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KATALIKAI SUSKATO
PAGELBON NUKENTĖ
JUSIEMS

Anglijos Premjeras
MacDonald Paryžiuje
REAKCIONIERIAI KOVOJA PRIEŠ TAIKĄ

r

r

LIETUVOJE

Mirė S, V, Prezidento Sunūs

" N o r o m i s ; a r nenoromis vi
IŠTRĖMIMAI NESILIAUJA.
sos vakarinės Europos šalys
yra Rumunijos
talkininkės Vakar policija pranešė p : lei
kas link bolševizmo ir bolše Onai Žebrauskaitei, jog ligi š.
vikų noro įsibriauti Euro m. liepos mėn. 1 dienai priva
pon,"
pažymi
Bratiano. lo išsikelti iš Lenkijos terito
"Tūkstančiu* savo šnipų Ru rijos, o jeigu ligi tam laikui
munija turi
Rusijoje.
Jie pati neišvažiuos, tai bus varu
praneša, kad Rusijos bolševi išvaryta.
P-lė Žebrauskaitė
kai planuoja visoj Europoj įš yra L. D-jos Centro Komite
vęsti socialeg, ekonomines ir to ir " R y t o " draugijos val
politines perversmes ir pačią dybos narys, ir ligi lenkų val
militarinę sistemą savaip pa džios uždraudimo mokytojavo
keisti. Tam tikslui vedamas Vyt. Didžiojo gimnazijoj ir
jtensyvis darbas.
Balkanuo mokytojų seminarijoj; be to,
se* jie turi tūkstančius agentų dar yra atjetivus narys ir ke
subolševikinti Balkanus, pas leto kitu) organizacija.
Tai
kui siekti toliaus.
gi šio asmens ištrėmimas yra

WĄSHINGTON, liepos 9.— baigia liesti visą organizmą.
Mirė Prezidento Coolidge jau Padaryta dešinėje kojoje ope
nesnysiš sunūs Calvin, 16 me racija, išskaptuota iš kaulo
tų amžiaus.
N KATALIKŲ PARAPIJA
nuodų perai.
Mėginta įvai
LORAUTE LABAI
Užpareitą antradienį su vy riausių priemonių.
NUKENTĖJO.
resniuoju broliu John jis žai
Bet nieko negelbėjo. Buvo
dė tennis ir ant dešinėsės ko jau pervėlu. Praeitą pirma
CLEVELAND, O., liepos 9.
jos didžiojo \ piršto užtrynė dienį vaikinas mirė
visas
KILCS
KRIZIS
PADUODAMAS
KITO
— Šv. Marijos parapija Lo
pūslę.
laikas veždamas smarkią kovą
KIOJ
ŠVIESOJ
rain miesto labai
nukentėjo
Į tai
neatkreipta domės. už gyvybę.
_ ^
nuo andai
praužusiq per ta
Bet antrytojaus pajuto kojoj
Ligi numirsiant sūnaus lo
miestą tornado.
* f |j|
skausmą.
Ketvirtadienį vos neapleido Prezidentas su
Sakoma, si parapija turfcs
skausmas persimetė kiton ko žmona.
keletą šimtų tūkstančių dole
jon.
Baltųjų Rūmų gydyto
Tai viena didžiausių nelai
nariai aiškina, delko Franei
PARYŽIUS, liepos 9.
rių
nuostolių.
Sugriauta
jas pastebėjo kilusį kraujo mių Prezidentui ir jo žmonai.
Vakar ėionai ant greitųjų at- jos valdžia atsidūrė pavojun
naujai pastatyta
parapijos
užsinuodijimą.
Tuojaus par- Visa šalis reiškia
jiedviem
rfvyke Anglijos premier. Mac ir delko tas pavojus slenka
mokykla, kuri atsiėjo
arti
kviestas gydytojas specialis daug gilios simpatijos.
Anglijos yaldžiai. Štai koks
Donald.
300,000 dolerių.
Apgriau
tas iš Philadelphijos ir dau
Nelaimingas vaikinas mirė
Pranešta, kad jis čia atvy aiškinimas:
didelis
nuostolis
Vilniaus
lie
Svetimšalių nuostoliai.
t a bažnyėia ir klebono rezi
giaus garsiųjų gydytojų.
ligoninėj, kurion jis buvo per
Kaip žinoma, visų triji} vai
ko gelbėti Herrioto valdžią,
tuviams.
dencija.
Remiantis naujuoju įstaty
Susekta, kad nuodai jau keltas atlikti operaciją.
kuriai francnzai liberalai pra stybių — Vokietijos, Franci-1
Klebonas po vėtros užsili
mu, Rumunijos valdžia prak
dėjo kasti duobę tvirtindami, jos ir Anglijos, valdžios yra
"LIETUVOS KELIAS"
ko klebonijoj, kurios
pora
tikavai konfiskuoja svetimša
NEVYKSTA ISPANAMS
GAZ0 EKSPLI0ZU0S
socialistinės.
Tos
visos
trys
kad ta valdžia parduoda Ang
SUK0NFISKU0TAS.
kambarių liko
sveikų.
Bet
»
lių savasčių vertės 150 milioAUKA.
M0R0K0J.
lijai Franeijos reikalus ir pa- valdžios tariasi vykinti taiką
i
autoritetai parėdė jam išsi
Visi žibalo lau
Europoje.
Jos nori. pripa nų dolerių.
cią I rainei ją.
VlLNIUiS. — Valdžios įsa
kraustyti. Pasirodė, kad ap
Michigan Cleaners ant Dykai
su
žibalo
versmėmis
naci
MADRIDAS, liepos 9. —
Pirm atvyksiant čionai, pre žinti ekspertų planus ir juos
kymu
vakar
rytą
policija
"sugriautuose namuose pavojin
onalizuojami.
Po didelių pastaromis dieno ers Co. įstaigos rųsy, 912 So.
mieras MacDonald
kalbėjo vykinti
konfiskavo
paskutinį
"Lietu
ga gyventi.
Kurios bendrovės turi iŠmis ispanų spėkoms nepavy- Paulina st., ekspliodavo gaparlamente.
J i s pažymėjo,
Tečiaus tai taikai priešinavos
K
e
l
i
o
"
(datai
birželio
m.
Įvykus ten nelaimei, ClevenuOmuotas žibalo versmes, il
kimsų kariauti Mofokoj čia zas, besisunkiąą iš .trukusios
kad turi vykti Paryžiun ir ten si visų trijų valstybių' kraujo
15
diena)
numerį
už
straips
lando katalikai suskato pageigesniam laikui, joms leidžia
nutarta pasiųsti daugiaus ka gazo dūdos.
Jie
mėginti išsklaidyti pakilusius ištroškę reakcionieriai.
nį
"Antrieji
kryžiuočiai"
bon nukentėjusiems.
ma eksploituotr
žibalą ligi
riuomenės kovų laukan.
M. Rotovsky, 47 m. darbipakelia rengiamai taikai sa
krizio debesius.
Kelių vietos katalikiškų li
išsibaigsiant laikui.
1
^
ninkas,
pavojingai apdegė.
MacDonald sakė, kad tar botažą ir tuo būdu darbuojasi
NAUJI GANDAI APIE
goninių gydytojai ir nursės
Jei svetimšalių bendrovės
Taip yra
pe Anglijos ir Franeijos ne atgauti valdžias.
VALUOS PRINCAS ŽADA i P a i m t a s a P s k r i t i e s ^šoninė*.
KARĄ.
nuvyko i Lorain su įvairios
besama
nesusipratimų kas Anglijoje, Franci joje ir pa- nori ilgiaus laikytis, «60 nuo
BUT AMERIKOJ,
Sakoma, vargiai išgysiąs.
rūšies medikamentais.
šimčių savo šėrų turi pavesti
link ekspertų planų ir šaukia ei oje Vokietijoje.
Vilniuje vėl paėjo nauji ga
Be to, daug darbavosi ir
valdžiai.
.Tai
aiškus
bendro
Chicagoje suspenduotas pomos, konferencijos.
.Ypač Franeijos reakcionie
N E W YORJČ, liepos 9.
ndai apie veikiai ištiksimą ka
paties apgriauto Lorain mie
lci 0S
MaeDonaldui didžiai apeina riai nerimsta, stengiasi su vėms nuostoliai.
Ateinantį
rudenį
i
Suv.
Vals^
J
leitenantas ir 6 detekrą.
Matyt,
,yra
karo
norin
sto katalikiškų ligoninių seseDėlto, kai-kurios bendroves čių žmonių,
Herrioto valdžios pasilaiky- griauti Herrioto valdžią. Jie
kad tie gandai tybes žada atvykti Anglijos t i vai už brutali apsiėjimą su
rvs vienuolės.
mas.
Nes jei Herrioto vald sako, kad ta valdžia Franci- visai atsisakys savasčių. Iš to nesiliauja.
O gal " j u o blo sosto įpėdinis, Vali jos prin areštuotais ir už svetimų pi
Katalikai gelbėjo visus be
žia butų sugriauta, tuomet ir ją ir jos interesus parduoda naudos turės ne pati Rumuni giau juo g e r i a u ? "
cas.
Nori matyti amerikonų ni gų savinimąsi.
skirtumo tikėjimo ir rasės. I r
jo, MacDonaldo, valdžiai pa Anglijai ir Vokietijai, nori jos valdžia, bet rumunai suk
su anglais polo lošimą.
dėlto užsipelnė sau daug pa
Už pergreitą automobiliais
sidarytų karšta. Nes jo prio- prasilenkti su v ersailleso tai čiai politikieriai.
SMULKIEJI METALINIAI
garbos.
/
važinėjimą Chicagoje
vakar .
šai Anglijoje taipat nemiega. kos sutartimi savo konferen
PINIGAI.
pirm pietų areštuotai apie 40
REIŠKIA SIMPATIJOS
KAS VEIKIAS! BRAZILIJOJ
Tuotarpu franeuzų senate cijose.
AUSTRIJOS STUDENTAI rni Herriotui. Prieš Herriožmonių.
U g i šiol rjau buvo apyvar
PREZIDENTUI
PALIU0SU0TL
BUENOS A I R E S , Argenti toj metalinių smulkiųjų pini
PARYŽIUS, liepos 9.
—
kaip šiandie turėjo but su
N E W YORK, liepos 9.
frengta gera " p i r t i s " premie- Klausimas, ar Anglijos pre na, liepos 9. — Iš Brazilijos gų po 20 ir, 5 skatikus. ŠioCHICAGO. — Šiandien ne
WASHIXGTOX, liep. 8.—
Demokratų
partijos
konven
visos
žinios
aštriai
cenzūruo
mis dienomis v«ėl paleista po
tą veikia Poincare su savo mjero MacDonald čia apsilan
pastovus oras; maiža atmaina
— Iš Darbo departamento
pasekėjais.
Bet kad atvyko kymas išgelbės Herrioto vald jamos ir apie ten kilusią re 10 ir 50 skatikų. Veikiai bu cija padarė simpatijos rezo temperatūroje.
imigracijos biuro paskelbta
voliuciją nieko negalima pa sią paleista ir p o l skatiką.
liuciją del mirusio Preziden
MacDonald, tai ta pirtis ati žią.
parėdymas palinosuoti iš Ki
to sūnaus ir rezoliuciją pa
Kaip šiandie
Premieras Herriot savo ap- tirti.
dėta toliaus.
PINIGU KURSAS.
lis salos ir įleisti Amerikon
Iš privatinių versmių pati
MASKVA,
liepos
9. — siuntė Prezidentui.
MacDonald gryžta atgal An- sigynimui pagamind notą į
keturis Austrijos studentus,
visas santarvės
valstybes. riama, kad revoliucija iš Sao Petrograde du žmogų pas
glijon.
Lietuvos 10 Utį}
$1.00
kurie šion šalin atvyko ne kai
Pažymi, kad jo valdžia laiko Paulo ptinta kitur. 'Sakoma, merkta miriop už suktybes.
Vakar vienas pastos aero
Anglijos sterl. svarui 4.45
po paprasti imigrantai, bet
revoliucionierių
spėkos
marVienas
nubaustas
kalėjimu.
si sutarties dedant pastan
BERLYNAS, liepos 9.
planas skrindąs iš vakarų, Franeijos 100 frankų 5.12
kaipo* svečiai.
šųoja ant sostinės Rio de JaČia Vokietijos
vyriausybės gas įvesti taiką Europoje.
Chicagą pasiekė 30 minutų su I Italijos 100 lirų
4.34
Studentai Amerikon atvyko
!W= neiro.
Vienoj ligoninėj Chicagos
sivėlinęs.
Šveicarijos 100 fr.
17.59
aplankyti kai-kurias kataliki
policija susekė pašautą plėši
škas mokslo įstaigas ir už po
ką, kurf anądien policmonas
S. V. LAKŪNAI
ros mėnesių keliauti Europon.
X>ašovė.
dimui Italija, Franci ja i r An
BAGDADE
uiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiii
Imigraciniai autoritetai Elglija tuojaus pakiltų pagalbon
lis saloje mėgino
studentus J
B U S H I R E , Persija, liepos
Chicagoj mirė dar viena
Rumunijai. Dėlto, bolševikai
priskaityti prie Austrijos at- TAIP TVIRTINA RUMUNIjokiu būdu negali ilgiausius 9. — Suv. įValstybių armijos ketvirtoji, Liepos 4 d. minėjieivių kvotos ir juos sulaikė. r .
JOS PREMIERAS.
lakunai vakar iš čia išskrido mo auka.
Tai 4 metų mer
metus pulti Besarabijos."
Studentų paliuosavimu čia
l gaitė.
Bratiano pažyma, kad jei Bagdadan.
pasidarbavo Nacionalė K a t a Santarvės armijos kadangi
Europos valstybės leistų bol
likų Gerovės Konferencija.
gintų Europą.
ševikams sutriuškinti Rumuni
P E R
VIENUOLIS KRITIKUOJA I B U K A R E Š T A S , liepos 8. ją, bolševikų armijos marguo
ANGLUS NACIONALISTUS. — Rumunijos premieras Je- tų ta l ant Konstantinopolio
propaganda
an Bratiano tvirtina, jog Ru- ir bolševistinė
LONiDONAS, liepos 9. — ; s i J 0 S bolševikįii raudonosios kaip gaisras apimtų visas ig<
norantines
Balkanų
šalis.
Du
Anądien nekatalikų susirinki- j armijos Jsibriovimas BesaraN E W YOBK, Liepos 8. — i kandidatas Eaiston, federalis
nojaus
kontrolė
patektų
bol
me kalbėdamas Tėvas O. K. įbijon yra viena fantazija.
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siunDemokratų konvencijai, ma senatorius iš Indiana. 93-am
ševikų
rankosna.
Kas
kont
Vassall-Phillips, Redemptoris-1 "Dmestro upė yra siena.
fia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
tyt, nelemta bus šįmet pas balote jis gavo 196 balsus.
kuri skiria
tas, smarkiais žodžiais kriti- ;
bolševizmą nuo ci- roliuotų Dunojų, tas kontro kirti kandidatą į preziden Tai "juodas arklys."
GAS** siunčia per didžiausią Lietuvos
Spė
liuotų
centralrnę
Europą.
kavo
anglus
nacionalistus, ivilizaci j o s , " sako premieras.
tus.
jama, jis gaus reikalingą bal
banką — ŪKIO BANKĄ.
Bolševikai
tuomet
savo
frontą
kurie pasauly nieko daugiaus j*'Bolševikų raudonosios armi
Baliotavimai eina. Po 93-o sų skaičių. Bet Ižinovai tvir
"DRAUGAS** siunčia pinigus litais
s
pastumtų
ligi
Viennos.
nenori matyti, kaip tik v i e - j j ° briovimąsis visoje Eurobalsavimo šiandie sesija per tina, kad Ralstonui balsai apir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafną savo nacionalizmą.
į• •
amm
J i s gali
pasiekti
traukta.
Vakare
prasidės ribuoti.
tais ir telegrama.
Balkanų
klausimas.
" A t e i s gal toksai laikas,": " D a u g anglų nacionalisdaugiausia 400.
tolesnis balsavimas.
"DRAUGAS," PUBL. CO.,
Į
Premieras Bratiano neskeiPraeitą savaitę pirmoje yie
kalbėjo Redemptoristas, " k u o į tų šaukia, kad kas iš anglų
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, 111.
Gub. Smitho delegatai nu
met anglai užsimanys dar i r ! gryžta Katalikų Bažnyčion, bia savo minčių viešai.
Bet toje visas laikas buvo Mcsprendė nepasiduoti.
I r jei
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak.
angliško
dievo. Nes
jau j tas laužo ištikimybę savo ka- jis yra įsitikinęs, kad jei bol Adoo. Dabar jis
atsidūrė
Sekmadieniais uždaryta.
šiandie tie šovinistai šaukia, j raliui.
Toks
nacionalistų ševikai pultų Rumuniją, Bul antrojon
vieton.
Pirmąją nepasiduos McAdoo, tai ne
IIIIflIIIIIIfflIlttlIlflflIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIIIIlllIlIlIUUiHIUMUfU
laimės nei vienas "juodasis
kad anglams reikalinga ang- j šauksmas yra vienas žiopliau garija tuojaus virstų raudo vietą užima gub. Smith.
nąja salimi ir ner ta. šalį bolIsių. iii blogiausių."
Vakar ir liaudie ėmė kilti arklys. >>
liška religija.

SAKO, NUVYKĘS GELBĖTI HERRIOTO VALDŽIĄ

>

ševikams kelias į Konstanti
nopolį butjų atviras.

BOLŠEVIKAI BIJO PULTI 3 *
RUMUNIJĄ

*£2ffŠ£

Siųskite Savo

Giminėms

LIETUVĄ

Iš Demokratu Partijos
Konvencijos

PJNIGUS
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DRAUGĄ"
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Egipto IBdlfaiusi miestai tai i4m6 tm migabeaiti.
tris kartus metuose. Nuo spa
Kun. A. P. Baltutis.
UETUVIC KATALIKŲ
i š Kadro nuvykau j Alex
DIENRAŠTIS
lio iki gegužio fcfiečius, mie CSeįĘO, L u p i r i r Alexan&ria.
Kadro yra Egipto sostinė ir Į audri ja. feis neėstas yra vležius, pupeles ir dobilus; nuo
Ilgai užsitęsė Vilniaus byla ir vis dar nesini-tto j^s galo.
gegužio iki spalio bovetnas^ vienas didžiausių miestų. J i s nas didžiausių ir svarbiausių
. M
J^
...,. . . Silpnesnės dvasios žmonės neteko kantrybės, ipuoio despe
ryžius, agurkus ir įvairias buvo pastatytas Amr ei—asi, Egipto portų. J i pastatė, Aą
Eina kasdieną išskyros nedeldieniua Į *
;
|
. . .
* **
. v
daržoves; nuo rugpjūčio iki garsaus Kalifo Omaro karve lexandras Didysis 331 metuo
Metams
:
$6.00 i racgoa n ma*.* }og Vilnius jau anginai yra Lietuvai žuvęs.
džio 636 metais prieš Kinisfcų.: se •pi'ieš Kristų. Turi apie
Pusei Metų
$3.00 > Šitame reikale nesu nei optimistas, irei pesimistas. Vienok ( " D r a u g u i " spec. koresp.) spalio komus.
U* prenumeratą mokasi iškalno. Lai-; einant Lenkijos margą tautinę sudėti, jaučiant prastus .ten
Egipte gyventojų bus apie Jame gyventojų dabar yra a- 400,000 gyventojų. Čia dar
te. Bkaitosi nuo užrašymo dienos, ^ ^ J ,
^ į ^
^
gavo ^
a tsikišUtebestovi Alexandro Didžiojo
J
K) milijonų. Daugiausiai be •pie vienas milijonas.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai-;!
*
Praleidus Didžiąją savaitę
Kadangi Kaire ir jo apie- poloeius. Koiumnos ir krti
nyti adresas visada reikia prisius- si Dauguvos koridorių, drąsiai galima tvirtinti, kad lenkai
duinai, arabai žydai ir nedaug
ti ir senas adresas. Pinigai geriau- negalės savo naguose ilgai išlaikyti to grobio (Viiniaus ir ir Velykas Jeruzoluuioįe, o europiečių.
i
linkėje yra cįaug setnovės lie griuvėsiai.
dar atlankius Nazaretu Kai
kanų ir yra garsus savo pra
Iš Alexandrijbs laivu iške
Buduinai
dirba
ir
gyvena
eitimi, tadgi diaug ikeljaunin- liavau į Neapolį, Italija, apįe
plėšti. Geografo akimis žiūrint, Vilnius tegali priklausyti na Tabor ir ežerą Genazaretą,
Pinigus j registruota laišką.
laukuose
iš
Niliaus
upės
dum
kų čia atvažiuoja žiemos lai- kurį vėliaus parašysiu.
Lietuvai ar Rusijai bei autonominei Gudijai. Lenkijai jis baiaudžio 27 d. Harfoje sėdau
DRAUGAS P U S . CO.
blų
sulipintose
bakūžėse.
Jie
gali priklausyti tik kelis ar keliolika metų, kol tęsis nenor- i laivą ir nuvykau \ Egiptą.
'ku dš įvairių šalių. Šiais me
kartu
gyvena
tose
bakūžėse
Egiptas daug skiriasi s'avo
! 2334 So. Oakley Avenue
malė padėtis Poisijoj. šiaurės Meškai sustiprėjus, Lenkijos
lais buvo apie 80 nuošimtis
geografinę išvaiadą nuo Pa su aklais, vištomis, žąsimis ir* keliauninkų iš Amerikos. *
sienos pasikeis Rusijos ir gal but Lietuvos naudai.
Chicago, Eiinols.
Negalimas dalykas, kad sustiprėjusi Rusija pakęstų Dau- lestinos. Čia nėra tiek kalnų. kitais gyvuliais. Užtadgi yra
Kaire
atlankiau
garsus
T e l Eoosevelt 7791
labai
nešvarus
i
r
užsikrečia!
- — = rruvos koridorių, varžantį jos susisiekimą ir prekybą su Vo- Egipto dalis vien smėlynai
Cherų' ir Mykerinų
( Cheapų,
Iš Afrikos, iš Kongo šalies,
GERA PROGA
• kietija, kad duotų ji lenkams smaugti 8 milionus ukrainie- arba taip vadinam'as sahara, įvairiomis ligomis, o ypač a - | p i r a m i d a s Spįnksą, Arsenalus
i cių ir gudų. Tad visai aišku, kad lenkai negalės labai ilgai o kita dalis ypač NiMaus kių ligomis.
i r muzejus. Taipgi &yka- įkur iki šiol gyvena puslauki
Vilniuje ponauti. Lieka tik klausimas; kam atoityje Vilnius kioniai, juoda derlinga žemė.
Arabai ir kiti gyvena mies moro arba &v. Mergaitės me niai juodieįi žmonės, prane
' Kaip senovėje Amerika lie
Tuose laukuosi sėjama net tuose, užsima ppunonė.
teks -- Lietuvai ar jos Rytų kaimynui?
dį, p o kuriuo Šv. Šeima be šamas tok* atsitikimas. Kon
tuviams buvo aukso žalis,
Kad Viiniaus klausimas išsiristų Lietuvos naudai^ reigant nuo nuožmaus Ilerodo go krašte misionieriai norėjo
taip. dabar lietuviams aineripastatyti bažnyčia .bet netu
kia mums vispusiškai, t. y. sintetiškai prie to rengties..
ilsėjosi ir fcaptų bažnyčią kur
Jei
norite
gero
derliaus,
tai
turite
žiūrėti,
k
a
d
butų
gera
sek
kief-iams l i e t u i , yra geru
rėjo užtektinai lėšų akme
Šventoji šeima gyveno lai
la.
Viskas
kitas
dirva,
drėgmė,
šilima
yra
niekai.
Gera
,
TAD
BUKIME
SINTETIKAI.
proga praturtėti teisingu ir
ninis parsigabenti. Akmenis
ke
buvumo
Egipte.
sėkla
visur
ir
visuomet
duos
gerą
derlių.
šituo klausimu p. b a k e n a s " R y t e " rašo:
įeis-ėtu- keliu, Lietuva-antra
buvo N 3 mylios nuo tos vietos,
Ypač stebina kiekvieną at- :
Kitas vėl sakytų: Sėkla nereiškia nieko; Derliuje viską
" Jeigu mes pradedame kalbėti apie Vilniaus atgavimą,
aukso šalis.
kur misionieriams buvo gali
silankusį
minėtos
piramidos
lemia
dirva.
Geroje
dirvoje
ir
be
sėklos
ir
be
darbo
turėsi
tai bemaž kiekvienas siūlo savo receptą ir stengias jam pri
ma statyti bažnyčią. •
gerą
derlių.
savo
didumu
ir
augščiu.
Jos
Lietuvos pramone ir preky kalbinti neklaidingumo patentą.
Tuomet pas misionierius atpastatytos
dar
3,733
metais
Trečias atsilieptų šitaipos: I r sėkla ir dirva nieko nereiš
Vienas sako: Vilnių galime atgauti tiktai ginklų, kitos
ba vos pradėsią vystytis. Kas
ėjo juodukas, kuris nesenai
v
prieš
Kristų.
Clieopo
pirami-^
kia.
Gto-ą
derlių
gali
duoti
tik
darbas.
Gerai
įark
ir
jakėk
fiinuui>.us imsis šioj srity visos priemonės - tušti plepalai. .
įbuvo priėmęs katalikų tikėji
das
statė
100,000
žmonių
per
nors
ir
lekiantį
smėlį
turėsi
be
sekios
ir
be
ko
kito
gerą
Kitas vėl sako: Ką čia niekai kalbėti. J u k matai, kiek
iląrbo, įgis savo ištbrbiniams
mą, ir pasisiūlė sunešti vi
20
metų.
Stebina
kaip
jie
ga
derlių.
rinkas viduj, Lietuvoj, ir už- yra lenkų ir kiek mūsų. Apie ginklą nėra ką manyti. Jei ga
sus reikalingus bažnyčiai a k 
ilėjo
tuos
didžiulius
'akminis
Rodos, nereikia būti agronomui, kad paklausius tokių u
sieuyje. Energingas, sumanus lime Vilnių atgauti - tai tik su Santarvės ir Tautoj Sąjungos
menis savo rankomis.
taip
aukštai
sukilnoti.
Kad,
kaniukų galima butų numanyti, jog jie n e tai klysta, bet
žmogus, įdėjęs i pramonę ar pagelba. Apskritai sakant tik diplomatijos keliu.
Tuojau stojo i darbą ir iki
ipervežus
tų
piramidų
akme-;
persiaurai
žiuri
į
dalyką.
Geram
derliui
reikalinga:
gera
sėkla
Trečias šitaip sako: Nebebarškinkime ginklu ir nepasi
pivkyb.i pinigo, o dar dau
šiam laikui jau yra sunešęs
giau smegenų — proto,— sau. tikėkime diplomatais, nes nei ginklas, nei diplomatija Vil- ir gera, gerai priruošta dirva. Bet ir to dar negana. Geriau ?nis, sakoma, reiktų 55,000 ju- 10,000 akmenų. Iš viso rei
savo šaliai
, niaus mums nesugrąžins.' Vilnių mes atgausime tik kultūra. sia sėkla, pasėta geriausioje ir geriausiai paruostoje dirvoje/ »rų laivų.
kalinga yra bažnyčiai 15,000.
Kairo
muzejuje
randasi
nieko
neduos,
jei
nebus
reikalingos
drėgmės
ir
šilimos.
Jeigu
Taigi meskime nereikalingus svajojimus ir imkimės kultū
darbą.
Kuomet juodukas suneš tuos
daug
įvairių
egiptiečių
prajau
augalų
gyvenimas
yra
taip
komplikuotas
ir
reikalauja
tiek
ros darbo.
15,000 akmenų, jis bus su
eitės
Jekanų.
Ypač
mumijos,
Yra ir tokių, kurie sako: Nei ginklas, nei diplomatija, daug įvairių priežasčių, kad pagamintų tam tikrą vaisių, tai
Lietuva yra ūkio šalis, nes
vaikščiojęs ten ir 'atgal 5,000
netoli 90 nuošimčių visų Lie- nei pagaliau ir kultūra nieko nepadės. Tik iškėlę mūsų bylą daug labiau komplikuotas yra žmonių gyvenimas, ypač poli arba mirusiųjų balsamuoti ku mylių.
mai. Ten dar tebėra, gana ge
\
tuvos piliečių gyvena ukė e. pasaulio akyse, tik apeliuodami į pasaulio demokratiją, i tikos gyvenimas.
Visą darbą juodasis krikš
šito nereikėtų pamiršti tokiuos komplikuotuos politikos name stovyje, munujos Para
•Visi lietuviai ukėje augę į u- geresniąją pasaulio dalį, galime savo bylą laimėti.
čionis apsiėmė atlikti be at
mų,
arba
Egipto
karaliuj
reikaluose,
kaip
Vilniaus
klausime
V.
Klausant
panašių
kalbii
ateina
į
galvą
šitoks
palygini
įke labiau linksta. Amerikie
lyginimo.
Mumija
Eamaso
I,
kuris
per
Visiškai
pritardamas
p.
Trakėno
minčiai,
visgi
randu
mas:
Leiskime,
susirinko
ūkininkai
ir
vienas
iš
jų
sako:
čiai lietuviai ir šiame, a t veju j
Jš tikro, tikėjimas ir šian
reikalo kai ką savaip pabriežti. Man labiausia rupi apčiuopti sekiojo Izraelitus ir JRamaso
gali daug ką padaryti. Lie
dieną kalnus perkelia.
Bet
II,
kurs
paliuosavo
Izraelitus
laisvosios
visuomenes
uždavinį
sostines
atvadavime.
tuvoje pardavinėjami
dvaru,
tai tikėjimas juodųjų žmo
ninku džiovintų baravykus ateities, bet dar geriau prie
iš
Egipto
nelaisvės,
randasi,
Ginklais
rūpinasi
mūsų
laisvoji
Respublika
ir
gamina
jų
centrai su trobonįs, padarais
nių,
puslaukinių,
nesenai
pirkti. Jisai nedaugiaųBiai tų į to prijungti ir savo Tėvynės kiek tik jos ištekliai leidžia. Valdžia veda ir tam tikrą di gana gerame stovyje.
ir t. t. I^valdžios jgalima gaukrikščioniais tapusių,
bėraNeinažiaus s-tebiria Saharo v w«
j i pirk trr Varžytinės tiems baravykų atsivežęs Amerikon, : gerbuvj. I Lietuvos prekybą, plomatiją užsieniuose, ji leidžia net tautinės propagandos raš
į k a r ų centrams nuolatos yra bet jam kelionė pilnai apsi- pramonę ir akį įdėję lietuviai tus apeliuodama į geresnę žmonijos dalį. Lieka t i k pagei je Apisų (šventųjų jauėių) scių.
ijįclbiamos Lietuvos laikraš mokėjusi, sakosi, dar daug amerikiečiai pinigą, sumanu dauti, k a d mūsų diplomatijos akys butų labiau nukreiptos į Kapinynai, kurių yra 24. Jie^ 0 musų lietuvių, nuo daug
mą, patys sau padalys gerai, Rytus, kurie tiesioginiai yra užinteresuoti Vilniaus likimu. vca kiekvienas iškaltas iš : amžių jau katalikų krikščio
čiuos. T jas galėtų stoti ir su- I Imjęs.
apšviestose
Tokių progų padaryti pini- o ir visai Lietuvai naudos Tiesa, kol Rusijoj viešpatauja bolševikai, tol negalima bus vieno šmoto akmens. Du iš- nių, gyvenančių
fffjžc Lietuvon lietuviai a: :i atsirastų Lietuvoje dlkUg. Utlieš. Juo daugiau Lietuva su ta valst. daryti kokių labai rimtų sutarčių. Vienok; galima puse sieksnio ilgio ir tiek šalyse ir pramokusių šio t o
merikieeiai.
savo veikti ton kryptin, kad visuomet būtume prisirengę visus phiočio, o dukart tiek augs-' iš šio pasaulio gudrybių, mū
Tik vieno reikia: drąsos ir p arduos į užsienius
Jie randasi po žemci sų lietuvių tikėjimas, musų
prekių,
juo
labiau
gali įvykius tinkamai sutikti ir padaryti stiprios įtakos, k a d Vil .eio.
Lietuvą k u n a ir valdo pa sumanumo.
skiepuose. Stebėtino, kaip jie •pačių geri darbai, ar yra patobulinti pramonės, prekybos niaus klausimas teisingai but išrištas.
čiu lietuviu valdžia. Tai vaigalėjo ftokius didžiulius kars(Galas bus rytoj)
Geras dalyko^ žiūrėti savo ir ūkio šakas.
(Tąsa 3 pusi.)
Tižiai visą kraštą.' sutvarkyti,

KAIP VILNIŲ ATGAUSIM?

IŠ KELIONĖS PO
PASKUI!.

"DRAUGAS"

IŠ EGIPTO.

IŠ K A T A L I K Ų
FEDERACIJOS
•

"Valstybės kelius sutaisyti, nu*lk\-ii naujos
g*4*&i akeliu.-,
tvenkti upes, elektrą daryti,
kurti nauju- fabrikus labai
daug reikalinga iš užsienio pi
nigų ir paskolos. Tą reikalą
t e n t dalinai galėtų aprūpinti
nesvetimi pirkliai, fabrikantai, o savi žmones. Kam sve
timai.) duoti uždirbti, k a d jei £.u ir savo žmogus, gali ta pat j dalyką padaryti? Supranlama, kodėl Lietuvoje taip
didelius nuošimčius bankai inia ir Įiatys moka. Gavę is
kur nors pinigų, jie didelius
Janigus padaro. Ar nevertėtų
Ameiikos lietuviams susidoįiėti daugiau.
Liethva. veda prekyba šian| su vi.-»u beveik pasauliu.
Nepaskutinę vietą Lietuvos
«ksporte užima irgi Amerika.
Cia gabenama įvairus daik
tu*: ginatrai, baravykai ir t.
t. Tą Lietuvos prekybą su Aipderika veda daugumoje ne
lietuviai. KodeU Argi drą. o
-stojau' Vertėtų tik apsidairy
ti.
v • -.£!,
Kai kuru,' Lietuvos piliečiai
.važiuoja Lietuvon atostogų ir
rįždami radaro bizni. Taip
•1922 -vienas žydelis -- komer.-a^ i - p a n a ž i a v o paviešėti,
jo kad nr^norėjo bereikalo leis
ti pinigų, tai jisai Lietuvoje
suorganizavo sau 12 pagelbi-

•**•

AMERIKOS LIETUVIU R. K, FEDERACIJOS
XIII KONGRESO PROTOKOLAS.
(Tąsa)
. *
35 41 Fed. skyriaus du naujai susitvi-rę, viena* atsi
gaivino, 15 gerai gyvuoja, apie kitus nėra žinios. Skyriai
•

pranesusieji susidaro iš sekamų draugijų:
3 sk. So. Boston, Mass. nepaduoda nieko.
4 sk. Detroit, Mieli, nepaduoda nieko.
5 sk. Newark, N. J . turi 8 draugijas 680 narių.
D sic. Brookton, Mass. G draugijos 853 narių.
10 sk. Nonvood, Mass. 6 draugijos 371 narių.
11 sk. Paterson, X. J. 4 draugijos 1G7 narių.
12 sk. Cicero, 111. 18 draugijos 1,431 narių, pinigų
kasoje $245.07.
14 sk. Philadelphia, Pa. 4 draugijos 397 .narių.
. 16 sk. Camhfidge, Mass. 7 draugijos 460 narių.
19 sk.^- Cbicago, 111. B. P . 5 draugijos 515 narių.
23* sk. Chicago, Iii. N. S. 8 draugijos 591 narių, pini
gų kasoje $45.00.
26 sk. Chicago — IVt. 11 draugijos 1,003 narių, pi
nigų kasoje $15.00.
27 sk. Chicago — Kos'd 8 draugijos 706 narių.
39 sk. Brooklyn, N. Y. 10 draugijos 665 narių, pi
nigų kasoje $25.00.
40 sk. Amsterdam. N. Y. 7 draugijos 359 jftarių, pinig-ų kasoje $30.00.
Tautos Fondo 22 sk. Cleveland, OMo turi 8 draug.
660 narių pinigų $44.00.
Tautos Fondo 66 sk. Midleboro, Mass. 13 narių. .
Tautos Fondo 65 sk. Amsterdam, N. Y. 43 narių, pi
ni gų $200.00.
Tautos Fondo 21 sk. Philadelphia, Pa. ir 6 sk. Balti:;v, Md. raportavo, kad jie negali nieko nuveikti del
• tokos darbuotojų. Iš kitų žinios negauta.
CentraJės organu užsimokėję už 1923 m. yra šio?:
Moterų Sąjungą. L. D. K. S. skolingos už 1923 m. S. L.
K K. A. ir Kunigų Vienybė. Vyčiai skolingi už 1921 »»•••

j

*

/

^

..V ISO . . . . . . < . . , . • . . . . . . . . . . . .

Eugp. 30 d. 1922 m. balansas

Ip— I,-/ *fci . i O

75,5234V)5
,

^^7,2^0.81
37,875.59

KugiDiueio 23 d. balansas . . , . ; . . . .
I'ed. Sekretorijatui .algą
Nuoma už kambarį . . . . . . . . . . . . . . .
Pašto ženklai stempuoti vok. . . . . . . . .

• > • •

• • —

i —

t

2C

1922 - 192:3 m.
&iaip draugijos skolingos už 1921 -- 22 - 23 metus
y r a 40.
•Šiaip draugijos skolingos už 1922 - 23 metus yra 39.
Šiaip draugijos skolingos už 1923 metus yra 20.
Pilnai užsimokėjusių už 1923 metus yra 44.
Šiais metais naujai prisirašė 27, viso 170.
FINANSINIS F E D M U i C U O S STOVIS. Čia paduo
siu smulkmeniškai kiek kuriam .tikslui gautą aukų i r kiek
ir kam išmokėta. Nuo XII-jo iki X I I I K-sui.
P A J A M O S .
10 %% atsargos
„
$90,90
«) /c Jo leSoms
.......,.'..
(iou.O—
Draugijų ir. narių mokestis . . , . . . , . , . . . . .
778.90
Kultūros reikalams
:..-..,,
464.55
Politikos reikalams
7,6*44.78
Labdarybės reikalams
»
130&6
( c
/c /o už įvairius bonus ir W. S. S. . . . . . .
2^85.47
-Moksleiviams
l,269iG7
Moksleivių lioterijos
628.30
Neskirtos aukos
; 10.45
Liet. Kat. Universitetui
i46.16
Prof. P . Dovydaičiui skirtos
. . . . r . . . 2.40.00
Klaipėdos šelpimui
.'.
544*00
Liet. Katalikų pagelbai
-6,385.38
Vilniaus atvadavimui
31.85

Labų
Vfsb išmokėjimų buvo

^1

459,395^2

;

$2>7OO»00
3$>.t>0
26*3.06

Smulkios rast. išlaidos
Spauda
,
Cen. Valdybos keilonės
Kolektorių ir kalbėt, kelionės
Kabeliai . . . . . . . . . . - . - ,
Kalbėtojams už sugaištį
Moksleiviams pašelpos
iždininkui išlaidos
Vėliavėlės
New $ o r k Seourity Oo. •
T. F . ženkleliai 1922 - 23 m
Auka aukso sidabro fondan . . . . . '
Pasiųsta J . E. Vysk. Karevičiui
Kcikšč. Demokratų Partijai
,
Liet. Misįjai Klaipėdos šel-ui
Prof. P . Dovydaičiui
Katalikų Veikimo Centrui ,
Labdarybės reikalams
Giedrininkams pašelpa
'.
Vainikas a n t prez. Jiardkigo grabo
,Už Bart JRitt koteli
Nuostolio už parduotus bonus

26.15
822.aO
121.36
423.97
94.34
721.46
7,502.50
7L00
126.30
195.00
125.77
1,000*00
12,178.52
5,688.24
509;09
240,00
4,000i00
'946.36
250.00
25.^0
*.... 5.90
3.97

\

Viso
, . . . . $37,875.59
įvairiais visuomenės klausimais Fed. ^ekretorijatas
kas savaitė įbuvo rašoma į spaudą į <visus Amerikos lie
tuvių totąlikų 'laikraščius. Buvo gvilo^narni įvairus kaip
.organizamjos taip i r yisuomenės klausimai keliami. Ke
letas s t r a į k n i ų pasiųsta ir laetu^os Jaikrašcypis. *
Ti«k tai -galiu p a s a k a i apie JPederaoijos darbuotę ir.
jos stovį.
, ,
n •i_l;;

'

** T *^

Federacijos Sekretorius.

Sekretorius užbaigdamas raportą pafemii ;kad toygos balansuotos aki mgpi»uek> 23-čiaį d. W23 - gi atvy
k u s jam ^Chicągon dar $ayf s |^Q8.90 kurie -dar nepriakaityti prie išduotojo r a p ^ o . B a j i p r t a s priuątas į$nų plo
jimu1.
»
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ta. Nes tokis y r a įkarštis jlf-

/ADVOKATAI

LIETUVIAI AMERIKOJE

rikoje, kur tasai juodukas
darbuojasi bažnyčiai.
Kad viena tautai ii* Etievjii
•
•
šventenybe sutverti, kad vie
IŠ KATALECŲ FEBE.
na kataliką mokyta .pastatyta
RACIJOS.
mums užtentka Busidėti šimtui
l i e t . Vyčių 25 kuopos su
žmonių po pora dolerių. Ki(Tąsa nuo 2 pusi.)
irimilrrH1"* įvyks pirmadienio
i tas šimtas pastatys kita žmo
vakare 14: liepos d. lietuvių našus į to juoduko .darbą? Ax
gų. O ar maža mūsų šimtų,?
svetainėje. Nariai kviečiami kartais akyvaizdoje to juode
Jeigu kiek: viena lietuvių šei
kuoskajftlingiausiai atsilanky veido mūsų balti veidai ne
myna Amerikoje pagelbėtų
ti, ne* daug svarbių reikalų bus prviersti, parausti, kad bu
moksleivių reikalui po porą
yra aptarti. Svarbiausi*, tai darni kultūringi, nepriaugome
dolerių,, tai^ mes į metus su-'
Seimas artinasi, reikės siųsti prie laukinių?
dėtume $100;0<H>*00. Tai rei
delegatus, naudingų įnešimų
Mes turime svarbesniu dar- kštų, kad mes 500 moksleivių
jteikti. Seimo laikas tai svar bų, negu tos juodukas. Mes
galėtume išlaikyti ir tuom pa-'
bus yra laikotarpis kuris turime šimtų kartų lengvesnių
čių visas mūsų lietuvių tautos
sprendžia mūsų ateitį.
darbų, negu tas juodukas. Mu reikalus atlikti, visoms 4»tei-«
Taipat yra Seimo rengimo sų darbas, ne iš akmenų sta nančioms nelaimėms užbėgtu
komisijos kvietimas, kad da tyti maldos namus, bet iš gy-, me už akių, visas dabartines
lyvautų laike Seimo Base vų žmonių statyti šv. Dva mūsų 'bedas prašalintume* i r
Bali tymas rungtynėse su vie sios bažnyčias, Kristaus idea tai labai trumpu laiku.
tines kuopos rateliu. Daug y- lų gynėjus, katalikus vadus
Daibar kol kas toli gražu
ra kuopos reikalų, pora teat mūsų visuomenei. Mūsų darmums iki tokio susipratimo.j
rų jau užimta į rudenį. G ra bas remti katalikus mokslei
Iš šimto trisdešimts keturių
žus teatras "Pančiai". Mo- vius. Ir tas darbas yra svarmoksleivių prašiusių pagelbos;
kinamosi repeticijos būna an besnis už viską. Nes ir muro
tebuvo galima sušelpti šiais;
tradienio vakarais Lietuvių Sventnainlams statyti reikia
metais tiktai dvidešimts šežmonių gyvų, mokytų, katali
svetainėje.
šius. O galėtume 500J
M. V. A. kų.
Ateinančiais metais tą patį
Ii* mūsų tautai ir Dievo
Nauja respublika.
garbei šiandie reikalingiau darbą reikės dirbti, nes šiais*
Mirus Mongolijos Valdyto
sias daubas, tai katalikų mo metais jis neatliktas, nes šiais
jui, mongolų liaudies partija
aietais nesudėįome nei de-:
ksleiviu šelpimas.
nutapė sudalyti Mongolijoj
Tas darbas yra šimtą, kartų šimtos dalies to, ikas reikėju,
respublikoniška, valdymo bū
lengvesnis, negu ano juoduko ateinančiais metais reikalin
dų.
darbas. Mums nereikia vaik- gų pašelpos) moksleivių bus
Ispanijoj, Madride, išvykus .ščioti tūkstančių mylių, ne- nemažiau, įų tarpe vargo dar
ltalijos karaliui, paaiep*Mfi> [reikia nešioti didelių sunkė daugiau. Tauta kasdieną .visj
jo vizitą kaipo nevykusi. Ne-|nybių per ilgus mėnesius to- daugiau ir daugiau reikalauja
sudaryta nei kokia komercijos jkioj kaitroje, kur smėlyje mokytų žmonių.
sutartis.
ikiaušinis iškepa, kojos tviiksTad, broliai lietuviai! toj-j
štame čionai prasyti Jūsų Uve
jų dalykų.
1. Kas yra paemes -Kultu-'
Telefonas Boulevard 193»
ros Vajau knygutės, nepailsikite, eikite per namus prašy
dami 'aukų.
4608 SO. ASHLAND AVENCE,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2. Kas neturi Kultūros Va
Chlcago, III.
4442 So. Western A ve.
Vai.: t ryto Iki 13 piet: 1 po
jaus knygučių, tas pats, ne
Telef. Lafayctte 4146
piet Iki S po plet. 6:30 vak. iki
9:30 vak.
prašomas, nelaukiamas, te
- *
siunčia savo auką moksleivių
Td. Boolevard 0&S7
reikalams
žemiau paduotu
Gydytojas, Chirurgas, Obs- adresu.
tetrikas ir Specijalistas
Kultūros Vajaus rinkėjams,:
Elektroterapas.
kurie yra pasiėmę knygutes
IŠIMA TONSILUS —
D — B*
1707 W. 47-tk Irt.
pranešama šiuomi, kad reikia
l>—B« p*lUo Ii
Valandos nuo I iki 12 diena, noo I J
•)—B« k m a > ,
i)—B«
J«kU I » T « J M S • • d a a t a l .
dirbti iki Federacijos Kon
Iki • Tai. rak. Nedėilomis nao ;
lkl 1 Tai. po pietų.
11 tuoj vaisyti, te KaV elfi
gnreso, iki rugsėjo, 2, 3, ir 4
| darto*.
'CmU mmm* (akmeni* tnliyj*)
dienos. Feder. Kongresas, ku-Ir akmeni* flapumo pūslėje be oper&cljoo, «pu tam tikromis mpkar-Telefoną* Beeley 74*0
llikomta ^riemonomia bei •alatala.
,ris bus Detroite, pasakys mu
l a k n r t n i l r n u -augrailna girdėjimą.
..
• y d a vieokiae lisaa paeekmtngal. Ir Jai
ms, kada turime šį darbą už
yra reikalą* daro operacija*.
reefeeUe—IĮ patarnavimą .talkia aavo
baigti.
Gydo specialiai rtaoklaa Tfrų ir
oflae:
moterų lytiška* Ūsas.
1411 So. 5$ A ve. Cicero, SI.
Tad nepaliaudami pirmyn į
1401 Madison Street
Ofisas atidarytas: kaadlan n o * 1 vai.
po plet lkl * vai. vakaro.
darbą, į pagelbą tautai, į ge
a u o p . Westeru Are. — OUoago
Nodolloml* Ir **rodo*al*
ryta*.
»
Vaiandoe: 1—4 po pietų 7—• vak.
rų darbų garbę! Mes krei
piamės mūsų tautos reikalu į
^
(Tel. Boulevard 2160
)fiso Tel. Boulevard 96M
lietuvius žmones. Juodukai
Rezld.
Tcl."Drexel
6161
DR. A. J. KAKALIUS
mums* į pagelbą neateis.
Lietuvis Gydytojai
'Katalikų Federaciją,
3303 South Morgan Street
RUSAS jBYPYTOJA8 EB
i
CsįlRURGAS
ra.
Specialistas^ Moteriškę. Vyr«kq
2334 So. Oakley Ave.,

••

i

jonN L 6A(JDZWNAS

J MOTIMAS UETVVES

CLEVELAND, OHIO.

f

v v \V

AMERIKOJE

; «

,DQ.
ROOM 1638 TRIBŪNE BLDG.
Telefonas Randolph t M l

Vakarais: 2151 W«*t
.,—i.

..

8

•

— ^ M ^ — — » ^ —

DR. 4 A. ROTH

Vaikų ir visu ebrooiakų Ilgą.
/

D r. Maur ice Kah n

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Gydytojas ir Chirurgas

Vai.: 16—11 ryto: « — t po piet.
7—8 rak. Ned. 16—II d.

Kampas 31st Str.

4631 S. Ashland Ave.

20 metų prityrimo

Dr, CHARLES S EGA L
Perkėlė

savo

ofisą

po

nomerta

4729 S. Ashland Ave.

—/

SPECUALISTAS
Tel. Boulevard 3686

i DR, JONAS P. POŠKA
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
3337 So. Morgan Str.
VALANDOS: 9—12 ii ryto
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak

I

{Telefonas Boulevard 9550

į JlfL HARBY TETER
DENTISTAS
i^etas dantų padaromas taip
kaip tik jūsų P^.oių dantys.
Dupdu Ka«- Peržiūriu X-ray
310Q «o. Halsted Str.

Dilovrj. Moterų Ir *Vprų 1489
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo
7—*.*•
m
Nedėilomis: 10 lkl 12.
Telefonas Midvray 2880

B • ' • • • • • • • • •

s»'!
<

^ • ^ -

Akinių pritaikymo meno

Tel. Y arda 0994
Valandos;
.J:*,
Nuo 10 iki 12 piet.
i Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
**

Chicago, UI.

••••^•iT"~r'»iir-nr—1|

Tel. Canal 0257 Vak. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.
Vaandos: 10 iki 12 ryte: 1 lkl I
po pietų; 6 lkl 9 vakare
«—*«

Remkite tuos profesijonalus, biznierius kurie garsi
nasi diepraštį "Drauge".

!•• • " • ' • !
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A D V O K A T A S
a M l W. « n d St.
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BALYS f. MASTAUSKAS
A D V O K A T A 8
Buvęs Lietuvos AUtovybės WMšingtone Patarėju.
Metropolitan State Banko ItMOM
2201 West 22nd Street
•

•'

i

—

^^

A, A. filIS
ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001
TeL Randolph 10S4 Vai., n n o t - 5
V AK AR ATS:
SSOl S. Halsted st. TeL Blvd.t77»
v. v apart PanedėUo Ir
Pėtnyčioe

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
r

^

Ofisas Didmiesty J:

29 South La Salle Street
- »

Kambarls 680
Selefooas CeuUal ASM

:;-*;

Vakarais 3223 8. Hateted JUL i
Telefoaas: Yards 4081

4«*

. cotf 9*&

•EI VORKJĮ^A.

—

*mm

•

ict«XtKlv
rEROVĖs SKIRIU!?

nas valkas turėtu gauti du šaukštu su ging-er ale, vaisių sunkomis, suKagle Pieno trijų ketvirtadalių puo- plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.
delio vandeny. Duok paryčių arba po
Skaitykit šiuos straipsnius kas sapietų. Kiti vaikai jį labiau mėgsti vaite ir pasidėkit ateičiai.

DEL A P R Ū P I N I M O
MOTINŲ I R J Ų
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.!

3T=E

.i ,'ar

3395

GAVO PfiMKilIS LIETUVOJE
KŪMUOS SMJNTE PER •DRAUGĄ" ŠIE ASitfENYS:
Balčytis T.
Rrišnianl'aij St.
Jankauskas J.

tf

i.

.*jm*ai

STRAIPSNIS 80

•ag.,.
^

Išvėdinkite sergančio kambarį.
Užtektinai šviežio oro gerai vėdina
mame kambary, arba ant porčių kur
vasara galima sergančio lova pasta
tyti, yra reikalinga gydant bile ligo
ni, žiemą, .sergančio kambary tempe
ratūra turi .būti vidutiniškai šilta («0
iki 68 laipsnių F.) diena, kada kūdi
kis budį, bet naktį galima laikyti ki
ek vėelau, arba kada jis miega.
Kūdikis, kuris tapo .pralavintas tin~
kamų sveikatos įpročių, ir kuris prip ra tęs kad tinkamai Jo tualetas yra
prižiūrimas, yra lengviau -prižiūrimas
ligoje. Pagelbsti jei kūdikis įpratin
tas parodyti savo liežuvį bei gerklę ir
pavelija save apžiūrėti.' Kūdikio nie
kad nereikia gąsdint nubaudimu.
Komfortas ir laimė kūdikio arba
jauno valko daug prigelbstlprie išjrijimo, bet reikia prisitaikyti griežtos
disciplinos slaugant ;ir pildant gydy
tojo įsakymus. Būda<r kuriuo kūdikis
prižiūrimas sudaro daug svarbos ta
me kas su juo galimą padaryti. Net
jauniausias kūdikis pažįsta skirtumą
tarpe ^ramaus, gabaus rižiurėjimo ir
kepiėriško. triukšmingo, ir greičiau
paklauso malonaus, susilaikančio bu
do.

J. P. V V A 1 T 0 H E S

L a vv y e r
LIETUVIS ADVOKAIA8
Dlen.: D. 514—51«—117 JT. t b o r a m . Sei. Rawlo*Ph » W — • * » *
Vakarais
10717

-

n-*"

Visados savo kūdikiui duok geriausi'
i
maistą.
Jei negali savo kūdikio žindy
SIMPTOM.U PAREIŠKIA'
ti, neeksperimentuok įvairiais mais
Akių Ligas
j tais, bet stok tuoj ant gero kelio —
Ar jums skauda galvą?
duok maistą, kuris padaro daugiau
stiprių bei vikrių vyrų bei moterų,
Ar jūsų akys ašaroja?
negu visikiti preperatai sykiu sudėti
Ar yra uždegtos?
tai yra, duok Eagle Brand Pieną.į
Degina ar niežti?
maistą, kuris daro stiprias kojas ir.
Ar skaitant akys greit pavarg sveikus kūnus. Jį patvirtina .ir išrašo
sta?
gydytojai del jo augštos kokybės ,ir
viąpodo sudėjimo. MIliqnal ir mllloAr kvaišta galva?
Ar matote kaip ii plukančius
nai kūdikių Išaugo į .stiprius berniu
tadkus
kus ir mergaitės sukombinavus gerą
motinos priežiūrą su sotumu Bordens
Ar atmintis po truputį mažėįa?
Eagle Pieno.
Ar akys opios šviesai?
i"
Ar jaučiate kaip ir smiltis a - /
Bėgiojantis vaikas turi jjautl tą pa
kyse?
čią gerą priežiūrą, kaip ir .kūdikis'
Ar yra balta dėmė ant vokų?
ant rankų, jei norima, kad jis pasie
ktų pilną amžį ir sveikatą. Karo m e'
Ar turit kataraktą?
tu Anglijoje patirta, kad iš 'penkių
Ar turi žvairas akis?
vyrų trįs netiko tarnybai. Eksperi
mentuose, kurie buvo daromi "moky
klose 1918 metais, tiktai 15 nuošfmtls kūdikių buvo pirmaeilėje padėty
AKIŲ SPECIALISTAS
je. Kitiems nedap%nėjlmas. ppadėtas
1801 So. Ashluud Ave.
pirm mokyklos lankymo, buvo prie
Kampas 18 gatvės
žastis. O nedapenėjimas
dažniausia
p&kįla į netinkamo arba ne to make
Ant trečio augšto virš Platte 4UPto. Pridedant Eagle Pieną kasdien
tiekos, kambariai: 14, 15, 1.6 i r i ?
prie Jūsų kūdikio valgiu, .gali butl ti
Valandos: uųo 9 ryto iki 9 vak.
kras, ^kad jis gauna visus reikalingus
Nedėilomis uždaryta.

DR. JAN J. SMETANA

J

C. V. G U E S N U L

.._._ (Litnuanian

Dr, I. M. Fetnberg

•

Yajrds

•
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CBilcasro.

THE EORDEN COMPANY
Borden Buildmg, New York

.

i

8 AM Efi

«dąf.

Idant žinotumėte kaip vartoti Borden's Eagle
Pieną, savo kūdikio penėjime, mes esame atspau
sdinę JŪSŲ kalboje pamokinimu kaip jį prireng
ti kūdikiams visu amžių. Jei nori gauti šitų pamoknimu, išpildyk žemiau esantj kuponą ir pasūsk jį mums šiandien. Eagle Pieną parduoda
geresniosios grosernės ir delikatesų krautuves.

Vardas
Adresas

i'.

3
Me»I

A M O I A I 4 *
79 W. Monroe Street
Room §04 — VaL Raiidotpii «SOt
Vai.. Kuo 9 ryto iki 6 po pteto
Vakarais 820S So. Halstejl £tr.

Eagle Pienas yra gryniausias Šviežias ūkio pie
nas sumaišytas su grynu -cukrum ir įlietas -f sanitaringus kenus po to kaip didžiuma vandens tapo
prašalinta. Jei negali žindyti savo kūdikio, pa
bandyk Eagle Pieną. Jį rekomenduoja gydytojai
iš visur dėlei jo grynumo. Jis lengvai auvirškomas.

KUPONAS
Pn^.tfinūlcit ifttrą Literatūrą Norit
Valgiai
Kftdikitj
Penėjimo
Vaikams
Knyga
Instrukcijos

^ -f

S. %

Po keliu metę studijos ir eksperimentavimo, jis
surado tokį pieną ir pavadino jį Eagle Pienu.
Ir nuo tos dienos iki šiai, Eagle Pienas buvo vie
nas iš didžiausių m aisty, kurie išauklėjo milijo
nus kūdiki y j stiprius ir sveikus vaikus.

Dr, S. A Brėnza DR, A, K, RUTKAUSKAS

Dr Marya
Dowiat-Sass

7 Soirth Dewrl»rii fitreet

Apie septyniosdečimts penki metai atgal, Gail
' Borden^ tyrėjas ir ekspertas maisto dalykuose,
pradėjo studijuoti pieno klausimą. Jis pamate,
kad nėra maisto svarbesnio, kaip geras pienas*
ir kad viskas priklauso nuo to pieno kokybes.

D A K T A R A I

Dr, A, Račkus

•^
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Ra&inskis P. (Cicero, 111.)
Praceskis S.
Zubas J.
Plaiciene Ag. (8pringfield, 111.)
^ Valaičiute A,
Gaidaitė O.
Brazas J.
" •

lt

-

«eL

! , • > • • • » • •

IJ»I

T.

SIUVĖJAI

-

;

Jonylas V. (Brooklyn, N. Y.)
Rekašis A.
JoVaižis Br.
Stanketis M^Kasputiene P. (Brooklyn, N. Y.)
Baublys Ant.
Savickas M.
Vaičiuliene R.
i
..j
Kunskis J. (Gai% Jnd.)
Budavičius J.
Čeplikas C. (Melrose JPark, JUO
Petkus Ant.
Jlev. Br. Rėklaitis
JKun. A. Balinskas
\
M. M. .
*
'
Čeponis J.
VUkas St^).
"^
Ješinskaite S t
Naujalis Ant.
\
Užuhdenis J.
Gotautas K.
Shnanaviče A. (St. Loius Ko.)
Bukvidienė V.
Čižaųskas Ant. >
Pocaitė O.
Stasiunaitis F. $
Rupeikis St.
;
Jucaitis V.
r^
Masiunas K.
Kavaliauskas K. (Cicero, 111.)
Barakauskas P.

'

TMOMAS «YWU1£T
Pirmos Klesos

KRIAUČIUS^
Siutai padaromi ant
užsakymo.
Visokį^ StyliŲ
Geriausia ir Didžiausia
Kriaučiška Įstaiga I
j vakarus nuo Ashland

Va!om, Prosinam
ir IFaisom
Pirmiau po num.1702 W.
47>h Str.
<;
Dabar po num.
4711 So. Hecmitage A\
mm*
'*

•

:

"D^AUQG" PINIGŲ SlUNTJrUO SKYRIUS,
Atdaras kasdien, išskyrus, šventadienius iki 8 v. v. 1
2334 So, Oakley Ave.
Tęl, Roosevelt 7J91
« * (gyvybės elftaeptųs jo apsaugai, Jau-

>* . •••!•
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CHAS. i
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mm

VYEŲ IR MOTERŲ
TTVUp vUrTtJfiO
Siuvame .sietus ir O'Coatus
naujausios mados. Atliekam
darbą kogęriau^įa uį. ^ - '
šiems prieinamas kainas.
Valome, Dažome ir At
naujiname £QWJS. t fitr.
Tel. Roosevelt
iOp

tm
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REAL ESTATE

REAL

|kad draugystes užsimokėtų mą į Maiąuetle; Parką birže
savo metinės mokestis, tai lio 29 d. š. m. Tuomet šmak>
—• • •
yra nuo kiekvieno nario po št^ užlindo už akių Sv. Ceci
'i
Perkam,
j šešis centus (6c.). Tai^i pa lijos Draugija su savo išva
parduo
dam namus
keltas klausimas, kad Švento žiavimu j. Jefferson
Parką.
R E A L
E S T A T E
ant farrnų,
Jono Evangelisto
draugystė Labdariai nutar§ fttidėti išva
Perkam,
ant namų
parduodam
kuogreičiausiai
surinktų
savo
žiavimą
ant
13
liepos
d.
O
FEDERACIJOS APSKRIČIO .
Visokius bi
APIPLĖŠTA žffiALO
ir mainom
znius, bunarinį
mokestį
ir
užsimokėtų
čia
vel
kaipj
yla
iš
maišo
iri
SUSIRINKIMAS.
STOTIS.
namus, far
černes, gro
Federacijai. Keletas
narių, užlindo už akių. Moterų Są-1 o augscių muro namas, \ mas taipgi
sernes, au
Ir visokius
tomobilius
Šiandieną, liepos 9 dieną, Vakar pirm pietų 3 plėšikai nesuprasdami visuomeniniam jungos 4 kuopos surengtas trys pagyvenimai, - akmens
bizniu*.
frontas - maudynės, elektro
ir lotus mai
gyvenimui
sujungtos
kat.
ie^
'liepos
13
d.
išvažiavimas
ir
at
Darbą at
lygiai 8 vai. vakare, Aušros užpuolė Standard OU Co. gašviesa, - taipgi 2 augščių me- nom ant namų. Su reikalais krel-;
liekam
gr«
Vartų parapijos mokykloje žolinos stotį, 5820 Grove ave. gos svarbą, buvo iš karto prie sisako Labdarių išvažiavime džio namas ant to paties lo pkitės.itai, pigiai
to. Bandos neša per abu na
Ir gerai.
Chicagos Federacijos apskri- Pagrobė Z00 dolerių pinigais šingi, bet jiems paaiškinus, dalyvauti* Taigi, Labdarių 6 mu $90 i mėnesį. Preke tik
Kreipkiir 2,500 dolerių čekiais ir pa kad Fed. Katalikų draugystei kuopa nusprendė vėl atidėti $9,000. Su $3,000 gali nupirk
£io susirinkimas.
Tel. Yards 1571
t ės:
yra labai svarbus
dalykas, išvažiavimą neapribotam lai ti tą namą.
Yra svarbių reikalų, kurių sprūdo.
3352 So. Halsted Str.
kad mes visi susirišę į vieną kui. O ai kiti bus švelnesni ir
skelbti nenorima viešai.
Telef. Boulevard 9641
Krikščionišką vienybę pasek- Labdariams už akių daugiaus IMPROVEMENT CO
Visi, paėmusieji praeitame
i""1
Ūž poros dienų 'T)rau- mingiau galime kultūros dar nebužlįs, gal toliaus išauš gra
3335 So. Halsted Street
susirinkime rinkliavos kny
Tel. Yards 6894
bą atlikti, tuomet visi nariai, žiosios dienos ir daugiau žmo
g
e
"
pradės
eiti
visa
eilė
gutes, atvykite \ susirinkimą.
nių supras reikalingumą ir
Visų kolonijų veikėjai ir Dr. K. Pakšto vedamųjų persitikrinę kad priklausymas stos į pagelbą , Labdariams.
* * - —
prie
Kat.
Fed.
yra
labai
ge
Telefonas Canal 5395
straipsnių apie
atstovai būtinai reikalingi
Pasiteiriauk, kol dar yra lai
Dirbsime.,
išvieno
ta
pradėtą
ras daiktas. Surinkta del Fe
ko išsirinkti gerą vietą
Susirinkimas, tarp kitų KULTŪROS P R O B L E M A
gerą
darbą.
PARSIDUODA ARBA
Marquette Manor.
deracijos tą dieną mokesnių
svarbių reikalų, turės aptar
IŠSIMAINO.
Generalia Kontraktoriui,
Komisijos narys.
AMERIKOJE.
$4.25. l i g ateinančiam pusMoteriškų
skrybėlių
ir
ki
ti Kongresui įnešimus ir jau
statytojas ir senų namų
mėtiniui mitingui. Man link
tokių apredalų krautuvė, ran
del gyvenimo puikiausiame
taisytojas.
dabar pasirūpinti išrinkti de
dasi ant Halsted netoli 31sma pasidarė, kad mūsų drBRIGHTON PARK.
lietuvių distrikte Chicagoj,
2319 West 24-th Street
legatus į Federacijos Kon
mos
gatvės
mainysiu
ant
ki
NORTH SIDE.
kur
gyvenimas bus malonus*
jos nariui yra susipratę ir su
Chicago, EI.
tokio
biznio
arba
namo.
Tin
gresą.
Valdyba.
Arti šv. Kazimiero Vienuol.
pranta tarp katalikų
lietu
L. Vyčių 36 kp. pusmetinis kamas del Beauty Parlor. Pla
jr Marquette park, kuris
29 birželio d. buvo sureng vių vienybės reikalą. Taipgi susirinkimas įvyks ketvirta tesnių žinių kreįpki.tės p a s :
Telefonas Canal 7233
bus vienas is gražiausių
C.
P.
SUROMSKI
tas
šv.
Cecilijos
Dr-jos
šei
parkų
visame mieste.
SKELBIAMA KOVA
buvo priminta, kad ant pus- dieny 9 d. liepos (July) 7:30
3352 So. Halsted Street
myninis išvažiavimas į Jef- mėtino mitingo pasiųsti atvi vai. vak. McKinley park svet.
AUTOISTAMS.
Tel. Blvd. 9641
Maliavoj imo R on t rak torius
fersono miškus. Diena buvo rutės - "puskai-tės". Buvo Visi nariai bei narės kviečia
DaŽŲ ir Poperos Krautuve koki tik namą J u s norite
labai
graži.
Žmonių
prisirinko
2338 SO. LEAVITT STR.
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