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KATALIKU MOKYKLOMS 
TURKIJOJ YRA PAVO

JAUS.
ANGOROS VALDŽIA GRA

SINA VISAS ĮSTAIGAS 
PANAIKINTI.

PARYMOK, tai. 10. —Ka
talikiškos mokslo įstaigos Tu
rkijoj susilaukiu pnvojnus. 
Turkai, remdamies Lansannos 
sutartimi, kuriųja mokyklos 
neapdraustos, pradeda moky
klas nždarinėti. J krti-kurias 
varu tanką turkus mokytojus. 
Kryžini iš mokyklų pašalina
mi.

Fra nei jus parlamentas tos 
Lnusnnnos taikos nutarties 
dar iieratifiknvu. Kuomet 
ratifikavimo klausimas bus 
iškeltus, parlamentas bus pa
informuotas, kas šiandie vai
kinsi artimuose Rvtnosp.

Tuo labinus, kad Turkijoje 
katalikiškas mokyklas lanku 
didžiumoje liara uzii vaikai.

Angoms valdžia tokiu laidu 
provokuoja Eurojais valsty
bes.

RUSIJOJE KELIAMAS 
BAISUS TERORAS.

800 moterų kareiviai 
nužudę.

COPENHAGKN, bnh 11.— 
Anot žinių iš Gelsingforso, 
nuo vieno raudonosios armi
jos garnizono atsiskyrė stip
rus būrys ku reivių ir išsker
dė WM) moterų su vaikais.

Kur tas įvyko. de,x«šos n,i 
paduodu.

Turkestane ir Kurdistane 
eina revoliucija. Delta, talžė 
vikų raudonoji nnuija ir ka
zokai tuose distrik touse vedu 
kuobaisiausius žmonių sker
dynes.

Raudonoji armija au kazo
kais taisini terorizuojn vnls- 
UuUUh ir Mduteoa Gltduklc.

4 J ■
■Jf MOTERYS ŠAUKIAMOS 
; VYKINTI PROHIBICIJĄ.

;<-WA'SHINGTON,tal. 11. — 

^Amerikon moterų naeionalis 
komitetas įstatymas vykinti 

’ffia ituri konvencijų.
Vfohibieijos kdmisionicrius 

nayes kalbėdamas konvenci
joje Saukė moteris vykinti 
prnbibieijos įstatymų.

PER MENESI 12,269 
NATURAUZUOTA.

WAfSIirNG’ION, tai. U.,—
Darbo departamentas paskel
bė, kad sausio mėncsiii 12.29C 
svctimiUdiat 8nv. Vals lybėse 
tuduralizavosi. Pirmoje t*i«* 
tojo stovi italai.

■■ ----------------
AIRUA TURtS ATSTOVĄ 

tVASHINGTONE. '
v

DUBLINĄ^, bnl. lį. — Ai- 
įjos parlamento pranerta, 
kad Artunuumiuojn laiku Ai- 

atatovų

* .

(LITHUANIAN DAILY FRIEND)
CHICAGO, ILUNOIS, PENKTADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 11 D., 1924 M.
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Italija Pati Parenka Išei
uiiiQ Amoriknn
viuu rriiiui litui!

LEIDŽIA TIK TUOS, KURIE PASIŽADA BUT 
IŠTIKIMI ITALIJAI

ROMA, tai. 11. :— Italijos kurio žada uždirbti pinigų ir
fašistų valdžia nesutinka. nuo
monėmis su Amerikos politi
kais.

Kuomet Amerikos politikni

su jais gryžti atgal savo tė
vynėn. Nes tėvynė reikalin
ga turtingų savo patriotų.

Jauni, stiprus’ ir praturto-
sprendžia, kn«l Amerika pati ję italai yra reikalingi Itali- 
gali pasirinkti sau nlntiukn-, jai. bet ne svetimoms šalims, 
mus ateivius, tai Italijos' vai- J Tokiems žmonėms išduodn- 
džin su tokiu kursu nešuliu- mi jmsni ir jie galį kreiptis j 
ka. amerikoniškus konsulius gnu-

Kitose KuroiMts šnlvso no- ti vizų.I • Į *
ri Amerikon keliauti žmonės1.. ....

.... .... i Valdžios išaiškinimai.nesiklausiu savo valdžios pa-
tarimų. Jie burinis eina pas Į Fašistų valdžia yra priešin- 
ninerikoniškus konsuJius, gi1 irn- knd italai tarnautu, taip 

, šitie ne vien jiems vizuoja pa-; tariant, svetimiems dievams, 
sus, tau iš ju tarpo dnr jėi- Sako. italui išvažiuoja A- 
reuku tiakaii.esnius. taip ta- ee-rikoii. ten apsigyvena jie 
linai Amerikai vislinus. italu kolonijose, amerikoniški 

politikieriai juo? prigundo bū
ti piliečiais ir poškinus juosKonsuliai neturi darbo.

Gi Italijoje tuo reikalu ko- išnaudoja savo kišeninius, 
usulini neturi darbo. į lr nors vargšai italai <lir-

ltnlui norį keliauti Aukti-1 ba sunkius darbus, nors poli- 
fcon, pirmiausia turi kreiptis į tikierių norams pilnai jmsi- 
i savo valdžių, kuri išduodu dumia. Imt sau iš to jokios 
pasus. Valdžia pati iš noriu- naudos neturi, išėmus lornavi 
čių keliauti parenka, kurie y- rnų svetimiems.
ra tinkami. j l’ž jų sunkins darbus ntiuo-

l’nrenkn Amerikon keliauti kaina vienais paniekinimais ir
tik tokius, kurie nentsižada pažeminimais.
savo šalies, kurie neturi pa- 'Todėl Italijos vyriausybė
siketinimo palikti Suv. Valu- išsprendė pati fvnrkyti i.šeivi-
tvbių jriliečiais.

Leidžin keliauti tik
jų Amerikon. iTns ir paeini

tiems. Amerikai gerinu.

Kį DARYS VOKIETIJA į kų? vienai Eraneijai, negali 
I but priimtiui. Bet tie pro-

SU EKSPERTU RAPORTU ! jektni ir planai gali būti pag
rindu tolesnėms diskusijoms.

TUO KLAUSIMU NU0M0- 
NES PASISKIRSčlUSIOS.

Sakoma, esanti viltis atgauti
Ruhro teritorijų.

BERLYNAS, baland. 11.— 
Vietos laikraščiai plačiai ra
šo apie žinomų ekspertų ra
portų, kurs įduotas reparnii- 
jų komisijai.

Valdžia netaria savo nuo
monės. Nes dar negavnsi o- 
fioioliai to raporto.

<Teėiaus spauda apio rapor
tų reiškia įvairiausias nuo
mones. *

***SorinliHtinini laikraščiu^pa 
žymi, knd Vokietija liepom- 
nris turi priimti -eksiierfų ra
portų. Nes tai vienatinė vil
ties kibirkštėlė atgauti Ruhro 
teritorijų.

Socialistai stovi už priėmi
mų dėlto, tad jiems rupi ir 
tolinns nejialeisti iš savo ran
kų Vokietijos valdžios vairo.

Centro pert i jos organas 
Germauia ir nacionalistų lai- 
krpšėiai pažymi, kad tuo ra
portu norima užkrauti ant 
Vokietijos neatkeliamų naštų 
ir fantų norim* visai annicž- 
ginti.

To afcyvalploje tie visi eta*
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FRANCUZAl patenkinti 
EKSPERTŲ RAPORTU.

Laukta, ka apie lai sakys 
Vokietija, Anglija ir

AmeriKa.

PARYtĮls, tai. n. - 
Prancūzų »pnudn palankiai 
atsiliepia apie ekspertų ra

portų. Nes raportas visais 
žvilgsniais (palankus Franci- 
jni, nors -ekspertai nepaduo
da jokių garantijų, knd Vo
kietija pažymėtas sumas ga
lės atmokėti Eraneijai. Bet 
ta spauda gudriai apsieina. 
Nereiškia entuziazmo. Lau
kiu, kaip apie raportą atsi
lieps Berlynas, Londonas, y-
puė Amerika, kurią norima i- 
velti j Kūroj*1? reikalus.

Ekspertai nepaliečia savo 
raporte okupuotų Vokietijos 
teritorijų. Tik su dideliu at- 
sargtunn pažymi, jog butų ge
rinus. knd tose teritorijose vi
sus ekonominius reikalus ves
iu ir geležinkelitis valdytų 
jMitys vokiečiai. Nes iš lo ji,
turi gauti poliu, ir tas pelinis
turi but ]>avnrlotns kontribu 
cijnL

Kiek turi mokėti.

CHICAGO JE.
MIESTO BIUDŽETAS 

PRIIMTAS.

Clliengos miesto biudžetą 
tarybos pripažintus ii pruve- 
tas yra 45 milionai oifti tuk- 
tančių dol. Tni pirmas tuk? 
didelis Clliengos biudžetas, 
nors majoras Dever virš Vie
no miliono dol. išbraukė.

Munieipaliai teisėjai ne. 
gaus algų pudidinimo. Ta
riaus policntonams, gaisriniu 
knms, klerkams ir kni-ku- 
rioms terliriiknlių inžinierių 
grupėms alga padidinimas p.i 
liktas.

TAIP YRA CHICAGOJE.

Žinios iš Lietuvos
ŽMOGŽUDYSTĖ. raus ji? ?uvo šeimininkei pa- 

------------- - • sake, kad miške užu m šias ui-
N. ĮLVIIVII.IŠKIS. Va- galis. Kaimo gyventojai mo

siu t.» _'b d. š. m. Akniehišklų jau su eigulio žmona nuvyko 
emalis Martynas G rnhu/ėiins. vaikėzo nurodyton vieton, Ot-
grįždnmns iš Kramškįu kaimo rado sniegu užkastų eigulio 
miške užklupo Jurui Mažių,lj lavonų. Pranešta policijai, 
iš l'žušilių kaimo. Biržų vai. Piktadnrys areštuotas ginasi, 
ir dar kažkokį vaikėzu bevn- tad nei tavęs girioje, nei jis 
giant mišku. Eiguliui jtnrei- nukovęs eigulį.
kataru?, vagiliai vežimu iš
krovė. Eigulis apmatavo nu
kirstoj,, medžio kelmu ir pa- 
reikalavi, knd Mažuolis ati
duotu jam kini. Mažuolis 
prnšesė. knd ••įguli? jniu d«>vn 
notii. Eiiruli? atsakęs, kml 

i? <li.\aiml i. Tuomet

(Paip atsižVmėjo garsus So
cialistiniu nusistatymu Užn- 
šilini. * Į Rytas]

NUBAUSTI.

ID

^loiiarclrist^u organai tuos 
projektus tiesiog atmeta.

Įrodei nežinia, kų Vokietija 
pradės tuo klausimu.

REPUBUKONŲ SUSI
SKALDYMAS.

Illinois valstybės republiko- 
nų partijos susiskaldymas efs 
nesveitaton pačiai partijai. 
Tuo susiskaldymu pasinaudos 
demokratai.

Kai-kurie Cbicngos laikrnš- 
eini jau šaukia priešingų gu
bernatoriui Small srovę atei
nančiais rinkimais persimesti 
demokratų pusėn. Nes tik tuo 
lutdu busiu galima sugriauti 
“smallizmų.”

Tarp kitų įdominusios fak
tas yra tas, kad vienas did- 
žinnsių gubernatoriaus Smnll 
priešų, valstybės genornlis 
prokuroras Brundage, nega
vo nominacijos. Jo vieton 
nominuotas kitas
nas kandidatas,
riaus Small šalininkas.

(Taigi, prokuroras Brunda
ge taigia savo tariėrų.

Anot ekspertų. Vokietija, 
j»atvnrkius savo finansus ir 
siibalan.saviis biudžetų, galės 
mokėti kon|ribu<ūjos pirmai
siais metai/ilO iniTionų auk
sinių markių. Paskui kas 
metai laipsniškai vis dau
ginus. Jr iš- eilės penktai
siais metais jau galėsianti 
mokėti 2.500 milioiųj auksinių 
markių. Tolinus kus nn-tai 
pasiliksianti mokėti tokia put 
suma iki to laiko, kokį nusta
tys Prancūzai.

Taigi eksjM-rtai nepaduoda, 
kaip ilgai Vokietija tur taip 
sunkiai vargauti Eraneijai.

Banka, geležinkeliai.
Ekspertai sumano įkurti 

tarptautinę bankų, kurioje 
turėtų tat užstatyta Vokieti
jos aukso nt«argn. Prio los 
liaukos jiagrindinio kapitalo 
turėtų prisidėti visos didžiu
lės Salys, žinoma, ir Ameri
ka.

Bankai kontroliuoti skiria
mas tarptautinis boardas. Gi 
Vokietijos geležinkeliai užsta
tomi už paskolas ir pačius 
geležinkelius turi kontroliuoti 
taipnt tarptautinis tanrdns.

Ekspertai yra nuomonės, 
kad Vokietija tarė* priimti 
raportų ir pripažinti visus 
planus. Kitnipgi jos žinomos 
“renten” markės pradės pul-

Perniai rudenį <’lii'-ngojo 
kilusioje kovoje dėl niaus nu
žudyta keletas žmonių. Trys 
įtariami žmogžudžiai areštuo
ti. G rami jury juos apkalti
no ir atidavė kriminaliu t<-is- 
mnn.

\ aisty bildu prokiirom a-is- 
tentas Pedeii vakar priun-m- 

teismui, jog prokuratorija ne
turinti ganėtinų įrodymų a- 
reštuotus kaltinti.

Visi trys įtariami tuojau? 
paliiinsiioti.

Mažuolis rė/ė jam kirviu kak

ton. Eigulis jnirgriuvo, Ma*
žuolis da porą kartų jam šėrė 
kirviu galvon. Po to prišau
kė iŠ šalies stovėjusį vaikėzą, 
ubu nuvilko eigulio lavoną to
liau miškan, užkasė sniegu ir 

pa-aidino etd Buvusį knr- 
■kdes, k’>J

Buvę Panevėžio stoties vir- 
'iniiikas ir jo padėjėjas UŽ 
kyšių ėmimą ir falsifikacijas 
abudu nutausti ilgam laikui 
kalėti.

Del žydų sjtfnidoj pasirod
žiusios žinutės, knd Farmaci
jos skyrius neišiluvinėjn žy
dams leidimu aiidnrinėti vais
tų krautuv*1?. minima? aky

tu vaikezą pri.-iekdęs. kad me- riu? praneša, knd žydai yra 
ko apie tai nepasakos, abu gavę !K)% visų išduotų Lietn- 
parvažiavo Kraiiiški,ų so«l-:Voj tokioms krautnvėma lai- 
žiiin. \ aikėzo butu noknnt-1 kyli leidimų. Perdaug.

ALBANAI PAGERBIA 
S. VALSTYBES.

PAGROBĖ PAŠTĄ.

I žpraeitą linkti keli auto 
rnohiiiuini piktadariai ties <5.3 
place ir Halsted st. susistab
dė taip vadinamų “interur- 
bnu” gntveknrj. kuriimmi bu
vo vežama jiiištn ir pagrota 
vieną paštus maišą.

Puškinus toje ajtylinkėje iki 
licija rado pamestų automo 
bilili ir ėuluje fuiliktų revul 
veri. Puštos maišo nėra*

PORTUGALUOS MINISTE- 
RIS SUŽEISTAS.

LTSBONA, tai. 11. — Bu- 
Pol i nirali io'- t..'To mini-

teris Erern turėjo dvikovų su 
valdininku Antonio Mnin. Bu 
ves inmTnisteris labai pavo
jingai sužeistas.

11 MOTERŲ NOMINUOTA.

Per buvusius “prinrury” 
rinkimus Illinois valstybėje 
net 11 moterų nominuota. 7 
iš jų yra repiblikonų parti
jos, gi 4 — demokratų. Vie
nos iš jų išrinktos j nneiona- 
les nnrtijų konvencijos. Vie
nu moteris nominuotu semito.

repnbliko- 
gnberną to-

BERLYNAS, tai. 1L — 
Kalbama, tad Vokietijos am
basadorius Bot. /Valstybėms,
Dr. Wjėdfieldt, matyt, apleis

, x pertų projektai, kurte patai- atimamu štef«.

t
♦ A -S lot;

Teėinus tų piktadarių kulip 
kos buvo pagaminto? ne anie-

-------------- ■ rikonnm, bet Tuntų Sąjungos
Sakoma, jog per kJ?.:’dą nu-1 reprezentantui. Amerikonu 

žudytu amerikonu. nužudytu jwr klaidų.
Albanija jau neriai atsidib,

ROMA. bnl. 11. — Albani
jos sostinėje Tirana ana die
nų |mt penkias miliutas sustn- 
IkIvIus visų nukalą ir darbų 
vedimas jr jnulamentas sus
pendavo sesiją. Tuo 
..t iduota pagal ba

rusi ton uelaimingon padėtiu, 
kad kaimynai iš pasalų jų mė
gina kandžioti. Norima pa- • 
naikinti jai ii<ų»riklnusomybę.

Albanijos vnl/Ižin cnergiri- .’
iimlu gnj i'ntėsi visų galimų priefho 

susekti irnežinomų niJj -piktadarius
>iktudnriu nužudytiems niuo- juos nutausti mi'<nlubinimu.^_

Ir tuo bildu pu- Į 
gerbtu JKI .••ins s„v. Vol.iyi.-F.i2 PIKTADARIU NUKAUTA 

Tnį pirmus Altanijoj tos J
rųšies įvykis. Galimu šaky-,

rikonnius.

(i žemyn ir ji atsidurs labuiru i 'nlMyls-s legishutun, 
blognn jiavojnn. '.

Eksjiertai džiaugiasi atlikę 
gražų darbų. Bet tegul pa
lankia, kaip apio tų gražumų 
atsilieps tie, kurių lėšomis tie 
plauni sustatyti.

• ė-------------------- r-

APMUŠĖ PANAKTINI.

NESIKAUS SU RUMUNIJA.

MASKVA, bal. 11. — Ko
munistų internacionalo vyki
namojo komiteto pirmininką* 
Ztaovter Petrograde talbėda 
mu iteritU, jvg Korija nnl

3 plėšikai užpuolė Murray& 
Niekeli, vaistų importerii, fir
mos ofisų. 2008 Artbiugtnn 
st.9

Piktadariai senyvų panakti
nį ajainužėj suskaldė du “scų 
fu” ir su 100 dolerių pasprū
do.

BLIUKSEIJS. I»d. 11. — 
Belgijos valdžia pagalinus ė- 

kjnu an Bnnninija dėl Bosa-'mė apgalvoti priemones apie 
skolų atmokėjimų AmeritaL

-Ąj-i-.'-.ta...

ROMA, bal. 11. —StefaflS 
;enturos depešoje iš Alba

nijos sostinės Tirana pažymi-
... ... .. , .agentūros depešoje iš Alba-ti, tautos tragisbja. Nes uz.-1 '

sieniuose kjla sentimentas, 
kad Albanija yra
’nli bdim

Amerikonų nužudymu, sa
komu, norėta jtfikonkli Alba
nijai politiniu atžvilgiu. Al
banijos vyriausybė, sakoma, 
turinti kuoaiškiausius įrody
mus, knd kniniiniugu Albani- 

l jai vaistyki, tas darbas. Tuo 
'būdu norėta diskredituoti Al
baniją.

[ma, jog du piktadariu, kurie- 
pa jingn|^ prisidėję prie amerikonų 

nužudymu, jau nukautu susi
rėmime su žandarmais. g

PINIGŲ KURSAS.
■ • •

Lietuvos 10 litų* 
Anglijos eteri, svarai 
Fm nei jos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Šveicarijos 100 fr.

4.29 
6412
4.22

17.29

Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ 
P E ha i G U S

u

<

5

a U/

PER

DRAUGA”

** ’

tais ir telegrama.

NES. “DRAUGAS” pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. “DRAU
GAS” siunčia per didžiausių Lietuvos 
bankų — ŪKIO BANKĄ.

“DRAUGAS” siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis,



UBTUV1Ų KATALIKŲ 
DZBMKAČT2B

DRAUGAS
a liakynu neuaidiaolm

.......... .  »e.<x>

n

Keti ••>••...••••• 03.00 
OI snBBaenti mofaul Ūkano. Lai
kas skaitosi nuo oiraijmo dlsaos, 
a* aao MaaJg Metą. Norint perinai 
■VU sdissĮ visada reikia prialęa 
M k senas adresas. Finišai sezlan 
etai Btųatt Uperkant krasoje ar es 
preso "Moaey Ordef* arba įdedant 
Btalcu į TKlstraota išlika. 

DRAUOA& FUA. 00. 
8334 South Oakiey Aeeouo 

Chieago, Hllnois,
Tel. Booscvelt 770J

TRUPINIUKAI.

Pernai metų Lietuvoje Ne
priklausomybės paminėjimui 
sodinta “Laisvės” medis. Hj- 
tnetų Lietuvai pagražinti 
Draugija ragina sodinti “Vil
niaus medį.” Kiekviename 
miestelyje tapo tie atminti
niai medžiai pnsodinti. “Lai
svės medis” dar ucsUŽydo ir 
susilaukėme Klaipėdos.

Duok Dieve, kad iš “ Vil
niaus medžio” lininis išaugtu 
patsai .Vilniaus grįžimas atei
nančiais metais.

Ateina žinios, kad prie Bu-1 
munijos sienų, traukiama Ru
sijos kariuomenė. Besarabijai 
užimti. Santarvė buk pra
nešusi Rusijai, kad ji Besara
biją atidavusi Bmnuuijai lai
kai palaikyti. Reiškia, ta'kai 
palaikyti jei norite galite at
siimti. lamkiju sakosi Bu 
muilijai, savo artimiausiam 
prietoliui ir sąjungininkei, ne- 
padėsinnti. j’erkami tuotur

vo užkinkytas katiną surasti. 
Ir pasidžiaugė visa salia, kad 
galy gale gerbiamas katinas 
atsirado. Atsiprašome, ne 
visa šulis. Yra dar ir Ameri
koje sveiko proto žiuonių, ku
riems žmonių reikalai dau
ginu rupi, negu katinų liki
mus.

flV.

Juokas gvalstra.

TOMO AKVINIEČIO 
fiVENTt.

• Fi'ibourge Uuivcrsiicto 
(dveicarijoje).

Šventas Tomas Akvinietis 
•ai yra asmuo, kursai savo 
geni iliitgu protu giliausiai ir 
platinusiai pasiekė ninžinn-

. Žmogaus širdis visuoiuut sius tiesas. Šių melų kovoj 
vienoda: ji turi kų nors uty-, •uė'i. 7 d. jau sukakti sės. 
lėti. P. .. ........is h.-Im-teitai- šimtai metų, kaip Šis didi
lo dažnai imuos padūmuoja: u»iof;us dėl jo nepaprastų

ėius & rfod. 
nns. Pon 
laike Lo: 
kupos Mrg. JĮpsso 
mišių buvo p|)igikytj

es Misiąs 
SGcnevos vya- 

n. Laike 
rta nepap*

iftirgfo V IT V. 30 m, 
Wambley atidarymas Angli

jos Imperijos parodų kalbės, 
o rndio jo žodžius išnešios 
j» visų pasaulį. Tai bus pir-j 
mas karolius kalbėjęs pašau 
liui jau* radio.

Plėšikai.

SVEIKATA-B

MAŽŲ VAIKŲ DANTŲ 
PRIEŽIŪRA.

Pienas turi savyje daug ka
lkių dalelių, kurios .yra rei
kalingos augančių vaikų kau
lams ir dantims, o taip-pat

raštui turiningu pamokslas.

Iškilmingu «posicdis.

1'asibaigus papui įdomu šiu
lentai, Ktudantų korporacijų 
atstovai su vAtiavomis, pro
fesorei, garbingi svečiui, ku
rių tarpe buVQ <i-ų laimi ger
biamus vyskupas Mrg. Beš
ali. Fribourgo Kantono val- 
Ižius atstovai Fribourgo II- 

jas ir kiti1 
taurių Fti- 

bourge salių. ’ĮGDrporucijų at
stovai su vėHovomis gražiai 
rastojo ant estrados. Pir
mi ausin Akademijos choras, 
muzikos profęsorinus Wag- 
ner vedamas, galingais, gra
žiai išlnvjątpjs^ balsais i už
giedojo Sv.’ Tomui Akvinie- 
ėiui himnų: “O Tliomns lauš 
.■t gloria”. ITomioningi gies
mės balsai taip ir veržėsi' į 
pačias sielos*, tfHnmns. Ypač 
kaip tni stebtibliagni skam
bėjo žodžiai: “() iloetor suė
mė luminis”. Pagiedojus šį 
himnų vienas' garsiausių <50- 
h'gijos profesorių Mariu — 
Sula laikė lotynų kalba pas
kaitų, tema: £xcelenlin ra-

! Antrųjų dantų sveikumą#
Idnug priklauso nuo prieini- naudingns užaugusiems. Bet

.... . .. *.“r Įriiiylrių paskelbtas ;v,n‘.uo-! <u«os msiovaiFTJ
"jei kuri Iieistekejo. myli ku-j. •’ / * p ;ų i ui versi toto isfttoė
I,-. „r SUhiUt,. .1,., z.,„.gus „„M,.,,,;.,Itaikų Jo neišsimninmose 

kslo gilybėse, ištrošk tįsioji 
-l'enos inteligentija gaunu tų- 
jį troškulį numalšinti. Šv. 
Tomo parašyti veikalai tai 
tartum šaltiniai, kurie gir
do tiesos ištroškusius, įvar
iusius žemes keleivius. Todėl 
v ta5. katalikų universitetai iš
kilmingai švenčia šv. Tomo 
Akviniečio šventę. Aš čia pn-

nemyli Dievo ir nebrangint! 
amžinos gyvylh’s, tni tuomet 
jis visuomet prisiriša prio že
mės, prie katinų. Tai buvo 
stnhiucldybės laikais, kuomet 
katinui buvo laikomi dievais.
Taip yra ir šiandienų, kuo
met išgaravusius širdis virš 
savo giminijų, vaikų, tautos ir 
gj-viai.!,*, žmonijoj,. raiko!,,
stalo arba savo p,lr9, arba ukl„voi jr pi 5vc,„;., p,„„s 
neprotingus sutvėrimėlius. ] JsaHinilvjfJ katalikų l ni Verai- 

Bedievukni, pamiršusieji J Frilmurg© (šveienrij >-
Diev.'j, neis naujojo kardinolo j<»). kurtame baigė muksiu*: 
pasitikti. Nes išgaravusioms nemažai jau dabar garsių l.ie 
ju širdims gyvinusiųjų žilio-! Bivos darbininkų ir kuriami' 
i rijus reikalų atstovas.* krikš-j*r dabar studijuoja lietuvių

studentų būrelis, 
dienomis prieš šių 

šventę, universitete buvo pra
nešta, kad kovo 7 d. l’niver- 

Norvegija atšaukė proliibi-’ ritėtas iškilmingai Švenčia šv.
Tomo Akviniečio šešių šimtų 

sukaktuvių nuo jo ku

čiouvlftta šulas, jiems tapo ne-,
, ’ . Keliomisbesuprantamas.

j ei jos Įstatymų, kaipo neįvyki 
įerika dar t'

darė. nes politikieriai iš to 
turi gero įh-Iiiu. O jiems pn- 

< biria nepilno proto fauntikai- 
pntriolui ir nepilnu tikėjimo 
sudnvntkėję protestonni. Tie

liamų. Amerika dar to liepa-, motu
iiuzuvimo dienos šventę ir

i.vietė visus 
Ivvautk

toje šventoje da

IJUVIVOIUAB jA t-i IKCAJUB lUUiui • • • . •,, patvs protestonni nori įvesti 
pu Anglijoje ginklai ir Busi- ’. . z ... u.okvkloHe tikvbos pamotais.
jos ir Lenkijos.

pamo
liet tokias, tau! jos visiems ti-

Nors Rumunija yra nusiiiu- , , . ... .„ kt,ų. kad butų dėstoma, kas
kęs ir skolų neatuiotajb kraš
tas, nors dėlto maža kas jam 
j pagelbų ateiti žudo, bet iš to 
gali kilti senai laukiamas ka
ras.

Bažnyčioje.

Atejc kovo 7 d. 9 vai. ry
to jau pilnu Akademinė ba
žnyčia žiumiiii. Lygiai 9 vai. 
į bažnyčių sueinu su vėlia
vomis studeutij korporacijų 
atstovai. * Ir štei Jurp šito 
vėliavų, kurios buvo įvairinu-

ros, kurių pirmieji pantys bvurbinusinK kunni maistas 
30f< kiniečių banditų su «4 gavo. Kaip tik pirmieji ma-Įjsicina iš pieno dviejų dalių, 

anuotomis porėjo sienų ir ui lyčių vaikų dantys -pasirodo, Į riebumų ir vandens, kuris jd- 
puolė SibcrijoH kaimelius, ii reikia juos kasdien valyti; mo randasi. Riebumai yru 

galima su minl<štu Šepetuku? svarbiausius, nes varniena už
Kiek paaugėjęs jisai privulo ’tektinni tyrimo kituose vnl- 
suprasti kasdieninio dantų va giuoee.

mušdami iš ten bolševikų C'e 
kos kareivius.

Komercijos taika.
Portugalija Hollasjdiju

padarė G-ms mėnesiams ko- 
mereijos taikų, “inotlus vi- 
vendt” • »’ ..! *

Leidiia sugrįžti
«

Iš Teherano praneša, kad 
Persijos valdžia leidžia grįž
ti išvytam 1919 m. kunigaik
ščiui , Saloreddotvked. *

Vokiečiai girtuokliauja.
Sulyg Jenbs- ; ppfesorinus 

Abei’io statistika, ulkolih, vai
tojimus Vokietijos įx*r 4 pas 
kutintus metus dešimts kartų 
padaugėjo.

Dailininkas mirė.
Mirė dailininkas Adolphas

Fcrragult Visconti Lugane, 
tio„,s iHinumae juxta Daunį 6veicarijoi J2 mnailus nle|ug
Thomain”. Paskaita buvo la
bai turininga ir į klausyto
jus padalė gilaus įspūdžio. 
Šitai piskaUni pasibaigus

eidamas.

Apačia jurų.
I nžinierius P. Temtes mn-

profesorius Jnguin ln:.kė ant- no. kad tunelį iškasti iš Ang- 
ru pe.sknitą fram iizii kalbu-ljįjns Franeijos jx> Ia Man- 
je. tema: “La pnidentissime'cll’n ntHk(i j fl4
Fn-re 1 Ii omas ši paskaita ,ez on inilliAtnfrere 'i'liomas'Ą ki pa: 
laip ]wit buvo labai turininga 
ir įvairi. Visa publika tnr

mėnesius už 20 milijonų sva
rų sterlengų.

lymo svarbų.
Pirmieji dantys yra reika

lingi, kad palaikius žando* 
formų, kol antrieji jurai rodys.
Dėlto neteikiu jų apleisti. 
Kaip tik kuris iš jų prade
da gesti, reikia vaikų tuojau^ 
vesti prie dantų gydytojo.

Pirmuosius dantis paliųo- 
suoju antrieji pradedant šeš
tus metus, šeštų metų krū
minį dantį galima * judinti. 
kaijio šeštųjį skaitant nuo 
priešakio. Ir dėlto, kad šis 
dantis pasirodo t noru laiku, 
kiufa kiti krinta, per klaidų 
puiuouoTun, kad jis viens iš 
pirmųjų. Jeigu pradedu gesti, 
j s jį dainė nekreipiama, nes 
nmnomn, kad jis iškris. Ypač 
šiuo laiku reikalinga gera

dantų priežiūra, reikalo tei 
rautis jmis dantų gydytojų,nes 
šeštų metų krūminiai duntys, 
t<ii juitys svarbiausieji už vi
sus.

Kartais pasilaiko, kad pir
mieji duntys tuip tvirtai lai
kosi ir neiškrinta, kd net sn-

Keikviena tšeiiu.ma turėtų 
jiinuiausial rūpintis jnrėti už 
lėktinai jueno, taip, kad kiek
vienas šeimynos nnrys galė
tų išgerti po stiklų prie kiek
vieno valgio, o paskui jau pu- , 
galvoti ajdo mėsų.

-------------------------- '■ ,•

DASŽOVIV BVASBA.
— z k < J 4

• DaiyžAivių visuomet 
labai daug valgyli, lygiai taip 
jKit žiemos laiku, kaip ir va
sarų. Gydytojai sako, kad pa 
vargęs jausmu* — jnivasari- 
nis kaištis — kurį turime 
žienuii hnigmnlis. yru iš prie
žasties to, kad žiemos laiku 
buvo jxtrmažai valgoma vai
sių ir daržovių. Daržovių vai 
gynios padaro daug sveikes
ni us vaikus. Kad uuižų vai
kų ndhrinms nebūtų sunku 
įlaržoves suvirškinti, reikia 
išvirus jus. išspausti jivr tink
lelį.

Kinam reikaluuja visokių 
mineralų ir druskų, kitaip ne

• n:
-j’
V

Įniko uuiruooi^ kurie veri- iisai bu.,i. ^r’
I j.....-r............................ .. !žoves ir vaisiai atsižymi jųtam aprimusi klausė. Tik kn- Ūkininkų suvažiavimas. |domiesi lauk įšyuga kreivi. į ... . .

dn nelindo tų. nepaprastų ty-1 Paryžiuje Franeijos ūkiniu : Kreivus dantis galimu atitai-?U’l’?ęUn”*’. v®»iBy81

Lenkija giriasi, kad jos fi
nansai Išgerėję, kad ji pra
dedanti mokėti savo skolas, 
kad įvedanti auksinius*pini
gus ir turinti jau $1S,OOO,9(K) 
tam reikalui. Gal tume ir v- 
ra daug tiesos. Lenkijos jin- 
deėiai gerėjant auga kariu ir 
jos jMudputirnns. Pasiputu
si Lenkija niekuomet neišlai
kys ilgai nesusipešusi.

Sustiprėjusi Lenkija dar 
greičiau sukels iš mažo karo 
pasaulinį kani; o tuomet VII- 
hiaus valanda išmuš.

visiems j ra bendru. Visiems 
i.vrn bendra pradžia. Nuo tos 
pradžios vieni jiusistumėjo 
pirmyn toli, kiti prišalo ont 
vietos. Įvedimos visiems l»c- 
ūdrų tikybos pamokų yra stu
miam
prn«

Tuomet protingas žydas tų1 įspūdžio. Vėliava nešė senimi- 
reformatorųi tarpe jiasakė/sini studijuojanti bribonrgo' 
kad “near beer” galima tu- Universitete studentas Kle-1

lą jMirtruukikufo trukšiniiigi. kų Kųjunga pradėjo savo 53ų 
delnų plojimai. Pasibaigus metinį suvažiavimų, 
šiai paskaitai yėl ukndėmijos .
d,ar.,„ KV..ŽM m ki ,i,„,t.v„ k,i,„i vn. dileli,,-

„ i• • .... iri sveikalni.

syti, kol vaikus jaunas.
Gražius dantis turėti, tu^Į 

kiekvieno žmogaus teisė. Svei

jau kibj, Sv. Tomo Akvinie-, . 'ei «vriknt i
pių studentų korjM,rae;.jų. iš- čio garbei giesmę, kuri. lw Uiso dnrbininkni riekalaujaig ‘ __
kilmingai plevėsavo ir lietu- turiningi; žodžiu ypač buvo nubausti kutalikų kunigus

((fonu dnr ir sin?b is 9 Siint-,mirtimi, kad jie neatiduoda 
mečio melodljd? ’Tuo ir hni> (komisarams kielikų ir kitų 
gėri šios brangios visiems ka- bažnytinių brangių indų.

vių vėliava. Graži beturiu 
•a linva taip ir viliojo aki. 
Vienoje vėliavos jiusėji, Vy-

PIENAS — SVARBUS 
MAISTAS.

imas visų į elementarini,.tigf kitoje .tarė, 1:«?.f^aUkaius šventės iškibnės Fri ^1^^ Ba£ny.
radinį stovį. Į kaip ypatingai jaudinančio ,bourge. j 3 , 3 3~

TRUMPOS ŽINIOS

etoms.
Tikrai nėra kito valgio taip 

reikalingo žmogui, knij) j»io-
Knnlinolus Bonriie (iŠ Lon nas ’r j«»» lygniis.

(įvairių vaisių ir daržovių, ku 
Inas gaus visas reikalaujamas 
druskas.

Paprastai, išvirus daržovių, 
vanduo, kurtame jos virė, yra 
išpilamas lauk, ir tokiu budu f 
daug naudingos druskos nuei 
na niekais. Kartais to vniiÂ .
dens skonis neimliomis, liet 
jeigu geras, reikia panaudo- 
ti prie sriubos. Geresnis bu- - 
dns, tai virti daržoves nžpi- 
Innt ant jų nedaug vandens

rėti, o “nenr-religibn” nepa
siseks įvesti.

Mums atrodo, kad fanati
kai bus j>riversti nebužilga ai-

metisus Ruginis, d jum asis- povan{jcnyc 
ta»o rfud. Petras Rateli- guy

deliam trukumui musų scenai ‘ labai daug žalos, 
sisnkyli ir nuo “near-beor,” p'eikalų Sis gražus dalykas at- brista
nes jie jmlys mėgsta tikrąjį, neš nemažų naudų.
Snapsą, bet niekam tieiiinlnnt. I Laiko turėdami. Pažvelkite 

kariais į musų atkarpų. G. 
jieSkanticji veikalų teatro sta- atlyginią^B.

(kino) pasikalbėjime su Enri-| turi visas rcikulau- j(..ijx kad kol jos išvirs vau-
co Putei Komoje pasakė, kad 4n’Ms dūlis, kurių kituose vnl duo nuseks, o reikalingos drujco Pueei Romoje pasakė, kad jn’Hus dūlis, kurių kituose vnl 

'-------»s —s... ,z-. giuoso nerandame. Pienų ga
lime naudoti vietoje mėsos, 
arba kada geriame pienų, rei

negali greitu laiku įvykti Ka
. . . , 10 tulikų Bažnyčios su Angliko-

potvmys ir audros pridirbo',, «J . ■ A ,nų Vienybė; nes norą jias an-
iglikonus tikrojo žodžio pras- 
| ulėje tikėjimo.

| Airijoje lauktina poBtinio ;

Briiucllyje atidaryta taip-

' Chicagos kardinolas grįžta 
{gegužės 11 čL Jo iškibniiigui 
pasitikti važiuoja į Now Yor- 
kų rinktinės delegacijos žyd^j, 
protestonų, Cbicogos miesto 
aldermouai. Prie stoties Chi
eago je jį jiasitiks iškilmingas 
visų tautų ir visų tikybų pa
radas. Y’ra tikimasi, kad pa
rade dalyvaus nemažiau, kaip 
10,000 inarsuojaučių vvųų, ne- 
skaitriit minios.

Įdomu, kaip lietuviai j»osi- 
rodvs? Suprantamas daly
kas, kad Grigaitis su laisva- 
maninis neis. Bet kaip pari- 
podys lietuviui ir protingi 

, įmonės T

Kažkokia Mrs. Pitrber Mid- 
41etown, N. Y. mirdariia pali
ko visų suvo turtų, $490. savo 
balniui- Dar nese»»ai pra- 
MkarulM'jo jx) pintų |uisuu!į 
svarbi žinia, kad j». Coolidg*’ 
katinas prapuolė; dešimčiai 
milijonų žmonių |r*r rudio 
buvo pranešta apie lai: Stiv. 
Valstijų detektyvu biuras bu-

Nebužilga “Drauge” pra
dės eiti musų žinomo rašyto
jo, kim. J. židauavičiaus nau
jas, drauiuliuis veikutus “Juo 
zapas Teisingasis.

Kis atk'uq»oje. Esant di- goję,

j tautinė ūkio ir jinuuonės jia-
imamo, nc.nrekil„ “Dm..- -^BHjos aiubuMdorius Wa rodą.
g„” pordoiite,’iKl taupykite j ]*• E'priittcBs.

No. varau aaliri-. I,K‘U,M "'«os llk- «*>» Pranoia.,' ovvontii(Franeijos gyventojų priau 

- .-v- ~ r - i^18 ^^3 ml buvo nežymus;
i- ir«ie. ‘ Per jurginas 'Anglijos kn- jAidaugėjo tik 94,000 žmonių.

Žilvitis.

VOKIŠKUMO PASTANGOS KLAIPĖ-’ 
DOS KRAŠTE.

(Užlmiga) 
GČi'manizatorių norai.

Bet ką Sitų visa reiškiu? Tai yra tie 
siog |xirityčiujimii£' Iš lietuvio tautinių 
jausmų. Norima varyti germanizacijom 
darba.-, kaip vokiečių kaizerio brikui*. 0 
mitra, jog tni yni ir pasityčiojimas iš |si 
čioss Lieluvo.- Ynl.-l) l»ėa. Valstybinė kal
ba dabar ir Klaip-rios Krašte yra lietu
vių kalba. Kiekvienu* valdininkas turėtų 
pirmoje eilėje žilinti savo vųjstybės kaliny 
Bet Šitokiu <igi|ji<*ij>i tiesiog priešvalsty
biniai veiklumu į valdini akiju. O tokie 

^biiiirlintų vatini »lrį-o Kiųine jaiaukyti: 
Alės visi esame lojalus Klaipėdos Krašto
ir Lietuvos Valstybės piliečhril

Vokiečiai Khrijjėdns Krašte yru ma
žumoje. Kad išlaikius savųjų kultūrų ir

kalbų,-privalėtų krcjitis j i'atdŽių, kad ši
ta suteiktų jiems ir plačiausių tautinę au 
(onomijų. Bet šito ji© neinu no daryti. Dnr 
jie lebehvajoja, kad jie kruŠĮų šeiminiu 
kii ir kati lįotuviui turi reikidauti ir mal

* , duiiti iš jų malonė*. Išdidžiai^ riįtalbiii nu-, 
tingtl&b. gyventojams, kad Liatųvu tik 
tuopieFwntgyi» tikrai ir bujųfc jei ji nūn 
si* Klajjtėdos Krašte esumųja kultūra ir 
tų vyzdžiui sau imsis. Atrodo jų toks 
veikimo* it. koks ironizavimas.- O aršiau 
šieji ir veikliausieji tokios rųlies plonieji 
tai yra tie vokiečiui, kurie ar šiokiu arba 
lokiu bodu Klaipėdos Kraštan palakę. >*’ 
puč ar triunjari prieš kuru ur baro Ulfriu-

Vokiečiai esu 4<skriaudti^ntL”
■ ** *’'* A* *

Kuomet Lietuvos Valstybė iš vokie
čių jMirėmė gelžkeliu*. pnunilcbta stočių 
vardus, kariuos vokiečiui buvo iškraijię 
u ritu savaip perkrikštiję. Taip pav. vo 
kiečiui jnvudiuo suvo vit-šputijfiiųo laiku 
dilutę Heidekrug (t. y. šilų kfriKajnu ar- 
Imi. *inuklė( gal ir daug reišfcha, psiche 
logini* “krikšto tėvų” npsirriBwh«i;) i

kaluujaiue mažiau mėsos.
Pienas turtingas riebumais; 

puskvortė pieno turi pusę .un
cijos riebumų’ apie tiek. ktėk 
vienu sykiu suvalgome svies
to. Pienas taip-pat turi daug 
cukraus.

Kada pienų geriame, gauna 
mo cukraus, rįoburaų, ir Mtgp 
dalių, kurios musų kųnūi pri
duoda daug energijos.

duo nuseks, o reikalingos dru 
akos pasiliks daržovėse. Dar
žovėms, kurias perkame ble- 
šinėsa iš krautuvių, labai ma
žai priedų tereikia, kad pa
darius jas gardžiomis ir ly
giomis šviežioms. t , *

Kornus Mėsinėse gnliino’pn 
daryli labui gardžius, snpy- 
Itts juos į kepamų indų, pridiY 3 
jai pieno ir kepant j»čiuje J. 
toj,, kol paniduo^?’ -Gfltinįa‘* Ąj 
pridėti smulkiui supfaustytų 
salierų ir žolių jįpirų;^^ 
jiaįvairina skonį. 7,

Žemaitkiemį — Szanieitkelimen, Genius, 
— Cullriicn Jennen ir kt. gitą negalėjo 
jie pakęsti, ked lietuviui išdrįso toms 
vietovėm* grąžinti tikruosius senuosius 
puvadinimu*. -Kad Lietuvos valstybinių 
gelžkelių bilietai tik lietuvių Atriboję at
spausti, jie Bhundistai” ir nqurii jaikel- 
ti. Ir pareiškiu savo susirinki/nlume, kad 
Lietuvos Vyriausybė daranti-dirieliausiu* 
Klaipėdos Krašto gyventojam* nuoskau
das.•

Tu i yra trunijiai apibrėžus ta prog
rama. kuria pasistatė “Kultnrbuud”, rai 
škia nusistatyti pricšliotuviai ir priešval 
styhintai. Ir taip veikdama*, visur pab
rėžia, kad jų sąjunga tovuikianti tik kub 
Iutiniai, o atsilaikanti visos politikos.

Autonomiebund'u.

G šito* *ųjungo* visai vertus drau 
gos yni “Autonoruieverbtond.” ftitia* sa
vo vėliavoje užrašė.* autonomija. Ar. yra. 
rei kaina tokių įsteigti sąjungų, knri gin
tų ir rūpintųsi autonomija? No; jog nota 
noinijn kuoplačttusia n«triiri|dą jpkįpč-^

dos Krašto statute, kuris gurantuOjauš)^;^..' 
vi&os Tautų Sujungus. O ir Lietuvos Vdl- ‘ 
džia jnrii sutinka duoti kraštui jriačjaasių 
autonomijų, togu jis tik atatinkamai ja 
naudojasi. Bet šitas ,Autanomtavęrhnpd» *■* 
tur virai kitokių, prasmę: per jį JmUnaD 
turi būti pataikomas lietuvių ištautiųhnas * . 
ir artimiausioji ryšiaį su vokįjHtųroo <Jėnv 
irai* Vokietijoje. . 4
plauko vpkietninkai. net, ir tokių, ku- ~ t 
rję šiandien.pečiuj? Vokietijoje ųodaųg 
pritarimo savo idėjoms randa, ir sūlpi 
Klaipėdos Krašto sąų lizdus, kad Vokut .’* 
tįjoi utsignytm jr įgijus pasaulyje kito- į 
kių reikšmę, Klaipėdos Kraštų/p su jua
ni! ir Lietuvų, galėtų padaryti Vokii^i- 
jos Imperijos prevUrija. ąįfo. riekia tio 
itoonfe, kurta vadovauju tokioms Įvak 
ricina “bimdS»iH.n .............

. Vienu žodžio, Klaipėdos Krašto v<k 
kietninkai /nenori jokiu badu Išsižadėti * 
suvo ištautinfiao darbo. SunkiosĮr ilgos T, 

(kg* kQVJ^ <•»»»
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PRAMATOMI GERIEJI 
LAIKAI.

Iz-nkijos valdymas Vilnimis
(silpni’-jo, nes Lenkijos markė 
• jau yra vienoj valtvj su Yo- 
i kieti jos marke.”

Da-, _____________
”.$quitnblo Life of 

York” vice prezidentas 
vis nusako, kad šįmet npdrou 
dos orgatiiznrijnms Aineriko 
je busianti geri metai, .lis iš 
apturimų rnjMirlu žinąs, knd 
Suv. Valstybėse visoki intere
sai vystosi, kita ir jie tolinus 
kilsią.

Viee-prezidentas pripažįsta, 
jog amerikoniško farmerio 
šiandie dar negalima skaityti 
žmogumi, kuriam gerai sektų
si. Bet. pažymi, kad farme
rio situacija žymiai pagerėju
si knip psyeliologiniai, taip 
medžiaginiai.

Dnvis sako, kad žemdirbys
tė vis dar skaitosi svarbiau
sioji fsuv. Valstybėse pra
monė. Ir jei taip. tai vald
žios ir visų kitu atatinkamų 
organų priedermė pasirūpin
ti. idant larineriiii gyvenimas 
kuogerinusiai sektųsi. Nes 
Kuomet fnnncrys prospt-ruo- 
jn. tuomet ir visai šalini y- 
ra geri laikai, tuomet ir ki
toms šalies pramonėms gerai 
sekasi.

Anot jo. gerbūvis fanuose 
visuomet gerbiu in atsiliepia i 
miestus. Nes larim-rini iŠ 
miestų perka daug sau reika
lingu padargų, mašinerijų ir'lx.ndrovių jikirnQt 
kitokių daiktų.

Beito Dnvis yrn jgilnnkus. 
knd atatinkami šalies orennni 
kuoveikinus duotų reikalingos 
jingelbos farmerinms. kad jų 
teisės butų saugojamos ir ap
draustos.

Gaila, kad p. Dnvis* savo 
nuomonės neskelbia apie mie
stų darbininkus, kurių didžiu
liui ir “geraisiais laikais” 
skurdžiui gyvena. Nes pi
giai apmokami. Pavyzdžiui, 
toki stoek vardų darbininkai.

EKONOMINĖ KOVA.

LIETUVOS PINIGAI.

Anglų laikraštis “The Ob- 
Ferver” Lietuvą laiko geriau
siame piniginiame storyje iš 
visų Europos valstybių. Li
tai Lietuvą išgelbėjo iš nelai
mės.

“ftitą valanda Lietuvos li
tai, Iuj plautinėj tumiio i liekoj 
yra aukštesnis ir už sterlingų. 
Lietuvos Vyriausybė gavo iš 
Amerikos 1,800,000 doleriu 
(paskolų iš lietuvių) ir tam 
tikrų tiekybę aukso rublių iš 
Rusijos, ir šita atsarga ji 
pagrindė pirmųjų banknotų 
laidų. Nuo to laiko valdžia 
didina savo atsargų, sulaiky
dama gaunamus krašte dole
rius ir leisdama litus. Dabar 
apyvartoj yrn C2.119,000 litų 
o aukso atsarga siekia su vir
šum C7,0()0,(KIOO litų. Dole
rių irgi yra apyvartoj, ir 
krautuvėse jie priimama ly
giomis su litais: spėjama, kad 
dolerių yra ap.vvartdje bent 
apie 8,000,000. Manoma ne
tolimoj ateity ištraukti iš apy
vartos mažesniąsias notas if 
jų vieton išleisti metalinius 
pinigus.

Šitas finansinis laimėjimas 
turi ir įdomių politinių pasek
mių. Arnbunuuut konferen
cijai, esančiai Francijos įta
koj, nepasisekė išplėšti Klai
pėdą iš Lietuvos, nes klaipė
diečiai labiau tiki Lietuvos li
tui negu Vokietijos markei; ir

Prieš karų veik visa Lietu
vos pramonė ir prekyba bu
vo žydų- įlinkose. Žydai taip 
ĮMii reguliavo ūkio piodukių 
kainas. Be žydų niekas nie 
ko negalėdavo padaryti, ir 
nors žydų lietuvis dažnai bar
davo ir keikdavo, vis tik jam 
leisdavo save išnaudoti. Bu
vo daromi bandymai su žy
dais kovoti, bet tie bandymai 
baigdavosi ne kokiu lietu
viams laimėjimu. Įsisteigu
sios lietuvių krautuvės turė
davo prekes imti pas tuos pa
čius žydus ir tokiu budu ne
galėdavo su žydų krautuvė
mis išlaikyti konkurencijos. 
Žydas urmininkas saviems | 
prekes parduodavo visuomet 
pigiau, gi lietuvis tas pačias 
prekes iš žydo gaudamas bra 
ūgiai neturėjo galimybės išlai 
kyti rinkoje žydų krautuvių 
kainos. Atskiriems asmenim*? 
buvo sunku su žydais kovą 
vesti, ne lengviau ii davė-, i 
susidarančioms tada bendro
vėms. Peržvelgus prieš karą 
veikusių Lietuvoje vartotojų 

pamatysi
me, jog ir jos kovoje su žy
dais mažai Inimėjo. Neturė
damos pritirusių vedėjų, ne
galėdamos tiesiai susinešti su 
užsienin firmomis jos viena 
po kitos smuko, o jei kuri ir 
ilginu užsilaikydavo, tai gyva
vimas joj? rėmėsi ne tvirtu pre 
kybos principu, bet gerų žmo
nių jin raina.

Po karo Lietuvoje pasirodė 
gyvesnis |>a<’-ių lietuvių susi
domėjimas prekylia ir pramo
ne. Amerikos lietuvių bend
rovės keldainasios j Lietuvą 
iškėlė graž.ų obalsį ekonomi
niai kovai su žydais. Jos sa
kė, jog Lietuva yrn lietuviš
kas kraštas ir tame krašte 
prekylia ir pramonė privalėtų 
būti lietuvių rankose, žinomo, 
leidžiant ir kitataučiams čia 
prekybinius reikalus vesti. A- 
nierikiečin obnbi*? r»rų pn«e 
kmių padarė. Įsisteigė po 
Lietuvos miestus ir miestelius 
įvairiausių manufaktūros ir 
galanterijos krautuvių, susi
darė nemažai pramonės ma
žesnių ir didesnių įmonių ir 
kadangi tų įstaigą) centrai ve
dė reikalus tiesioginiai su už
sieniu, žydai Lietuvoje paju
to, jog jiems nemažas iš lietu
vių pusės pavojus gręsia ir 
tvėrėsi dar didesnio tarp sa
vęs orgnnizatyvio darbo, Gtp- 
ta amerikiečių lietuvių augo 
Lietuvoje besisteigiančios 
bendrovės, koperntyvaiir iš- 
lengva žydus stūmė iš pirmų
jų pozicijų į antras.

Bet štai užeina piniginis 
krizių. Lietuviškos įstaigos 
dėl stokos kapitalo siaurinasi, 
uždaro savo skyrius, o kitos 
visai užsidaro. Paramos 
joms neįstengia duoti nei val
džia nei kitokios institucijos. 
Ners iš ko. Ką daro žydai? 
Jie jau senai Lietuvoje tur su 
darę savo bendruomenes, ban
kus ir atėjus piniginiam kri
slui tiekia saviems paskolų, 
atsižiūrint į reikalaujančių

Šešiasdešiints-penki metai atgal, Gail Bnrdcn 
užtikrino kiekvienai gaspadinei visur, užtekti
nai visai šviežio pieno, sterelizuotose kiekinė
se. Yra keluriasdešimts išdirbysčių prie gany
klų, kur ganosi geriausios karvės, kuriose yra 
priruošiamas pienas pagal formulę, išdirbta 
žmogaus, kur.o parašas ant kiekvieno' įdeki- 
nės yra garantija geriausios rųšies pit no pro
dukto.

Del smetoninių sriubų ir virime, dėl pudingu, 
pajų ir kepimų, yra daugiau pageidaujamas ne
gu šviežias pienas ir daug pigesnis. Kadangi jis 
nesimaino kokybėje, maistingume, ir skonyje, 
°alima remtis ant jo dėl gerų pasekmių.

•l< I iiairil -iiilnnl knip kc|>l mi Ikinli-tiii I’hii i 
ko|aitui, • «, Kiiklinnni kokia- pamoka- nmil u

m mi »i-iii .įmanai

I (I 9 i.
Bitu
B IBI 
■III ■ ■■■ 
•■II

UNSIVEETENED

EvAPORATEp
MlbK

D9IISSiB
tvesaa

Pajai
Pmllncal
Srtobo-

THE BORDEN COMPANY 
IiOHDtN JiLDG. NtW YORK

jus stnvj, tūrių 
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LIETUVOS AMERIKOS 
PRAMONĖS BENDROVĖ.

k'one žymus -kniėiu- lotu. o 
kariu pa-ibaigris ir dirbt II- 

l v< ui“ iš-ikėlus. Jotų kainu nu 
puolė įr |x-r tat ln-ndrovė at
sistojo net pavojuje. Bet ve
dant bendrovę žmonėms išt
vermingiems ir sąžiningiems, 
iš netikėto nuostolio bendro- 
vė Įiauin/ii kelia-'į ir yra vil
tie-. kad į a-i-oks m-tik žino 
nių pitiiuu- ap-iiugoti, bet ir 
Išdilo - e ii n j n k ji m.- ‘atnešti.

Praeitais metais išgauti pi 
nigai nuo Clevelundo wskn-

dalini. kilimu' i »n-1 k11 !'• ■.
Jau .-iiiokni š. užklupdavo

Iii pint A liė> pi |e] moliu i. liet .".t 
-įgaudamas rodės tiek nornui-

Lukui, bot j*-i pa-kolo- ėm<
jai į paskirtą Iniką negali jos j šių m«-tų kovo 4
grąžinti, o jo apyvartos sto-! kių apylinkės gyveuiojai Im- lūs, kad liet nebuvo priimtas

,:i. su Yni tai 
ant kurio-

vis nepablogėjo, jam paskola vo sujudinti itin bai.-an- kru-į Tauragės psichą t rinėii ligoni-J liūdnos atmintu 
pratęsiama. Ibiškia žydai \m,, atsitikimo. D-pr-'ti-- K. 
kredito teikimo laiku nnudn š,Ming<b,“. pa.-ilik-- voiai- 
jasi juomi lygiai su visais iš i minu*- -u’uint ma ii -- -• i .a. i- 
tų j-taigų. kurios tuos kr*-di įš pirk ' ki
(Us davė gį kreditui suniaže- ; /.tauriai nužudė, -ai i mškim I

nėii. Toji-l broli“, -e.-uo ir! i-pylė 
motina, kad ir kentėdami ntn>
.. I.. in;, biu. laikė ji namie 

Apatinio- priežiūros, kol 
ploti-. užėjus smarkiam

priepuoliui, nužudė seserį ir 
motiną. .Mat senesni«»jo bro
lio. kinio beprotis privengdn-

jus.
na.

iš savųjų [Hiramos gnu-'jums -u kočėlu gnlv.i“. išbad 
(Ji lietuvių prekybos ir peiliu nk's' ir suraižo unlvn>

pramonės įstaigoms pasilieka 
laukfi patogesnio įniko, kuo 
met vėl kreditas Lietuvoje at 
“įdarys. o tuo tarpu taikintis 
prie aplinkybių.

Daug amerikiečių lietinių 
dalykų stovio nusigandę, no 
ja nu visko ranka ir važiuoja 
vėl svetur. 1x4 raminsi jų tar
pi? ir atkaklesnių, kurie, ne
žiūrint jokių kliūčių ir apy- ! 
vartų, laikosi savo darbo. Ma 
no nuomone tie daro geriau. I 
kurie ne bėga iš kuro lauko. . 
Iw-t laikosi iki paskutiniųjų.] 
Jei žydai moka Lietuvoje or 
gnnizuotis. kodėl lietuviai to 
paties negalėtų padaryti. > 
pnč amerikiečiai lietuviui, ku 
ricins visuomet su jniratna ga 
Ii ateiti jų draugai ir jinžįs- 
tarni Amerikoje. Jnu laiko* 
parodyti žydam*, kurių šiuo 
laiku i Ii''']'. :j daug p: i ■ ir. - 
mėjo iš Sovdepijos, kad Lie
tuvoje šeimy įlinkais yra lie
tuviai. Jei to neįstengia pa- 
dnryti Lietuvos žmonės, tai 
Amerikos lietuviai lai parodo 
šiame svarbiame reikale sa
vo inicijatyvų.

Gal kas pasakyti jog šiuo 
laiku Lietuvoje visiems, net 
žydams, su pinigais sunku. Į 
lni galima atsakyti sekančiai.- 
Pažiūrėkite kiek iš Lietuvos 
žydų važiuoja į Palestiną ir 
kiek iš Amerikos atvykusių 
Lietuvių grįžta atgnl. — tada 
aiškiai pamatysite kam leng
viau T.ietuvnje gyvenasi

Lietuvi*.

l’iitsai gi. šiektiek t m but at 
sipeikėjęs nt;o savo kruvino vo. nebuvo tuomet namie

žnio-Tas tikrai didi* yn» 
gUF

Kuriu protingai save tvai

ko
Kaip žmogus jaučia troški
mus, —

Ne jie juo, bet jin juosiu* j bin, 
valdo.

(n pati bendrovė 
prieš porą metų

' Vanagu.-’ 
-a\o Įwig!e/n- kiek i- 

-teiig’- Mum- pateko šjų m... 
tu metinė ap\-k.ii(a ir mane 
me, ki.d 111;: u j ■> - k". • 11 ■
lojalu- apsiinoke- -u p :.p. 
- ipa/.i n! i

Kaip žinoma. I»eiidro\‘ -

NAUJOS ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS VIDUS. C.RAND RAPIDS. MICH.

GRAND RAPIDS, MICH. šiek tiek liiiosesnio laiko suve. Vertėtų, kad čia augęs 
jauninau* rašytųjų prie jų.

Musų kolonijoj yra daugy- jnes iš Lietuvos mažai ntvyk- 
visokių žinių ir žinelių.

I rndžioje m-pusi.-ekiiims kilo 
dėl to. knd buvo nupirktu A- |*». kurie buvo paskolinti bnž
__  _ _— ---------------- - nvėios -tat y imti. Išmokėtu

<I<1J1<M1I10 -kolų už lotus ir 
n/.-dikii-iejį mokesčiui. Akro- 
tnvoje turinti Airiogubije ilir 
tmi piimižu ve| ut-itei-miit. 
belldroAe- e-lllllieji UUIliai, 
neš jnu |xlno. Kylant miež
iui pradėjo kilti ir lieiidro
vė- inio.-rvybė- kaina. Pernini 
melą pakilo Ullt Pminu
(mini. kad A krona- neužilgo 
pu ki!- pramonėje, ne- mano
ma lemo statyti dirbtuves. Ir 
beinlioA*- nno-nvyt* ejdi ne 
lik -11-i!y L-iiiti. bet ir pakilti 
nilkšėi.iu. Jeigu bendrovė Lie 
tiiAuji ti.liūtį Aiiiognloji' dir 
litines virėin-i įtekmingai, 
darbo yni ir p-lno buvo kur- 
-iiiiaudotas praplatinimui * Vi 
Inio* (ten pat). Tytnvėnuosc 
Matomos dirbtuvės. Triobe- 
> ini jų u p:i ' i or 'iru
užstatytos; m-beužilgo mano
mu pradėti veikti ,aM*klnin- 
gni. Bemini i imant liendrovės 
stovis yra toks. ka<l turtu ? 
fjerviršijn skolas aut $134- 
420.72. Kuomet to turto per
viršį pasieks pak'Ili j tokio 
laip-nio. kini grynas peliui.- 
ateit grynai- pinigai- yru 'i- 
kiiiin-i. kad šėriniitknm- on- 
mokama ir geli <livideiltui.

Gana pasakyti, kad Im-ii<1- 

rnvė ne žemy 11 eina, l»cl au
kštyn ir kad apie baili.rali 
jimą kalbu- la ia. |‘i igą.-iliiit i 
žmonė- įiesąžining-.ii vedamų 
laisvamaniškųjų bendrovių, 
kuine nunešė šimtu- tuk-lan 
čių dolerių žmonėms, gali pi 
sidž.iuugli, kud šį katalikų 
žmonių vi-ilninoji ljendrovė 
nors ir nelaimingoje padėty- 

’atsidurnsi dėl nepraninty

kaip sukrus korespondentai leiskime musų Vyčiams pra 
rašyti — pilys pasidžinugsi nykti. Prašykime visų kas
• - U* «I • • «>i »rui v<«i• Va a Yubon •• :

rastų, rodos kad ir panorėtų, 
tik paprašykime. O verta.

ta jaunuoliu. Jaunuoliai, ne- kini musų Vyčiui gerai gyvtin jJc . , , , ,, ,
tų, knd kita* kuoi«* “stibi-P'/ pradeda vėl ui
’ lt: ....l.it.M, etlrala tm.

tintų”. Rašykime korespon

R] .4’.r.w

orgnniznnja*i. Negera 
tik. knd Vyčių kuoi>n lyg ap

K. V—b. mirusi. Gal po įvykusio p. 
• ... ... - Nujaus prakalbų kiek ataig-

TK SAVUOSIUS, riebs — susti prėn. Duok Dio-

gflli mnrns pagnlliėti, knd ne-1 neikime darbą, ne

laukdami nieko imtųsi gnnizuokimės. Pavasariu! nė-

ti aukštyn ir savo tikslą sie
kti. Sužinoję*.

darbo. Man rodo*, kml daug 
galėtų padėti darbuotis Die
vui ir Tėvynei musų gerbia- 
mos vargonininkus. Jisai

ra įniko 
darbą!

snausti. Jaunime į

Vyti*.

“Jei nori, kad sektųsi pa
saulyje, nuduok rimtai klau
sąs moterų, turkiu, bet jų 
patarimų nesek.” u

K. Namy.
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Blaivybės 
Dirva

PR0HIB1CIJA SOSTINĖJE.

Suv. \ aisty bėse gyvuoju 
pruliibieija. Ir jei ne kur ki
tur. tai sustineje \Vubliingto 
Ile proiubiciju tuntų žydėti. 
Tm< žvilgsniu iiucioiiulu so-sti 
ne turėtų būt pavyzdžiu vi
siems kitieuis miestams ir vi
sai šaliai. Tuo labiuus, kad 
tenai yra Kongreso sūdyki. 
Tenai nuknilę veikia pulkai 
prohibicinių fanatikų.

Bet tikrenybėje taip nėra.
Jeį tikėli miesto Washingto« 
no policijos viršininko prane
šimoms, tai nacioiialėje sosti
nėje su proltibicija yra kur- 
kns bloginus, negu kituose 
miestuose.

Policijos viršininkas prane
ša, kad proliibieija sostinėj’ 
eilinio naujos rūšies kriiiiina!.
'lai “bo-.tl.gi riai" ir “šnin- 
gelninkai." Pirmieji svai
giaisiais gerumais pirkliauja, #7 
antrieji tuos uždraustus gėry-

a
U
3

v-
s

s

mus pristato savo “kostume-
riams.

Nauju kriuunulistų ntsira- 
dyuias jmdaugino policijai dn-i4 
rlx> ir pareigu. '

Anot viršininko, girtų r 
nulių areštavimas pasididino. 
Proliibicija padaugino skai-į ? 
ėių p'Z’šitnn, vagių ir kitos 1^ 
rūšies piktadarių. I

Tai nėra prasimanymas.1 
Policijos viršininkas paduoda j 4 
vien tik laktus. Ir jei taip, 
tai paeini proliihicijni tenka e 
morali* smūgis, gi probibiei-Į jįį 
mostams — šalto vandens ę, 
katilus.

IUGS
Specialis Prieš-Velykas Puse kainos Išpardavimas Karpei u ir Linolsum
18X36 DIVONAI VELTUI KIEKVIENAM K0STUME8IUI

MEPatiaET
Viskas

aiiiiEiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii
Del Šių Švenčių

Del šių švenčių mes suteikiame progų lietuvėms 
moterims pagražinti savo namus su

KAURAIS, KARPETAIS IR LINOLEUM’S
Mes padarėme šį išpardavimų

Tiktai Iki Velykų
'.aBlHRBHHHESEKIEliHfcSHHBnHir

Beveik Už
Jus galite atlankyti kitas krautuves kol jus ateisite čionai 

ir paskiau sulyginkite kainas. Jus pamatysite patys kiek 

jus galite sutaupyti. Mes galime tai daryti, nes mes esa

me didžiausi kaurų ir karpe tų pardavinėtojai West Sidė- 

jc ir perkame daug tavoro už pinigus.

Todėl mes galime sutaupyti jums pinigų ant visų dalykų 

kokius tiktai pirksite pas mus.

Mes suteikiame išdirbėjo ir musų padų garantijas ant 

kiekvieno dalyko pirkto pas mos, tas užtikrina jūsų už- 

ganėdinimų.

PLAUNAMI BATHROOM DIVONAI, VISOKIŲ 
SPALVŲ PO 59C VERTĖS $115

Puse Kainos

VIEKkNU’OSE iiuo sau- 
siu 1 d. “uždaryti visi trak-Į« 

Goriai,” lx-t — žiūrėk, ir jmi- 
reina iš kažin kur ijiUmi “uiė-Į/J 

gėjai” “jsivnišinę...” Vadi
nas. yra kiaulinės, kur pana
šus elementai slapstosi. I* 1 « 
domu žinoti, ar yra t«>«. kurių £ 
tai dalykas, daroma kas, kad Į J, 
panašius apsireiškimus išgy-L 

vendinti.

— Ar tu viena druska uiai-|ų . 
tini karves? —

— Kodėl Tamstyte! —
— Tavo karvės perdaug ge

lia vandene. tjUo ii tiuiidie 1
atneštas pienas visai vande 1 Ąj 
nuotas. — I

Musu o
Ak

Herati Wilton Rūgs. mieros 9x12 pėdų paprasta 

kaina $148. uusu kaina tiktai $99.50
Lincoln Vcivct Rug. miero3 9x12 pėdų parsiduoda

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $22.50
Bird's Rug. mielos 9x12, šiame speciališkame išpar

davime tiktai ........... ..................................$15.59

Stori Axminster Karpetai, mieros 9x12 pėdu napras 
ta kaina $75.00. musų kaina tiktai . ....... $39.50
Bird's Art Keturkampiai Karpetai, mieros 9x10 pė

t,klii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7,58
Rankomis padarytos langų kurtinos dabar tiktai 69C
Maliui V/ii ten Rūgs, mieros 9x12 pėdų paprasta kai
na $129.00, musų kaina tiktai....................

5 Bird’s už keturkampj jardų, specialiam išpardavime

| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69C
| Karpetai paprastai $2.25, musų kainų už jardą

| :'ktai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.45
| Stori Velvet Karpetai, mieros 9x12, paprasta kaina 

Š $45.00, musu kaina tiktai .... $25.50

Ni. Goodhartz, 1362 So. Halsted Str. Netoli Mos Gatves
Atdara kiekvienų Mikuių 11,1 jo vai. .SeUciiuiui* iki o \ui. y*»kaiu. uui.e n-p.auuknuo.

‘’tcp*’

LABDARIU SĄJUNGOS REIKALAI.

Kunigas Vienney vargšų šelpėjas.
I

Mventa- .Jonas Bapti-ta Marija Viiin- 
ney gimė l'ianeijoje. Dardillv sodžiuje, 
netoli Lvono, gegužio S «!.. 17S<»., mirė 
biidaiuas. Also klebonas rugpiučio 4 <1.. 
1859 . .lo tėvas vadinosi Motiejus Vitui-, 
ney, <» motina Marija Belnze. .Jonus nuo 
pat mažens atsiŽMie jo maldingumu ii 
darbštumu. I!) metus eidamas, pradėjo 
lankytis. Bet mokslas jum nelabai sekė-1 
ri. o Įstojęs kunigų s. numirijon. vosii“) 

Vos jų užbuige ir liktai deki jo niii'din , 
gurno (iiiool.lio .-klijais Simonas įšve
ntino jį Į kunigus 1s|."» m. Išbuvęs tris 

metu* kana ndoi mm pi c kluhnnn M. 
I5»1b y. knis jam juriiui* bmn pataręs 

eiti j kunigu.-, iap.i pa.-ki 1 tas klebonu į 
mažę. Also |>uiapijų, netoli l.ymio mies
to. Čia atvykęs, po kiliu metu Įsteigė 

iifišlnitėiiis ii upleistnim mergaitėms' 
piieglnudų, pavadinęs jų “Apveuda,”

kuri paskui tapo pavyzdžiu Misoms tos 
rūšies prieglaudoms Frnneijoje. Tni , 
prieglaudai kun. Vieamiey daug turto ir 
triūso padėjo, bet Dievo Apveizda ki
taip surėdė. Prieglauda 1S47 metais ta- ; 
po uždaryta. Klebonas gabjo dabar 
dauginus atydos ir liuko pašvęsti ausi- j 
lėjėlnj nt vertimui, išpažinčių klausimui 
ir Dievo žodžio skelbimai. Taip dar-' 
bundamasis priėjo prie to, kad į parų ' 
j .o še.šiolįkų ir daugiuos valandų išlai- į 
įlavo bažnyčioje. rytų — vakarų pamok- j 
sius sakydamas, išpužinčių kiuiisydarnus, 
Imi kilnu tikslumu* z.iaomų reikalus at
likdamas. Žmonės pradėjo keliauti j

Alsų iš visų l'raiieijos šalių, <• n«'t *r •> 
kitų žemių. Mažus Also miestelis, pra
garsėjo pn visų Prancūzų ienię ir aut 
gili*. j»o \ isų pasauli, kuomet jo klebo
nas po minini Popiežiaus Pijaus X 

l'.Hlo m., sausio S d.. 1u|mi pripažintas 
šventuoju. Kunigas Viunmv taip buvo 

užimta-, durimis apie žmonių sielų i-gj- 
nyaų. kad pamirsonvo ir savo kūnų 

valgiu |,a tipriati. Taip aje i'iiariiela 

mas, daėjo iki to, kad jam užtekdavo

stiklo pieno arini net stiklo vandens, 
duonos riekės ir kelių bulvių j dienų. 
Dnžuui valgydavo ęrį/damas iš bažny
čios j kleboniją, nes visur buvo pilno 
žmonių ir bažnyčioje ir klebonijoje, kū
lio laukė jojo : u įvairiais reikaluis.

Ki.*» metai- atkeliavo tiialditiiukų iš 
visų šalių apie dvidešimts tūkstančių. 
Žemiškų turtų jisai nelinko ir pi-igai 
jo kišeuiuje ilgai nepabuduvo, nes daug 
vargšų jais š<-l|>dnvo. Kol gy vavo naš
laičių prieglauda, ten savo turtus įdė
davo. o už dnHus. — neturtingus gelbė
davo, kn-k tik* gab-dmuas.

Piktos dvasios neramina klebonų.

Kadangi kum Vianiiev savo maldin
gumu ir įlail»šiūmu, gražiu ]mv\zdžiu ir 
užimtus du'bais apie žmonių sielų išga
mų daug jųjų prie Dievo atvertė, piktos 

dvasios siųsdamos iš keršto, visaip pra
dėjo Arso IiIoImuiu varginti: tai per nak
tį IM-Izdavosi kbdionijoj, išversdavo sta
lu*’. Imki irs, aiid..rydavo duris, langus ir 
kitos šjstsus rodydavo, kad tik neduoti 

kunigui pasilsėti. . Vienų kurtų net lo

va uždegė. Jų pusiau apdegusių lan
kantieji klebonijų ir dabar gali matyti. 
Tad |atsklido gandai po visų jmrapijų ir 
apylinkes, kad Arso klebonų piktos dva
sios užpuolė. Vienų kartų, kuomet kun. 
Vianucy nukeliavo j kitų parapijų ant 
atlaidų, pradėjo kunigai pajuokti ir sa
vaip tuos prujovus aiškinti. fSokė, kad 
kun. Viunuey lubai jiastninkaujųK. hu- 
iih’iikėjęs ir toili’l taip tiktai galvoje 
vaidenasi, o ištikrųjų ton nesu jokių pik
tųjų dvasių bauginiauj.. Kun. Vianney 
nieko ant to ueatsukė. Kuomet visi ku
nigai sugulė, knd pakyla bildesis, truuk- 
suins. Inddų mėti mas jp visų klebonijų, 
jog visi kunigui ir svočiai persigandę iš- 
Is'-giojo, o jis, juu prijiratęs prie tokių 
velnio 5j»oftų gulėjo sau ramini. Hinnų 
kurtų, kuomet jos pukulė bildesį jo Ule- 
bonijoje, tai, kaip pats kun. Vianney |iu 
šakojo, peraigandęs drebėjo kaip medžių 
lapai, bet (Miškui Atsidavė Dievo globai ir 
\ alini ir velniu bauginimų nesibijojo, l’o 
lo atsitikimo svetimoj kleljonijoj ir kiti
kunigai apie tai persi tikri no. Taip a(n*n3o 
visi tik kurio jo gyvenimų pluėiau suru-

’•* t-fiė. ' ' r \

Kunigas Vianney visa savo Brittnu 
numylėjo Dievų ir Jom pasišventė tar« 
nauti, už tat jis ir vargšus mylėjo, juos 
gausiai šelpė savo turtais, kuomet pats 
neteko ko valgyti, tai jis jųjų suftnkta 
duona maitinosi. Jis tų darė atsiminda
ma* Jėzaus žodžiui; “Kiek juidarėlc \ie 
nuni iš tų Mano mažiausiųjų brolių, Mau 
padalėte.” (MaL XXV, 35—40).

' Mylėdamas Dievų, mylėjo Ir artynnis 
už tat jųjų išganymui pašvęsdavo daug
iui k o, ar tai jiems- Dievo mokslų skelb
damas, - ar tai klausydamos Upuainoių,

L ž tat- Ir Dievas laimino jo darbus ir ap- 
dnvnnnjo dūleiių Dievo paslapčių ir žmo-• r • /
nių sųžinių pažinimu, stebuklų darrinu

* •* z»4
Daug jis nusidėjėlių atviSlė į dorus kelių, 
daug bedievių atverto pnu Dievo. Norint 
jo vfoų veikimų pažinti, reikia perukai- 
lytr jd gyveninio aprašymų.

Mnms lul>darloxn> paliko jis gražų 
j avyzdį, kaip ir tuos turime nesigailėti 
savo turto vaigšams sušelpti. K. Ą K.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
MONTELLD, MiSS.

Užuojautoj j areukunas šioj 
kolonijos kataliku dcl 
gerb. kun. Garmaus.

Bnl J tl., 1924, laikytume
-m-irinkimc b’ialeiaetjo- t> lo 
hkyritiue prie kuriu priklatt-o 
12 kntulikiškų draugijų, ap 
vimdą savo Itėgmtėiub reiku- 
lu>, jtukėlh kiminini.-} ka*l:nk

Bet miugok, Dieve, jeigu ku 
ki* kunigai k»r imi .- pa.-n 
ki.*, kad telkiu tėvynės prie
šą nubnu.-t, u jeigu Utį prie tu 

fii.hjh lu kataliku.-. I tni ne.-

I likų vihUOUielię Aleli dvi tu. vo vi-okitj STO- 
kini mes i'tuniame muksleivijų gimt' m-g UŽ-gu 
Anivriko* ir Lietuvo* ir k i! ■ š..- veikalus i
niu» lubriuriiigu* durim.', ju* ta d. Imi. lu d. i 
lai* ' antanini tutini! tiv.-o*. Ims pu;.-laivių* 

K«'il:*> jie tiiUMj kunigiją 1'''lizdu.-.
Ii litus visus kataliku*. kolei i Prie sUsUltVI' 
mes katalikui nesu.-i prus i m ir sU 'i' 1>* huhi ».< 
įiesiisiorganiž.iio.-im. būtent

luikytų laikraščių, kiniu pa- Ii visus katalikiškos draugi 
šiip:n Krt liaus muk.'!:} ii vi* jo* v i.-u*e kolonijose ne*tu- 
ką, ką kilta.ikai geibia, tai j P” Kotalil.ų k i riuraeijn* \e- 

liui.'U Ini>v„numini įm1, -avi. I!,lvn-
si indu imt Ii: kunigų jilu.-'.i' la ki : n-s k..tulikai gul«
ši} 1.šėlai- žudžmts
t tirt tugns žmogus

'UklŲ
n n t

kui-
gal

gerb. kun. Gurinau* bylos su vinto valkatos nevarius.I
‘‘Sandara.” į štai dabar imt g»'i i». kun.

Kadangi gerb. kun. Gurinus (laimutis užpuoli ,Hr savo 
musų kolonijoj kuils-jo du * juanių kum jisai tvilko uno 
kortu taip gyvai, jautriai ir' katulil.ų n tikus kultūros rei-
lK-šališkai apie dn kurtinį Lie kidains. ypitingui, katu i nm
tuvoa jmrigjinią apipuKukoju nuo kataliką L. L. Pusk. Bo-
ir Italbėdnuinn npie Lietuvos 
vidujinius priešus — išdavi

nus. Bešnliškui žiūrint, kum 
teiktų musų laisvamaniam*

kua tėvynė? jutiiuerkė juos, j nų imis.
nežiūrint kokioj srovėj jie Į Kam mes norim, tam ati- 

priklausyti}, o kadangi ju vi’ duodam. Juk tai u.t:m sava.-
nmiučiu didžiuma tokių vra u<. K,
tat u/.t ii mu.sų laisvi.imiiiin. 
ir įšįitbi imi gerb. kilti. \>af 

maus.
Kai[> utinis metais, !:•! va

i a . maniai iu-_-.-i

I 1 '.liti

U .1
J 111 (1111 
' ’; I a

tl >•_ 1’ rU.r knti^k.*i«(i' .1 Kirtimi!* O

r; i •< i • eiki i • j 
kur. K »•».įriti! .1 l.jnkut 
L » I. n- . J 1 ».u Ifaib k ..f J
riitUA. J. ?.!• dm, ll.illht v J h t

r ium t

Mkrub (»«'. M h r i«! oi n 111 |l imi.ti
lt
h tl
t a *,

r
x

utį, i i < i.i

n .i 1 • m
t liti • ihtrii.llri \

1’ Žalia-

šilu tart organizuotą, galingą 
y.oiif su\ u bromuos iiur.i'riti 

sietii-> nuo tiesos ir doros k- 
Ho; štiliu su savo purvina 
iv pilna neapykantos t juiudu j
nnt Kristaus mokslo ir Je
skelbėjų kunigų, nes jie yri
doros mokytojai jr kelrodžiai
j Amžinąjį gyvenimų.

Musų katalikų siuitose tu-
lėtu Imt vien tiktai katuli

J. Kudirka, J. i' 
Markauskus, J. I 
M.ieri ai'is. 1' 
jum- už tai!

Kuri'- nelii.il' 
ne I. bal. 1'! d.

i '

i bei lltisill

SV. KAZIMIERO SESERŲ 
KOPLYČIAI A’JnO'I

pru.ųjtaa; nuo 21 o s kovo iki
7 ai d. bal namo.

.'V *L.ill i> l'ritalfl. m ' 
Joni*, i'omhrlilęa, ii 
l‘« ironrtė ?-irtauli.

. , "im Kvi< llticnv N>
kiški laikraščiui, luoaii j.-u- ;m ». i- Huuna*iu.
rodysim susipratimą ir susi-
lauksim j'iignlbo. m-t ir mi) 
ue.u tikybu- priešų kaip" ! J

Ii pi įsipilk ii I.. L. Bonų, taip | tini ugi katalikai.
I. i>, I. alūnam nr. 

utn ,.ab'|i' I.
"i i In

i’i
•u\n atvažiavo auka rin

l/« Jžnyorni'. X. J 
Krv. Pr. Mr*kati*u' 

II M n! r uite P t
Ibi I* 1 ’a tu rinu n.

• p-irupl
>?L (MI

n Yt»rk
I G on

\ • e k 1 u.dU
Uit Jlt t Ut 11|

li.vO
1.1 O 11 h|\,M

II i t» <«0

X i i’ u; l.l«>n

I i pa "mgu' *t" a< •.i»m 
,ii . k,.', tlil.ai dm i.m !a ti,
rimu m.nujauto.- žed| puti*.:

manių levas, dr. Šliupai va- kįį Xn'.ke\ ičin-- .-o Zogieiia į kini. Giu inui ir kitiems luini
žinėtiamas Amerikoj j»o li« 
tuvių kolonijas rėžė sjiyėiu. 
kad ateity iš bažnyčių 

• svetainės, o vnrpinyčbe 
toj varpų Ims luinieai ;
t i. tai lais\ ;'.m:ini..i *
vui linksmų katučių pnplod.. 
vo.

bll
vii* 

! a -

[arba Kiliomis butų galėję 
nors maišus prikraut jiems. 
Mes katalikai jums to liepa 
vydėsiai. Dar \ m Lietuvos 
I. I‘a-!, u!"- Ibiui,, pasipirint 
ii dalyki! '■iviškinms.

I b l kc: 1, i musu k uiiig i ja. 
kataliku* iateliueiitus ir l.at.i-

D A K T A R I

gaut-, kurie gina viešai Kris
taus idėją ir katalikų reika 
kalu- ir kurtu |<nžndam mo
rali/ ir pmigišką paramą šios 
l.iiiotiijo*- katalikų. Turim iii 
tie-, k a I u kilu knluiii ją ka 
i.: b i- a i Uitu tu iie.i t.-j-aiii .

l ’ui. ra.t i ji t • ’J .--k} 11 u-:
M. Abračinskas. pirm.',

0. Dubos:ūkė. rašt.

’G D - ą »
1 1

t.f I .i J. > ■
y- u • ., L t i j « r p v 

l^.t kv » < ’hl*'UK‘»
Jlji'/npu liokh-h*. 

Para|i. ChtiACu, 1
j5v Juzrlti Multyk!<*

i

T..<

>1

flotile «ard ISS9 l«-l llMUlrt «.-t1 'IMI

Dr,S,A.Brenza
*•(?» h<>.

fhlcarn UI.
Vai.: I ryte Iki l> plat. 1 pn 

J |>1<H iki • - .k lh»]
• M vak

Dr Mary a 
Dowiat-Sass

• Y07 U 17 M. M 
ut«o I Ik'. I? 1‘cr^. oun i

I tfrl t trak n«c» >
ibi vmJ po purių

Vrlrfati** MerR-J 74kB

Dr, L M. Feinberg
(lydo ap»<-tali»l viaokiu »y»-ij ir 

■ notaru lyti*km. Ufa*.
1UII MadO-on Mrrot 

Ajuup W<->ii-to .!»*• — (1iI.*<«j
a»la-d^» v a fili plefij 7 b rak

Tel. Uoulrvanl 2I0U
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 Soutb Morgan Street

Chicaao. III.

Dr. Maurice Kabo I
Pr.IvlAU . I, ravGydytojoj ir ChiruioaS

4631 8. Ashland Avė. 
Tel. Yards 0994

VftlAndo^*
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet

Nuo 7 iki 9 vakare.
Nįjdėl. nuo 10 iki 12 piet

TeL Bodevard 3686

PRANEŠIMAS

DR. JONAS P. POŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofis^ po num.

3337 So. Morgan Str. 

VALANDOS: 9—12 U ryto
Nuo 2 vai. po piet iki 9 vnk. Į *

Dr. A. Račkus
Gydytojas, Chirurgas. Obi 

tetr.kas ir Specijalistas 
E!ektroterana3.

IŠIMA T0NSILUS —II—F>« mnriBUra.■ l—- K* pv-Ut** Ir l»«>>—IM UnMije.4>—IV Jekie iMivriunZ »rrfh»iAl. Uratui aerrvikt* ertrru.
II I uoj »*l<ju. ir c&JI rtM| <Urbw.
•Gell-«U»rV (akmaftli 

Ir tktmn|i Mvumo i>e »>-
prerijas, ru tam iBnwnn mokG 
!1tkenri« priatnivnemU b*J valetMU.

ApfcurtuUrme runpiM rlrrie Jtm<. 
<rf4e vImMm ll<a« paaefc tu torai. Ir Jei

yra rethalao dore eperoeljoa. 
FraUaUaoalJ pataraavtoi# telkia eareefleas
1411 So. 50 Avė. Cicero, IU.
Uflvu MKtarytaa: kaadloa Bu. 1 vbL

pu pIM IBI • vuL vbBbtu. 
Ka«*U«mla Ir —r«d—1» aflaM aid*.ryta*

Dr. A. K. Rutkauskas
ovurriMAs m cnnii'nc.ui 

4442 So. Western Avė.
Te»el. r>U*jetla 41M

Dr. A. A. ROTH

Ofisas 3103 S. Halsted St
Kampas 31 st Str.

Dr. CHARLES S EGA L
PrrkAU «ara olb) po auBKrtn

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

UUotų. Mnlrru Ir Vyru l-'tu, 
Vai.: r>to nuo 19—1> nuo 1—1 
po piety: auo 7 — 1 19 arAata
Nidehon.l.: te Iki 1.

TrkfJCUL, Drrarl aaaa

WESTVILLE, ILL.

GIIICAGCJE.

PRAHEšlHAi.

La> iVrii-gcs Sąjun ,o*. Gcn 1 

i'o Ltrc—voriii ^uJitink.inicuj į 

vyks 7-inkt^dicny, tai 11 d.1 

3. vrl. vakaro, Aušros Viriu
tarap. svet.

Visi buLn.3«i turite atšilau 
Valdyba.kyti.

Sv. Kr-sūuicro Aknd. Rėra. 
Narėms.

S \ Kazimiero Akad. Rėm. 
Di -jca susirinkimą j atidėtas 
is priežasties Verbų nedėlios.
S.:s:rinkmir.3 bus seredoj, bol. 

1324.
Valdyba.
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Draugai Tautiečiai!
‘ Prršrj pabandyti HELTtlAR ir 
daž coti kodėl tūkstančiai jūsų 
dratgn tautiečių labiau myli HEL- 
MAP n^tpi cigaretus pigios ru- 
š'es.

HELMAR susideda iš 100 gry
na iurk'ško tabako, kuomet ki
ti cigaretni daromi tik iš papra
sto tabako.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni —

kartonosnpekiuoti 
skrynutėse. lxd ncluzių.
riELMAR
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: JGH:.’ G, KEZLAMiS

Gencralžs KontrsJriorios,
si įlyli.jjis ir '»'i,ų ruimų 

'' } I >
i32 9 Vv’ot 24 th Street 

Chicago, III.
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GAVO PINIGUS LIETUVOJE
KURIUOS SIUNTĖ PER ••DRAUGĄ" 6IE ASMENS:

Dcnihevii iuiič l'i-š. ( Detroit Mieli.)
MHrliell Kr.
Radr.evičiit- .1 mrz:i.- 
Akizun m.- J.
Cibulhki.5 Petrus 
Puvjlionih Jonu.*.
Kupčiuium Adomus 
Zuptie l’r. (Si. luini-, Mo.)
Jonulis Suloinija 
Alnliunkas Juoz.
Mareinkevičiu* And.
Kvintec-ki.* Ant.
Pel. Stoekiis ( Ko. <-l<ind, III.)
Žilviti .* Jonus 
ftikšnn Mykolu*
Pctrylu l’r.
Ig. Surudoin.-ki- (lub'giania. ) 
č'ckuilis Joim- 
Aloknu Jonu.*
Juodis Ktlll'i-

Aleeevii Ui- \ . ( telegDiliui.*)

AJ< khuurirnvieni Si. (< im-ugo ib i--bl.-, iri.) 
lUųJieiiė EI/..
Kuein*kuit" II. (Cicero, III.)
Sulalkti Juim.* (E>.|»«»i|, Pu).
KtMiAVM-e J. (t.'in ru, III.) (dll -iuht . 
Yeželuitė Kon-t.
Murkus Petras 
Tomošiiiiui* Joriu*.
Urbanavičius Ibk-IL (Drodley, III.)
Ra-v. J. Dakiiy.*
Matas A. (Cicero, III.)
Mockų* J. (Cicero, III.)

DRAUGO TINIGę SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oaklr.v Avr Tti. I»u.«
Atdaras ko'riirn^ iA*kyru* bvv»'i*di'>{uua iki 8 v. t.

NORĖDAMI
LIETUVIAI GRABORIAI

Tušcfunaa BooietarO 41M

A. Masalskis
riRKTi. rAUDi.i/ri ak mai
nyti VISADOS KlteiPKITftS 
PAS Ml'S. TAS JL’MS UL’3

’s’ Arnos,

L. FAUI0NA8 C

809 k 5Sib SI. Chicago
Tel. licukvard B61’ Ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO KARTUS. 

Pikrltmingai rionrUm piaixua ir
a Pardiuidam Miyakt'rtea.

3307 Anburn Avė. Chicago.

Michael Jasnauskas &. Co.

REALESTATE
I’erkjinte ir pnrduodnine 

nnmii*. lobi*, turimi*- ir biz 
uju.*, skoliname pinigu.-, m 
šiiiriniiiii'- tiumu*. langu* ir 
rokiinrim- j gcrium-iiis kom 
lianiju*.
Prielanku* ir lm-ingus |mi 

turim vi utn* užtikrinta.*.
Kreipkilėh žeiuiuu duotu

mlrcMi: 2259 W. 22nd SU.
Phonc Conal 1295. 

Chicago. UI.
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Ctuaco. UL 
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Halkala mcldilu at* 
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BddluU.
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AR ŽINAI KAD
-l.ooo merų atgalimi L'gvpte 
l.ii'ž-r gmjiimiA lnivu laimi jrn- 
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} m lai iiioil<->Tii*kaH išradi
mu.*, kuri* jve*ia Suvienylo- 
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I 'i"ipurli'Wii, \. Y.T Ar ži
liai, kad dvidvšimlH IL Ima! 
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daugiam* kuip 2< > papluktųjų, 
ln-i jo- yra da nyk tiek vorUf
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CHICA GOJĘ
NEPAPRASTAS VARA 

RAS.
šaukė ją net k«klą kurtų. .1: ii apie moteris nėru ko Imlltė-li, Į Jei Tnui'tn tnri mulą nr di 
buvo įteikta <n»žu> gėlių bu..'j<»* vis pralenkia vyrus.

ORAS.

. CHICAGO. - šinmli- i- 
dolics npsininukę; mnžn nt- 
mninn leniperntiimje.

IŠ A. ŽEMAIČIO PAVEIK- 
SLU PARODOS.

L. VYČIŲ CHICAGOS APS 
CHORAS.

kietas, (j. Bogdžiuriiiib- žuvė- 
j.uK'iui sudainavo “The Suul- 
|n\Vs.” <iailHt)R Hjilodisilien 
lai iššaukė ją mą I.<■ t■ iri11>~ ka.

Vakar sužinota, kati Aka 
chemijos rėmėjos šv. Kaziraie 
ro vienuolynui nupirko ge
riausią parodoje paveikslą. 
“Rytmečio giesmė.” Patsai 
dailininkas džiaugiasi, knd 
tas paveikslas pateko j svar
biausią Amerikoje lietuviu 
įstaigą. Paveikslo mintis, — 
gamtos ir žmognus džiaugs
mas Dievo saulei tekant se 
jungta' *ii įgimtu žmogaus 
siekiu prie Begalybės ir ,>\ic- 
so<, — puikiausiai ai.įtinka 
N» -serų Kažimiei iečių .ha m' 
ir darbam'. Ib-mlroji ,wi\.iks- 
lo įaiali.' vi.» isieik'ta stili
zuotai lietuviškai. I’« i- lai pa 
veikslas- įg|jn lietuviams km 
ne tokios (tat vertės, kaip u.i.' 
jusis ” Regėjimus.”

Valiu Ib-na-jo'!

Parodoje galima gauti pa
rodos katalogą ir keletą ji. A. 
Žemaičio paveikslą sjhiIvik-- 
tų reprodukciją. Katalogu? 
pats yra retas lietuvių tarj** 
leidinys. Gražini išleistas, si: 
sknillingoiiii' iliii't racijom s. 
jis pasiliks istoriškos įhiIu b< 
atminimu ir gali būti kie|<\ i. 
name name (jnpuošnlii. Kepre 
dukeijos s|Mi Iv notos yra tai 
gražiai išleistos. kuri atsig. 
rėti.

Įdėjus j rėmus ar tai ’ Na
ktį nnt Nemuno” ar “Nerį 
ties Vilnium.” ar •‘Dzūkų lu; 
jorų knimelį” turėsime ilut'- 
vertesnį mimuose paminsimą, 
negu. kari dabar prisieina e ... 
tyti lietuvių namuose.

Reprodukcijas vertėtų turi' 
ti namuose, kurie nepajėgiu 
įsigyti nei vieno paveikslo o 
riginalo. Pu veikslu i atrodė 
kai kuriems perhrangųs. 1*. 
Lipdei atvedė ainerikmuj riai- 
llnmką iš Cliiengo Art hm 
ritute. Tasai up/.iuiejos įitc 
dą ir pasiteiravęs apie kainu* 
nustebo ir ton’*: “Jus nežino*., 
ką jus turite; tie paveik dpi 
trigubai tiek verti, kiek jų 
pastatytoji kaina.”
• Tą pačią dieną buvusieji 
tuomet lietuvini išpirko ar 
paveikslus.

Jei patys nenusiu auome, 
tai svetimi mums (širmio, kuri 
neprnleistume progos 5-
gioi įsigyti tikrą dailė.: deb
itą.

Balandžio } d. Cliieagos V\ 
ėią choras Dievo Apveizrins 
pfŲ'np. 'Ve,, luri-jo draugišką 
vakarėlį. Kadangi viršminėto 
je parapijoj bmo laikoma im 
sijos tai m kurie 'ankščiau at 
v\kę užėjo į bažnyčią, ne.' va 
kaleli-, praririejo už'ibaigus 
|gimaldorii'. Ilu\o jau netoli 
dešimta valanda, kaip visi 
choristai suėjo į svetainę, Pir 
mhiusin pn/4iisln “buneo”. 
I’o to p |ė': .lovaišaitė ir Yol- 
lernitė turėjo pagaminusios 
skanių vulgių ir jais išvaiši
no susirinkusius.

Buvo atsilankę ir iš choro 
rėmėjų. Bevalgant skanius 
valgius, luivo i'reikšt'a daug 
gražiu minčių ('limo griovei. 
I'.iun apkalbamu iš atvririin 
tn< it|M-r*-tė' ’* l\ laijM-dri' .Im 
b-.'”, kari iš vi'U žvilgsnių 
jii'i-ekė. Vakarėli* limo lin 
ksiuas, visų ii|ai' geras, pa
siryžę rinr riaugiaus, lavintis, 
ir ateity dar geriau' užganė
dinti musų visuomenę musų 
dilino- rėmė ju'. “Klaipėdos 
.Julę” turėsim ,-ri vaidinti riai 
in'ti/.iau-ia tri' kartu''. Pir- 
'lliail'ill Heile bll' h’o'rljlllrie. 
o į Cicero taipgi yra jau iiž- 
k v irt i mas.

Koki nors buvo trukumai 
pirmų kartą vaidinant, dabar 
luu-i.i vedėjai ji. S. Balsis ir 
p. A. Pociii' stengsi.' išlygin 
♦i. Abchiai imant toki vaka
ri liai labai yra naudingi, tai
gi lenku ačiū uiii'ii valdybai 
, . Kanuinaii'kiii ir p-lri Jo- 
vaišaitei už surengimą šio va 
karėlio, ateity verta turėti 
dauginus tokią vakarėlių, nes 
• ien tik rcjM-tirijo' nekuriam* 
pabostu.

Choro repeticijos.

Repeticijos nuo ateinančio 
penktadienio. 11 d. hal. pra
sidės ir turėsime kiekvieną 
jwiiktadii-nj. Svarbu, knd visi 
narini lankytų repeticijas. Ta
nkus lavinimasis tluinuvime 
ne tik kad tobuliitusi choro 
honiiuniju. bet dar yra svei
ka kiekvienam žmogui. Pa- 

•'iikytu yra: kuri riuimmjiiutis 
’ankiui niekad džiova nesirgs.

Kurie jaučiasi turį halsą ir 
myli dainą, stokite j musų ei
les, nes skaičius lw*i laikas įs
tojimo nūn pri Guotas.

RejM'tieijos vrn laikomos 
Mark \Vhite svetninėje. nnt 
L’f’tli ir Halsted.
Vyčiai daro pažangą.

Prieš užbaigimą vakarie
nės buvo pranešta iš musų or 
giiiiizaeijos kitos šukos, bū
tent. atletų (sjMuto), knd a-

Aušros Vartų par. svetai 
nėję (\\ <-'t Sidėj, nedėlios 
vakare hal. 13 d. *. m. Lietu 
\ o .» Vyčiu 24 kp. rengia va-irtu* jiasirariytJ, .Ini Inipgi bu 
karą su krutumai.' įsu eik'- įteiktas dideli- rožių ho
lui' ir prakalbomis. Pirmiau-1 kietas. A. Aiauliute ir p. Juo
stai (j'lnii' skiriamas jintnpi zai«-iute sudainavo duetą, .lo
jo' numini. i publika būtinai iškvietė at-

l -į vakaru via ,nig«'idau .kartoti. A. Htauliui*' 'lulnina.
jauni, kad atsilankytų v i-i 
\Yesi Sidė' (.•niapijo' ri-mė 
ini. <J svarbiausiu, knd kuo 
daugiausiai jaunimo. Kadan
gi jaunimu' ym musų atei
tie.' žiedus ir kurio rankose 
pasiliks šios jiarapijos atei 
t i-, privalėtų nt'įkinkyti ii 
išgirsti trumpai apie svarbą 
jaunimo organizavimo* ir pri 
tinimo* j visuomeninius vei
kimus ir supratimo jų kluu- 
*imų svarbą. West Kėlės jau 
nimas yra silpnai susiorgani
zavęs ir pasilikęs nuo kitų ko 
loiiijų. Privalėtu jau pradėti 
kiltis ir veikti. Šiame vilku 
re bus proga NVe't'iriė* jau 
niurni sūri pažint i *u 'nvo ne 
riuteklinis. Ym taipogi 'vnr 
Im. kad kiekvienas įvestsidie- 
tis susipažintų su savo vieti
nės kolonijos jaunimo klausi 
niais ir dalyvautų šinme va
kare. Ypač tėvai ir motinos, 
atsilankę hu-ite patenkinti ir 
bet e. padu r v - i te į Mira, >i jai
naudo'. Koresp.

vo solo. Josios Liejanti' bal 
-elis kibai publikai (.atiko, 
kad privertė pasirodyti nei 
tris kurtu*, Jai taipgi buvo 
įteiktas grnžus gelių linkio, 
tns. Paskui daina\o p. Kabo 
ui'. A,m* jį jau nėra reika
lo ir minėti, nen jis Itegnlo y- 
ra mylimas publikos. Jis bu
vo priverstas karštu delnų 
plojimu išeiti daug kartų. Po 
visų dainų, kalbėjo: ndv. J. 
Bagdžilinas, adv. B. .Mm-biu- 
skns, Ai. Vaičiūnienė, Kndze- 
vskis, P. Kiršia ir kiti. Va
kariene ir programa žinom-' 
buvo labui patenkinti.

Kiek js-lno liko, neteko su 
/.moli. Sužinojęs, nurašysiu.

Pasitenkinęs.

BRIDOEPORT.

WEST SIDE.

„ . --- -t i - tiriamu! luisehall sezonu vraP. A. Žemaičio paveikslai 
yra imrduoriaiui Lielm i * ka: 1 
narni*.

Pnrodn baigsi' tmriėlioie ”1

ugiatmi pnsiliuksiuininuis - 
i šokiai. Bet ar čia (vizailga. 
kad rengia šokius f Bet kur 
tas pyks, ot lai svarbu? Na 
gi pii'kšuiiiusioj Cliicagos sve

, , , • , i ...... laim-j, DreamLand. kurios parodą lankiusiems Ims dovnim- . .. 1
. • ... • '.-j. rnmlavojiiiiiis lėšuoja virštas vienai, paveizslns uz .ILr.'. | •' J

l<H) dol. j kurią susirenka šva 
ri publika, lteiškia Vyčiai ei

vai. vakare. Nebuvusieji tori 
dar dvi dieni. I /baigiant pa 

usier
PO Vi

Nepamirškite tikietų. kurie y. 
ra numeruoti, ne- galite pa 
menti suvo laime. tar, m*

Vakarienė puikiausiai pavy- 
ko.

Seknimlieiiy. hal. (i <|. Mel- 
• Inžio svetainėje įvyko W»*st- 
siriės Moterų vakarienė, ku
rios visas (įeinąs buvo skiria 
mus Aušros Vartų par. nau
dai. Prie šios rakarienės mo
terys labai uolini ruošėsi ir 
dirbo, bet ir ištikrųjų, vaka
rienė pavyko daugiau negu 
tikėtasi.
Svečiai netilpo.

Buvo pnskclhtn. knd Vaka
rienė junsidės 6:30 vai. va- 
kure, tai (ingai ‘‘lietuviškos 
įlindo*” turėjo publika susi
rinkti apie S v. Bet šiuo kar
tu kitaip buvo. Jau 6 vai. di 
džiulė Melihižio svetainė jau 
buvo beveik pilnutė užpildy
ta svečiui*. Kus atėjo “lietu
višku” laiku, ta* turėjo su 
gailesčiu grvžti namo. ne* 
jou \i'i stalui buvo pnpildv 
ti s\»i-hais.
Skani vakarienė.

Nors rengėjos susilaukė 
daugiau svečių negu tikėjosi, 
liet visu* skoniui (Mivaišino ir 
visiems mundagiui patarna
vo. Prie stalų patarnautojų 
buvo net keturios dešimtys. 
Programa.

Skanini persivalgius, prasi
dėjo ir programa. Pirmiau
siai gerb. klelronus jirakalkt 
į susi rink ilsiu* paaiškinda
mas vakaro tikslą ir išreikš- 
dainas širdingą ačin rengė
joms ir svečiam*. Aušros Var 
tų pampijo* mokyklos mer
gaites labai paikiui atliko 
••Hvcntn* Miestas” — ,«an- 
taminą. Silvija Suboniutė la
bai gražiai pndeklniiravn ei
les, L. taihnnnuskas pnsakė 
juokingą monologą, B. Bur- 
kiutė. L. Dnčiuliutė ir B. Bn-

deli namą arlta lotą ir nori 
greitu laiku jmnluoti nrtiu 
mainvti, meldžiame atsišauk
ti pne musų.

M ilsu Reni Kstnte skyrius 
suteiks Tamstai gerinusį ir 
skubiausi putantoviąią.
UNTVERSAL STATE BANK

REAL KST.m: DKPT.
3252 So. Halsted Str.

TeL Boulevard 0700

Natill namai La Ilk palailftl l.n- AR ŽINAI KAD
? auMiij Ditiihitk nuniA* t . . • » i.»-^ir t liamlMtriu q/uollalul inutln<«iį • ••IlhNK IVflIIIJO.< kns\klos<‘ llir-

v.llaualoa mo.lva .tais, ...ai, plul u. lo- 1914 gi 1917 buVn Ilk
lu* ao IT.K. (Ik Iii.r.00: >- ’
i a rtaa 11

ADVOKATAI
Narys.

PARDAVIMUI
ŽEMĖ IR NAMAI 

DIDELI RAR6ENAI

S . W. B A N B 8

Tan Nm • ryto Ud • m >im« 
VpkaraM. MV* So. Uabdad Mr.

VarM
Cblc*<o.

JOHN I, BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

kyla* rtanaav Ta

lllinlava* nainua ant kampo Ir 
karu lulnra llnkainaa <1d by koktufn 
bUnlul. : a u kiši u. itorua Ir fialų*, 
r karam Karudliua, iiuraidiioda Ilk 
ui urbu inalr>a anl loto urba
Krontrnia.

Mūrinis nauju* nimiAva* namas ant 
trtaniavoa aatvta. Moru* Ir S fialai, 
btlppal iraradilua dėl 4 karti. Par
siduoda nutiuu au vou blanlu bu- 
.'•rnr Ir xro*rrnč. biinl* labai ge
ra p* nu d u odų labai pidai ulvoJUuo- 
kllr pamatyti, n<*pral«4ah kilo* pro-

Viaų šventų Dr jos darbuotė. 
Balandžio 6 d. Kv. Jurgio

pnruj). svet. Visų šventų pi 
šelpinės dr-jos )'•>!•” b«-rtai 
iiinis susirinkimą', kini' l«u 
v o nelaimi skaitlingas. Bei 
rimtai svarstė «lr j»>' bėgan
čius reikalu*. Nežinia, kodėl 
nariui uptiugn lankyti susi
rinkimus ne* skai t lingini! si:
'irinkii'. butų gulima rinu 

giau ką gero padaryti dėl 
ilr-jos. Sūri rinkimui: atsilan
kė p. A. Nausėdienė ir kvie 
tė dr-ją |)ureiuli naujos kop 
lyėios vajų. ka<) rir-ja taptų 
milžinu nariu, aukodama HMi 
dolerių, arba jei galima, kuri 
iš savo iždu (luskolinlų ant 
nekuriu laiko. Dr-jn Visų šv.

A. Nuii'ėdifnė' , ak\ietiuią 
priėmė gausiu ninku plojimu 
ir dr-jn nutarė vienbabiai imis 

loti amžinu nariu prižariėdn 
lito koplyčiai 160. šiais me
tais Visų Šventų dr-jn jau 
aukavo Seserų koplyčiai 10 
dol. ir l^debringui Sąjungai 
1(1 doL, liet draugija nuo jo
kio gero dalim neatsisako ir 
kiek gulėdama remia juos, 
kaip parapijos taip ir kitn*. j 
Gerb. klelsaui' kini. Al. L. 
Krušas įduvė B. Sekleekhn 
25 tikietu* šv. Jurgio para
pijos gegužinės — išvnžinvi- 
ino į Riverside, UI. Nors su 
sirinkimus buvo ir neskait
lingas, Imt rados, kimi p. B. 
Kekleekiui nebeliko to u vieno 
tikieto. Dabar Visi, Šventų 
dr-ja lauks kuri vyrų rir-ja 
pralenks ją su aukomis, nes

nianlavaa namo* am C1 *1., ne
toli Kodai- avė. ktoraa Ir • kam
barių fiala*, rando* n*4a ;&0 | mt- 
neaj. paralduoda pidai tik ui t!Z.- 
000. Yra veria* *10.000.

Nauja* mūrinis namus (dora* ir 
3 paio v.-ulmai, !>o 4 karnluarlus. klc 
lo medlio Irl'nlncut. aukAtns lu-la 
meniu* unt tarė* blanluvus kuKis. 
ITrkV' flT.f.OO Yra variu* *l*.r>00.

11 un jen 1 ow. I kumhurlui. 
klclo m. iliio trlmjngul unkštus t„-|- 
sni< irfSs. Ruradlliia. 2 lotai |>o 30
pėdų. puikiai* ini-.b.i:i!s uprodlnlu* 
lutual pulki virta i], l |«i|r> v< ntmo, 
Calltna nupirkti nu *3000. įmokant 
artai malnyniu unl yrosin/» arba 
loto.

Klaunklte:
FRANK DOBROWOLSKI, 

4454 S. Western Avė. 
kampas 45th Str.

STEBĖTINI NAMU BAR- 
GINAI! ‘

PAIlIiA V1MVI l»velk nauja* niu 
ro namo*: kf»»o tnedlio ItbolffCna* 
laimi I nauju* mados; karktu van
deniu Allilotnn* *u 2 boileriai*: lo
tu* 30 p.du pločio; viriu apryvcnla 
ItcfUAkil* , ra 2 fialai po C kamba
riu*; narnu* ver»ar Ikarui klų 'laikų 
,15.000; ia\lnlnkns turi p.irilu.i'.l 
rr-lfai; kaina Ilk ,12.000; npie pu
st plnlcal*. kinis lempai* Umokėjt. 
tnalr fsilos namo* yra tikras Par
einąs ir yru vertas pamatymo.

rAIlirAVIMI'I br**n» nauja* T 
Diidkų mum nnn.a*; 2 fialai pa 4 
dideliu* kumluirlu*; r;indu»l Urlir- 
Moli parko Beturiu npcyVentoj vir
toj; kalnn ,,.200; reikia pldliml* 
apie ,3.000.

FAKDAVIMVI re ra* I aur*tų mr 
dlnl* namo*; 2 fialai po * r<ru* 
knmbariii* ru ruau. el«k»ra ir mau- 
dynėml*: nutnaa statyta* nnt elineii 
(Into paniato; rando*) Itrtrliton |>nr 
ke lietuvių aplellnk.jr; kaina ,C.SOO 
apb pu*-,, plnljrul*. kitu* ant Ino r- 
ci.'lo

Nurf-ilaml pamatyti vlrftmlnėtua 
borrenu* ot šliaukykite dieno of va
karai* paa.

BRIOHTON REALTY 
COMPANY

.. J. YiLstikmvhi. ved/jo*.
4034 .Vn-lu-r Ave^ prie fallfornl*

Aimur.

Metų Sukaktuvės.A. f A.
EMILIJOS

GOS So. Ddiiborn si
kJttas.

nu į žpnesiie. vietas
į svetimtaučių, keldami lietu- •hoiiiutė Įtariekluninvo. 1. \ il- 
vią vardą, puroriyriuini. knd kiutė ir V. Fošeriutė guvo hu 
mes turim talentingų daininin kietą gėlių. St. Bagdoniule

----------------------- kų ir atletų. Dreiunlnnd’e so- Nudainavo “O Greičiau.** Pn
Bl DAPKSVTAR, bnl. ii. — kjai į vyksta 2 d. geg. Choras Klika iššaukė ją net keletą 

VngarijoM valdžia tlarl»nojn«i nutarė visi “in corjtore” Vn- kartų atkartoti. įžymi lietu- 
prarrati Cngurijo* rekonst įjuotj ;r paremti nuuui ntle- vių tarpe smuikininkė p. L. 
Tukeijai įstatymą Tautų Są- tUB. Sabonienė puikiai posmuika-
jungos nurodymais. ‘ 1 AUegro. roi Karštas delnų plojimas ii-

NKPALEIKK IA SAVO MINTUM 
KOftEPAJdl pirkti parduoti nrb* 
mainyti namu* forma*, lolua arba 
blla kokiu* blanliia. kreipk lt ča | mu- 
aų ciflau viaiioin. I bnalte ulimn*- i 
dlnll padalom <r.-ltaL pl<ul Ir Merai.

C. P. Kl ItiitaBKto CO.
*36* No. Halsted NU CSilra<o, III.

Te. IkHil.-Aartl M4I |

mirusios balandžio 12 d-, 
1923, 15x4 metų amžiaus.

Jau suėjo metai kaip 
atsiskyrė nuo musų brau 
gi dukrelė Emilija. 0 
kaip yra sunku užmiršti 
mums tave. Pamaldos už 
jos dužią bus subatoje. 
balandžio 12 d. 8 vaL ii 
ryto, Dievo Apveisdos 
bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pa 
žystamus dalyvauti tose 
pamaldose.
Nuliūdę tėvai Pranciškus 
ir Elena Margevičiai.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
Kapitalas 15,000,000. lity.

Turtas ir atsakomybė 30,000,000 Litų.
Didžiiuatitu, ir tvirčiausius linukas Lietuvoj. Turį sa

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiau
siai upmoka amerikiečių įjerlaidas. Už įdėtus pinigus 
mok n geriausias nuošimčius. Pnsulėju* metams ar ilges
niu m Ini k ui 8%, pasidėjus pusei metų G%, unt parei- 
kuluvimo 4%.

Lietuviai amerikiečiui 1 dėkite savo pinigu* į šį tvirtą 
ir *uugų banką, tui darydami, turėsite didelė nauda sau 
ir savo tevynaTpudėsite ekonominiai pakilti. BANKAS 
IflMOKfiS AMERIKOS DOLERIAIS?

Lietuvųp UĮdo Bankai, 31 Laisvės akija, 
inai, Lithuanla,  4

154.1MM dirbančių J die gi iš 
viso dienu dirbo 2tM) (1JMKS) 
iki 293į(191S) j melus ir iška
sa 2,02. Ar žinai kad gali *" 
gėrėtis rūkydamas 100f7 gry-j 
nai Turkišką cigaretę, jeigu 
rūkysi TIelmar! Apg-

7 South De&rborn Street
R(M>M IC.21 TIIUUME BI4XL 

Trlefooa« llandolftb M«l
Vakarais: 21M W**t «2 St

fanui —

G. V. G H E S N U L
ADVOKATAS 

MrtropoUtaa Bute (tanko Ifuno 
SMI W. *Snd SL TeL Ctaul MM

Ui

A T M INI M A I

A. f A.
MORTA

VASILAUSKlENt
mirė vasario 4 d- 1923 m.
JUOZ. VASILAUSKAS 

mirė 1914 ra.
MARIJONA ŠMITIENĖ 

sesuo mirė 1919 m.
Pamaldos už juos į- 

vyks subatoj. balandžio 
12 d., 1924 Auiros Var
tų bažnyčioje 8 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir pažysta
mus dalyvauti šiose pa
maldose. '

Nubudę Visa Vasilaus 
kų šeimyna.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Oflua DUtoleaiyj!

29 South La Šalie Street
Kambarį* 630 

Telefoną* Central *3*0

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefoną*: Yar»l» 40MI

A. A. Slakis
ADVOKATAS

Otoaa Yblortnlentyle 
CHICAGO TRNPLE DUILDOVG 

n Weat Wa.*blnatoa 8trr*t 
,b«om 1120 Te*, licarhnro MSI 
Maniu leL Uyde Park 33*3

A. T A. 
VINC. PANKAUSKAS
|teesl'k>er sa iltį o pasauliu 
P «al. ryto Conb Omni, Umv- 
nMčjc i*, llM<e. lls<*. lialaiMlJlJu 
• <1., 1924 m.

Iš Lb luvo* paėjo Kinlcrno* 
parap.. Kuliškių kaimo 42 nt. 
amilaus. Amcrlknje Išcytcm* 
36 metu*. Itallko ilidelbuue nu 
liūdime Amerikoj broli \Ta- 
di-lfrtų Ir <2a pusbroliu, o Lie
tuvoje brol| Ir <1(1 M-serl. IjiI- 
tlut ■<«('-* J()k* su ha t u J laal. 12 
d. M130 (ai. I* r,to: t*, namu 
4130 So. Ilemtitaar a(c | A(. 
K r yliau w luūntčfa). o po |ia- 
molilų 1>u* nulydėta I kv. Ka- 
iliukTu kapines.

MekUlaaie visu* MioiliK-- Ir 
paayslnmu-. dalytaull laldotu- 
(ė*e.

Siultudę brolis |r pusbroliai.
P. K. lAlikiUKrse patarnaii 

Ja J. Zolp. TeL Hembd. 63B3.

JOSEPH G. SOBOL
A It V O K A T A N 

Veda byla* vlauo*r Tt-lnmuoae.
Kxamlnuoju Abstruktua Padaro 
pirkinio Ir pardavimo Uokumentua

155 North Clark Street
llooni 1618 Ashland Ilkiek 
Telefoną* Dearborn 47M 

Vakarai*; 2341 W. 23-rd Ptaee 
Tclcfuuas Canal 3699

4'cl. Central CMm

STASULANI
ADVOKATAS 

VldurmlestlJ Oftaa*
Itnom I2U3 filtrato Temple IUds
77 W. Washington St
ClCkUtO Oflaaat l’anedėUo rak. 
1314 S. Cicero Av. TeL Cicero 6038
ItKIDGEINJRT Ofl<«*t Kitai* rak 
32341 K. Įtaisus! St. TeL IbNil. M7S1

J. P. W A I T C H E S 
L a w y e r

LJLTl Vlh ADVOKATAS 
(bfcti.l D. 614—618—137 N. Iu«r
bonf SL TeL Itandolpli 639,-6686
Vakarai* IO, l, Indiana Avė. 

Tel. Poli man 8821

Dr, M. Stapulionis
• 4201 South Itoukurell Strret
‘ Ttdefonaa Latajette S0M

Priėmimu valandn*; Nuo 9 ryto Iki 9 va! v.iknra ..
pTanatlma* aarMnoUoiua. Turiu (artma praaaAi Tainauu. kad <6 sydau 

(oktaa Hm**, kurio* buvo paradinio* nebel|<ydomoinl*. Vartoju aaaj< Mr- 
canfilt, gydymui bud*: Boailpslna ligonių ▼atatata nai oparadjomla novtr* 
gina. o gydau — NAPRAPATMOB badu. Oydymaa Moo bodo yra 
jta dar smagumą talkia.

Jeigu jau aplankial net kalėta gydytojų, paa kurluoo pegelboa tr gi 
BMtudradaL o aargt Mrdlea. narvų, ramaių, paraiytfumL Inkstų, ausų no 
glrddJlma. naktiniai* auaiUaplatmala ar kitokia asas liga. atalk. o ai ‘ 
paiartMMMdu. , «

Nuo 1924 nr. vasario 1 d. Klaipėdoje pradėjo eiti nau^**f, 

politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis 1

‘Klaipėdos' Žinios’1
Olcitrašils yra .idrtama* taip Klalprilo* Krašto taip DMDo*4o« Uctura* 
sbaliant-iajal tiMinracurl: Jlr yra rakaiaua-lotynų rnliHmla Ir IHaralurtna 
kaJIm. t (
. *- ■ b.ul*m«*. ta^atHtaJa. Krtdnmm K hreutrų vala-

rrlkalų Ir rt-mdamo»l li.-iulral* ptaftoMo* l.(rtuvna d<«noLralll«>* 
pruM-lpaJ-s »t<ę<k* -ant,bojr , i«ų tų mu*ų uaih* biln-v«j tr «MUnlų. bu
rta yru ritami mi KlaJ|tf*1n* uoM-j tr Itatavna pajurltt auTullAL bartu 
ruptautaram. Miortlntl Ktaj|Mib** Kraity mt v b* ,Jr<nva brmlruta vuk-
Obintai*. hnlKirlnlal* Ir (-fconumlutal* ryLtata.

Klajp.slo* Lm.u*" aulu,.u uta4*ukyll UUU klektteltu ma-naato | UI*.
noa. I rMiuin.rat* kalu* atallmanl U admlntalrartjou m+n. 3 ILj ma
lama 54 IL. Munkant pa«lu n./n. I 40 tu. mrtao,* :« ,0 lt; Idtur pri-

lt., tariama »».•# Ii.; uiatanluo
pri

inSn.•(nnt prr agrntu* in4n. 5 
a.60 lt-, molam* 42 IL

“KI.AJPKDOK 2.IMOK” taJn pat nori. kad joar otalapIndMų Ir 
*o* Itatuvoa. ?pat KtalpiMu* kratao Ir fe-malMų gyvanimo rrlkatal vi, 
voif mvo jralrlau*loar ,nko*r

"Ktalp'Mn* MuAmt" yra pmuiartejf hmdrudarhMMI rhm Mta Ma- 
b»«taa Ir DtdibMln* Italu,o* vribAJų Ir U,mulu.

Pavy**tlui*l "Klal|>/'0aa 2lnių'a n u ui artai įdunčtaml rttlrmi kaa tik 
atalų* aato adrraa.

"KtaipMo* tbibM” ba* gaunamo* pirkti vlauoar grMkalIų *i»din 
kloakų o**, knygynuos* Ir paa apertallntua agentu*.

SsUsfcsatlšjl -K^ipMcs hiatas" plašau artu
yra atatltapU.

“Klaipėdos žinių“ Redakcijos ir Administracijos adresas: 
Klaipėda, Turgaus g-vė 48-49 Telegr. adr. Viskas

Klaipėda Tel 888
■KLADPAD08 ŽIBIŲ*’ UDĄKOUA m ADMITOT.

i • . ’ * :**aaaaaaaaaaa**aa9aą»aą*aa*i*aa.Aaa46a>a*aafc.
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