2—
7
nių, kurie tiesiog visokiais
riausybę, kad butų pasidar 14 metų vaikų "pilnos dirbtu
daugiausia paliečia svetimša nė tų gTupių.
niekais užsiima. Jei kai-kuProcedūra.
Kai-kur fabrikantai ne
buota prieš kietųjų
anglių vės.
lius jurininkus, kurie pabėgę
rie fanatikai stengiasi suvar
turį nei širdies nei sąžinės.
branginimą.
it laivų ir apsigyvenę S. Val
Deportavimui priklausą sve
žyti asmenę gyventojų laisvę,
Pigu suprasti. Gubernato Dvylikos ar keturiolikos metų
stybėse, nepranešdami apie timšaliai areštuojami remian
daug geriau padarytų pasi
rius norį nusiplauti rankas. vaikui tinkamiausia vieta yra
tai imigracijos autoritetams. tis varantu, kurį išduoda Da
darbuodami vaikų klausimu.
Mėgina pasiteisinti visuome mokykla, jei norima, kad tau
{Teciaus pirm praeisiant pe rbo departamento sekreto
Bet tie veidmainiai dirba tik
nei, kad jis nekaltas.
ta butųr sveika. Kuomet toks
nkeriems metams toki svetim rius. -Visi areštuoti pristato
savo interesams. Vaik^ dar
Oi kokių reikšmę gali turė nepriauglis statomas darban
šaliai gali but areštuojami ir mi imigracijos valdininkų obo klausimas tuotarpu jiems
ti jo atsiliepimas į vyriausy- ir užima suaugusio darbinin
deportuojami, jei jie pasiro fisan, kur seka tardymai. Sia
neužtikrina aukšto pelno, di
ko vietą, iš tokio ateityje ne
l>ęf Jokios.
dytų šiai šaliai sunkenybe, jei me atsitikime tie valdininkai
delių pajamų. „
jie prigulėtų tai svetimšalių skaitosi kaipo bešaliai teisėŽinome gerai, kad S. Vals galima sulaukti nei gero pi
rūšiai, kuriai visai uždraus- -jaį# Jiė tik surenka prieš ir
tybėse kviečių perteklius taip liečio, nei sveiko visuomenės
EUR
K»;*»-rlii
* ^ ^ DEPORTUOTI? tas įėjimas. '
už deportavimą įrodymus.
didelis, kad neturima kur jų nario. Iš pačios jaunatvės
Deportuoti gali ne
vien
Kiekvienas svetimšalis gali
d^i. Antai, Franci joj šįmet sunkus darbas ir dulkėta dirTrečioji grupė.
labai užderėjo kviečiai. Vy btuvė pakerta jam sveikatą, tuos
ateivius, kurie negavę
Trečiajai grupei priguli a- skirtis
apgynėją tokį, koks
riausybė tuojaus
paskelbė, Jei yra tokių tamsuolių ir ar> leidimo įeiti šion šaKn,
bet narebistai, kriminalistai ir jam patinka.
Gali jis pakad jos pastangomis bus pa- sileidusių tėvų, kurie savoj taipat kokį laiką gyveną S. užsiimą "baltąja vergija.'' duoti jrodymus, kad turi teipiginta duona.
Amerikos vaikus varo darban, temokius ypatybėse svetimšaliai gali
rusies.svetimšaliai Vgali sės ^ v e n t i Suv. Valstybėse.
kviečiais farmeriai
kūrena yąikus turi-imti g ^ | i « ^ * i ^ | b n ^ i a ^ 4 ^ 6 t i ^ deportuoti į but; deportuojami visuomet, ' Baiįrus tardymus; 16 vlsia
kakalius. Bet čia duona ne apsaugoti pati.vąlstybį. Be* tas šalis, .$Įkur atkeliavę. ToT ^ t a l r t i p M g i ^ ^
• raportas.siunčiamas
atpiginama. Taip yra dėlto, ir I r i o j e ^ v a l d ž i o j e > ^
^ į jie fda ^ e n a .
\v*ashin^tonan. Tenai sekrąkad miltų trustas nepapigina rasti žmonių, "":7")feinHSMr4^"*^TiįSlfife^^l^Š? Šerpes; tie, kuVis.ąpirma prie tos grupės torius galutinai
spreridžit;
miltų, gi didžiulės duonos ga-[glaus rupi savi T^i\^mKT^Ę$^^^
but. dėpįĮrctupti p|r- priskaftotni svetimšaliai, ku- arba deportavimą patvirtina,
minimo bendrovės nesiskaito
es Žfroye.
maišiais ! tHmis metais *• atyy- 1 rįe platina čia anarchiją, ku- ar|)a leidžia svetiniSaliui Žia J
PU žmonių reikalavimais.
Kadangi vaikų darbo klau-1lcus Sion šalin; tie, kuHe ^ali rie kursto gyventojus naikinti gyventi.
•

•
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ZIUREK
HELMARIAI yra 100%
Tyiso Turkiško Tabako ir
todėl buvo per daugelį me
tų išrinkti per žinovus.
HELMARS yra tos pačios
kokybės šiandien kaip, Kad
buvo išsykio padaryti. Tas
pats 100% Tyras Turkiškas
Tabakas.
20 HELMARŲ kainuoja tru
pūtį daugiau negu 20 pap
rastų cigarete vienek su
kiekvienu HELMARU Jus
gaunat keliolika sykių dauamo.
.

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse, kas apsau
goja juos nuo susilauiymo
ir susiniankymo. Paprasti
Cigaretai yra supakuoti į
pundelius.
ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDĄ
*-»•

Išdirbėjo a u g i a u s i o s rusies
Turkiškų ir Egyptiškiį
Cl(c4r*ttĮ pasaulyje.

•

• V__JJL

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR PRA
MONĖS PARODA ATIDARYTA.
Visi i Parodą.
Kugp. 26 d., apie dvyliktą valandą
jau plaukė būriais žmonės is miesto į PafVlos kalną, vieni per naujai padarytą
įėjimą Vytauto prospekto gale, kur per
plačius vartus naujai supiltas takas ve
dė stačiai i Parodą, kiti ėjo per pernykš
čius vartus nuo kalno iš Vytauto ąžuoly
no pusės. Visi norėjo suskubti į Paro
dos atidarymą.
Šiemet lengviau įeiti,
nes du įėjimai ir penki kasos langeliai.
Ištolo einant link Parodos matyt bu
vo nuo gražių pavilionų stiebų ir bokštų
plevėsuojančios tautinės vėliavos, girdyti
įvairių mašinų kuksėjimai, kurie
tarsi
kvietė visus į Parodą., Sutikau vieną
kitą apsitepliojusi pavilionų dažytoją su
dažų kibirais kibirėliais ir teptuvais, ku
rie tik ką pabaigę darbą grįžo namon.,
Nepoilga pradėjo lėkti KnT* parodos
automobiliais užsienio valstybių atstovy
bių valdininkai, mūsų ir užsienio aukš
tieji valdininkai, ministeriai, kariuome
nės vadai pilnoje iškilmingoje uniformo
je.
Kauno miesto ir iš proVineijo* at
vykusieji žmonės kas vežėjais, kai pėsti
skubėjo Parodon.
•«
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Parodos atidarymas.

Pirmą valandą jau tik įėįua petr Pa
rodos vartus jautiesi įėjęs į kai kokį re~
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tai tematomą iškilmės miestą: čia nuo
vartų iki centralinio paviliono abipusiai
tako nustatyta garbės milicijos sargyba,
o per vidurį ėjo dar vienas kitas vėliau
atvažiavusių aukštųjų svečių. Visi auk
štieji Parodos atidarymo dalyviai susto
jo ant pakilumos prie centralinio pavi
liono: čia buvo Parodos Komiteto Na
riai, masų Ministeriai* Užsienio Valsty
bių Atstovybės, Danu. rašytojas Benedietsenas, Kauno Miesto Burmistras, ki
ti aukštieji valdininkai, korespondentai.
Šalę žemiau rinktinis karo orkestras ir
šiaip daugybė publikos. Visi laukė Res
publikos Prezidento ir Ministerio Pirmi
ninko atvykstant. Belaukiant kiek pir
miau atvyko Vyriausias Armijos Vadas,
netrukus atvyko Resp. Prezidentas, su
p-nia Prezidentiene, Ministeris Pirmi
ninkas ir Žemės Ūkio Ministeris nuo
vartų lydimi Parodos Komiteto Narių,
Kauno Miesto Burmistro ir keletos kitų
aukštų palydovų ir užėjo pria centralinio
pavihono ant pakilumos. Visi reikšda
mi pagarbą nusiėmė kepures ir Ponas
Respublikos Prezidentas A. Stulginskis
trumpai prabilo į Parodos Komiteto Na
rius, Viešnias ir svečius. Reiškė dide
lio džiaugsmo, kad gali atidaryti šią An
trą Lietuvos Žemės Ūkio ir Pramonės
Parodą. Čia trumpai nurodė, kiek yra
brangi šioj srity privatinė iniciatyva ir
višotnis išgalėmis remtina, kuri
tiek
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si trukumai nuolat mažėja ir duoda pa
grindo tikėti į šviesią tautos ateitį. Už
baigė kalbą vėl dėkodamas ne tik Paro
dos Komiteto nariams, bet ir visiems,
kas kuo yra Parodos įrengimui prisidė-

Orkestras groja Tautos Himną, pu
blika didžioje pagarboje nurimsta.
•
Antras kalba Ministeris Pirm
kas Galvanauskas. Jo kalba ilga.
Gerbiamas Parodos
Komitete ir
Gerbiamieji. jValstybės politinis tikslas
— vispusiškai tautą išlavinti politiniai
ir ekonominiai ir kelti kiek galint aukš
čiau tautą doriniai bei moraliniai. Tam
tikslui reikia atlikti daug sunkių pasi
šventimo ir patvaros rekalingų politinių
ir ekonominių arba krašto' ūkio darbų.
Politikai sustiprinti reikią viduje turėti
tvirtas administracijos aparatas, reikia
turėti gerai ginkluotą, kariuomenė, rei
kia bendros harmonijos visame krašte.
Reikia garantuoti mažumoms teisės, ku
rios sutaikomos su valstybės sijB^erenumu, su tautos interesais ir garbe.
Lietuvos, kaipo nedidelės valstyljės,
Vyriausybei reikia; eiti taikos keHu i r su
didžiomis valstybėmis iškilusius konflik
tus rišti taikos kėliu, kur tas suderina
ma su tautos garbe. J i (Vyriausybė)
santykiaus su tomis'.valstybėmis, kurios
myji ir užlaiko taiką. Gi Tautų Sąjun
gos idėja — rišti ginklu iškilusius konnaudos teikia krašto kaip ekonominiams, ( fliktus.
kulturiniams, taip it poetiniams tiks
Mums tenka kreipti domea į didžio
lams; kad tautos -Brendimą ir ^rstymo- je karo ir jo pasekmių, sunaikintus tur•

V.

«•'

tuš; jų reikia prisigamint ir kraštas at
statyt.
'
Kultūros srity reikia prisimint tas,
kas biivo sulaikyta didžiojo karo ir po
litinės vergijos laikais.
Nusikratę tos
vergijos jungo mes turim pakilti ir įei
ti, pagaliau, į kultūrinių valstybių šei
m n
y 3liaudies švietimas yra pirmoji
sąlyga kraštui kultūrinti. Jei demokratinėj respublikoj liaudis bus neapšvies
ta, jos uždavinių nesupras ,nežinos kas
tai yra respublika, tai sunku bus išlaiky
ti demojtratybė, sustiprinti valstybė ir
išlaikyti suverenumas.
,
Mes sutinkame daug kliūčių: istorinių, politinių ir ekonominių ir moralių.
Mes šimtmečiais gyvenome politinėj vor
£iJ 0 J — neturėjom valstybės, bet turė
jome .gilaus patriotizmo, o patriotizmas
yra jėga politiniam atgimimui. Bet.ta
da meilė buvo daugiau pasyve. Dabar
jau to neužtenka, dabar reikia jau aktyvės meilės. Dabar neužtenka jau mel
stis prieš Tėvynės Altorių; pasyve mei
lė teks pergalėt.
Ekonominę vergiją taipat kentėm,
nes ne mes buvom mūsų tėvynės šeimi
ninkai; kiti vedė krašto reikalus , mūsų
vardu, bet ne mūsų naudai.
Tėvynės
darbininkus spaudė kitur, lik ne tėvy
nėj, ieškotis pragyvenimo sąlygų.
Buvom vergai ir moraliai, buvo per
sekiojama tikyba ir jai išpažinti stato
mos visur klintys.
Pažvelkim daj)ar į šių dienų politi
kos, ekonomijos fr kultūros kėlimo sun

kenybes.
Mes atidarom I I Žemės Ukio ir Pramonės Parodą, bet negaliu pa
sakyti, kad tai yra visos Lietuvos Že
mės Ūkio ir Pramonės Paroda; čia yra \
ne viso krašto paroda, bet tik didžiosios
dalies. Pernai minėjau, kad mes i\eturim išėjimo į jurą, šiemet jau
turim
Klaipėdą, tik Vilniaus dar neturime, jis
lenkų rankose.
Didžiosios valstybės
Klaipėdos klausimą laiko dar neišspręs
tu. Visa tauta todėl turi budėt, visi
Lietuvos gyventojai turi suprast, kad
negalim Klaipėdos krašto užleisti nie
kam, nors su toms didžiosiomis valsty\

bėmis reikėtų visai nutraukt santykius
(triukšmingas plojimas ir valio).
Mes turėsime politinių sunkenybių,
kurios visą laiką mums kliudys, bet
mums todėl reikia juo labiau tobulint ir
stiprint valstybinį aparatą, kariuomenę
ir sudaryt socialu harmoniją visam kra
šte.
Jei to nebus — sostinės neatgausimu
Ekonominėj srity sunkenybės grei
čiau pajuntamos, nes kuomet kišenių pa
liečia, tfen žmonės iiesivaduoja jausmais;
čia reikia turėt su kaimynėmis valstybė
mis mums tinkamų ekonominių sąlygų.
Valstybės reikalai turi būti aukščiau už
visus kitus reikalus: už asmens, Šeimy
nos ir už partijos reikalus.
(Seka ant 4-to puslapi t )
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VIKTORAS AtAOTB:
Pi Sjk- laimėsim 1,000 naujų narių. kad niekas mums neataeS au-rj^į*. staliai'sudaužytas, nuplė- s t a t y t a ka* Lietuvos prorin* daug labai daug naudos duoStokime į darbą visos kaip kštesnės ciyilizadjog. kaifi tik jfoo&- fotografijas sudraskyta cij# suprato parodos- reiMšttc^ ti -gali. Po Parodos kiekvieima kitaip
£ pasekmės bus geros. tai pats HnmĮ» **ika1fcwaB*.jir jų, gabalėli** iS*»ėtyta po kad' ypač & u ^ gyvmių taipe* nas ūkininkas
O ką mes &&**>VtšfcttP Ba*tem*. T^i vis mat? kova su'ii^ kitu* daiktų ūkininkai pa* galvoti del žemės dirbimo, del
Mttrijona Jokūbaiti,
Mot*n$ Sąįungos IX-tame
1 rodbn atgabeno, kad jam kaa- jos našumo pagerinimo, del
Mot. Są-gos Centro bai mažai-. Galime rašytis, lietuvybe,
seime B«K> plačiai svarstoma
i po Miesto Burmistrui kitais jos išdlrbimo budo ir galimo
pirmininkė. prie gerų «ng&mia«»&iių, skai
ĮMIGAI.
tyti gėrusi laikražeius ir ttt,
apie priemones kuriomis bur
metais teksią gal bufr dar dalį. iš ūkio didelio pelno padaryti
Pramoni
Bet tas laibai mažai ata<&
tų galima
sutelkti daugiau
ąžuoiyrae užleisti Parodai. Pa sau ir valstybei.
B e i ^ B i ^ E , Lydw apsk.—
mums nau«fc>j$ macai 1% mm
skutiniais- savo kalbos žod ninkui ir prekybininkui vėl gi
narių* p©, Moterų sąjungas
į&a mieatelir flgįfe* neturėjo
suaugusieji į n e nuveiksime'
žiais paprašė Jo Ekseelenek atsidaro akys, pasididina reg•»-r»™——
vėliavai Plačiai apsvarsčius
mokyklos* B a l t e žmonės sują Respublikos
Prezidentą ratis išdirbimo, naujų išdirbi
dalyka: nutaria; daryti vajų,
imm BEfeAMR
perkirpti įėjimo juostą i r ati- nių, prekių ir pelno.
kuris< ĮM^Mfcj lapkričio 1 die
Žmogui tenka r pakęsti labai Vienu vitmmm
vm*&\
*"*K*™*** J ™ ^ 1 ' ; daryti Parodą. Čia Prezide- Į Paroda graži, didelė, verta
ną iir tgpfe Hg baiandsio 1 dL,
*•'»****»
Ireiptaa , ntul buvo paduota ant šilki kuoskaitKngiausio piliečių la
visokių nesmagumų: tai Ii.mūsų jarmim-ir•-*-—1924 meru.
viete» valsoių ir į* "Ryto"
nės auksu siūtos pagalvėlės nkymo. Visas Parodos kal
Laike vąjane įstoįjįnas bus paties liga, tai liga. jo- mote tur.
Bet štai us^ų, didžiausia
sidabro žirklės, kuriomis Pre- nas pavirto į savotišką mies
sumažinta* pwr- pm& kad. da* ries ar vaiko, bedarbė, ą&U
\
V ^ r 0 3 $ I $ r £ ^ , . T r a k ų atridentas perkirpo tautinį tri- tą. Vieta labai puiki: visas
vus progos visom* prisirašy/ randa skolų i r daug: kitų ra* nelaimė. 3fe»Uetuyiai nesą*
pesčrtt* ir nelaimų. Bei žmo prantame asRH$NMaio mokslo — Valkininkų imtMy lenkai | spaivį, užtiestą ant paviliono Kauno miestas ir Aleksotas atlikęs I-mo policisto rolį.
ti.
reikalingumo* netik vienam* steigi* saro mol^kit|. Paskir- durų, kaspiną ir įėjo į pavilio nuo jos. matyt. (Tik permaža
Šita& vajus turėta būti vie gus sakysiu, yra vienas iš
kitam, bet kiekvienai*, gyvo* t* lenkiškieji mokytojai į tuos ną — ir atidarė Parodą.
vieno restorano: publika kenas iš- pąselfcaingįausių, nes kantriausių Dievo. sutarimų.
rai parodoje,
tik kitų. metų
Jis nors Sieli tiek pamur nančiam žm&giuY ir kol darta* sotHau*. kmtė bu*** neitralinė Į j ^ j į j į , ^ ^ ^
yra skiriamos
3 dovanos
j t f ^ mšasi ir nesutelpa. Kitais.
ninkas žmogus nesistengs to
toms narėms, kurios daugiau ma buk tai kaltas* už. t& visa
jejuostoje. x Bet vietos gy- ^
^ ^ ^ fe Į , t ) | „ J, metais kitas restoranas reikė parodoms reiki* galutinai su>
kapitalizmas, tai kaita kuni įgauti del savo > sūnųar. dukte ventojįai. nežada savo vaikų j
sia narių, prirašys.
tų įtaisyti, ant žemutinės aikš- tvarkyti takus, tiltelius? per
rų, tegu jis nesitiki jiems ge leisti į tas mokyklas ir reika-l
P ^
nitais Parodos
vedamąjį
Bivms
i l i o n % , griovius, papuošti
I — 4I&O0, W — $10.00 ir gija, tai kaltas tas, tai- tas,
resnės
laimės
negu
kad
jis.
kalne d»«g buvo padėta dtar^ .. ,
. 0 ^ 0 _ Q „ x „ „ - ^ . w. naująjį takų iš Vytauto pros
bet jis kenčia rr nieko neda^
III — $6.00.
Įauga, lietuviškų mokyklų.
tada
gal
aptarnautų visus,la»
pats turi,
ro.
1)0 r nulyginta kalno kupros, nkytojus, dabar gi negali pri pekto, tada muĄiji^pftTodai tik*
Dabar visos narės
turėtų
Užtat,
brangus
Ii
e
t
n
v
į.,
Bet niekados ne*teii*ai jji
DUKŠAS, Braslav. apskr. nuokaltnimai išlyginti* sutvar- sigrūsti. Taipat kitų metų rai pavydės užsienis.
su energija, rengtis prie dar
Ypač
atmink,
kad
ateinančių?
kartų
į
galvą,
kad
ne
kas>
kitas
yra*
—
Braslavės
policija
buvo
su*
kyti
sukasti
terasomis-,
pasta
bo ir pasidarbuoti organizaci
uždavinys — išgrįsti
visi puošia parodos vietą, kalnas
generacijų visa, viltis gulį šia ėmusi Beržininkų mokytoją, p,
kaltas
už
šio
pasaulio
visas
tyta keliolika pavilionų, dide •svarbieji, didieji Parodos ke
jos genomai' i r savo draugėms.
ndienąmūsų,
pradinėse
moky
Ivanauskaitę
ir
laikė
arešte
ji*
lių ir mažų, bet kiti" nesusku- liai ir išlyginti.aikštelės prieS ir puikų* ąžuolai. \
Nėra kito* ajadraudos organi nesmagumus kaip tik netęstoklose, o. RO to lietuviškame Braslavėj, dyi savaiti. Dabar f W iki I Parodos užbaigti,
giniai
j;s
pats.
[fyietavafl.
zacijos,, tari už tokią maža
gyvulių parodą. Viskas geją,
laiko
Dukšter
ypatingoj,
JPati
pernykštė
Paroda
buvo
aukštesniame,
moksle
nor&j
Teisybė, kad šio pasaulio
kainai priimtų į savo globų
šiandieną, da jo. įgyti negali globoj. Neleidžia, jai moky- ;per mažai išreklamuota Lie
kaip Motera Sąjunga. Taigi surėdymas, ypač kas link d»$>
LINCOLN MONUMENT, SPRINGFIELD, ILL.
me, bet jau pradžia yra. Pa? tojanti ir neleidiia, niekur iš tuvoj ir užsieny, todėl kaip
visos, kurios dar nepriklau- bininko žmogaus ir darbda
vyzdįn Šv. Kazimiero* Seserų važiuoti,. Mat ji nepripažino mustj provincijos, taip if~užsot prie tos* sąjungos- prie pir vio yra labai prastas!'
Akademija. Bet ta. t i t a i ta lenkų pilietė, nors yra gį- ^ienio buvo neperdaugiausia
paties
miausi©*, progos prisirašykite Bet klausiu dabar
del mergaičių ir da rodos ne-'mugi. Lin3onėnųr valsč., *Šven • eksponatų, o užsienio firir stofeita į eilę tos garbingos darbininko, kas tą prasta*, stir
suteikia kolegijos mokslo. O čionių, apskr.
inoms Lietuvoj plati dirva.
rėdymą jam pataisys;
organizacijos.
kur del vaikinui' Neturime
Šiemet jau kas kita.
PaAr
pats
kapitalizmas
t
M
»
UETUV0
ŽEMĖS
UK10
IR
Kuopos rengkite prakalbas
vėl nelaimė!
*
yilionai visi užbaigti, dar kirodos
ne;
tas
visados
ieško
PRAMONSS
PAROBA
vajaus, metu, narės eikite per
Bet, ačiū Dievui, rodos jau
įta tielt pristatyta naujų, sti
A11DARTTA.
namus kalbindamos
naujas budo kad žmogų nuskriaudę saulutė ir čia prašvinta, ar
lingų, gražių, savotiškų. Ek
bet
nepalengvinus
jam,
uitai;
i
nares prie Moterų Sąjungos,
tik ne ia. WestviUVs pusės T,
sponatų daugiau kaip dvigu
((Į?ąsa nuo 3-čio pusi)
naudoMte
įvairius
budus, aš klausiu vėli. kas gali ŽUKK Dieve duoki
I
bai, negu pernai ypač gyvu
idant supažindinus visas ka- !•* palengvinti gyvenimą?*
Jųs suprasit daj>ar, kokios lių: buliukų, veršių, jaučių,
Aukštesnis mokslas del vi
talikės moteris ir mergaites į Brangus blori ir sesuaf sų, tai mrusų išganymas.
svarbos* turi privatinė inicia karvių, kiaulių, paukščių. O
su organizacija kuri rūpinasi Niekas kitas kaip tu patsy.
Jurgis A*. tyva^ su kokiais jausmais man jau mašinų mašinų.... —- kaip
Taip! Niekas kitas.
motery gerove.
Vyriausybėm
vardu* tenka t tik akys užmato, visos pernai
Labiaus butų malonu, kadį Atmink, kad šiame pasaulyJums. dėkot už Jucų>: proto^ k: laisvos pievukės šiemet į vaiNUMIRĖLIAMS NĖRA
šį mūsų vajų paremtų ~*isai je nėra toios tobulos įstaigos,
morales jėgas, kurias padėjot riomia mašinomis apstatytos,
RAANBĖS.
*ėr*
kolonijų klebonai, ypatingai kad atneštų tau kapitalizmo
rengdami
šią
antrąją,
I*iettt»
vos praeit gali pro tarpus.
m
pagelbėti}, suorganizuoti Są panaikinimą, įsteigimą visuo
\3LNIIJS. — Basos kapuo vos Žemės Ukjo ir Pramonės Kiekvienas inteligentas, mo
jungos kuopas kur lig šiol nė tinos koperacijoa ir* kitų nau se yra palaidota du, Lietuvos Parodąv
kytojas, kunigas, valdininkas,
u
dingų
daiktų.
Tų
daiktų
žmo
ra. Moterų S. remia visus
kalbėt muzika ūkininkas, amątninkas, kad
armijps kareiviu, kurie-Vilnių Pabaigus
darbui kurie yra veikiami nis susilauks tiktai pats per j e žuvo kovodami už savo tė groja, valio.
ir iš- toliausios
provincijos,
save ^r kiekvieną iš. jų- turės vyne prieš Želigovskio "inai»
Bažnyčios naudai.
Trečiasis- kalba
Kauno kampo turi sią parodą aplan
Tas yra neužginčijamas jis pats įvykdinti.
štininkus." Ant jų, kapo bu Miesto Burmistras Vileikis. kyti, jei supranta arba kitas
Kol žmogus nesupras to, vo pastatytas medinis kry Kalbėtojas džiaugiasi,
kad. bent dedasi, suprantąs valsty"faktas", tą-, gali paliudyti
nužengia binius> ir ekonominiai kultūri
tie klebonai, kuru. kolonijose i negalime tikėtis geresnių lai- žius* kuriame buvo įtaisytos Parodos įrengjme
toli pinjįvti,
kad, pernai
yra "Motenj Sąjungos" kuo kų,
po stiklu žuvusiųjų fotografi- kaip
šis centralinis,
taipdar
ir nius krašto reikalus. Ypač
Čia L. Vyčių XI-jo Sermo dalyviai, dalyvaujant mies
pos.
Šio vajaus laiku teks Ką reikia daryti? Pirmiau jos.. Šiomis dįeiiomis vilnie keH .kiti pavilionai buvo ue- mūsų, ūkininkams,, kurie didpamatyti visų sąjungiėčių da sia turime suprasti ir įsidėti čiai išvydo biaurų netoleren- užbaigti,, o jaa-šiemet ir. tie griausią Lietuvos, ^rventojų to majorui ir Lietuvos atstovui V. ČarneclduJ, isltilming^r
rbštumą.
Neabejoju, kad į savo galvas iki mirsiant; ijos ir nekultūringumo regi- užbaigti ir daug naujų pri- nuošimtį sudaro, ši paroda padėjo vainiką.
A* 9*, SL flk>
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čia, tai jon atbėga kito kraujo. Šis krau Tie rutuliukai nevienodi: vieni
balti, maisto, yra reikalinga dar ir oro, kad
jas grįžo jau iš kelionės
po žmogaus kiti raudoni, ir visi įie turi savo darbą, iš JU galėtų darytis kas kita — mėsa,
kuna, pakeliui atidayes. kam, reikėjo, visą
Pakalbėsime pirma, apie raudonuo kaulai ir tt.
/
reikalingą medžiagą ir pasiėmęs. įvairių sius rutuHukus. Jaose-randasi jau.pri
(Tąsą)
Kam aš tai jums pasakoju J Jųs,
nebereikalinga (atmatų).
Mušu, širdis rengtas (suvirškintas) maistas, tyras o-- tur but, ne kartą esate matę vaikų iš
Širdis. Kraujas.
tam tikra- sienele yra-* perskirstai į dvi ras.
Ąr ne- nuostabu!
Bet gerasis balusiais veidais. Tie vargiai yra maPraeitą sykį aš smulkiai pasakojau
kamaraites.
Prieš kiekvieną, katnarukę Viešpats yra davęs mums plaučius, per žakraujai ir jiems, tur but, dažnai skau
jums, kaip mes maitinamės, kaip dirba
yra, dar po mažą juiemenukę.
Taipat kuriuo^ lyg per kokias pompas,- eina į. sta, galvą* Tai žmonės paprastai ir sa
mūsų maisto virškinamieji organai, kaip
yra* ir durys — klapanėliai. Iš dėžinės mūsų kūną, ir į, raudonus kraujo ruiuliu- ko: tam vaikui reikia, duoti kasdien gejie mūsų maistą paverčia krauju. Šian
kamarėlės išeina, kraujas^, ne&naa (kū kus-tyras oras (deguonis). Bet per tuos r© vyno, tada jo kraujas pasitaisys. Še
die aš noriu papasakoti jums apie • tą
gy bę- reikalingos, medžiagos, dešinėn g i pečius plaučius išeina laukan, iškvėpuo- nai,- kai* dar nebuvo blaivybės (susituriėkraują ir jo buveinę — mūsų širdį.
—grįstą: su< atmiaiosas. Bet* jus žinoto, jaraas jau. sugadintas osae (anglirukš- jimo) mokslor taip f kartais pašnekėdavo
Kame jufByse yra širdis, kame jį pla
kad purvinomis kojomis į kambarį nei* tė). Taigjti mūsų; kraujas, prisikrovęs* į- ir gydytojai. Bet paklausykime, ką sasta?- Mūsų širdis- yra labai nuostabus
namai
Beiki*; pir*»& kojos n«sivalyti yajriųi geryjbiųį išbėgioja- i | Širdies gys- kp mokslas, ir ar teisyjiė, kad alkoholis
daiktas.
Tai yra raumeninis maišelis
arba mėsinis indelis, kurs nuolatos trau ir paskui žengjfci per slenkstį. Tai|* ir lomis;po.visas mūsų; kūno dalis. Jei? jųs musųr kraugui esąs- g^ras drauga&f
Kai mes išgeriame degtinės ar. vy
kosi. Kiekvieną sykį, kaį jųs jaučiate, čia; atmatos- (angiirukštiė) iškvėpuoja* įsjdarsite kaktą> — p a r o d y s \ kraujas, įkad širdis plaka, ji išsiplečia ir vėl su mos. plaučiais* laukan ir* įkvėpuojama sidursite koją,— ir, ii ten, išeis kraujas, no* tair alkoholis labai/greit nusidangina
sitraukia, ir taip 72 sykiu per minutę. gryno orot Tada kmaįas pasidarė tin taipat ir.visitvidajaa'OTSimiH-toi- sayas į teraują. Mes tuojau- tai pajuntame,
TW gyslos..... nfeS: mum*- bematai pasidaro šilta,
Ką
Kodėl taip yra; Imkime guminį sviedi kamas, vėl kelionėn leisti — i ^ širdis ji kraujo, nešiojamas gy^ki*»
nį, iš, kurio išėjo, visas oras, nes yra leidžia su naujai reikalinga kumii med yrai minkšti liauni ^vamsd^tiai^ \ kuriais- I gį alkoholis ten< veikiai Vien tiktai blo-'
pradurtas, ir įdėkime jį vandenin. Svie žiaga, t ą kraujo įlėisdinėjimę: ir-išlėis- ir teka^krasŲaf^;: r a i n i e j i gi rutuliukai gsa daro. Jis įsiskverbiar į raudonuosius
diny*, prieis vandens. Bot jei aš jį su dinėjimąf mes- vadlrtanie kraujo apytaka^ prasisųnkąas per* gyslų: sieneles ir. patie • kraujo rutuliujais, kuriuose esti f ištirpus
"Bet kas yra kraujas f Jei aš nuvar^ kia raumenų mėsoms ištirpintą nacistą, si battymii medžiaga* ir tą, medžiagą su
spaus i u, tai. vanduo išbėgs. ,Tai mato
:
toji medžiaga,
te: širdis yra buveinė, arba, geriau pa vinsiu aslon lašą Vandens ir jo nenu- tyrą orą (d&conį) — ir štai'iši te mai-, kietina. Pilvan' grįžti
sakius, tiktai stotis kraujui, dėlto, kad šluostysiu, tai pe-' nakties aE- aš jį« rasiu sto-, i&: to- deg«onios į geraeuV Diim^ks- da kad vėl pasirodytų minkšta, jau, nebėga*
širdis kraujo visai neužlaiko, bet uoliai totjė vietoje^ NeF. Kodėl?' Vanduo iš ro naają-mėsą, naujus^ kaultSs /ir?" ttr \ ' 11. Geros, tvirtos mėsos iš jos pasidaBfefc jei nute-įstų aslon lašas
jį varo vaikščioti įvairiomis kryptomis. garuoja.
, Kam mums reikalingas šviežias ora«# : ryti taipat nebegali. Tai kraujas nune
vietoje? rtai lauke šalta, me» 'norime,' kad»' kam-' ša*; tą medžiagą į tam tikrą. vietą, kame
Kai širdis susitraukia, tai ji kratįą iš kraujai ar jis* pasilikta toįe
varo i* savęs į gyslas (arterijas), t: y. Uarp, bet raudoatr lašo vietoje butų tik baryje butų šilta. KSaip- taif 'padarytif iš jos darosi riebalai. Jųs pasakysite^
laibus vamzdelius, kurie jungmsį sut ši& rusva dėmė. Reiškia^ W*mrjas neiš^ara^ Reikia- pakurti krosnie.
JcJ mes1 pri- 1 tat gerai, reiškia, tas Smogus bus. svei^ vp,fj o \ į % ta^!»&;> -mąų i kraujas sųtusįtoe. kroanin maHįų, pakitrsimė kro- kas ir riebus. Teisybė, nuo alaus žmoa
'. ''v
- kxfuįįnio v JvmĮ^. ,fį'
storuliai,
A sftlecter
sn|;
it
uždarysime duris ir-juokas, ar bus nės greit store ja, l^et tokie
i<
ta
įhės kraujo>iųedžiagbs ir krau- šilumos? - Ne, Kodėl; Nesi malkos br geriau pasakius — riebus žmonės yra
darvtųsi nauja iuėsa. J M S ^ U ^ ^ M S - " J O ^ M ^ M iT^^umįų^
kraujo ^oror^traulfįijio nekeli de$tr. Panašiai visai nesveiki ir darbui netinkami. TViįytj-gyalo* i r te'* C T W & % ^ g a į l e - nląst^Hių^
a š l i u ^(akėHų)
( a k e W? ^arba
r * a *kraujo
)£kz*o rutuliukų.
rutnlinkn. ir kraujo ratuEįkams, be
49*
ištirpinto rtos . raumenų mėsos vietoje- jiems užau-

^f .',-1 -,!• 'I " u

nujitmi

ĮijUi

ga taukai, tai kur gi jiems, pavyzdžiui,
pakOn oti sunkis kų jis ar kit vts1
Jų
rankos labai greit pavargsta.
Stipris
žmonės turi tvirtus raumenis, - bet neturi
taukų. Nutukusių- gi< žmonių ir kojos
blogai veikia:*jie, kiekr pavaikščioję, tuoj
uždusta.
Esame kalbėję, kad krauįas, turi ,
raudonų ir baltų rutuliukų, ir ' Ugšiol,
šnekėjome tik apie raudonuosius.
Da>
bar pašnekėsime apie baitus kraujo, ru
tuliukus. Kas jie. y ra tie baltieji krau
jo rutuliukai? ,Tni yra, taj-yiuin, kokie
kareiviai, arba* geriauv sargybiniai. Mat,.
į mūsų kraują neprivalo įeiti niekas
daugiau, kaip tik. ištirpintas maistais ir
tyras oras. Tai. mūsų sargybinių, parei-*
ga yra žiūrėti^ kad nieko , nereikalin^,
nejleidus į kraują^ Pav^sdžiui,
jei. į
pir&ą, įlindo rajtžtis, tai jį yra^įan, prie*šininkais, įsiliyievusi į muSų^kfaujfc* Jei
jųs ką droždami'- netikėtai '* į spjausite
pirštą; ir ton'Žaiądęat: pateks k«ks žvijgžr

dolis, tai, ėaipat* bus ja«, priestfanka*, įsibriovusls į jūsų kraują; Bfet. tain, ai-.
si tikus, mus^ų sargybiniai, ty, • baftiejį
kraujo rutulukai kaip. bematai pribny^
priešininko jsibariovimo vietoį: pjareimį
pro^-gyelft sienele^ aflsu^a. rakįtį art- dulkę, pradeda pūdyti ir išstumia^. ižs|p««ĮT
žia rakštį ar žvirgždelį; . JeĮy.įie to.n»*
darytų, tai j>riešLiiinkas, i^tefes;į krau
ją, galėtu jį užteršti, ir žmogus numir?
tų del krauj© ulteršinį'.
(Tąsa; seka).''
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j izigjavjKic.
Vakarėlis.
PIRKTI, FAJtmJOTI AB MAI
Vyčių veikėju p4ė D. Gus
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
• » « • « • • • • • • » • wr
>*• u
PAS irOS. TAS JUMS BUS
Šv. Antano Lietuvių Psrap.
Rugsėjo 9 d. įvyko trum
taitė nor&ctam daugiaus paANT NAUDOS.
BUDA^OJIMO PASK03LOS BBN0ROVŽS
Naujas darbuotojas.
CICURO. ILL. tOnSLĖS.
[ sidarbuoti dei lretatvic išva- pas, bet gražus vakarėlis. Žmo
Cicero, Illinois.
Jau bus dvi savaitės, kaip *iavo į St. Josepli College nių susirinko nemažai. Kun.
Jkorporuota Sausio ^.d., 1922 m.
ftesno
atidarydamas
vakarėli
Pirmą
Seriją išleido Liepos 2 d. 1922 m.
turime nauja vargotrinką p. Atoku, ttidi. SteMfcjuos imieharterįs gauta Spalį? įOctJ 6 d., 1922
Girdžiu vaisia žemės drėbė Antaną Stulga. Praeita s e ^ *lką ir literatūra, Geri.au.sioh,paaiškino programo įtalpą ku
Pradėjome Paskalą ĄMIK) .Blėn. l^KŽ M.
ris
susidėjo
iš
šokančių
įlalhj:
vargon
nlaimės
atsiekti
pfakijnų
tikslą.
Metai Užsibaigia Birželio 36 D., 1923.
įima. Siuipuliai perėjo per vi- madienį naujajam
r!
Įpla.Tdriniai ir išėjimai nuo bicgwos 2 d, 1922 m iki
Vytis. X) Vieno voiksiuo veikalėlis,
siį mano kvmą. Baisu pasidarė, kui prisiėjo vaigoimoti ant
Birželio 36 d., 1923 m.
809 W. 351b SI, Chicago
x
_
•*Sujungtos
Sielos'\
2)
Eilės,;
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fcio sus-nio pasižadėjo beveik*
AUGAME IR MES.
Kasienus — Joseph Mockus
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Lietuviai amerikiečiai! dėkite savo pinigus į šį tvirtą
k o l o n i j o m s : Indiana Harbof, Kast
ADVOKATAS
Chicago, Haflimond, Gajry, Harvey,
7 t W . Monroe Street
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reikalais krelDkltes:
Vai: N u o * ryto lkl 6 p o platų
Kaipo lle*ji?7?», Mr4«taima rtaata
nuo
kito
;Tamistų
koloni
L^MOKĖS AMKRJK08 DOLl^PJAlS.
1444 W K » T W O B T H AVK. C H I 
Vakarais: S203 K«». H a M e u Str.
doa patarnaujŲ kmnįeę
CAGO H f c l G H T S , ILL. Tel. 4 0 4
Lietuvos Ųkio Banlcas,
31 Laisve,
Laisvėm alėja,
jos korespondento. Visgi aTelef. Tardą 101S
n;
atoj,,
— ™ 5V^*A
^55
•
%eHB*go jyJMiaM : \M:# &. M a t *
Kaunas,
t^iu - Iftųksroe (tougiani).
^,
, ^ ^ t T ^ x,.M . rr T j s
ta.
> I > I « M 1 M M » » M | ^ •!• B • ! • • « • • • • •
I
MM
ISVBSI&TO

S. L. FABiONAS CO,

J

.v

I

hii''l,

r

•

mmąjifcfc••

Ofi. P. Z. ZALAT0R1S

Dr. Marya
Dowiat-Sass
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Dr. M. S t i e k i

Dr. A. K. Rutkauskas
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Dr.MauriceKahn

DR. A. L YUŠKA
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A. A. Slakis

Dr. A. A R0TH
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Dr. M. Strikolis
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V. W. RUTKAUSKAS

Dr, I.M.
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LIETUVOS U K I 0 BANKAS
Kapitilas 15,000,000, Litu.
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brightonparkiečiants MOS tose
kolonijose yra gyvenęs ir tu
rojęs barzdaskufyklą.Ant kiek
man žinoma, jis būdavo vie
nas is gerinusiu ir mandagiau
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siu barzdaskučiu. Dauguma ir
»US ULTKSmtr DIENŲ, jpmenai it kitu unijų dartann- i^eligonUj.pa, .jį laukknvosi.
* Į
Re to jis prisideda prie viešo
Dar k a m iš federalio oro | Majoro pasidarbavimu vi- l i e l u v i l l v c i k i m o > kai-kuriose
bi'nro skelbiama, jog už po-,sos unijos, išėmus vieną, s n - j i ^ ^ ^ kliubuose yra vail»s dienų Chteago susilauks tiko su arbitraeija. ^ u ^* i ! dvboi '^
iresniu dienu. Bet kaip v«- streiką tik apie 1,000 darbi-! Geriausio pasiekimo naul»r ir šiandie, tai gana salta.' nmku prio l*»gių taisymo. JieĮ -' aina tininkui.
nenori arbi t racijos.
Townoflakietis.

CHICA GOJĘ

NUŽUDYTAS GROSER.
NEPARDUOTAS.

KOVA SU ALAUS PIRK
LIAIS
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PARDAVIMUI.
P I R K I T E FARM \S — l K E S
Kas norite pirkti ar mainyti n a 
m u s ant farmų, tai g r i a u s i ą s įafkaa*
kada farmos parsiduoda u i pusė kai- Į
nos riefru vertos.
Kaip atvažiuosi i
t a i . g r i ž t i nenorėsi, matysi to ko n o - T
mate9 visokiu javy. daržovių, pyvu
llU. paukAčiŲ.' Ocoana^punty Fair
prasidės Sept. }%. 19. 20, 21. Maty- I
si IUUSŲ kolonija kaip lietuviai Kyvon a notaip kaip kitoso vaistijoso su
vargo, doriausia tai atvažiuoti ir pa
matyti kuri fceresn<\ ir pelningesne
f a r m a tai ir kitam galėsi pasakyti,
aS paordysiu visas farinas; »40 nfc-u
f a r m a s.u viskuo |2,600. 80 akrti
farma su viskuo f3.000, 120 akrų far
m a su viskuo $4,.">73.00 įmokėk kiek
Kali.
P. D. A N D R E K e s
Real Estalo
IN*itMairr. Mk'higan.

LOTAI

NAMAS

Be«s. Tel. RrpubUc 7»13
6117 Souih T a l m a n Ave.
Vai: nuo » lft ryto Iki 12
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eštadieny Sekmadieny Rugsėjo 15 ir 16d.
r

~^~ZT30 Valandą KTPictų.
^itic parinktiniai lotai 60 per 122 p<Vias prie 111-tos gatvos tarj) Ifamlin Ave. ir Springfield Ave. Prie Kauntės vieškelio, vieno '4Bruz<lžiaushi" kelii) Valstijoje. Trys ketvirtadaliai mylios atstumo iki karu lini
jos. Patrupink ateiti j šitą ^pardavimą, Atsinošk mažą depoziti},
NES TAMSTA TIKHAI NUSIPIRKSI, kadangi mos esamo pasiren
gė parduoti 1>m.ytos paties kaina.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
10 nuoš. įmokėti, Balansas Mėnesiniais Išmokėjimais.
Dykai Garantijos Polisą Išduoda
CHICAGO TITLE & TRUOT CG.
Paimk Mt. (ii-eenwood gatvekarį iki kelio galo. 3 4 mylios į vakaru*
iki išpardavimo vietos. Automobiliu visai trumpas galas nuo pat
vidurmieseio.

MICHAEL ROZENSKI,

Lieituotuojas.

Savininkas.

Ofisas: 3301 South Halsted Gatve, Chicago
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Mes, žemiaus pasirašę depozitoriai, UNIVERSAL 3TATE BANKO, girdėdami, kad įvairus ir nepamatuoti gandai ir už
puldinėjimai yra skleidžiami blogos valios žmonių, gavę užtikrinimą Illinois State Banking Departmento Banku Egzaminą:
toriaus ir Chicago Clearing House Association, t. y. Chicagos Banky susivienijimo, kad IWI\^RSAL STATE BANKAS yra
stipriam finansiniame padėjime, ir mes patys turėdami pilna pasitikėjimą Banko Direktoriuose ir Valdyboje,

NUOŠIR

DŽIAI PATARIAME visiems UNIVERSAL STATE BANKO depozitonams nepaisyti jokiu gandu nei paskaly kas link Ban
ko ir neturėti mažiausios baimės, nes žmonių pinigai UNIVERSAL STATE BANKE yra saugus ir užtikrinti.
Bankas dabar yra remontuojamas ir didinamas, kad geriaus atlikus nuolatai ir sparčiai augantį Banko biznį.Y
Pasitikima, kad Banko namo pertaisymas bus užbaigtas apie Lapkričio f d, šm., o iki tam laikui visi banko reikalai
yra atliekami po numeriu 814 W. 33rd Street, tam pačiam banko name.
Paul P. Baltutis,
Rev. Michael I*. Kruss&s,
M. J. Kiras^
Bernard Bach,
Stanley Daugėlavice
WiHiam J. Stankūnas,
Dr. S. JTaakelis,
John P; Ewaldas, ,
Wifiįani Picktorman,
H. Marius,
Joseph Stasulanis.
Dr, Jacob Kutus,
V. Stulpinas,
Jos. J. Hertmanowicz,
Anton j . Kareiva,
A. Lukas.
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C I U R O P R A C T I C GYDYTOJA**
| i e gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 6-8 P . M. Sventad. t - l S
167f Mllwa«kee A t e n o e
Kamp. Robey Ir Iforth Ave.
Ofiso Telef. Bniaswi<k 5SS5

Parduodama per Licitacija

W. F. OGLE
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76^ Vertingi Statymui Lotai 76
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Investuotuojams -- Statytojams ir Namų Pirkėjams

a>

Rev. Ignatius Albovicz,
N. C. Krukoms.
Rcv. Qeo. Paskauskas,
Nathan Kanter.
James Petrowski,
Rev. A. Skrypko,
Dr. A. Zimont,
Henry Beck,
William Jučus,
S. Fabionas.
Walter H. Dreis,
F. W. Šatkauskas,
A. D. Kaulakįs,
Benedict Butkus,
John J. Zdkf,
Jacob Maskalunas.
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Dr. C. YUCIUS D. C. Ph. C.

Dr. FELIX A. MANELIS
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IVzIdeiK'ijos Tei. Rnin-«%i«>fc 4887

NAPRAJ»AT«
S2f? So. Haistod Si.
Chieago.
Ofiso vai: Nup 1—5. vak. ir mio
i^
Tol. ftpul: 2777
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Nežinomi galvažudžiai vaSekmadienio vakare, rugsė
ChieagoR
majoro
parėdymu
kar nužudė valgomu daiktą
0 9
pakelt*
•
eia
kova
alaus
pirk-'i
* F ^ - J T . •&"*>« porekrautuvės, 2807 Lowe ave.,
,ijos
SVet
Svari
ram
a
liams.
Policijos
viršininkas
'
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P
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savininką Šamą Algozino, 37
pne visų bravarų durimis i r | C^karuriaus" šokis) suron-Žetu.
vartais pastato policija, ku-. , 1 , s A - T" If- K- Moterį) S;J-sis krautuvės jis išnešė til riai įsakyta neleisti išvežti « o s l k "° l>(>s - P am P'J° s n a »d a u lotan sudeginti popier jokio alaus be speeialio leidi dai.
Sis šokis, tai buVo dar pir
galius ir ten nužudytas.
mo.
Polieija stovi dienomis
mutinis atnaujintoje svet. Jau
ir naktimis.
VALPARAISO UNIV.
Majoras pareiškė, kad ,cana nimo susirinko arti 2(K). P-nas
NEPARDUITAS.
tos pirkly bos alumi Chicago- Jeselskis, parapijos poliemonas gražiai tvarkė svetainėje
Chieagos angliškoji spauda
publika. Nė kopuriuotu, nė ciskelbia, kad Valparaiso unigaretuotŲ svetainėje nebuvo
LLOYD GEORGE BUS
i
I
matyt. Taip jau reikėjo seniai
CHICAGOJE.
vorsitetas neparduotas Ku i
ANT PARDAVIMO I ^ t a i ant leng
vų i&tuokcsėių so\vor, vanduo, KflJy*
daryti.
Komitetai
tik
tam
įKlux Klanui.
•
gatviai ir elektros .šviesa, I blokui
, . . , . .
.
. .
Pranešta, kad i Suv. \alsnuo gatvekarių, pekSėlas gali nuei
Ki tusiomis apie pardavimą,
,
., ,.
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\ Argo, Olearinjr; b a ž n ^ i a . moky
Z~% t
i-rtv bes atkeliaus buvęs AnghAR
ŽINAI
KAD
kla Ir Movie Teatrai. riWctili|al vihpaskalomig, sakoma, tai mok
jos premieras David Iiloyd
tos laikyti karves, vistas. O^ftausias
Snlyg paduotu žiniii iš Petro
ajo įstaigai padaryta didelė George.
ant South WestSMfte., už
Jis Ohioagoje bus grado, (i|«n<lenK Anpflų laik bargenas
$325.00. Atsišaukite: •
skriauda. Xes tuomi daugy spalių 16 diena.
1440 StHKh 40-th Avonuc
raštininką^ nuvažiavę* Rusi
Cicero. 111.
bę mokiniu sulaikyta nuo ujon kaip reprezentantas Uni
ted Press Telejrrapli Agentū
nivorsiteto lankvmo.
NAUJAS BIZNIERIUS.
ros MIS naujas svečias turi su
organizuoti skyrius Anglu; Telegrafos Agentūros, kuri su
MIESTO MAJORUI.
Bridgejorte. — & kolonija teiks žinias apie vienvbė tarANT PARDAVIMO 6 kam
i pasidaugina vienu lietuvių hiz pe Sovietu Kepublikos ir An- barių namas su basementų, e
•"„Aeių Ohieagos majorui T)e- nieriu — profesijonalu p. ,Jus- idijos, T. K Brazil, Austrai v lektra gazas ir vana, lotas
ios ir Japonijos. Ar žinai kad 125x25 2141 W. 22-nd Place.
Ver, šiandie mes pylime važi-; tinu Celvauskiu, kurs nupirko 20 Helmar Turk^kų cigaretu Maža mokestis iškalno o likuįtėti
gatvekariais.
Xorėjo harzdaskutykla 755 W. 35 Bt nekainuoja daugiau kain 20 sius kaip randa. Atsišaukite
ĮĮtreiknoti gatvekarių bendro-• P-as Celiauska^ yra gerai paprastųjų eigarotų bet jie y- ant pirmu lubų po 6 vai. va
ra verti daug daugiau?
kare.
vos mašinistai, elektrikai, šo- žinomas townofleikieciams ir
• W
(AP«U) '
1952 W. iJC Haęe^
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LlCITACIJA
PROGA BELDŽIA Į DURIS
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BRIDGEPORT.

—.- • -

' '•ftfrr* w *

• ••įl

leidžiami svetainėn voltui, kad
REIKALINGA.
vargoninko
tvarkos gurėtu. Iriame sąjun- ris REIKALAUJAMA,
galėtu gerai vesti netik chorą
gieoiu surengtame šokyje visi ir orkestrą ir bena. T i n k a m a m
resnės vietos nereiktų.
gražiai linksminos. Laikas J r
K ! N. V. VILKrTAITLS
4
musij 'ėia augusiems" ciri«527 Snperlor Aveniu*
rinejand, ohip
bizuotis. Jei svetainėje viešo
se bus žiūrima tvarkos — iš
moks ir jaunimas Amorikane-.
kas žmoniškai elgtis. Valio
sąjungietos!
Ne kepuriuotas.
*••"•"
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