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KARDINOLAS PIRMININ
KAUS BAZILIKU KON
SEKRAVIME

Praneša, Balkanuose Gali
Kilti Karo Vesula

KOVA SU PENSIJŲ ISTA- RUHRO KRAŠTE STREITYMU BAIGIASI,
KAS, 300,000 BE DARBO

Jo Em. Kardinolo Sutiktuvių

Tvarka

'—«-

BERLYNAN, geg. 9. —Ruhro krašte pakilo streikas.
Tai anglekasių
generalis
DVI BAZILIKOS PASTATY
J . X E . Kardinolo sutiktu- senoje, vyks į savo paskirt
streikas.
Jis
paljecia
ir
(Si
TOS ŠVENTOJE ŽEMĖJE.
vėse nedėlioję, geg. 11 d. kal vietas. Vaikams reikia ture
leziją.
Kasų distrikte apie
tu su daugeli tūkstančių visų ti rankose amerikoniškas vt
90 nuošimčių anglekasių ne
ROMA, geg. 9. — Šio mė
Chieagos gyventojų atstovu. liavutes.
dirba.
nesio pabąi^ojo iš Romos šv.
dalyvauja lietuvių būrys iš
10. Katalikų namai reikėt
Streikuojant
anglekasiams,
Žemėn Palestinon) vyks Ka
500 vyrų.
papuošti Amerikos ir Šv.*
apie
300,090
kitą
darbininkų
rdinolas CJiorgi. Tonai įvyks
RUMUNIJAI PAGELBA ŽADA DUOTI GRAIKIJA.
, 1. Visi dalyviai iškilminga vo vėliavomis tą dieną. I \
nebeturi darbo del' stokos kat
dviejų nauju baziliku konse
me parade dalyvauja tamsiai piežiaus vėliavos spalva y r,
ro.
kravimas, tad Kardinolas to
VIENNA, gog. 9. — Pieti taikytų I m t kokia nelaimė.
apsirėdę su juodomis minkš baljta-geltona.
Anglekasiai
sustreikavo
ne
se apeigose pirmininkaus.
nei Europai išnaujo grasina
tomis skrybėlėmis (ne kepu
•šimtai tūkstančių žiūrės ti
Visur cenzūra.
galėdami susitaikinti su kasy-.
Viena bazilika
pastatyta karas.
rės ir ne " d e r b y " ) ir balto dieną į mumis. Milijonai U
Kai-kurie darbdaviai cia ir
.Vera
galima
žinoti
apie
siklu
savininkais
darbo
sąlygų
ant Tal>or kaino, kita — OetKasdien pareina žinių, jog
mis pirštinaitėmis.
kitur jau baigė lokautą. Pa
paradą matyt gyvuose pgvęll
reikale.
senmnoj.
Abidvi
prižiūrėti VISOS Balkanų valstybes ne- twW
^ilgti Dniestro. Nes
2. Visų lietuviškų kolom.jų šiuose, milijonai apie ją skai
žadėjo, ka/l
jie už savo ir
Svarbiausias
darbininkų
ir globoti pavesta.
Tėvams rimsta.
Ypaė
Besarabijos kaip bolševiku, taip rumunų darbininkus 1 mok<*sią pensijų
atstovai, kurie dalyvaus pa lys spaudoje ir pasiliks amži
aštri
cenzūra
nepraleidžia
jo
reikalavimas,
tai
trumpesnės
Pranciškonams.
fronte pramatomas pavojos,
radę, privalo susirinkti prie nai istorijoje.
Vardan kata
fondam Bet tuo pačiu žygiu
kių
žiniją,
yjme
apie
militnridaibo
valandos
dienoje;
Šventasis Tėvas šion svar
Pastaromis dienomis Rusi
Dievo Apveizdos par. bažny likybės ir lietuvių
garbės
prekėm** bus pakeltos kainos-.
Ligšiol anglekasiai
dirbo
bi. »n misijon j galiojo Kardino jos bolševikai pradėjo dau nes akeijas.
Taigi, kova su
įstatymu po 8 valandas dienoje, kai eios me vėliau, kaip 1:30 vai. prašom visų atvykti skaitlin
[Taipat tikrai nebežinoma,
lą (Jiorgi ir Siksto koplyčioje ginti savo kariuomenės skaip.p.
palengva baigiasi.
Igai, atvykti laiku, ir laikytu
kad ir visose kitose dirbtu
tuo tikslu jam įteikė vysku ėių išilgai upės Dniestro, ku a r Rumunijoje mobilizuojama
',). Eeisenoje dalyvausime ei čia nurodytos tvarkos.
vėse. Pagaliaus jie pareika
pišką konsekracija.
ri atidalina
Besarabija nuo kariuomenė, nors apie tai yra
'BOLŠEVIKAI NEGAUS AM- lavo darbo valandas sutrum lėse ])o 16 vyrų, sudalydami
gandu.
Parado Didysis Maršalas
Konsekracijos Įteikimas į- Rusijos.
32
eili.
Iš
šonų
ir
priešakyje
BASADOS LONDONE.
pinti Ligi septynių
dienoje.
Diplomatinės aferos pripa
M. Kavanaugh, . rvyko didžiai iškilmingai, daly
Rumunija tad irgi Besara
eis buvusieji kareiviai — lie
Jie pareiškė, kad jei viršuti
vaujant keletui Kardinolu, su bijoj koncentruoja kariuome žįsta, jog bolševikų valdžia
Štabo Viršininkas,
tuviai uniformose.
Turi
kreipta
j
Anglijos
nėse
dirbtuvėse
dirbama
po
nusprendusi
varu
atimti
Besmukus diplomatams ir ki nę*
Bulgarija,
Jugoslavija
F. lt. ScJtrengei,
4. Parade dalyvaus benas
teismus.
8 vai. dienoje?, tai
angleka
Rumunijos, jei
tiem įžymiems asmenims.
ir net Ungarija negali ramiai sa ra biją iš
Lietuvių pulko Maršalas,"
siams po žeme užtenka 7 va iš 25 %moniu. Bus nešamos AI'o tų bažnytinių . apeinu. užsilaikyti, kuomet kaiminin- pastaroji nesutinka pravesti
LONDONAS, g. 9. — Kuo landų.
menkos, Lietuvos ir Šv. Tė
«/. Mu-kelmnas,
ten plebiscito.
Sosto salėje buvo pagaminti gos valstybės nerimsta.
met bolševikai
prisigerino
Tad tuos reikalavimus įda vo vėliavos. Lietuvių vėlia
Žinovai tvirtina, kad bolše
užkandžiai Kardinolams ir ki
3311 So. Halsted St.
Anglijos valdžiai, tomis die vė kasyklų savininkams. Te- va su parašu.
Graiką*
už
Rumuniją?
vikai išilgai (Dniestro turi virs
liems Vatikano viršininkams.
Phone Yards OO0&
nomis jie pareikalavo, idant čiaus šie nesutiko pripažinti
5. Js Dievo Apveizdos par.
Jei kartais del Besarabijos L'OtUKK) kareivių.
J)elto, to
kiltu rumunu su bolševikais kiai armijai Rumunija nebe- rusų ambasada butų grąžinta reikalavimų ir kilo streikas. nueisime į Miebigan ave.,
kampas 11-tos gatves.
karas, tai kalbama, kad Bul nirės reikalingų spėkų pasi bolševikų valdžiai.
,SAN AN|TONIO,jTex., geg.
Anglijos užsienių reikalų oG. Iš tos vietos 2:30 vab p.
garija tuojaus Rumuniją pul- priešinti.
Tisas užtikrino bolševikus, kad 9. — Yra žiiuų, I:a4 šiandie p. kartu su visa paradą išei
lu. Kad sulaikvti nuo to žvambasada jiems Uis pavesta. ninis Meksikos prezidentas sime j Miebigan ave. 2:45 vai.
gi o bulgarus graikai pa s i re - Serbai ir Francija.
ROMA, gtv». 9.
Vakar ngę atakuoti Bulgarija.
Ambasados
butą
šiandie Obregon išnaujo nori kandi- p.p. kanuolės širviui davus žeBelgrade oficialiai
pripa
WASHINOTON, geg. 9. —
ėionai atvyko Arkivyskupas , Tilo tikslu graiku generolų žįstama, jog serbų valdžia bai valdo kažkoks Vladimir Sab- dupti j prezidentus.
jnklą, pradėsime eiseną į šiau Kongreso konferencinis komi
('ieplak, žinomas vienas kan karo taryba Salonikuose to i-ia daryti apsigynimo sutar line. Tad anglų užsienių rei
rę iki Holy Name katedros. tetas pagaliams palinko prie
BERLYNAS,
įxvp:.
f).
-An
kinių palinosuotas iš Maskvos
ofisas jį painformavo
mis dienomis atlaikė susirin tį su Krancija, nežiūrint to, kalų
7. Priėjus netoli katedros |Prezidento Coolidge reikala
glekasių streikui Kubro kraškalėjimo.
kimą ir nutarė j Bu'garijos kad serbai atsisako pripažin pasirengti išsikraustyti iš am- te vadovauja komunistai. Ber sustosime eilėmis iš abiejų te vimo.
Senelis Arkivyskupas
pa pasieni pasiųsti dauginus ka ti rumunams viršenyl>ę Besą- l>asados buto.
j
vės pusių praleisdami pro sa
Japonų išskyrimą ateivybės
iyno
valdžia
pabūgusi
galimų
gerbtas. Geležinkelio stoty jį riuomenės.
vo tarpą J. E. Kardinolą su biliuje nusprendi suspenduo
Bet Sabline tyčiomis su
rabijoje.
ten
sukilimu.
*
*
sutiko
Papos
sekretorius
palydovais.
Balkanai
nerimsta.
įTai sirgo, gulė lovon ir anglų vaGraikų mi Ii tariniai vadai
ti vieneriems metams — ligi
Kardinolas.
Tai nepapras
Chicagos' a])ylinkėse probi8. Kolonijų liotuvįų minios kovo, 1925 m.
reikalauja, kad Graikijos oi- amžinai rukstas ugnekalniajįldžia i>ainformavo, jog negali
tas toksai pagerbimas.
biciniai agentai atliko " r e i - ir vaikai stovės kiekviena sa
Komitetas išsprendimą ra
vilė' valdžia darytu sutarti su kurs kas valanda gali pradė ir neturi noro kraustvtis.
Kad taip, tai anglų valdžia dua.
Areštuota 5. - Daug vo paskirtoje vietoje.
Kur portuos Kongreso rūmams.
Rumunija, pagal kurios grai ti įveržti s.
FRANCUOS VALDŽIA
kokiai kolonijai
susirinkti,
kai galėtų duoti pagelbos Ru
Be Balkanų priede iškilęs •atsisako vartoti .prievarta ir j svaigalų konfiskuota.
PRIPAŽINO SESERŲ
jau skelbta ir bus skelbiama P I N I G Ų
munijai, jei pastarajai pasi- dabar Besarabijos klausimas. bolševikams pataria kreiptis
KURSAS.
ORDENĄ.
•
|
,
Kun.
Kaz.
Jasėnas,
Min
geri), kun. Klebonų.
0
n
TV
taujos klebonas, autorius ir
$1.00
9. Visi lietuviai dalyvau
Lietuvos 10 litų
I'AUYŽU'S. JTOK.
!).
Frar>^ J->*
BOLŠEVIKAI GRŪMOJA leidėjas "Visuomenės istori jantieji parade turi turėti Anglijos sterl. svarui 4.38
nei jos valdžia specialiu dek
jos' ' (1 sąsiuvinis gaunamas prisisegę ženklą su J. Ė. Ka
BERLYNUJ.
Franci jos 100 frankų 5.50
retu leido Franeijon gryžti ir
šv. Kazimiero Dr. knygyne, rdinolo .paveikslu. (Taipat ir
4.48
Italijos 100 lirų
MA8KVA, goįr. 9. — Mas
legaliai darbuotis Seserų Be
antras pasirodys gvg- mėm) visi, kurie nedalyvaudami ei- t Šveicarijos 100 fr.
17.83
kva
atšaukė
savo
ambasado
nediktinių Notre Dame du
ir kitų knygų,' pakeltas J o
rių Krestinskj
iš Berlyno.
Colvaire ordenui.
Šventenybės Popiežiaus Gar
WASHINGTON,
geg.
i).
—
( viauti vyrai, hot ir liko namie Pranešta, Krestinskį gan ap
Tas Seserį) vienuolio; ordeins Pralotu.
Monsinjoro ti
Pinigyno
sekretorius
paruošė'darbininkai.
<*
leidęs Vokietiją.
f if tiiiiiiiiiif nu IIIIIIIM i linu itin rn f f iiiiiiiniiitif iimiif III iiimiii
nas 1014 metais buvo panai
tulas ir fioletai tiks šiam žvBolševikai grūmoja Berly miam inteligentui, buvusiam
kintas ir isakvta likviduoti ra,H„t.'j bonusų l.iliau^'reika-• S a k ( ) j ^ ^ n e i k i t i n e t u .
Ta raportą sekretorius ^
] ) r o g ( ) s s u s i k r a n t i t u r t l J . no valdžiai
už nedraugingą rimtu kandidatu Latvijos pavisas savo nekilnojamas sa Ic.
,<luos Prcidentui n nurodys,, J ) n r b i l l i n k n i s u n k i a i ( U r b o , „ 6 . link Maskvos agentų propa
vastis ir kitus turtus.
vyskupiu. Ir but tapęs, kad
kad biltans nepatvirtintų.
rai uždirbo, bet jų uždarbiai gandistų atsinešimą.
nebūt lietuvis.
Iš
pat
pradžių
Prezidentas
sudilo brangiame gyvenime,
KUNIGAS ATSISTATYDINO
buvo priešingas bonusų biliui, kuomet siautė begalinė bran
Iš 1CONSULIC VIETOS.
kokioje jis nebūtų
formoje. genybė.
PER
\VASHINCTON, ge.g. 9. — Dėlto, nėra nei mažiausios aBe kitko. Prezidentas, va
Katalikų kunigas Donning, iš bejonės kad Kongreso prave duojasi dar ir ekonominiu nu
Cinoinnati
arkivyskupijos, sto biliaus jis ir nepatvirtins. sistatymu.
Bonusų bilius jau pas Pre
per du metu išbuvo Suv. ValKuomet Kongresas bonusų
WASHINGTON, geg. 9. nas Fairfield iš Indiana vals
stybių konsuliu mieste Tan- zidentą. Nuo dienos įdavimo
Prezidentas turi 10 dienų lai bilių pravedė, už bilių balsa — Kongreso komitetas salų tybės, republikonas.
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
gier, Morokkoj.
vo
daugelis
atstovų.
Bet
ne
reikalais didžiuma balsų pri
Biliaus originale buvo pažy
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAUAndai jis atsistatydino i3 ko arba biliaus nepatvirtinti
žinia
kas
įvyks,
kuomet
Pre
pažino naują bilių, kuriuo .re mėta, kad praėjus 2,0-iai metų
Jei per 10
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
tos vietos.
Nori
užsiimti arba patvirtinti.
zidentas
tą
bilįų
grąžins
at
miantis
Philipinų
saloms
pil
salose
pravesti
plebiscitą
ne
dienų jis nepadarytų nei šiaip
ganytojavimo pareigomis.
banką — ŪKIO BANKĄ.
gal
Kongresan.
na nepriklausomybė bus duo priklausomybės klausimu.
Kun. iPenning pirmiaus bu ner kitaip, tuomet bilius ir be
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
ta už dvidešimts nietų.
Tečiaus komitetas tfį, gyve
vo Sv. Marijos bažnyčios kle Prezidento patvirtinimo liekair doleriais: perlaidomis, cekiais-drafPREMIERAI
SUSIRAŠINĖJA
si
j
statymu.
bonu mieste Marion, O. Miręs
tais ir telegrama.
Buvo dar sumanymas sa ntojų atsiklausimą (plebisci
prezidentas Hardingas jį pa
Prezidentas bonusų
biliui
lose pravesti plebiscitą.
Te- tą) išbraukė ir tiesiog paliko,
"DRAUGAS/' PUBL. CO.,
PAKYŽICS, geg. -9į —Pra
kad
PhiMpimi
salos
dar
20
m.
l i e t ė valdžios tarybon
— priešingas ypač del to, kad
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, 111.
čiaus sugriautas.
nešta, kad Anglijos premiefas
turi
būti
S.
Valstybių
juris
patriotizmas pinigais, nenukonsulio ofisam v
Tą bilių komitetas grąžino dikcijoje.
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak.
perkamas, kad nukentėję karo MacDonald Francrjps premieSekmadieniais uždaryta.
Tečiaus
gyventojams bus
Gegužės 8 dieną Chicagoje' veteranai turi valdžios pagel- rui Poincare prisiuntęs laiš- rūmams ir rekomenduoja prafiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiuiitiiiiuiiiitiiiiiiffii
leista valdytis* kaip jiems pa
įmo ' ; m o o n s h i n e " žuvo du as- ( bą, kad karo laiku nuostolius ką kas link tų nelaimingų re- i vesti,

BOLŠEVIKAI KONCENTRUOJA KARIUOMENE
IŠILGAI ONIESTRO

B I K N O Š A I R E S , geg. 9.
^ Į)arbdaviq lokautas ir dar
bininkų, streikas,
atkreipti
prieš pensijų įstatymo vykinimą, pTadeda griūti trūks
tant reikalmgos vienvhėg.
Kaip dnrfeadnviai, taip dar
bininkai kovoja įstatymą. Tečiaus ta ko^a nėra bendra. Ji
vedama kasi sau, atskirtai.
Kad taip, tai tos rųšies kova
negali turėti pavykimo.

ARKIVYSKUPAS CIEPLAK
ROMOJE

KONGRESAS PALINKO
PREZIDENTO PUSĖN.

Sakoma, Bonusų Biliaus
Prezidentas Nepatvirtins

Siųskite Savo
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1
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1

•
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LIETUVĄ

I

Philipinai Turi Dar Palaukti
Nepriklausomybes

meniu.

v Ė panešę nevieni pašaukti karei paracijų.

Giminėms

Bilių pagamino kongresmo- tiems tinkamiau.

PINIGU
ii

S

DRAUGĄ"

F

5

FenkiadieniĄ geg.,0 d., lffi*

D B A U O A B
• M p M i n

HETUTIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

DRAUGAS"

Karalius lankylis Šveicarijo
tai tikrų "žmonių, visuomenei
drąsių vadų. Visi veikėjai, ku
Rumunijos mroisteris Berr
riems senai širdis skauda reBolševikų kalėjime.
Atstovas 22 kartu b u s t a s . j n e p r w l § G r a l i a i Sveicumkite Kultūros Vajų.
. E. Mahiliavo arkivysku-Į Anglijos parlamento narys, r į j o s v a f ^ a i , kad Rumuni-

KATALIKŲ PASAULY.

TRUMPOS ŽMtOS.

;: ,
I T i -u bolševikų "garbingieji."
•i skaitosi nuo užrašymo dienos, te užtektinai, nėra gudrumo
T
" A s buvau kalėjime laiko-j
°
^
*.
i nuo Naujų Metų. Norint pennai- politikoje su užsienio sukmat per šešiolika mėnesių.
I Odessų iš Romos .sugrįžo
%
!*tt adresas visada reikia prisiųs
laiva,i
" I 1 3 , č - " J » a t v e ž g Vo"
ti senas adresas. Pinigai geriau- elais, nėra apšvietus, savoji Kuomet buvau uttrtm pasinei-,
M siųsti išperktnt krasoje ar ex-| kultūra dar vystykluose. Tur ktas pereitu metų balandžio. . r » v s k i o bronzinę stovyla. Sto
~ o "Mmy Order" arba įdedant t v i § t o g
^
bllM i S s i s t
1H^|o l r a p ,
mėn., buvau uždarvtu.s į Lu- ^
'3 « MaAvon.
aigus į registruota laišką.
.štytojai dirvose j tarptauti- w k o s k a iėjkn«, luukdanjas
Vorovskis, tai buvęs "bolžo
DRAUGAS PUB. 0 0 .
vik
nius politikus nepateks; be ten nuspręstos man mirties. l U k o n t o r a s Italijoje, kurį
2334 So. Oakley Avenue
mokslo žmogus iš vystyklų i š ' C i a a ž p ^ į ^ i ž t isas savai Šveicarijoje užmušė buv. caro
Chicago, Illinois.
siritęs visuomet pasiliks ma- t e g p a sninke j r m a k i o s e . Pas karininkas Konradi.
e i Roosevelt 7791
žas vaikas. Kultūros Vajus į k u i 1 | | a n e p e r k e i e į Butvfkos' Karalius negrįš Grekijon.

žės mėn.
Rumunijos
Vatikanu.

konkordatas

su

SVEIKATA - BRANGUS

TURTAS.

POMERANČIAI. v
ivina inkstams darbą.
Rusų kariuoį Sergantiems širdies liga,
menėje buvo taipgi rekomenduoju kuodaukada tai pra giuusv.i valgyti pomerančių,
plitusi, bjauri .nes citriškoji rūgštis ne tikliga vadina-'tai stiprina širdį, bet taipgi
ma
S k o r f e ! p a d a r o kraujų sraunesniu (lė
tas.
Nevie-'ss visevj) ir tokiu būdu širnas
lietuvys' džvai palengvina
pumpuoti
keikė papuo- kraujų į gyslas.
* . j * M. nAimvJ lC« " i ™&ių\
Visais 'atvejais, pomerančis
. ! £ . C l a - ! ^ ^ w vav;ka ir pa- v ra naudingai, turįs savv-

Rumunijoje, Bukarešte, į»
vyko katalikų vadų konferen
cija. Pirmininkavo švigtimo
'ministeris Lepadatu. Svarsty
r
x
.
°
tu pri ruošimieji klausimai, 1411 8a. 60-th A**,
'.PH^-LEL-*teriojes saVo je
vitaminių ve labai skadarant konkordatų su Vati
kanu. Trumpu laiku bus į- dantis." Japonų matrosai ir nus vaisius. Kai-; IIOTI būti
p N . H . » H . . . . . | = . N . . . . . H . m . . » I 1 0 t u ri tikslo. l<alp auoti t a u - ; k a I , j h m ) , k „ p I H a n o l l M a r t 5) p < ) . ^ ^
^ . . ^
^ vykintas tarp Rumunijos ir visokia tautų jūreiviai ilgai 'sveikas, raudonas, stiprus, lai
kentėdavo nuo škorbuto. Bu-'valgo daug pomeraneių
ir
Vatikuno konkordatas.
tai žmonių — milžinų, kurie mažų ruimelį, kur be manęs
į
karalius
Jurgis,
kaip
l
uifeC tui
vo išmėginta visokie vaistai, šiaip visokių vaisių.
pastumto Lietuva į pasaulio buvo 20 kaliniai.
įtvirtina p. Papanastasiou, na Ginkluojasi. »
bet su menkomis pasekmėmis,
r
—
pirmas eiles.
Vienų dienų vienas iš n i a - l g r | š l ^ . ^ ^ į a u Grekijon.
Rumunija nupirko Francj- Tuk nesenai daktarai išrado, Daktaro Atsakymai į PakFederacijos Sekretoriatas,
Tėvynės mylėtojai, remki- no sargų (kareivis) pasiaau-1
joje už $2,100,000.00 aeroplu- kad nno škorbuto geriausia
iausumis.
uomet nebeliko kas gyvu žo te Kultūros Vajų.
kė mane i r kita kalinį , - » W
^respondentas.
gyduole
yra
pomerančiai
žiu ragintų žmones aukoti
Italijos
vidaus
reikalų
miAtsakymas poniai M. S.:~
profesorių pasišnekėtų. Ant
(-^-oranges,
—
'apelsinai).
,
ip svarbiam įiekalui, kaip
Airijos vargai.
leretai | ^veikiausia šveisti U plauti
Dejuoja Lietuva dcl kyšių r-y tojaus profesorius pražuvo, ! nisterio įsakymu už melagin
Amerikoje taipgi
ulturos Vajus, išsiuntinėjo
Airijai tikras vargas: tarp pasitaiko sergančių škorbutu. | dantis su paprasta valgomąir suktvbiu savo valdininkų. g i sukėlė daug neramybės gU ir įžeidžiančių Italijų žinių
j6,000 laišku visiems tiems,
negaĮNemažal lietuviu>
ypatingai : J^ druska.
Jei vaikams skauw
V41
Bet neviena Lietuva dejuoja, tarp kitų kalinių, kaikurie tie' užsienyje skleidimų išvytas i* \ Pietų ir šiaurės Airijos
°
jJMemazai
lietuvių,
ypatingai
J°
wo»-.
«-*
[urių adresus turėjo. Gal Taeiti
Rusijoje šiomis dienomis su-'drįso į mane prakalbėti. O ( Italijos "Daily H e r a l d " Lon 'Jin
nustatyti
galutinos
rivaikučiai
tan
^
^
aantis,
tni
reik
tuoj
ei
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hsta gausi tokį laiškų. Jis
ar
ž u d y t a kelios dešimtys už |aS nežinojau, kad mano m i r - ^ o n o korespondentas,
bos.
Ūleter'io
vardu
James
.^
nfa
{ ^
5 k o r i ) u l u . ' prie dantisto. Jei dantisto ,
>us spaudoje paskelbtas. JeiCraig labai tam priešingas. O kas serga ta liga, tai prie |ti nėra, arba greit prisišaukti
kyšių
ėmimų.
Kinijoje
tas
,
ties
ištarme
atmainyta,
ir
aš
^
u
s
.
GelDsti
m Tamsta tokio laiško negau
j pats. Amerikoje kyšių tyrinę- kiekviena dienų masčiau, kad Rumunijos valdžia, norėda- Dažnai pasikartoja kovos. Ne tokios ir visokios kitos ligos! negalima, tai dantų gėlų gatai dėlto kad Sekre oria-,
^ ^ ^
^
^
^ ^
^skutinė.
ra ramybės.
y m mano
lengvai kabinasi. Kas valgo |Hnia sustabdyti i š t e p u s su
ma
sulaikyti
pakeltų
prieš
iy
|as neturėjo Tamstos adreso. J ^ . . ^ ^ ^
^
^
|
^
^
()
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pomerančių ir visokių vaisiu, "Oil of Cloves.
ilus agitacijų ir pogromus, Ispanams nesiseka.
Jet dėlto, kad Sekretoriatas lijonų nuostolių tapo padary- • duonos ir du kai'tu sriubos
Atsakyonas p. St. V.
Marokoj ispanams nesiseka J tai tas niekad nesirgs škorbu
uždraudė viešus susirinkimus
?amstos adreso neturėjo, mil ta kvšiais, vis dar nesusekta, lėkštė į dienų.
— m ; .tingus ir manifestacijas. Abd-ebKrim su savo pasekė tu. Užtai patartina visiems 'Grybelis' yra didžiai nuodintų Tautos revkalai, mūsų ap- Lietuva kyšininkų nešaudo ir
Oia esant, išleisdavo pusei
jais ir garsus banditas Rai valgyti pomeraneius ir ma- gas, ir be daktaro patarimo
ivietos reikalai, musij jauni
souli smarkiai veikia prieš.žiems vaikams tankiai duoti nepatarčiau vartoti.
milijonų bergždiems tyrinėji-1 valandos pasiviaikščioĮti į ka Sulaikyta įtartinos prekės.
no vargai nesumažės. Jie suLatvių muitinės valdininkai ispanų pasiųstų kariuomenę gerti
inams neleidžia. Bet jeigu mes Įėjimo kiemų,
*%
pomerančių
sulčių. ] Atsakymas p-iei A. L.: —
nažės tik tuomete kada Tams
nieko nedarysime, neteisingų
Prieš tris savaites mane Dinaburge sulaikė 3 vagonus I h p a n a i b u v o p r į v e r s t į apleis Daug valgyti pomerančių nė- Citrinos sultis ir pienas vei:a pats atsiųsi, aors ir neprar t reikalo. Vieno pomerančio dui nepakenks, o kad veido
jų tiek pnvis, kad mūsų a- Y ė perkėlė i Lubiaukos kaleji išsiųstus iš Stuttgart'o į Ma ti Pjebala sritį.
biiia^ Kultūros \ ajui savo , k
*
r u iI
,
, ., r.v, • skva, pilnus prikrautus išnaį dienų suaugusiam žmogui oda paliks žymiai baltesnė,
Susitarė
atlyginimo
reikale.
kysevisa.
Lietuva ga|į būti pavog-' ltnaniau,
kitų. Tikrai
l l t t > atskyrė
užtenka, — gi mažiems vai- .lai teisybė,
ta
kad nuo
paskutinė
gyve rlnėtų aeroplanų dalių.
Vokietijos
ir
Jugoslavijos
Gavusieji ir negavusieji kli
kučianis porų šaukštelių sul
Dalyvaus dailės parodoje.
Kultūros Vajus neturi kito rimo valanda atėjo.
Atsakymas p. F. J.: — T
atstovai
sudarė
sutartį,
sulyg
okus, visi gyvieji žmonės, rem
čių
yra
gana.
Žinoma,
kas
Šveicarijos naėionalė Tary kuria 1924 m. Vokietija į ka
tamstos paklausimų, atsako
Ukslo, kaip duoti tautai Imo-1 Tuo tarpu, sei;e€loj, jejo i
kitę Kultūros Vajų.
mėgsta
jų
valgvU
dajig,
tai
. . . . .
. .
, ,
.i" M
•. •• všiandieninis straipsnis apie
nių teisingų, kurie pakeistų įmano kambariukų du karei- ba ]xiskyrė 300,000 f mukų ro atlyginimo sųskaitų teiks
nepakenks, bus dar sveikvuu
į
. .
v.
Mūsų Tautos apšvietai, v a r - | L ^ b e neteisinguosius. Teisy- Uiai ir paliepė man juos sok- Šveicarijos dalyvavimo deko]M>merancius.
Kad TLietuvos
prekių už 2o milijonus aukso
gstančių moksleivių pagelbai, L ^ m v lėtojairvemkite Kultu- Vi. Pasiėmė į automobilį, nu ratyvėje dailės parodoje Pa
Pomerančiai turi savyje ir i > c s p u W į k o s kariuomenėje bu
markių. Jugoslavijos komisi
x
mūsų pačių j r mūsų vaikų g e ^ ^ ^
^
j vežė į stotį, kur nmn ; paUeM ryžiuje išlaidoms riadengti.
škorbutas, tai ne
ja jau išvyko Vokietijon į tą ki tas geras ypatybes. Vai- {ų pmyylioi,
resnfcai ateičiai. —
t a i L į ( , t u v o s įįįįįįfi
pra
sųskaitų imti geležinkelių iim £»nt į k ę r a n č i u s prieš vai- Vw^
rijimą
Tautos n e v i e t a i , v a - J 1 ^ 1 ' * t l ^ i ^ k l a s ^ v a ^ o n ^ Bolševikams uždarė duris.
-- Kultūros Vajui—aukas rei
gi, susižadina noras valgyti, s i , u a n y m a s . Vargiai, rasi kur
t r
4
gstančių moksleivių pagelbai, I ^
^stoJ°
^in^*(iiornale d l t a l i a " prane- 'tlžiagos.
ir viduriai geriau virškina. t a i p 8 V e i k u h . g n į ^ ž a i i u k ų
kia siųsti tokiu adresu:
mūsų pav'ių ir mūsų vaikų ge- Kareiviai sakė man išlipti. Šimu, Milane konfiskuojami pragyvenimas brangsta. *
Ligoniams, ponknmčių sul k a i f > h^iuvo^
kariuomenėje.
Katalikų Federacija, kun.
Išlipus vienas valdininkas pa
resniai ateičiai —
visų ekstremistų franeuzų irj \^ 2enevos pranešama, kad tis gesina troškulį, atgaivina,
Br. Bumšas, sekr v 2201 W.
klausė
manęs,
kokį
aš
baga
Kultūros Vajui. — aukas rei
Atsakymas p. J. P v J.,
amerikiečių kiikntsčiai. Miia- nragyvenimas pabrango šiose stiprina širdį ir mažina karš22-nd str., Chicago. UI.
žų
vežuosi
į
Latvija.
kia siųsti tokiu, adresu:
Rockford, 111.: —
no valdžia neleissianti nuo- j a } y s e : . Austrijoj,
Belgijoj,
tį.
Čia aš supratau, jogei esu
Katalikų Federacija, kun.
1. Skaityk straipsnius apie
dinti savo piliečių žmonijos Francijoj, Vengri,joj, Indijoj,
Laime — tai gyvenimo tik- •
~^
'
Kurie serga inkšti] liga, jei
aisvas...
išgamoms.
Norvegijoj, Lenkijoj Rusijoj šlapumas įrituoja šlapinimosi "Vidurių Užkietėjimų,' kurie
. .
_
., 1
'Br. Bumsas, sekr., 2201 W.
4 .
Per ištisus metus J. E. kas
kslas. Laime — tai muilo buri
'
.
. .
.. .
v, itiJpo 'Draugo num. OJ, siu
ir Šveicarijoj.
die laukė mirties ir niekas Mokykla atminimui..
r
. .
, , . .
22-nd str., Chicago, UI.
kanalą
iv
pertankiai
varo
siu!
°
'
metų.
tikslas,
iiir
muilo
>
burbulas,
pinties, tai patariu valgyti
Čeko-Slovakai stato Franci Kanclerio pareiškimas.
jam nepranešė apie mirties
bulas. Ar laime — gyvenimo'
2. Kuomet viduriai gerai
visvien jos visi trokšta, siekia
pomerančių,
Dr. kuodaugiausia
| bausmės dovanojimų. Kasdien joje miestely Vandy • r>avyz-' Vokietijos kancleris
dirbs, tai tie juodi plėniai a• Kovoja.
? , . ^ . i-;,,.+.w laii„; Bažnyčios
Santaryba.
ir uz- jų
V įeni tos
*
Ilaukti .mirties tokiose sąlygo (Hngų mokyklų. Tose vieto- Mart Dusseldorfe pareiškė, nes pomerančiai turi daug
pie akis savaimi turėtų pra
mės ieško pinigus kraudami,
1925 metais buk tikrai įvyk se, baisiausia žmogui kanky- se čeko-slavokų' legionistai ko kad Vokietija priimtų eksper citriškos i*ugšties. Citriškoji
nykti. Karšti kuompresai su
kiti mokslo siekdami,
kitijsianti Visuotina Bažnyčios nė. Kų panašaus tik vieni so vėsi su bendruoju priešu. Mo- tų pranešimų, jeigu okupuo- rūgštis patekusi i kraujų nežadina geresne kraujo cirkumunšainėje, kiti pasišventime Santaryba. Posėdžiaus Romo- cializmo inkvizitoriui gali iš kykla kainuosianti per 200,- tasis Rulir'o kraštas butų pir itralizuoja kitas nuodingas
rugštis, užtai žymiai paleng(Pabaiga ant 5-to pusi.)
je. Busiu per 2,000 vyskupų, galvoti.
000 frankų.
,
miau grųžintas Vokietijai.
visuomenei.
Kokie žmonės, tokia -ir jų
rs^r
i
Dievas tiek jos sutvėrė, kad visi gyven
sijutęs
nuskriaustas,
galės pasiskųsti J u
laimė."
Kristus senai pteidavė viskų, maldaus, kad ir juos visus
tojai gali pakankamai jos turėti. Kodėlsų Didenybei. Tokiu būdu, manau, kad
sakė: "Dangaus karalystė \"r.a
priimti į nuosavybe, o paskui Jūsų Dide
gi iki šiam laikui tebuvo ji vien didž
valdininkų įtekiųe visai išnyks ir jie ne
jumyse." Duokite žmonių ti
nybė, likęs viso Egipto ir visu gyvenISTORINĖ DRAMA.
turčių žmonių rankose? Tai-gi, lai gy
drįs kelti jokių maištų, nes žmonės tuo
krų, bus ir tikra žmonėms
tojų valdovas, pasielgsi taip, kaip ma
Septyniuose Atidengimuose.
vuoja, laisvė ir lygybė mūsų 'žmonėse.
met Ims su Jūsų Didenybe. Pinigais ne
laimė.
nysi geriausia.
Lai Visagalis suteikia mums jėgų ir pro
galima bus jų perpirkti, nes žmonės ir
PA11AONAS: Išgelbėtojau, tai Tavo
Kultūros Vajus kitokio ti
Parašė
to viskų išgauti žmonėms kuogreičiausra.
pinigai bus mūsų Valdžios žinioje.
Dievo lupomis tu kalbi. Aš senai jau pa
kslo neturi, kaip suteikti, niuKun. Juozapas 2ydanavičius
PARAONAS: O, jeigu jie turėtų pi
sakiau, kad aš nieko nedarysiu be ta
sų tautai tikrų žmonių. Lai
PARAONAS: I r mūsų žmonės lai bu
Amsterdam, N. Y.
nigus nuo mūsų paslėpę, tad norėdami
vęs. Aš turėsiu Paraono tik vardų, o
mės jieškantieji priminio rem
na laimingi!
kelti
majštų,
žmonės
galėtų
perpirkti...
tu juonii ištikrųjų ir esi ir busL Taigi,
ti Kultūros Vajų.
C^ųsa).
(Uždanga nusileidžia).
JUOZAPAS: Užtektinai mes turime
daryk taip, kad teisingumas butų vis'amc.
JUOZAPAS: Suteikti žmonėms pil
ir žinonių ir svetimtaučių. Jų pulkai iš
JUOZAPAS: Dievas m a t o / A š to tik
Šių metų Kultūros Vajus
nesne liuosyhe. Duoti jiems žemės plotus.
SĖSTAS ATIDENGIMAS.
tikimai mums tarnavo ir tarnauja. Jie
ir trokštu. Ir, kada visas Egyptas bus
perėjo neapsakomai
sunkij
Lai jie .ajHlirba jų. Apribuoti valdiniuvisi ir visi beveik žemiausio luomo žmo
nupirktas viršminėtu būdu, tai visų že
fcrizj. Atvyko kun. Koncevi
Scenoje tie patys Juozapo rūmai, kų
•
kų valdžių.
nės, labai neapkenčia tų Valdininkų nuo
mę išdalysime vergams, (apdovanodami
čius, pradėjo ir pametė. Pra
ir penktame atidengime. Juozapo broliai
FARAONAS: Tai valdininkai sukils
senų jau laikų, todėl ir nereikia jų bijuos lluosybe. Lai kiekvienas būva sa
dėjo kun. Daknls ir buvo pri
antru kartu atvažiuoja į Egyptų, atvež
prieš mane?
jotis. Mažiausio pavojaus nesuimto.
vininkas paskirto jam žemės ploto. O,
verstas "prietelių" pamesti.
dami su savim Beniaminų.
PARAONAS: Telaimina tave Visa
JUOZAPAS: Galinga kariuomenė už
idant Jūsų Didenybė, visas Jūsų dvaras
Iš užjūrio atvyko kun. Gar
galis! Matau, jog myli tu vargdienius.
vaduos.
ir Jūsų kariuomenė turėtų užlaikymų, tai
mus ir nukeliavo klebonautų.
s SCENA L
Aš juos ir-gi myliu. Su. Dievo ir tavo
kiekvienas žemės savininkas turės kas
Dr. K. Pakštas tegalėjo vie
PARAONAS: Bet gi žmonės prie jų
JUOZAPAS: (vaikščiodamas, kalba):
pagelba įvykinsime tuos sumanymus. Be
met visuomet paskirti penktų dalį viso
nų mėnesi padirbėti ir atsi
pripratę, tadgi jie jau turi perdidele įParaonas matomai yra gerų norų žmogus.
kalbant su tavim per tų trumpų valan
savo pelno, pfasilikdamas keturias dalis
rado žmonių, kurie jam kišo teknię. Gali mūsų nepaklausyti f f
Patarėjai laiko jį apsupę, kaip voras mu
dėlę daugiau išmokau nei per ilgus me
užlaikymui visos, savo šeimynos.
pinkles po kojų.
Septynios
JUOZAPAS: Tai nesunku bus įvyk
sę visokių apgaulingų patarimų tinkle ir
tus pas mokyčiausius mūsų žemės išmin
auklės — vaikas aklas, sa
Surinkimui visų tokių mokesčių, pri
dyti tų viskų.' Pirmiausia kas link že
vargšas, matydamas, kad yra galingas ir
čius, besimokindanias, kurie, nenorėdami
ko rusų priežodis. Yra žmo mės. Dabar bado metai. Visi, neišski
gulinčių Jūsų Didenybei, reikės surasti
laisvas, patapo bejėgis tame visokių pai
nustoti savo pelno ir, nenorėdami užsi
nių pas mumis, bet maža to riant pačių valdininkų, irž maistų jau su
teisingus* žmones. J ų teisingumų ar ne
nių ir klaidinančių riatarimų labirinte.
traukti ant savęs nbmarkų neapykantos,
kių, kurie supranta. Ir Kultu krovė ne vien tik surinktų pirmų auksų
teisingumų saugos patys žmonės, nes bus
Prie Dievo pagelbos jis liks išlluosuotas.
patai kauna turtuoliams.
ros darbai, kad pasisektų, rei ir sidabrų, bet ir visų savo turtų, su
garsinamos žmonėms paskirtų vietų ats
Žmonės gerbs jį, ne ta;4>, kaip dabar, sau
kia žmonių, tikrų žmonių. Su sidedantį iš galvijų. ^
JUOZAPAS*
Net
pats
Dievas
Jame
kaitos, kurių išklausymui bus šaukiami
sai ir valdiškai rodydami savo neva pri
ištverme, su pasišventimu, su
nevaržo žmogaus liuosybės, kas yra ge
visi piliečiai, kurie viršininkams buvo įKiek palaukus, kada maistas išsi
sirišimų, bet tikrai jį mylės, visa dabar
drųaa i r supratimu.
ra. Kodėl gi dabar žmonių Huosybė turėtų
davę savo mokestis. Mokėsihj "rinkėjas
baigs, gi norėdami jo nusipirkti, turės
nuvargintos jų ir sielos ir širdies g'ale.
čion būti tolesniai varžoma.'
turės duoti balsų visiems mokantiems.
Kukuros Vajus neturi kito už maistų atiduoti dalimis ir ženihj plo
Pasaulio skritulis daug turi ienies.
Mokantisr{! pamatęs neteisybę, įfcba pa
(Bus daugiau).
tus, prigulinčius prie .jjj. Pa^allaus ati
tikslo, kaip duoti nrusų rau-
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Laikraščiai
praneša, kad
C nneetieut valstvbės s^ibernatorius Templeton atoinanlj
suisį baigos tarnyba žada įstoti Yale universitetan stu
dentu.
Gubernatorius eina
«.") metus.
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(SĖJIKAS
MOKINTIS NĖRA VĖLU.

' i • ir

ATSIŠAUKIMAS.

Draugai, Amerikos lietuviai!

*s\*

•

e
1921 metais Sedos mieste
lio (Mažeikiu apskritiesj) gy
ventojai, norėdami duoti ga
limumo savo jaunuomenei Įsi
f
gyti mokslo šviesos, nežiūrė
Būdamas
gubernatoriau
dami didelių išlaidu, įsisteigė
Borden'o Išgaruodintas Pienas yra du syk
jis didžiai ėmė interesuotis
4 klasių vidurine, mokykla
maištingesnis negu paprastas pienas. Turit
psychqįogijos ir istorijos mo
(progimnaziją). Xesant mie
vartot Borden'o Išgaruodintą Pieną per pu
kslais.
Taigi, tuodu mokslu
stelyje tinkanm mokyklai na
sę su vandeniu, jei vartosit kaipo paprastą
jis nori ir studijuoti lanky
mų, buvo gauta iš valsčiaus
pieną.
damas universitetą.
savivaldybės mūrinis grudų
Kokvienani turi bnt šnpran sandėlis, kuris buvo pertaisy
Jei turit savo receptą, kuris reikalauja Smeto
nos, vartokit tiek-pat Bordeno Pieno kiek rei
tania, kad politikui arba dip tas ir pritaikytas mokyklos
kia smetonos.
lomatui Imtinai reikia giliai reikalams.
Dabar mokykla
..Vaidins " R ū t o s " rolę statant
Bordeno yra tyras uMo pienas su smetona, p&pažinti žmones — žmoni ų jau tvirtai atsistojo ant kojų;
"Klaip.
J
u
l
ę
"
nedėl.,
Ciceroje.
likta. Jo maistingumas padaro jį tinkamu ir
žiaus, protas pasidaro daug 1 . • P w , . .
kavai ir kepimui. Jei norit žinot kaip kept
1
l
" t u r i d mokytojus ir 114 moar virt su Bordeno I&garuodintu Pienu, išpO
Drauge
kreipiamės
į
Amepalankumo
principu
ir
paliedykit kuponą, paženklinant kokias pamokas
miklesnis.
Tuomet žmosnis •• • u
. ,
v
norit, ir mes pnsiųsim dovanai.
"
kinių, benuukų ir mergaičių, rikos lietuvių organizacijas, | čia trumpais bruožais netik
vra liuosas nuo gyvenimo gei- •- u~ i~ •
*•
prašydami mums pagelbėti, į abiejų susitarusių šal^ų pilieKrautuvininkas
žino,
kart
n
dang visko praleidęs,
nekartą
j
°*
: is
ir gretimųjų
parapivo, Sedos
Vaičaičių,
Barstyčių,
Ga organizuojant aukų rinkimą [ čių prekybinį
Borfeno yra užtikrintai svei
santykiavimą,
turėjęs
prityrimų.
Ka dunavo,
dulių. karčių
J i s daug
ka matęs,
- v 0 i „ r Tirkšlių.
•*•
*. į / , Tačiau,
-r> ^ .
kas pienas, kuris patenkins
ir jų persiuntimą*Lietuvon, j bet taipat aprūpina ir suregu"
,jų;
Kalvanjos,
Židikų,
Kenada jam gyvenimo niekas ne
pirkėju*. Dėlto Jis J| ir laiko.
norint mokyklą visai tinkamai
iVisas aukas prašome siųs liuoja laivininkystės, tranzito
drumsčia, jis gali pasekmin
pastatyti,, daug ko dar trūks ti Sedos Valsčiaus Valdybai, ir kitus klausimus bervdrai
THE BORDEN COMPANY
gai mokintis,
t a : gimnastikai salės, darbe pažymint, kad jos skiriamos liečiančius abi šalis.
Bend
Borden Building,
New York
prigimtį.
liams salės, sargui buto, kny vidurinei mokyklai, apie pini rai remiantis didžiausio pa
Bet ne tai mums svarbu.
gynui ir mokslo priemonėms gų išsiuntimą, praneškite mo lankumo principu Švedija vis
Reikia pažymėti faktas, kad kambarių.
Tam tikslui ren kyklos direktoriui.
K U P O N A S
dėlto rezervuoja sau sutarty
toksai Įžymus politikoj žmo giamasi pristatyti mokyklos
Duona
Sosai
Pajai
teisės
teikti
yptangas
lengva
Saldainiai
Mėsa
Pudingui
P. S.
Kitus laikraščius
gus nori riti mokshis.
Be namams antrąjį aukštą, kuris
Žuvis
Košelės
Sriuba
tas savo kaimynėms Danijai
prašome persispausdinti.
abejonės, gubernatorius Tem
•Vardas
g
kainuos apie 30,000 litų (3,ir Norvegijai.
O Lietuva iš
Adresas
LltJ».
pleton atsieks 'tikslą, jei yra
0*X) dolerių). Be to mokyklai (Antspaudą)
savo pusės, rezervuoja sau
pasirįžęs..
Mokyklas Direktoriai;
labai trūksta baldų, ypač suo
tokias pat teises, kas liečia
Mokintis — mokslus eiti,
P,
Micevičim,
lų mokiniams, ir mokslo prie
Suomiją, Estiją ir Latviją.
k
niekad nėra vėlu.
Kas turi
:
F t*
Mokyk. l kio Kom. nariai: Tatai reiškia, kad ypatingas
monių. Kasmet mokvklai lai
ištekliaus ir laiko, tau turi mo
M. A Ufjustiiiavii-ius, palankumas, suteiktas toms
kyti susidaro išlaidų apie 30,kintis.
Reikia visas gyveni
000 litjų, iš kurių valdžia duo
Pedagogų Tarybos Sekret.: šalims, neverčia mus nusileis
mas mokintis.
ti iki tokio pat palankumo ir
da apie 25,000 litų, o likusius
A. Klemas.
Tas skaitosi tikrai išmintin vietos savivaldybės. Bet tiek
Lietuva, Seda, Mažeikių aps. su kitomis šalimis. Prekvbos
gas žmogus, kuris daug mmsutartis su Švedija užbaigė
valdžia, tiek savivaldybės, iš 1924 m., bal. m. 3 d.
kinasi ir vis dangians įsitiki
mūsų Užsieniu Reikalu Minis
leisdamos daug pinigų kraš
na, jog d a r permažai žino ir
to po karo atstatymui, negn- | PREKYBOS SUTARTYS SU Arijos ypatingos pastangos,
trokšta vis dar .daugiaus mok u r i o R b l l V 0 d o d a m a s (1G1 L i e
AR ŽINAI. KAD
.11 duoti mokyklai tiek lesu,
SKANDINAVIJA.
* Į nija yra beveik identiška su turi konvencijos formą tarp
ksfo siekti.
kad visiems reikalams užteknuvos santykių sureguliavimo j p a s frutine mūsų sutartimi su d v i e j u ^\\ų.
j o s i o s forma
Garsiųjų mokslininkų tarp*
tų, ypač kai esti didesnių iš j &. m . vasario 17 d., Lietu- BU visa Skandinavija.
Pir- gvediga. Paliesti tie pat san- h l g pavadinimai vra ,J Komer- Pagarsėjęs pasauly aviato
butą tokių, kurie vėlyvame
,.
laicįų; remontas, namu staty vos ržsieniu Reikalu Minis- Oiieji buvo Danai, su, kuriais ! t v k i a i , padarytos tos pat reM
rius Amundson nori pasiekti
savo amžiuje pradėjo mokin
*
piing
||»
j
\
orvein"TOS
tvonven
mas ir tt. Todėl šiuo ir krertaurinį Polj, jau maginas tuJ
tis ir savo mokslais pragar
teris
pasikeitė
su
Svedįjoe
vy
prieita
prie
susitarimo.
Po
c
i
j
o
s
.
Tas
pat
didžiau\
7
e
r
v
a
T
piamės j Jus, broliai amerrfi prirengtas ir trumpu laisėjo.
e, a t a r
J
P Lietuvos ir NOrvegikiečiaL ypač išeiviai iš Sedos riausybe notomis del preky-j JU ^ Xoi-vegai, o dabar ir su s į o p a iankumo principas į r
ku pratlės savo kelionę f . ?Vr
Y r a taktas, kad kartais,
šiaip ekonominių
Mūsų sutartis
s u | ( - i a y r a pamatu, kuriais re-;Jos-" — Sutartis buvo pasitykiųir sureguliavimo
tarpesan-JHvedais.
tu
ir gretimųjų parapijų, prašy bos
žmogui atgyvenus pusę amIslandija buvo
(yra padą,
dvi I m i^a s v i sLa s l l tartis.
•
j rašyta Kristijanijoj, 1923 m., [žinia, kad kuomet rukai Heiatskiriosir sutartys)
dami paremti mus, kiek ga- dviejų valstybių. Minimas pa Danija
XT
J
"
Sutartis su Norvegija, nors gruodžio 21 d., ir s. m., sau- mar tai gauni geresnį skoni
Sių dienų baudžiava tai spau iint, aukomis, kad galėtiune j - Į sikeitimas notomis faktinai
eio 15 d., buvo Norvegijos
ryta
1923
m.,
liepos
18
,d.,
ty.'
,
e
g
m
e
y
r
a
v
i
p
a
i
p
a
n
a
š
į
negi> ruteant paprastą cigarepasikeista
no£omis
dos verguvė. Pražūtis tai vi statyti mokykla į tinkamas reiškia prekybos sutarties su- ta
f M dieną
<]i<iT)n
>\n e i Lrm c t o
n
nlnmifi I
pirmas dvi sfutartis, bet savo i Parlamento ratifikuota. Mu- tąf
(Apgr.)
Žinodami išjįaikraš- darymų, turi ypatingos reikš tarpt* mūsų ir Danų Užsienių
suomenei, kuriai stinga jėgy vezes.
1
formale išvaizda skiriasi n u o ^ S e i m a s tn^s
^ i r g i ralifį.
v
sukurti nepriklausomą spauda, ' eių
JuąiĮ dosnumą- įvairiems mės šiuo momentu vis oįidė- Reikalų Ministerijos, ir tuo
Užsigrįsti nuo jos įkurtuvių Lietuvos reikalams, tikimės, jant ekonominiams
santy- būdu duota juridinio pamato jų tuo, kad kada pirmos dvi kuoti, kas turės netrukus j vy
SKAITYK * < DRAUG4 , ,
dabar, tai išniekinti mušu. po kad ir mus sušelpsite, už ką kiams t a r p tų dviejų šalių. tų dviejų šalių ekonominiams sutartys sudarytos pasikei- kti.
Elta.
PLATINK M DRAUGĄ"
fiiant
notomis,
toji
paskutinė
litinę nepriklausomybę.
Sutartis paremta didžiausio santvkiams. Sutartis su Da-,
| busime Jums labai dėkingi.
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Juozas Švaistra^ I dens užliejimai ir jiems panašus įvykiai.
DABARTIES GYVENIMO
Žodžiu sakant, kaip pažiūri į
KELIAS.
žmonijos gyvenimą, tai pama
tai, kad jame vietoj laimin
Pažiurėjus j viso pasaulio
go gyvenimo, verda kaž ko
paskutiniųjų laikų gyvenimą,
kia suirutė ir kas galų galo
pamatysime, kad jis daro di
iš tos suirutės išeis sunku išdelių bangavimų, kad jį lydi
spręsti. Visa tai gyvai paro
daug sūkurių. Dar vos nese
do /kad žmonijos gyvenimui
nai užgeso Didžiojo Pasauliko tai trūksta, ko tai reika
nio K a r o gaisras, dar nespėjo
linga ir kad žmonija stengia
nutilti jo iškankintų žmonių
si išsiveržti iš tų gyvenimo
dejavimai ir žemelė maitintopainiavų j kuriuos ji yra įjėlė sugerti išlieto šia karo a u
sivėlusi. Ji stengiasi praskin
dra žmonių kraujo, kaip su
ti sau tokius gyvenimo ke
siūbavo naujos gyvenimo au
dros. Kiek jau buvo po to liais, kuriais dalei tų geros,
didžiojo karo naujų visokių kaip asmeninio, taip ir visuo
karų, kiek kilo revoliucijų, meninio gyvenimo padėties.
riaušių, bei šiaip visokių su Bet kas žin ar žmonija ver
iručių, anarchijų.
I r dabar žiami išbristi, iš gyvenimo pai
štai paėmę skaityti laikraš niavų tinkama linkme, a r ji
čius, nuolatos tėmykite, ka kartais šitaip besiverždama
juose daugiausia rasite. Nu kaip dabar veržiasi tik dar
gi ten tai ir ten užmušė, iš labiau nesusipainioja. Ką da
vogė, išplėšė; ten tai kilo riau vė žmonijai ta visa paskuti
sės, streikai; betvarkė; ten niųjų laikų veitynė?
tai ir ten patys sau galą pa
Pastanųjų laikų nuopelnas
si<Jarė ir taip be galo. Lyg yra tas v kad keletą tautų at
tyčia prie to dar prisideda gavo sau laisvę, tapdamos ne
visoki žemių drebėjimai; ug priklausomomis
valstybėmis
uekahiių išsiveržimai; van-,ir ištisoj eilėj valstybių įsi-

Ma- Prie skerdyklos statoma dide
gyveno demokratinė valdymo taip sunkiai įgytas laisves, ne kelias, tai dvasinio gyvenimo i plunksnoms sortiruoti.
priklausomybes ir demokral atnaujinimas.
Tat tegul su- šinos visai naujos, dar nepa- lis šaldytuvas. Šiam skyriui
si tvarka." Iš kitos gi pusės
mašinos dar nenupirktos.
jei paimsime visas tų pasta tybes, bet ir pati, atsiprašant | liepsnoja muąų sielos šito naudotos,
Antrame aukšte (iš pirmo
rųjų gyveninio sunkumų au galą gaus. Juk kokia dabar i atsinaujinimo ugnia.
ŠvenPlunksnų sandėly — gan
jo j antrąjį aukštą liftas) —
kas, nuostolius ir kitas bai pasaulyje y r a Sodoma ir Go- tai eikime savo kaipo katali- Jdaug plunksnų sumesta,
Prade
Toliau: raguočių kūtės; is konservų gaminimas.
senybes, tai čia nieko daugiau mora, tai jau biauresnės ne- kai priedermes,
ten durys veda į pačią sker- tos gaminti biėkinės, bonkos;
neįstengsime atsakyti kaip tik reikia.
Trūksta tik ugnies
su širdies skausmu pasigrieb- visa tai išdegyti. I r ištikrų- GYVUUŲ SKERDYKLOS Idyklą, kurioj raguočiai skerd- tam reikalingos mašinos jau
ti už galvos. Bet kad dar vi jų tą ugnį pati žmonija sau IIFTIIVOI —.. "MAISTAS " I ^ a T n ^' P a s v e l *i a l 1 1 1 a n t tam ti- veikia.
jkrų blokų. Nuėmus odą, mėBe to, čia katiluose gamina
sa to kas buvo užtektų, tai ruošia, pati po savim pradė
bnt labai gerai.
Priešingai jo kurstyti.
Kas gi daryti,
" Maistas" pastatytas už sa tam tikra blokų sistema mi konservai, klijus (iš rapasirodo,
kad to kas buvo kur išeitis iš šitos padėties Nemuno, Suvalkų pusėj (ties perduodama stačiai į tam ti gij,); čia irgi pečiai dešromis
žmonijai dar neužtenka. Vel rasti, nes kitaip žūsime? I r iš Aleksotu]). Ligi pat sandėlių krus vagonus. Paskersti ga rūkyti, mašinos dešroms ga
niškas pragaras ir toliaus gy eitis yra tik viena: kuogrei- prieina plataus geležinkelio lima į dieną IpO—200 raguo- minti.
v•
Apačioj — dešrų sandėlis,
venime sau puotas kelia. Juk r-iausia reikalinga
dvasinė,»bėgiai. " M a i s t a s " aptvertas cių.
tik įsižiūrėkite gerai į gyve žmonijos sielų
revoliucija. aukšta medine tvora; vidury
Vienok pasirodė, kad raguo kiaušinių sandėlis.
nimą, o pamatysite, kad, ne Reikalinga, kad žmonija pa pastatytas ilgiausis t^obėais, čių skerdimas pas mus neap
Antrame trobesy — maši
skaitant visų tų sumišimų, čiose savo sielos gelmėse pa kuriame sutilpo skerdyklos ir simoka; mėsa labai bloga, ek nos, pečius, rusis pilnas van-'
bendrai paėmus visas žmoni justų tikrąjį savo gyvenimo šaldytuvai, greta go — antras sportui visai netinka.
dens, nes kanalizacija silpnai
jos gyvenimas sparčiais žing tikslą ir tuos kelius kuriais ga trobėsis: mašinos, šalę jo 52
Vieton to manoma užsiimti veikianti.
sniais slenka žemyn.
Gyve- Lima, to tikslo pasiekti; ir kad mtr. kaminas, toliau; keletas kiaulių skerdimu.
Tuotarpu.
Sale — odtj sandėlis ir le
nimo sąlygos vis daros sun- į jį pasirūpintų tais keliais prie ūkio trobesių, arklydė.
Sta- kiaulių skerdimui panaudoja
dai, šiaudais apdėti.
kesnės, dora žmonėse tirpsta, j ano tikslo eiti. Kas gi šitą tomi d a r : didelis vandentrau- ma raguočių skerdyklą.
Bendrai — s u m a n y m a s
it ledas pavasariui besiarti- j tikslą ir kelią galį nurodyti? kis ir dviejų aukščių kontora,
Tik pradėta statyti kiaulių
nant, prasikaltimų
skaičius! Tik tikėjimas religija tai ga- Pirmame triobesy — paukš- skerdykla, kurioj kas dien ga grandiozinis. Tik liko dar
auga, įvairiausi
gyvenimo Ii parodyti. Mums lietuviams čių skerdykla, kurioj galima į lės būti paskerstos f5 kiau labai daug ką padaryti, kad
visai užbaigus. I r jei visas
purvai pradeda vis stipriau katalikams tai aiškiai nurodo i dieną paskersti iki 2,000 pau- lės.
sakoma,
leisti nagus į žmonijos širdį ir j Katalikų Bažnyčios skelbia-,kščių (1923 m. - maximum
Sistema Tayloro, priimta pastatymas, kaip
protą.
Ir nejučiomis iškyla ! mas Kristaus mokslas. Pali- 2 008; praeitais metais "Mai Amerikoje, ir čia norima pri kainavo arti 10,000,000 litų,
tai reikia pasakyti, kad daug
klausimas, kas gi bus? Oi, jei ko tik Šitas kelias, nes kitu sto" Bendrove paskerdusi ar taikinti : kiekvienam darbi
milionų dar turės užbaigimas
taip bus ir toliaus, tai žmoni- keliu eidama žmonija jau pri- ti 25,000 žąsų. Čia pat įvai- ninkui sumanyta pavesti iaja praras ne tik visas savo, ėjo bedugnės krantą. O šitas rios speciaJės maSihos, pav. [bai siaurai aprėštą
darbą. kainuoti.
i
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lirigu blaivybes priešu, aišku,
mažai kų gali nuveikti kad,
M
t e t f ^ t e r * klausime, kaip
sakiau,
nrdsų
%riausybė
4
'pro p i r š t e " žiuri. Bet m&
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no išmanymfr, net ir mūsų
gių, triūso, o girtybfe vfei la
valdžiai pjrisidedlnį prie blaibyn ir labyn pas nius plepias;
vinitoto mūsų kramto, kolei *pa:
if prieini žmogus prsfe aiškios
t i valdžia?
pftrdavos . saVb
idvado;s, katf vien šhoki svel- L1 V™" 1 *
iii kova nenublaivins mūsų ;' ^ l s t y b t i i ę " monopolkų, aikrašto; ypač mūsų valdžiai koiis' vis bus pateisinamas.
" p r o į u r š t u s " žiūrint į t $ ko- Del tos fičios priežasties,
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BLAIVYBES DIBVA
DEGTINES KONTRABAN
DA AMERIKON.
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naui
dar- na, pi norima
enęrgijos tolesniam fiziniam
a r protiniam darbui,
Kūno sudėtis.
ijel. #?rturmpo ir nereguŽmogaus kūnas sudarytas [ j a r i o miego, taigi, dažnai ir
iš daugybės, taip vadinamų, pakįla galvos skaudėjimas, vi
cė%.
Tt| celių grupės" suda- durių užkietėjimas ir kitokį
ro audinius, gi audiniai kūno nesmagumaL Tai vis ženk-*
organus. {Tos celės ir audi-!i a i, kad žmogus privalo paniai nusidėvi, kitaip tariant,"galvoti apie savo
sveikatą.
naiki naši, kuomet žhlttgus dir Kitaipgi gaii sulaukti blogų
ba. Sunaikintos celės paten pasekmių.
Gydytoju*.
ka kraujan ir iš ten per odų,
plaučius ir alsavimo organus
LIEtUVIU KALBA,
išeina laukan.
Yra viena kalba kurių aš
Kiekviena žmogaus mintis
myllti ir kalbu. Ta kalba man
ir kiekvienas kūno pasikrutibrangesnė už patį auksų. Kad
niihas naikina celes. Kuo sun
kas man suteiktų viso pasau
kesnis darbas, ar jis butų fi
lio deimantus tai ir tuomet
zinis ar protinis, tuo greičiau
4os kalbos nenupirktų.
Yra
ir daugiau celht naikina, tuo
taft kalba plati, graži, aiški,
daugiaus jų patenka kraujan. f "
Nors šiandiena jį kų tik pa
Tos ceBės kraujan paskui sa
budus bet neužilgo ji skambės
ve
patraukia ir kai-kokias
skersai ir išilgai!
nuodingųsias medžiagas.
Daug yra, kurie laiko jų už
Kad palaikyti tollauš gyve
niekų.
Svajoja apie kų ten
nime, kad būti žmogui svei
kur niekad n e r e ^ j o .
Susto
kam, butiriai reikia nvkstankite ir paklauskite savęs: &t
čias celes atgaivinti arba jas
yra kas brangesnio nž akies
pamainyti naujomis.
lielutę!
I r jeigu rasite tai
Tų; atpildymų žnuogus atlie žiribkite, kad esate'išgamomis
ka, maitindamasis,
alsuoda mūsų brangiausios Tėvynės
mas šviežiu oru. Tečiaus di Lietuvos. Jeigu mūsų tėvai
džiausias ir svarbiausias ce gynė įų; a r męs eisime prieš
lių atpildymas seka žmogui j u d s !
Ar mes žudysime tų
nuegant.
Miegant žmogaus liežuvį, kurs per tiek amžių
kūnas pilnai atsigaivina.
gkambėyo? Af mes paduosi
me tų gražiausių kalb$, i a d
Miego svarbumas.
ji pražūtų! Tikrai ne! Mes
Iš to visa kiekvienas gali
jos neįiadtiosirhe! Męs jų
suprasti, kad miegas žmo
kalbėsime, gerbsime ir mylė
gaus gyvenime lošia didžiai
sime?
Lietuvių kalba tėsvarbia rolę. Bet tas miegas
gkarilba visur kur eisime!
turi but regularis ir neperSaulutė.
trumpas.
Jei miegas pernaujų spėkų {olesniam
mm.

Iš Anglijos ir Škotijos pra
neša, kad iš ten alkoholinių
gerinių siuntimas (eksportas)
j Atlantiko vandenyno (neto
li Amerikos) dalis žymiai su v».
C i a g a l pagelbėti
tik , 1 0 T 8
!**%»"« « B f « f 8
slaptąsias smuklės, bravūriš
mažėjęs.
griežtai, aštri operacija, vikus, spirito Šmugelį, bet žmo
Tečiaus to eksporto suma- siskas svaigalų uždraudimas,
nės mano valdžių noteišiii&ai
žėjiinas nereiškia, kad degtiJ u k ir pas niais, Lietuvoje, kimbant — baudžiant; visai
rsės kontrabanda Amerikon
pradžioje praūžusio karo be kas kita butų veikiant griež
butų panaikinta. Kontrabanveik per metus veikė griežta tos prolubicijos
(uždraudidininkai veikia.
Praturtėję,
prohibieiįja. — rasų visiškas mo\) įstatymai.
paliauja veikę ir jų vietą tuouždraudimas; na, ir sekmin, j ^ t ^.ia> m n s t ? j ^ t o nepi
jaus užima kiti.
giausiai
buvo prablaivinęs mei, susidarė labai
s
(Tų dalykų žinovai sako, jog
net ir tikruosius girtuoklius: Opozicija: vyriausybė ir brašiandie tikroji situacija yra
buvo ramumos, išvengta bet- va'rirtinkai.
flravarininkains
tokia, kad dabar daug uždrau
varlės, išsiSokiiffi,
atsirado rupi tik savd kišenes.
Vy
•to alkolio iš Amerikos s h m - |
j
^ kia>11^ ruUis; net
riausybė manfc palaikyti biud
čiaina į Br.tanijos salas, ffa v e i ( J a i ž m o ^ a t s i m a i l v i
_
žetų.
iš Amerikos pasiųsta
alkolj
pasidarė gyvesni, ryškesni.
Bet nereikia užmiršti, kad
salose kiek išvato, iš jo pa
Šalininkai idėjinio nublaivini- laikinas pelnas iš girtuoklia
gamina n w a degtinę, supils
mo ty. tie; kurie eina v*sty- vimo neša prągrtištį visai tau
to į butelius ir veža atgal Amos keliu, ir Visiškb nždrau- tai. Taigi reikia rimčiau pa
Vaidins "Baltraus Kuklio" rolę stalant ''Klaipė
merikon kaipo tikrųjų Škoti
dos J u l e " geg. 11 d. Ciceroje.
dimo priešininkai mėgsta įro žvelgti į Lietuvos blaivinimų.
jos dektinę.
dinėti, kad mūsų kraštui apDalykas tame, kad Angli
sišvietus, sukulturėjtts,
toji
kėlfc maisto dvasių.
KONGRESMONAI APIE
MIEGO REIKŠME.
jos ir Škotijos degtinė nėra
garbinga })riešalkolinė kova
Pakėlė tikras armijas šni
PROHIBICIJĄ.
pigi.
Kad tuotarpu "sauso
palengvės, sparčiau žengs įrir
pų, agentų ir biurokratų. Pri
joj"
Amerikoj
gaminamas
Normaliai žmogus turėtų
myn.
Deja, prityrimais, kad
59 kongresmonai kituomet vertė araajų ir karo laivynų miegoti 8 valandas paroje, jei
nuodingas alkolis yra šiandie
ir toje pačioje Amerikoje, tos
Paga- įmrėtų būti sveikas ir jaustis
rezoliucijų, pakilti civilėn kovon.
nebrangus ir kontrabandinin nuomonės nepatvirtina; prieg įdavė Kongresui
kai iš jo sugeba
pagaminti tam, klausiu, a r dabartinė kad Volsteado įstatymas bu liaus tas proliibicinis amend- stiprus. Po sunkaus dienos
tų srtmodifikuotas, kad šaliai inentas panaikino pasitikėji darbo žmogaus
daug degtinės.
•
organizmas
mūsų šviesuomenė
negeria;
mų
valdžia.
Tame ir gludo priežastis, visai blaivi, ir vėl klausiu, ar butų gražintas vynas ir alus.
nusidėvi.
I r tik miegas išJei
jau
kongresmonas
taip
Kongreso juridinis komite
delko iš Anglijos ir Škotijos šios kartos jaunuomene iš nru
^įaujo gali organizmų susti
degtinės eksportas žymiai su sų mokyklų išėjusi bos kil tas balandžio 21 d. pradėjus viešai " g a r b i n a ' ' prohibicijų, printi.
išklausinėjimus kas link to tai kaip jų turi " g a r b i n t i " vi
mažėjo.
Kas dažnai jaučia galvos
nesnė.
si
tie,
kurie
šiandie
nuo
jos
įstatymo suirtodifikavimo. A r
skaudėjimų, kas turi vidurių trumpas, kūno atgaivinimo
AR LIETUVA BUS BLAIVI-1 x * n " ™ a u !
J** Amerfto- komitetas bafgė savo darbus, kenčia, Kuomet nuo "nami užkietėjimų, kas del menknie
TARPT. GELEŽINKELIŲ
N1NKŲ Š A U S ?
\ie P i , n a įvairiausių gerai pa- riėra žinių. rTik išpradžių bu nės' ' daug nuodijasi, kuomet kio persišaldo arba jaučiasi procesas negali but atliktas
ir tinkamai užbaigtas.
Pa SĄJUNG. KONFERENCIJA.
.
įstatytų, visiems
prieinamų vo žinoma, kad komiteto na {xamišėlių skaičius eina di
apilses, toksai tuojaus turi at sekmė to bus nuolatinis nuil
lhei
dyn.
riai
nepalankiai
atsinešė
}
Lietuvos blaivinimo
;
Pavalomų įuokyklų; tai
Š. m. balandžio m£n. 23 d.
siminti taisyklę: "regulariai simas, kūno silpnumas ir meko4ei čia piliečiu nublaSvini- prohibieijos prieSf Ku/l^mus, l u >
klausimu,
Florencijoj įvyko Tarptauti
turi miegoti 8 valandas paro nka atspara.
>>
fmii buvo reikalingas visiško
Teciaus tie 59 kougresmo- PRANEŠIMAS BLAIVININ
nės Geležinkelininkjų
Sąjun
(rašo " P i c l i e t i s " Kauno
je
Kuomet
gi
žmogaus
kūno
uždraudimo įstatymas! Mū nai darbuojasi, kad ^Volsteado
KŲ KUOPOMS.
gos konferencija.
(Susisieki
6in klausiman atsakymas atspara yra silpna,
tuomet
•'Vienybėje.")
sų valdžios mokyklos, sulygi įstatymas butų modifikuotas.
kai-kam gali pasirodyti men prie žmogaus lengvai gali prl mo Ministerija į tų konferen
Siuomi pranešu gerb. Blai
Kongresmonas
McGregor
cijų siuntė inž. Jonų Saba
Dabar socialistai sutvėrė nus jas su Amerikos, aišku—
kas daiktas.
Tečiaus atsa kibti įvairios ligos.
liauskų.
savo sveikatos ir Blaivybės tik mizerija; ypač dabar, ka K New Yorko valstybt's vie vininkų kuopoms, jogei Blai kymas dažniausia yra žmo
Miego valandų kiekybė ne
Dr-jų; net žydai, kaip mato da mūsų valdžios mokyklose šai tvirtina, kad 18-asis a- vininkų Centro Iždininkės ta gaus sveikatai raktas.
visiems gali ^ut lygi. Vieni
A E ŽINAI, KAD
si iš laikraščių, mano sutver vaikai dažnai dar gadinami, mendmentas visoj šaly padau po permainytas antrašas.
Žmogui išsimiegojimas yrajžmimęs savo kūnų gali atgaiTodelci meldžiu kuopų raš
ti "Žydų Abstinentų Dr-jų." bet neauklėjjami. Mūsų gim gino piktadarybes. Krimina
Premier MacDonald
išleido
didžiai
svarbus
dalykas.
Mievinti
trumpesniu
miegu,
kiti
Katalikų veikimas: per susi- nazijos (žinoma, ne be išim liniai prasižengimai kaipo di tininkų ir Centro Valdybos
Pasargų Sovietų delegatams,
gas
yra
mūsų
gyvenime
tuo
reikalingi
ilgo
miego.
nariu
laikytis
naujo
antrašo,
visų
riiūcimus, prakalbas, paskai čių) vedamos dažnai priešti- džiausia vilnis užlieja
kad jie nevarytų Bolševikinės
laiku,
kuomet
atsigaivina
mū
Bet šiandieniniame begalo Propagandos Anglijoj? Ar ži
tas, vaidinimus, spaudų, de kybinoje pasaulėžvalgoje, tad šalj, pažymi tas kongresmo ar laiškais ar kokiais reikaJuk įtemptojo^gyvenimo amžiuje
Tai visa sulaikyti liku- lais, malonėkite kreiptis , se sų nudėvėtas kūnas.
monstracijas, parodas, lape- husimoji šviesuomenė girty nas.
nai kad Hetmar Turkiški eiga
miegame, kad duoti kūnui reireikia retai yra padaryti 100% gry
lius, plakatus, blaivius poky bės nebeskaitys blogu daiktu. si šiandie tik viena priemonė J kančiai:
žmogui Rrbininkui
kalingo atilsio. Miegant ku- miegoti arti 8 valandų paro nai Turkiško tabako, kuris
O. Sidabrienė,
lius ir tt. Kiek čia tai švel Moksleivių bei " P a v a s a r i o " — sušvemyti įstatymas.
i
6 Coimikomvealth Avc., [no celės ir audiniai atsigaivi- je, jei norinia atgaivinti dar- kaip tik yra geriausias tabaTasai 18-as amendraentas
niai kovai išaikvota ir tebe- organizacijų silpnutės abstiAVarcester, Mass.
Ina ir organizmui suteikiama bu nudėvėtų įr nukamuotų kufkas cigaretams.
(Ap/n\).
aikvojama jėgos, pinigų, žy- nentų kuopelės kovoje su ga- milionų gyventojų širdyse ^
ikame:
tuojaus pasiunčiamas pas tei-[ reikėdavo gauti aplikacijų ir
jų nemoka skaityti. 3?ie visi nus ir kitus mato lygybės tei rie tuos laikraščius skaito.
Tas svetimšalis, kurs turi smo klerkų paduoti prašymų paskui jų pačiani pristatyti
Išpradžių, kuomet Biuras
J u k kaip tie,
žmonės savo dvasia gali but sių šviesoje.
J e i rasta
gerais ir labai naudingais a- taip kiti darbuojasi už savo buvo įkurtas, laikraščiai kas j pirmuosius pilietybes raštus pilk^tybės certifikatui gauti, f ekzaminatoriui.
Bet jei naturalizacinis ek- mplikacijoje klaidų, tai jam
Paduotį ateiviams prakfiki- merikonais,- tečiaus kalbos ne būvio pageriuimi}, apie nuo- mėnesis atspausdindavo po'ilgiaus dviejų metų (bet nePrisieida
nių žinių apie Amerikų ir gel pažinojimą® nebeleidžia, ty. t savų namų įsigijimų ir savo 5 0,000 žodžių informacijų ir ilgiaus 7 metų) ir leurs Suv. zaminatorius prisiųstoj apli buvo grųžinama.
naudinga nurodymų.
Valstybėse išgyvenęs penke- kacijoj rastų bent kokių klai vo pataisyti ir vel, pačiam hf
bėti jam jo sunkenybėse, ko juos apsunkina siekti čia auk šeimynų išlaikymų.
Bet kuomet šiandie Biuras Irius metus, gi duotoj valsty- dų, ty. neatatinkamų atsaky vežti
Tuo būdu buvo daug
I r toji priežastis dėlto dekios iškila jam atsiradus sve- štesnio visuomenėje laipsnio.
Urnoj šaly ir avetiimi žmonių Del kalbos nepažiaojimo įųvciduoja, koki straipsniai ir ko turi išvystęs savo veikimų, bėj vienerius metus, norėda- mų į klausimus, tuomet jis laiko gaišinama, del techniki
tarpe — tai svarbiausias tiks didžiuma neturi
supratimo mųaiikatai butų tinkamiausi. laikraščiai kas kiekvienas mė mas gauti pilnos pilietybės rašo laišįų aplikantui ir išai nių kkidų daug aplikantų bu
škina, kų jis turi pataisyti vo atmetama, prisieidavo ra
las, kurio siekia Amerikos In uei apie pilietines
tekės ir Tos, tad, rųšies raštai pir nesis jau paduoda po 2,200,- certifikatų, gali parašyti lai
škų apskrities teismo, ar fe- grųžinamoje jani aplikacijoje šinėti ir perrašinėti.
Šian
miausia
gražiai sustatomi 000-žodžių.
formacijų Biuras
(Foreign priederraes.
TeėhnntįAplikantas pataisęs aplika- die gi taip nėra.
I r tos, visos informacijos dcralio teismo klerkui, idant
Language Information ServiPrieš tąr kalbos nebežinoji angliškai, paskui verčiami į
C
r v
neturi jokio kito. pasalinio prisiųstų aplikacijų No. 22]rf4. H'4 gdi i & per paštų pa nės klaidos tuojaus pataiso
ce).
mo muro sienų minėtas Biu įvairias kalbas.
Teisino klerkas pasiųs rei siųsti ekzaminatoriui, jei ne mos ir kitos kliūtys lengvai
ir
Be ateivijos reikalų, be į« tikslo, kaip vieni tikrų faktų
Tie visi amerikonai, kurie ras šiandie daugiausia
kalaujamų aplikacijų į namus nori gaišinti laiko, jėi užim pašalinamos.
vykusių ateivijos įstatyme at padavimai.
gimę svetur, bet čionai atvy kreipia savo atakas.
Gavus aplikacijų tas darbu ir patsai negali
Daugiaus 800-ams laikraš- per paštų.
Per praėjusius penkerius
kę kaipo suaugę arba būdami
I r štai kokiu badu tas at mainų, be kitų pravestų įvai
nu»tus 101,646
aplikaritams
vaikais, be abejonės, palan liekama: Svarbiausios apie rios rųšies įstatymų, Biuras čių Biuras pristato straips- reikia jų atsargiai išpildyti, pristatyti.
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Kuomet aplikacija priimta atsakyta siiteikti prtfe^ybės
kiai atsineš i to Biuro darbus. Amerikų informacijos ir sta dar paduoda daug inforinaci nių, turi susisiekimų su did ty. parašyti aiškiai atsakymus
Po to tų išpildytų aplikaci įr aplikantas išegzaminuotas certifikatai. I š tų 85,<X» bu
I š savo pačių patyrimo jie at mbieji faktai spauMimuni tų jų ir faktų apie kitus visokius žiulėmis svetimšalių organiza
simins kai-kurias sunkenybes, ateivių į g i m t a ^ kalba ir tie reikalus, kokių čia yra galy cijomis, neša pagelbos net in jų su savo pirmutiniais raš ir turi padavęs prašymų gau vo tie aplfltentai, kuriii apli
dividualiems svetimšaliam, jei tais bendrai pasijusti Natuįra- ti pilietybės certifikatų, tuo- kacijos atmestos del viemt
kokias jie kituomet čia turtėjo raštai jiems dalinami, axfea bė.
lizal'iniam ekzaminatoriui, ku m«et, praėjus 90 d5enų, apli technikinių klaidų, kokias bu
tie Biuran kreipiasi.
pergyventi atsidūrę svetimų Į per jų laikraščius skelbiami,
Pllfcis darbo laukas.
rio adresas padėtas ant apli kantas painformuojamas, ko vo gafera pataisyti ir visožmonių tarpan.
Paduodamos reikaEnInformacijų Biuro darbams PILIETYBES REIKALAIS. kacijos.
kių diienų ir kokiu laiku jisfkias kliūtis pašalinti.
Te
Didžiuma ateivių visuomet
gos zmios.
,
didelę ir brangintinų pagelbd.
SianNaturalizacinis
ekzamina- turi stoti teįsman su Kudinin- čians tas nėpao^ryfa.
pereina įvairias sunkenybes.
iTiems svetimšaliams, kurie torius gavęs aplikacijų per-i kais galutinam ekzaminavi- die-gi j a u bus kitaip.
Čia apkalbamas Informaci duoda svetimose kalbose leid^
Tiems visiems tars amerikoni
fTuomet jau
teisėjas
jų Biuras darbuodamasis ne žiami laikraščiai. Tie laikra nori palikti Suv. Valstybių žiuri, ar atatinkamai ji išpil mui.
Dėlto, Suv. Valstybių pilie
škas Biuras mėgins gelbėti.
Natūrali žavimo dyta.
mato principinių
skirtumų ščiai mielu noro padeda kuo- pUiėČianKs,
Jei taip, tai painfor patsai atvirame teisine klau čiu- palikti nėra sunkenybių,
Kalbas klausimas.
tarp tų daifctų, kurie y r a tin- ne visas informacijas, kokias • Biuras paskeljbė šiokių-tokių muoja aplikantų, kada jis su sosi ekzaimnavimo.
jei žmogus nioka rašyti, angPalengvinimai yra
tame,fliškai susikalbėti ir turi pro*.
Šioj šary gyvena keletas kanri oia gimusiems žmonėms tik apturi iš Biuro. Tuo bu-1 palengvinimų, ffie palengvi- dviem liudininkais turi pribū
ti pas jį išekzaminavimui. Po kad seniaus butą daug vargo gos susipažinti su šalies kon
milionų vyrų ir moterų, kurie ir tų daiktų, kurie yra geri. du tie laikraščiai daug pasi-lnimai visur j a u vykinami.
Aplikantui stitucija.
nekalba angliškai ir daugelis' naujiesienas ateiviams.
VTe- tarnauja savo žmonėms, ku-' Tie palengvinimai yra štai to išekzaminavimo aplikantas su aplikacijomis.

VIFORMACIJŲ BIURO
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gai atsilankiusiems westvtllie
M. gLAPIKAtfS
cianis ir svecaams ii 'apylinkių
visiems t # i u savo nuoširdų
ačiū.
—
rūpestį ir pasidarbavime su Nuoširdžiai ta visu atįausteikiant mums cieerieeiams, damas negaliu nepasvialinti,
tokį perstatymą. Su nekantru tais įspūdžiais, kuriuos čm
Pirmu kartu Ciceros istori
mu laukiu nedėlios, U ge- !nai patyriau; Kiok kartų ne
joj toks atsitikimas.
gūžes, nes tą diena, pamatyk aplankiau jumis, tielc kartų
L. Vyčių Chicagos Apskrirv) i1 h oras, su savo
išlavintu ir rūpestinga
rongtu puikiausiu veikalu ,„ ( , k l e l i u p t l s i š v e n t i n m p r i . ( l a u g k u g m
,r ^
u p o to.
liituvių
kalboje
Klai
P«- ! rengtų per p. A. Poetu.
liaus diAti. Taigi dirtsiuir
dga Jule" atsilankys pas nms. T a i ^ ^
^ „ į
M
n e v a l g i u s VVMtvillie(,iUH
minėN .s, eisnne pasigrožėti links- h . j . i t k i ) u ž , n e , t i • ^
^
^
miu dainų, ir gražios
irrnžios ineKoniplio- U»m t. p r a kii t •f t .•
v. ,,a i.m į.s pro _
Si
-, .
i ^
Justa* Kudirka.
dijos dideles orkestros, kuri
yra tam veikalui pritaikinta. ° j j g i w i n K l a i p 6 l l o H J U 1 T 4 ^
Šis veikalas buvo pasekmin- m a l o n ; u hafseliu dainuojant,
gai perstatytas Aryan Gro- T a l p g i j o g d r a u g e g i r d j a u .
to teatre, mieste. Dalvar mes ^
^ mylinius, ja apdai- LIETUVOS ŽEMĖS BANKO
ciceriečiai pirmi turėsmi l a i - Į m i o j a n t M e i H m J ^
jie
KLAUSIMU.
mes turėti pas save pirmiau- ^ T a i ^
vigj e W m
ne(^
sia, pralenkdami kitas Clii- lios vakare. Bet aš eisiu anks Gerbsimoji Redakcija: —
ir.gos kolonijas. Garbe Cice ti, kad nereiktų už durų sto
Daugybe " Draugo'' skai
ros Vyčiu 14tai kuopai už jos vėti if gailėtis.
Vau^ris f, Al(flnės ,, rolf statant "Klaitytoju yra prisipirkę L. Ž. B.
Oii Jule" g*g. 11 d. Čiccforje.
šėri| ir su nekantrumu laukia
Gintaras.
——
•i 'f* *
—
_—
kokios nors žinelės apie miATSIDARĖ NAUJAS
iv
nčto banko likimą. £>tai da- jas ir raginti visur ziiiones, DAKTARO ATSAKYMAI.
*.«.»
bar kun. Jonas Žilius, po ilgo kad reikalautų laisvos Lietu
(Tųsa nuo 2^i*o pusi.),
tylėjimo, atsiliepė ir paraše vos tada, kada dar daUgeVieša padėka.
nftin la^k^, kuriame Žemės lis iš tų ponų, kurte mūsų ati« lecija, taigi sie .nemažai pa
Užlaikau geriausios
Šiuomi reiškiu nuoširdžios Banko klausima šiek tiek nu kų primti atsilakė, dar buvo gelbėtų.
rušioa m a l i a v ų prlreng
padėkos viet'-nės kolonijos lie šviečia. Manau, jog gerb. Re Kusi joje ir tikėjo į caro galy %'%r jei esi gelta aptrauktas,
tų, ir n e p r i r e n g t ų m i
liavojimui, taipgi
tu
tuviams, pirmiausia gerb. kle dakcija neatsisakys suteikti bc. Taigi, svarbiausias idealis tai patarčiau eiti prie daktariu ai i 2 jaus. r a l i o n a i s
bonui kim. Brigmanui, p. Juo savo skaitytojams žinelių a- tikslas, pasiektas; bet gaila r<>.
ir pusgalionais. gražių
sienoms Išpuošti » o p l e r o s ir v i s o 
nti Kudirkai panešusiems vi- pie nelemtojo Liet. Žemės tV imonių, knric tikodamil A t g a k y m a 3 p . , ; p, c ) l i e a .
kių
smulkių
geležinių
reiksą našt;> sunkaus darbo įren Banko stovį.
įimno žodžiams Jčjo J>Wcn», g č : _ T a m ! , u k ( , n t i n n 0
gimė mano. koncerto.
Tai
Kun. N. J. Petkus. kad leng^mia sąlygomis- pri ^ j į į j į n e u r j i s t e n i j o s . P r i e S
pgi visoms poniutėms, pane
ūkinin eisiant gulti,
Štai kun. Jono Žiliaus lai gelbėjus Lietuvos
neprivalgyk
1447 S. 50th Ave. Cicero. lėms, Liet. Vyčių jaunimui,
kams. Visų skolintų pinigų diitlg, tankiai maūdykis ir
ško kopija;
iš užpakalio
draugijoms ir visiems skaitlin
Phone Cicero 8003
L. Ž. Banko klausime nėra jau vis tiek neatgausijne. Tai kas vakaras ištrink krutinę
sau į laikraščius, nesiteist- gi aš išreiškiu Jietuvos val ir vidurius su Slapiu Saitu
nau. Butų reikėję, užvesti kį- džiai ir turiu paėmęs advoka rankšluosčiu. Jei tas negels
virčjns su valdžia, kų, mus su tų p. Vileišį, su kurio pageK bės,' tar verčiau eik prie dak
ivl. B o o l e v a r d 0617
Telefonas Boulevartl 1939
vylė — atsisakė* nuo užtvirti- ba dabar vel pa«n§kiu, kud taro.
atų Banko įstatų, nuo daJyva-[ va,d * ia k a i ^ atlyginime pa-1
vestų mums sutvarkyti Hypo- Atsakymas p. J. L. Cleve\
iiuo
ir
kitus
įstatus
sutruk
4608 SO. A S H L A N D A V E N l ' E ,
tekos registracija, kurios dar <and, Ohio:— Tamstos liga
I
Chicago, 111.
dė. Da ir dabar tie, trįs syk
Vai.: 9 ryto ik* 12 plot: t po
rxįjvia.stropiai gydyti Per lai
1707 W. 4 7 - t * 94.
pertaisyti, 8eime kur užkišti Lietuvoje- nėra, kol neuždirba
plot iki 3 po plet. C:30 vak. Iki
Tafanfte* a n o S lkl l t dieną, nmm 6
9:30 vak.
sinle tVek, L. Ž..15auko akci šką tamstos gydyt į nei reguli.
"Jus.
Amerikiečiai,
su
ikt 6 vai. vak. N e d ė l l o m U B « « I
ninkai gUutų po pilmj akcijų. cepttf , siuntinėti 'negalima.
lkl S vai. p o p i e t ų .
savo
doleriais
norite
Lietuvos
,
• f
Telefoną** Seeley 74S9
- Anų dienų užsiminiau apie Taipgi klaida darai, kad gylaukus užgrobti.''
daįsi pas kokį ten žydeli.
O mes sulig įstatymų su tai ministeriij 'pirmininkui
Jis nutylėjo. Mes vistielf kli Žydeliui rupi netiek apie "go
Oydo specialiai visokia* Tyrų ir
tiksime
už
&%
dividendos
Gydytojas, Chirurgas. Obs
jaus" sveikatą, kiek jo kiše
notdrų lytiškas Ilgas.
binsime
toljaus.
metams
prie
Žemės
Banko
pri
tetnkas ir Specijalistas
1401 MadJson Street
nių "sugydyti." CJevelande
Jonas
Žilius.
Elektroterapas.
a a m p . Weetern Ave. — C h i c a g o
gulėti. Dabar ūkininkai mo
randasi geras HetirVys Dr. *f.
IŠIMA TONSILUS —
f»i»nrto«: S—4 po pietų 7 — t r a k .
ka 30% ir 40% metams. Kam!
D—Be •aarfafa.
Vitkus, tai&i patarčiau tamsI)—Be peili* Ir IM ii
*)— Be fcmaje,
Ar
Amerikiečiams
f
Daugiau
4)— Be JefcU pareJpM
tai^kreiptis prie jo.
Tel. lioulevard 2160
D—FaeUeatal n m A t a
siai
žydams.
M tuej r y g y t T k Sf-r
DR. A. J. KAKALIUS
Atsakymas poniai Pet. PI..
iPBgyds GaJl-eteaee' (akmenis tallyje)
Markei nukritus, nebuvo kų
Ir akmenis šlapumo pualeje be oLietuvis Gydytojas
PMladelpliia: — Kurie "Drau
peracijoa, su U m tikresnis raokeBankui
užsiimti.
Laukiau,
40
Valandų
Atlaidai.
Hikomie priemonėmis bei vaistala
į a " neprenume,ruoja, tiems
3303 South Morgan Street
Apknrtostemt •uer«iina slrdejima, . .
Valdžia
buvo
priversta
stei
«yd» rieeklae llgae pasekmlnfai. Ir Jei
Chk-ago, III.
Bal. *7, 28 ir 39 dd. ^v. nei^laišku nei per " Draugą"
yra reikalas daro operaoljaa
gti
Hypotckos
(t.
y.
Žemės)
PrefeeUeaail patarnavime teikia saro
Jurgio parapijoje atsibuvo pater:.nuĮ neteikiu. Taigi it
ofise:
Banką. Girdėjau," su mažais
1411 So. 50 Ave. Cicero. UI.
40 valandų atlaidai} svečių tamstai į paklausimą, atsaky
Ofisas atidarytas: kasdien nu* •
perkeitimais, paėmė tuos papo plet iki • e a t vaf
kunigų buvo daug, pamoks mo nerašau.
Nedeitomle fr
,'uis
Žemės
Banko,
p.
Blyko
rytas.
lus sakė gefbV liun. V. Vil^
Gydytojas ir Chirurgas
"•",•'? f ) "
r " ' tf
surašytus įstatus. Banką, stei
kutaitis, kun. I^igiminas ir
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
4'ia, kaip ir pirma valdžia.
. ,
jaunas energrngas kun. Ka
/ '
Tel. Yards 0994
!\iti privačiai gali prisidėti.
kun. Irervickąs.
jt ; .
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS*
Valandov
Kaune susitvėrusi L. Ž. Bupeseiu gcib. kun. J>Či4442 So. VVestern Ava.
Kuo 10 iki 12 piet.
Banko reikalams Valdyba; p. [žausko visiaJos atsibuiia • » ["Piršlio'' agentūra.
T.-lcf. Lafayrtte 414d
Nuo 2 iki 3 po piet
p. Yčas, P. Vileišvs, Malino- kilmingai atlauių iškilmė. Se. ^ ciiicago« l>effediška ^PirS*Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
vskis ir aš, padavėme raštu »erys labai ^pflftkiai aHoriu.s ,io?» agentūra atsiuntė kelc)fix) Tel. Boalevartl 96Mr
R c z l d . Tel. Drexel 9191
L. Ž. Banko vardu Iždo Mi- išpuošė., Chorai \gražiai gie- t y ] ^ k l ] j Detroito gerus tėTel. Boulavard 3686
listeriui piireiškimų, kad nori dojo. Žiiionin kasdieną buvo v y I l a į n į U e , manydami pasipei•irc prisidėti prie steigiamojo kupinai ir net buvusių Jais- n y U ^ kata fekų, bet kata
RLSA& G V D Y T O / A 8 O t
C
H
I
R
U
R
G
A
S
PRANEŠIMAS
Hyjiotėkos Banko.' Priėmė. A- vų daugelis s ^ r į o . Tas. pa- r ^ u v^ikiuai nėra tokiab
Specialistas Moteriškų. Tyrlakv
V a l k ų Ir Tisų chrooi5kų> Ilgų.
•ių dien kalbėjau su Ministe- rodo, kad Detr<Ate katalikai mu ikiais, kaip begėdžių rauOfisas 3 1 0 3 S. Halsted St riu Petruliu. Sakė <tar gal ,žymiai
.
, tvirtėja.
, . " Ta*,
, ' ,dėka
,.
°g a -V""W>*
» w ^ * s w agentai. Su
f | 0 ^ blevyzgos
l
gFa
orieš Velvk'a. ar ttnri no Ve- ^
*$*****
" apgavikai* pirlliaį
Kampas Slst Str.
liais nieko nieVai.: l f t — l l r y t o : I — S po p i e t
piies
veiyKds,
ar uioj posusi
ve- *, . ^ ^ „ „ J S ^ . ^ 5„ltt«A L , .
v .. a .ir ne užaikų kvies
steigiamąjį
7—S rak. Ned. 1 9 — l t d.
mis
darbuojas^
,
. .
. .
..
, **ais pavyzcraiais su zmone- Limsf
j-atj fje-m<sieme
Patartume i blevyzgai
• JT# rinkimą, į kurį kvies ir ma
ivku
kvies bus
steigiamani
susi- ''Brauga*''
, , , wuž
» osrfcaa*.
>
^Piršliui"
Detroito kataline. Dabailaikas pakelti
'kame laiškų nerasi«§ti, nes ;
kfausimą kokiais pinigais ir 6v. Juo.ttpa dr«tt^ja nuta- f į į ^ . ^ a p g a v i k u s
^
kiek* bus mums išmokėta šjto- rėM imti
i m t i ;"Dnaugą
: 4 *-Df»uoBH" luį
i ž orga(irvrn- '. •
P e r k ė l ė s a v o offe» p o •ojusetla
la. Dabar Ims laikas ir Lie ną. Tolos dr+jos nutarimas 'name.
»»
Plienas.
tuvos valdžiai
pareikšti, labai pavyzdingas 4f i ton is.->dr.SPECUALIKTA8
rkaip ji su mimiis pasielgė ir joms. *' Draugas" kaipo kafit
D i l o v ų . Moterų Ir V y r ų Lųrų
k»ad ji už savo pasielgimą yra iikų diemrastis visaiįa pilnas
Vai.: ryto rmo 19—3 2 t m o Z-—4
po pietų: n u o
7—«-t
r\
atsakominga. Žodžiu, L. Ž. įvairių žtnių bus labai nau
N e d ė i l o m i s : 10 iki l t .
T e l e f o n a s M i d u a y 2S80
IflrviJy IfAimAi
Banko klausinras turės btiti iš dingas kįekviimarii
nariui^
*- —
- r^
nstasGarbS šv. Juoiapo dr-jai Již
• • • • r
Tel. Canal 0257 Vak. Canal 21IS
Asmeniškm, aš savo nuos žengimą" pi*ie šviesesnės atei į ^estfiirioV>Įkm>^— 5 — 11
tolių nesigailiu. Mano tikslas ties irv rėmimo, ktftaliki^ko^ gegužes.
GYDYTOJAS ir CHKURGAS
buvo prigelbeti Lietuvos ne spaudo*.
*
Nashua, N. K 5 — H Oav
Perkėlė savo ofisą po num.
Lietuvis Gydytojas If
priklausomybei ir Lietuvos
% ^
Chirurgas
Naujas
Kunigas
3337 So. Morgan Str.
žmonėms. Tvėrimas Banko
1821 So. Halsted Str.
Ansonia geg.-12 — 1S ge$*
VALANDOS: 9—U ii ryto V a a a d o s : 10 iki 12 ryte: 1 fkl * buvo man proga važinėti po . Sergant kiua. J. J6naičiui,
a Cieveląuį pęr 20 — J bįrž.
Kuo 2 vai. po piet iki 9 vak. {Į, - ^ T , . V " M p?* JT*. § Amerikos lietuviškas koloni įo viet^^v.

JMJUJi

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICEROJE

UELMA1V

DraugaiKlasuykite!

SKAITYTOJU BAISAI.

' - • — «

•' Geriausį patarimą* kuri g a l i u
Jums duoti yra — norėdami geriau
sios ciįaretų vertės Amerikoje —
rūkykite JIKLMAR Turki&us Cigaretus/'

— • •

it*,

IP Al NT storas

i

jei esi vienas iš tii v^nj, kurie ne^
sidžiaugė rūkydami Turkiškus Cigaretus, tai dėlto, kad nesate raga
vę tikrai Turkiško tabako. HELMARS padaryti iš gr}rno įTurkiško
tabako ir patenkins Jumis daugiau
negu t>i-c kiti cigaretai- tos kainos.

WESTVILLE, ILL.

CICEROJ

HELMARS
,

STANLEY BUKAUSKAS

m

a i * * * * * gryni

HELMARS supekiuoti kar
tono skrynutėse, kad nelužtij
Gamintojai auggciauslos
rv&iea Turkiškų ir Egyptiiikų
cigaretų pasauly.

D A K T A R A I
Dr Marya
Dr.SABrenza
Dowiat-Sass
Dr, I. M. Feinbarg

-\

:

£**A]

• ^

Dr. A, Račkus

-

./:

' • " » "

ŽINIOS Iš

D r. M aurice Kahn

|,ll,

DR, A. K, RUTKAUSKAS

DR. A. A. ROTU

BOXES
-P
t. "'

K1 I i !

i • *

II

10*40
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= y

S. D. LACHAVYICZ

**«

LlotuTls Graboriuj
1»J4 W . 9Srd FL
Ctcago, IU.
Patarnauja lal<lotu»ėee kuoplffiaiuAa,
Reikale meldžiu a t stiaukti,
o
mano j
darbu buaite a l s a aMintl.

m\ms%»#b
PAS MUS.
A

s JUMS :

•Bei. Oaoal

889 W. 35th St f Chicago f
TA Bonievard 061J ir 0 ^
PADAROM P^ftirMO IR PA*.
DAVIMO BAffUS. K

^rigsagaija£*. i
t

i un i

m

nu

» » > » f

1171
1199

• • • > • » • • • * < . • • • —

Tel. Lafayelte 4999

P LU MB I N G
Kaipo lletavya. Ilefurlafins visa
dos pataroaaJu IcuoflpeHaosia
M. YUfiKA
sriH w » < S8-th Street

nei

tMimimiimiiiniiiii

e e

i

KAUNAS"

Dr. CHARLES SEGAL

Kauno Klbuma's

4729 S. Ashland Ave.

KUNIGU

•

DR. JONAS P. POŠKA

•"

•

DR. P. Z, ZALATORIS

" S A U N A f * l " j M i e galima pamatyti vis* Karnų
kaip aut delno. Jame yra Valstybės Prezidento ro
mai, Seimą rum«i, įžymiausios įstaigos, bankos, krau
tuves, Lietuvoa streelkariai, mirusiųjų Lietuvos kar
žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios k t.t
Taigi labai verta tokį altmmą įsigyti. Kaina tik 75 c.
DRAUOA.S PUBLISHIFG COMPANY
a^Mi «o. Oakiey Avenue
Chicago, Dilnois.
*.*, - ^yVA^

<.^iv-»

..>

« Į » m+t*

*^

t

D R A

—

Penktadienis, geg. 9 d. 1924

• 8
2E

T * — —

W E S T SIDE.

• »•»»»»!

OZ/C4 G0/£
CHICAGO. ~ Anot iVdeTOWN OF LAKE.
ralio oro biuro, šiandie taij
pat nepastovus oras; gali ĮSajungietes rengia Vakarą.
hut lietaus; šalta.
Moterų Sa-gos 21 kp. ren
gia vakarų — perstatymą. Be
lošimo, bus solų, kalbų, moPRANEŠA, ATEINA
nologų ete. p-no Kreneiaus
N
VĖTRA.
svetainėje.
Vakaro tikslas prakilnus —
Federalis oro teras pra
Seserų Kazimierveėių Koply
neša, kad ant Chieagos atei
čios naudai. Įvyks gegužes
na smarki vėtra iš šiaurva
25 d. Bilietai nebrangus, ti
kari) ir vakaru. Kaip šiandie
ktai 50c.
ji turi pasiekti muag) miestą,
Koks veikalas bos suvai
jei pakeliui ji del kokių-nors
dintas,, ir viso programo tu
priežasčių neišsisklaidys.
rinį pranešime vėliau.
Tyla.

"MOTINŲ DIENA. »>

Ateinant} sekmadieni išpuola žinoma Amerikoje "motinu
diena."
Tą dieną geri vaiJtai pagerbia savo motinas,
nuperka joms bent kokiu dovanų.

Draugiškas veikalėlis.
Šeštadieny, geg. 3 d. p-nios
Letukienės svet. Teatrališkas
Kliurns " L i e t u v a " surengė
draugišką pasilinksminimo va
karėlį. Vakarėlis pasekmingas
j buvo, nes jame dalyvavo gra

j Motinų pagerbimas yra la- žus Teatr. Kliubo jaunimo bu
bai gražus daiktas. Tas gra relis.
žus paprotys turėtų
prigyti
Apart šokių ir žaislų, dar
visur, visose šalvse.
buvo ir vakariene, kurią jau
nos šeimininkės pagamino.
SAUGODAMA SKRYBĖLE Tik stebėtis reikia, kaip jau
nutės eia augusios mergaitės
ŽUVO.
*-•
sugeba surengti gardžią va
Miss Catherine Boldt, 2118 karienę -su mažomis išlaido
So.-63 ave., Berwyn, išlipo lį- mis ir puikia tvarka. Tž tą
jant iš elektrinio traukinio. gražaus vakarėlio surengimą,
Norėdama apsaugoti
naują garbė priklauso panelėms A.
skrybėlę, jinai ant galvos iš Norkaitei, Z. Bart kaitei, A.
skleidė
laikrašti
ir žengė Butkaitei. K. Bartkaitei ir
V. Butkaitei.
skersai bėgiu.
Girdėti, neužilgo-Teatr. Kl.
Staiga iš kito šono ūžtelėjo 4
' 1 J e t u v a " turesiąs išvažiavi
traukinis ir nelaimingoji žu
n ią — pikniką. Sako, vėl mer
vo.
gaitės komitetais. Mat, "leap
Už laikraščio ji npmatė at
vear", tai visiems ir visiems
einančio traukinio.
vadovauja mergaitės.
Vyrai, pasisiĮsekime!
NUBAUSTA UGI GYVOS
Alčis.
GALVOS.
18ta KOLONIJA.

IEŠKO
PAIEŠKOJIMAS.
Pabėgėlis ik Rusijos Vasllas Xna-

PARDAVIMUI
_G_AJI A D Ž I U S

PARDAVIMUI NAMAI

ADVOKATAI

PARDAVIMUI ARBA
MAINYMUI.

Visi Chieagos katalikai renjijky PO adresu Gabrovo, įoth str.
Telefonas Yards 2390
e&Titl
paieSko
giasi išreikšti angšta pagar- f £****
™
>
6 pagyvenimų medinis na
nių arba adresą Vincento M učiųPARSIDUODA garadžius,
0
u rls M
mas
po 6 ir 4 kamb. Rsandiasl!
bą sutikdami J . E. Kardino- " - * t \ J-* metais išvažiavo biznis ir namas. Visa arba pu
sę parduosiu pigiai, nes tu 923 W. 33rd Place.
ls Vilniaus j Suvienytas Valstijas.
A D V O K A T A S
riu du.
.
2 pagyvenimų bizniavas na (Buvę* Vilniau* ir Kauno Apy
lą Alundeiein. Taipogi ir Au
CHAS. CHASAS,
gardų Teismo Teisėjas)
mas. su visu bizniu. Randasi
šros Vnrti) par. rengiasi da
Veda
bylas visuose Teismuose
2046 W. 22nd Str.
919 W. 20th str.
Padaro
visokius
dokumentus.
Tel. Roosevelt 2148
lyvauti šiame istoriniame į4 pagyvenimų po 4-6*' kam.! Duoda Lietuvos teisių patarimus.
vyky, parodydami
dviem automobiliam
garą- j Si 12 S. Halsted St. Oifcago, IU.
1
,
spėkas,
sutaisydami geriausias
paskir- 4 —
džius, du lotai prie šalies. Ra-!
SOUTH SIDE BARGENAI.
tus vajus, kurie draug su viĮndos $85 i mėnesį.
2 fl'atų mūrinis namas po
PARDAVIMUI Automobi- . Kaina $8,500.
sais žmonėmis užims paskirS. W. B A N E S
6 kamb., visi įtaisymai ce
A D V O K A T A S
tą vietą parodoj.
^
o
n
l
«
^
.Tie visi. namai parsiduoda
mentuotas beismentas, furaa- ^
Street
ce beat. Kaina $10,500. Jmo- ras. Parsiduoda labai pigiai. pigiai .Išsimainant ant ma Room 70904W.— Monroe
Tel. Raudolph 2900
Bet rengdamosi į tą iškil kėt $3,000. Randasi prie tiaržo namo į farmas arba ant Vai.. Nuo 9 ryto
Atsišaukite: .
iki 5 po pietų
mingą apvaikšėiojimą, mes field Boulvd. ir Elizabetb st. 1723 N. Robey St. kampas Bucernės, Groeernės.
Vakarais S203 So. Halsted Str.
Telef. Yards 1015
Platesnių žinių
kreipkitės
neprivalome užmiršti savo
2 flatų naujas mūrinis na- Wabansia Ave. Chicago, 111.
Chicago.
pas:
ma£
po
6
kambarius,
karštu
vietinių reikalų. Atminkime,
vandeniu apšildomas visi, įC. P. SUROMSKIS & CO.
jogei sekmadieny, geg. 11 d. tnisymai pagal šios mados ant
- RilAL ESTATE —
PARSIDUODA rakandai ir
vakare A. L. R. Kat. Mote dviejų j o t ų statytas. Randasi
netoli Lietuviško Vienuolyno. išsirenduoja kambariai 1—3 3352 So. Halsted st. Chicago
rų Są-gos 55 kuopa stato ke Reikia imokėt f tiktai $5000.
arba visas flatas su 6 gra
Phone, Boulevard 9641
ADVOKATAS
turių veiksmų nepaprastą dra
žiais kambariais.
V«0*
bylas
vtaDMe Teismo****, Rrzami
C. P. SUROMSKIS & CO.
4
WMj» Abstraktus. Padare pirkimo b
Atsišaukite
šiuo
adresu:
ntą Motinos Širdis." Iš visų
ardarlm* Dekumeata* ir iraUojlmtm
—
RflAL
ESTATE
—
iiiiiKlimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiilf 7 South Dearborn Street
4201
So.
Rockwell
živlgsnių šis veikalas yra la
Telef^Lafayette 8026
ROOM 1538 TRIBŪNE BLJDG.
bai neapsakomai gražus, kiek 3352 So. Halsted st. Chicago
Telefonai Randolph 8261
Phone, Boulevard 9641
vienfls pamatęs, aš tikiu, gė
Vakarais: 2151 West 22 St.
*
Telefonas CanaI 1067
4 FLATŲ- muro namas
rėsis ir niekuomet neužmirš
UŽLAIKAU
Dažus,
Aliejų.
parsiduoda prie (>4th ir Cam TURIU PARDUOTI tuojaua PlaJO.
pbell ave. eash reikia įnešti yer. Pianą, pirmos kleaoa stovy $700 Langams Stiklus, Varnišius ir
player pianas, suolelis, kabinetas lr
Veikalą išpildys "VVestsidės tiktai $3,500.00. Bildingas y- 90 muzikos rolių. Ant išmokėjimo. geležinius daiktus. Užlaikome
ra naujas, vėliausios mados
Martin — Senour Monarcli
A D V O K A T A S
rinktiniai lošėjai. Šio veikalo įrengimai. Pajaukite Rebub- Kaina $145.00.
3324 N. Marshficld Ave.
maliavą, kuri yra 'geriausia
Metropolitan State Banko Name
režisierius yra mnsų mylimas l i c _ 5 7 ^ arba Lafayette 1271
vartojimui.
Kainos prieina 2201 W. 22nd St. Tel. Ganai 6609
dainininkas p. K. Sabonis. PARDAVIMUI NAMAI.
mos, patarnavimas geriausias.
Svarbiausią rolę išpildys mū S aukSt. mur. namas su pastoge €
4429 So. Fairfield Ave.
fl. po 4 kamb. su elektra. Randa
1/OTAI PARDAVIM1
BALYS F. MASTAUSKAS
sų gerai žinoma p. Sabonienė; 130 dol. Kaina, $12,000.
Parsiduoda 2 lotai prie Vienuolyno
A D V O K A T A S
unmiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiit
2 aukSt. mur. namas 4 fl. po 4 parsiduoda labai pigiai tik už $1,p. Butkienė šiame veikale pa kamb.
Buvęs
Lietuvos Atstovybės Vapastogė ir rem. beism. Mau- 200. IS agento negalėtumėt nupirkti
j
šingtone
Patarėju.
noi už $1,400.00. I.otaa arti 69th st.
linksmins s*avo šposais, p. dynės ir elektra. Kaina $11.0*00.
'
Metropolitan
State Banko Name
3 aukSt. mur. pamas 6-6-6 kjfnb karų. Pardavimo pHežasų patirsite
2201
VVcst
22nd Street
Kareiva prijuokins
pildyda su visais jtaisymaia. Randa $180.00. ant vietos.
Telefonas
CanaI
6609
$14,000.
,
' s.' B. IJNIAUKK^K,
mas jauno įsimylėjusio rolę. Kaina
2 aukSt. mur. namas su r^m .
t%Ą§ stiing Str.
beism.
7-7
kamb.
3
karų
mur.
gam.
—|
'
p. O. Virbiekiutė — St. pra
radžius. Rand. $150.00. Kaina $15,džiugins pildydama jaunos 000.00. VirS minėti namai arti AuSros Vartų bažnyėios.
motinos role. p. H. JasnausM. JASNAUSKAS & CO. FARMOS-UKfcS ANT PARDAVIMO
Broliai Lietuviai! Pranešu jums
kiūto sujudins mūsų atjauti
A D V O K A T A S
REAL ESTATE
visiems,
kad aš busiu Chlcagoje
mo ir meilės jausmus aklos
May--Gegužės 10 iki 17 Gegužės.
2259 W. 22nd Str.
Kas norite pirkti ar mainyti ūkę
Otlsas Didmiesty j :
mergaitės rolėje. Taipogi šia
tterekis P^a-ExpellerloTrjnImi
ant namo ar lofą ar biznio malonė
29 South La Salle Street
Nfliuk ligi to, kuomet j»u buri prikite atsilankyti ar laiško gausi telmo veikale dalyvaus Jer. La *IT. GREENWOOD, IMU.
Teraut atsigulti. Po aunkiim dienoe
prie lietuviškų kapinių.
slgą patarnavimą ir pirksi už pusę
KambarLs 630
darbui, »avo rai»kom, kojom ir peniam
banauskas, Pr. Smilgeviėius,
PARDUOSIU naujų narna su a- kainos negu kitur, m tisų lietuvių
•utelk jtalemfviniu.il !
Telefonas Central 6300
k«»rlu ir puse žeiftės, arklį lr karvę kolonijoj yra puikiausią apielinkė
žmoįrua, kur'a i'irba KU aaro musku(J. Urbonas ir Sim. Žibąs.
kiaulės ir vištos, yra bpismentas ii ir derlingiausia žemė lr labai pigi
lala, nepa i bati aerpuJČiu. Pamėginkit

F. P, BRADCHULIS

PARDAVIMUI
NAMAI

AUTOMOBILIUS

RAKANDAI

JOHN I. BA6DZIUNAS

PIANAS

M. J. KRASAUSKAS

C. V. C H E S N U L

LOTAI

FARMOS

Rengdamiesi. į apvaikšėiojinią rengkimės taipogi į šį va
karą, vienas išsikėlimas. Tuo
paėiu kartu -mes sušelpsime
ir paremsime Sv. Kazimiero
Seserų Vienuolyną, nes sio va
karo pelnas skiriamas ftv. Xa
zimiero Seserų
Vienuolvno
Chieagos kriminaliam teis
Subatoj, <*e^. JO <1. š. m. Kopi y ė i os fond \\\
me ligi gyvos galvos kalėjimu Įvyks šokis, guri rengia Liet.
Todėl nžsibrėžkime, jogei
nubausta Mis. FA'iz. 1 »ikat'er, Vyrių 4 kp. basoholininkai,
į šį vakarą atsilankysime vi
kuri pirm keletos mėnesių nu Dievo Apveizdos par. svet.
si.
2. &
žudė Beichoft', gatvekaiiu ko 18ta ir Union gat., 8:00 vai.
nduktorių.
vak. Orkestrą " T i n g S i n g "
;u}>inasi knogeriausiai griežti
BRIDGEPORT.
BOMBA TIES DETEKTIVŲ ta vakarą.
Daugiau gal tokių šoklų ne
NAMAIS.
Bal. :*<) d., 1924 m. Per T-abus per kiek Vaiko, nes jau
hd. SQ-gos 5 kp. vakarienę- au
darosi
šilta,
ir
gražus
orai
Aną naktį ties keturių auk
kavo sekantieji:
ir
pasipuošusi
nauju
rūbu
štų namais, 874 Xo. Franklin
Pa£elpin« Moterų Ražancast., pamesta bomba, kuri iš- gamta kvies išvažiuoti. į lau
kus ir tenai riasidžiaugti Lr v)s dr-ja $100.00 L. L. B.;
dabes apgriovė anmus.
P. Dambrauskas $10.00.
Po
pakvėpuoti grynu oru.
Tuose namuose"'gyvena du*
Mylimas jaunime, ypač ki $5: Iz. Papauskas, J . Brendetektivu, kuri uodu užsiima
tų kolonijų kuopos esate kvie v w \ Kii7lflii<k«i< V "npvpi/a.-, A. rvaziausKa.s, v. ue\eijuodrankių gaudymu.
ėami atsilankyti ant šio mū
kas. Po $2: M. Talakauskienė.
sų gražaus, šokio, užtikrina
A. Rokas, Sekleckis. Po $1 :
U ALDERMONU
me, kad gerai vakarą pra
A. Budris, P. Juška s A. Jonu
NEW YORKAN.
leisite.* Visi bukime ant šio
šas. J. Azukas F. Yusaskas, I.
vakaro.
Rūta.
Po^nass J. Adomaitis, K. Nau
Ne\v Yorkan iškeliavo 11
gžiemis; Naug-ziemienė, F.
Chieagos aldermaiių,
kurie
Draugystės &v. Petro ir Po
Chieagos vardu
pasveikins vilo susirinkimas įvyko bal. Batazauskas, T. Aleliunas^M.
Martinavieie, A. Budinąs K.
gryžtantį iš Europos Chiea 27 d., Dievo Apveizdos parap.
BugTiiškas. A. Jaunatis, R.
gos Kardinolą Mnndelein.
mokyklos kambary. &į kartą Mažiliauskienė, B. Bitautiene,
draugi jon j stojo du nauju na B. Budrikienė M. Budrikasi,
NUBAUSTAS KALĖJIMU. riu: J. Smuksta ir J . Blankus. S. Betulažiskas, M. Gurinsj
kas, J. Bubinas, A. J'ablansUž pergroitą
automobiliu Abu yra uolus veikėjai ir
kas A. Andrišiunas, A. Butvažiavimą P. flrotto teismo draugija tikisi daugiau turė
kunieną A. Stumbris, O. Ša
nubaustas 130 dienų kalėji- sianti paramos. Dabar drau
kienė, F. Zitt, M. Dabrauskie
gija per visą pusmetį priima
man.
ne, E. Skrodienė, K. Liekiene,
narius
be
įstojimo
mokesties
Policija teisme įrodė, kad
E. Ežerskienė, O. Dausoniene,
proga
kiekvienam,
pasinau
jis buvo girtas.
S. Mielinis, V. Janutls, J . Mik
dokite. Susirinkimai būna pa
šis, P. Grij^oniene, J. Adomai
skutinį sekmadienį
mėnesio
DU ATDUOTA TEISMAN.
mokyklos 1 kambary.
J. B. tis, N. N., J. Pabįįouas, A.
Pocius, A. Mickeliunas, J. PoGrand jury apkaltino ir a-'ir choras rengiasi,
kas, K. Garuckas, P. Makuštidavė kriminaliu teisman S
Vietinės parapijos choras,
Moore ir Leo UneU.
Jiedu»kuriam vadovauja varg. J . ka^ J . G*aruckas.
Visiems aukotojams taria
kaltinamu už Curran ball b u - b a l s i s , taipgi rengiasi prie
to padegimą.
Tą butą gesi-' vakaro, kuris bus gegužio 17 ma ačiū.
nant žuvo 9 j u r i n i n k a i . *~ Į d. parap. svetainėje.
Są-gos 5-ta kp.
*

i n

i..

•

4

augštas labai puiki vieta.
Kaina
$5000.00. Visus reikia cash.
MT. GREENU'OOD.
PARDUOSIU Kampini
narna lr
6 lotus po 150 Ilgumo ant biantavo streeto, 2 karų naujas garadžlup
yra 8 ruimai ir viskas kieto mp<i*io
užmalgimo, vanos, elektra ir tailetai. Yra namas del vištų ant kokių
600 ir yardas pįtaus grėpsų apso
dintas. Kaina $S,000.00, cash | 3 0 0 0 00.
PARDUOSIU naują medinj narna
4 kambarių ženie*. 75x300 Ilgumo

ir aš tfm gyvenu daug metų, turiu
patyrimą lr galima gauti visokių
ūkių ant išmokėjimo. Matykite:
P; D. AND RĖKUS, t
2017 W. 2U Ktr. CluVago, III.
Antros lubos iš fronto.

Vakarais 3223 S. Halsted St.

Paia-Exa«Hkrla i>'i-.-ni tkai daina- neta*.
livenrkits aka ' raij r^fių lr diegianiių srjnar'aj. fVin - Exp«Ueria palaiko
av tikus žmones pi nije )iad*t.vje!
85c. ir «0c. ui bonka aptii'koae.
P. A D . R1CHTER A CO.
_
104-114 So. 4U» St.. Brooklya. N. Y.

Telefonas: Fards 4681

A. A. S l a k i s
ADVOKATAS
Urh-MM

RISTYNĖS.
šaulio lengvo svorio
c'ampionas,
kuriu y r a išloSC-s s u v i r S 5 0 0 r i s tyulų risis su l ' E U L LA « : R I U X
Prcmeusu
čamplonu
sveriančiu
185 svarus, kuris k e t i n a
l>o/.o\ą
paguldyti. t

$3000.00.

BRKJHTON PARK.
PARDUOSIU 2 n*mu ir ant 6 ka
rų garadžius, 3 lotus 25x150. Labai
puiki vi^ta, vieną namą arba abu
du arba mainysiu ant ko kas tik tu
ri namo pusė muro pusė f rėmas iš
apačios mūrus, karštu vandeniu šil
domas. Vienas ant S pagyvenimų, o
kitas ant 2. Viskas yra. Norint dau
giau Informacijų kreipkitės:
OEO. D. TAT.IC.
2102 N. JjVavitt K (r.
Chicago, III.
Tcl. Hninvuuk 6891

Tel.

654S So. >lapliw(HMl Ave.
* 6104 So. Talman Ave.
6—6 kambariai mūriniai 2 flatų
plieno konstrukcija.
sun parlors,
miegamieji porčlal, viskas modernl.š
ka. Arti Sv. Kazimiero Vienuolyno
sraiioj Mafquette Manor.
PATRICK
MOKEAU,
2627 W. &
63rd
Str.
S—
Kamp. Talpiau Ave,
Telef. Renublic 6»*)0

1520 Otto Blvd.
Chieago, Helgttts irt.
Pradžia 8:30 vai. vak.
Tikietų kainos: $1.10, $1.«5, $2.2©./ Tiktetus galima >gxiutl Šheohan's Recreation To., 60 Illinois Str., Nannis Buffet, 340 E. Mth 1
Str., Chicago Helghts, III.

A D V O K A T A S
Vidunniestyje Ofisas:
Room 011 Cliieago Temple Rldg.

7 7 W . Washington St.
CICERO Ofisas: Panedėlio vak.
1314 S. jDįCMf A v. Tel. Ckero 5036
BRIDGEPORT OHsas: Kitais vak.
3256 S.'Halsted St. Tel. Boul. 6737
-

S

r

ZUZ. BERNAD1Š1ENĖ
(po tėvais Kaikaraltė)
Mirė Gcsuiės 7 d. 1024 m.
4:30 po pietų. 31 metų amž.
f*aėjo Iš I.ieru\os, Šiaulių Apskr.. Žagarės Valse.. Vergtų
Kaimo.
Paliko dideliame milindime
vyrą, Adoma Beriiadišių. duk
terį Stanislova 4' ir pusė metų
amž., motina Marijoną. Kaikarienę, 3 brolius. 1 Amerikoje.
ir 2 Lietuvoje, •J?' seseris, 4 lile
tuvoje ir vieną Amerikoje.
Kūnas pašarvotas 1803 So.
49th Ct. Ckero, III. liaidotuvė*, |v>ks Suiiatoje. Gegužio 10
d.. 1124 iš namų 8:30 bus at
lydėtas į šv. Antano parapijos
ba/nyelą. kuroije J vyks geduIklįros pamaldos ai velionės
sielą. P o pamaldų bus nulydė
ta J &v. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kvieoiame visus
rimines ir pažystamus dalyvau
U laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras Adomas, du
ktė Stanislova, ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Syreyela?
1

— -

REMKITE

- T T B M M T M B J

SAVUOSIUS.

Telefonas CanaI 5395

JOHN G. MEZLAISKIS

Dienraštis yra skiriamas taip Klaipėdos Krašto taip Didžiosios Lietuvos
skaitant lajai visuomenei: jis yra rašomas lotynų raidėmis lr, literatūrine,.

Generali* Kontraktorius,
statytojas ir senq namu
taisytojas.
2318 West 24-th Street
Chicago, 111.

kalba
M

...... t

fetefona* C Janai 7233

PETRAS CI1ŠULSKIS
Maliavojtmo Komtraktorių*

i D A2 U
!
HBj^p^^^ ^^^F
^H

"Klaipėdos žinių'' Redakcijos ir Adirunistracijos adresas:
Klaipėda, Turgaus g-vė 48-49 Telegr. adr. Viskas
Klaipėda Tel. 886
"KLAIPĖDOS ŽINIŲ" REDAKCIJA IR ADMINIST.

- •

LIETUVIS ADVOKATAS
Dlen.: D. 514—516—127 N. Dear
boru St. Tel. Randolph 5504—5505
Vakarais
10717 Indiana Ave.
Roseiand
Tel. Pu U man 6877

'Klaipėdos Žinios'
Klaipėdos žiiaos" būdamos bepartlnės, išeidamos iš bendrų vals
tybės reikalų ir remdamosi bendrais plačiosios Lietuvos demokratijos
principais, stovės sargyboje visų tų mūsų tautos interesų ir siekinių, ku
rie yra rišami su Klaipėdos uostu ir Lietuvos pajūriu apskritai, kartu
rūpindamos suartinti Klaipėdos Kraštą su visa Lietuva bendrais vals
tybiniais, kultūriniais lr ekonominiais ryšiais.
"Klaipėdos Žinios" galima užsisakyti nuo kiekvieno mėnesio 1 die
nos. Prenumerajta kaina: atsiimant iš administracijos mėn. 2 lt.; me
tams 24 lt., -siunčiant paštu mėn. 2.40 lt., metams 28.80 lt.; kitur pristant per agentus mėn. 3,25 lt., metams 39.00 lt.; užsieniuose mėn.
3.50 lt., metams 42 lt.
"KLAIPĖDOS ŽINIOS" taip pat nori, kad jose atsispindėtų ir vi
sos Lietuvos, ypač Klaipėdos krašto ir Žemaiėių gyvenimo reikalai vi
sose savo įvairiausiose šakose.
.
•
"Klaipėdos žiniose" yra pasižadėję bendradarbiauti visa eilė* Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos veikėjų ir literatų.
Pavyzdiniai "Klaipėdos Žinių" numeriai siunčiami visiems, kas tik
atsiųs savo adresą.
"Klaipėdos žinios" bus gaunamos pirkti visuose gelžkelių stočių
kioskuose, knygynuose ir pas speclallnius agentus.
Sutinkantieji "Klaipėdos Žinias" platinti arba pardavinėti prašomi
yra atsiliepti.

1

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

Nuo 1924 m. vasario 1 d. Klaipėdoje pradėjo eiti nauj.
politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis

A l A.

e20O

STASULANI

Ristynes Įvyks
SUBATOJ, GEGUŽIO 10,

NAMAI.

Central

A. E.

•AHMONDO VALINTIME, lta1*; čamplonas yVestsidej, sveriantls 173 svarus risis su HERAI A N
KOCH Vokiečių čampionu sverian
e.iu 178 svarus.
ALENDER OARKAWIENKO
Mveriantis 265 svarus Didžiausias
Europos Atlotas, risis su EMFL
imtTOHLIONS, Bulgary Sompianu sverlanelu 220 svarų.

^lASOSIC SVETAINl^E.
1024 m.

Vldurmlte-tyje

CUIOAGO TEMPLE Ii t ILDIJfG
77 West Wasliington Street
Room 1726 Te!. Dearborn 0057
Nam« Tel. Hrde Park 3395

KAROLIS POŽĖLA, Lietums Pa

? k a r a m R a r a d ž i u s , Kražioj v i e t o j .
Kaina $3,000.00, $3000.00 cash.
BRIIKJEPORT
P A R D U O S I U n a m ą arba • v a d i n a 
ma (hotelj),
kaina
$5,000, cash

PAR81DIODA

V. W. RUTKAUSKAS

^ L SMuf* 4f4t^^t^^^

^n^HVI

POPIEROS
KRAUTUVE
Nepaprastas
nansy
blsnie

*^kW

H augimas rel«

^^^^* k\\W ^^^^^^^^B

L W

IR

kla

sąžiniška

| Kototumeriam^
patarnavimą.

2338 80. Leavitt Street

