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TOKYO, liepos 17. — Ang
lų lakūnas MacLaren, skrin- TAURAGĖS ŽEMĖS UKI0 TABOKININKŲ IR ELEVAROMA. liepos 18. — Pra
dąs aplink pasaulį,' apleido
DRAUGIJA "GRŪDAS."
TORIAUS STREIKAS
eitą sekmadienį Šventasis Tė
A M S T ^ H P A M , liep. 18. - Yetorofu salą, KurVinose, su
BAIGĖSI
vas Pius X I priėmė 6,000 dar
Hagos taikos rūmuose atida savo partija, ir nežinia kuY
Vos pereitais metais iš po
bininkų, *' I šsilaikymo Sąjun
ryta antroji Internacionalių'pragaišo. . Japonija gelbsti karo smūgiu Tauragės aps
KAUKAS. — /Kauno ketu
g o s " nariii. Ta Sąjunga IVTeisių
Akademijos sesija, ieškojime.
Japonų karo lai krity koperatoriai rimčiau ga rių didžiųjų papirosų fabrikų
vii Jėzuitų vedama. Šventa
Perniai buvo pirmoji inaugu vai nardo visur tarpusaliais, lėjo pradėti koperacijos dar- darbininkai, buvę sustreikavf
sis Tėvas i dar.ibininkns pa TIK PASKUI EKSPERTŲ PLANAI BUS
racinė sesija. Praeitos vasa kad rasti lakūnų pėdsakius.
bą.
del atlyginimo pakėlimo, metė
kalbėjo, nurodydamas protųjų
APTARIAMI
ros kursą lanfcė 331 asmuo,
1923 metais subruzdo ypač streikavę, pakėlus jiems atly
darbi) dvasinius nuopelnus ir
reprezentavo 31 tautą,
ftiais
SASKATCHEWANE SU koperacija žemės ūkio srity. ginimo dydį 20 nuošimčių dau
naudą.
LONDONAS, liepos 18. — pirmiausia derybas
vesti sn metais mažiau — 2A7 asme GRIAUTA PROHIBICIJA.
Sutverta pirmoj eilėj žemės giau prieš lig šiol mokamus.
"Xepakanka pradėti," sa
Santarvės valstybių konfVro- bankininkais. nys, kurių tarpe yra 10 ameūkio draugija Tauragėj.
Iš
Del elevatoriaus darbinin
kė Šventasis Tėvas.
''Ruti
nei j a repą racijų reikalais ra
REGINA, Sask., ^ a n a d a , čia išsišakojo po visą apskri- kų streiko. Iš pasikalbėjimo
(Foką francuzų , nusistaty rikonų. Perniai buvo 5 amenai reikia visas gyvenimai
miai ir gražiai pradėta. Teliepos 18. —• Kanados provin
su pačiais streikavusiais ten
mas sukėlė sensaciją. Juk ir rikonai.
tį.
. . . .
siekti stipraus išsilaikymo Šei
• t
»
'
cijoj Saskatcbewah piliečių
ėiaus nebežinia, kokią ji turės su bankininkais nebus galima
Subendrinimui visų draugi ka, patirti, kad kalbamasis
mynoj, kitu tarpo, su kuriais
Atidaryta
sesija.
balsų didžiuma
probibicija
pabaiga.
susitarti, jei ekspertų planų
jų darbo sudaryta apskrities streikas buvęs visai ne ekono
gyvenate.
Trumpa prakalba sesiją a- sugriauta.
Gyventojai stovi
Vieno konferencijos komi visi straipsniai ir posmai ne
41
sąjunga, pasivadinusi "Grū minio, bet politinio polmdžio.
Kukito geri darbininkai ir
gerymų
teto nariai francuzai paskel bus galutinai išspręsti ir pri tidarė baronas Taube, buvęs '„g i a j s v ^ svaigiųjų
Pačių darbininkų- tarpe buvę
das."
geri krikšėionys, pavyzdingi
Petrogrado universiteto pro- ! p a r davinėj imą valdžios kontbė pareiškimą, kad eksportu pažinti.*
^ G r ū d a s " šiandien turi ke komunistai visą laiką kurstė
piliečiai ir ištikimi Bažnyčios
!
fesorius. /
'
I rolėje.
planų
negalima
svarstyti
lioliką
draugijų
su
keliais
tuk'darbininkus
me^ti darbus ir
sūnų s. Tai jūsų misija, dėSantarvės valstybės būtinai 'Ši akademija įkurta 1914
pirm neg Vokietija turės už
stančiais narių ūkininkų. Są- reikalauti kuodidžiausio atlyzus, Dieviškasis f dubininkas,
nori reparacijų komdsijon j s Tittais ir finans'i.o
parama
tiki imą sau paskolą.
KOVOJAMA SU GAISRAIS. jungos valdyba pirnoje eilėje į ginimo. *Ui nesilaikymą strei
už jūsų išsilaikymą
suteiks
tatyti bent kokį įžymesnį ame
užtikrinta f>.».'.<^;ie fondu.
Dėlto, pirmutinis konferen
pasirūpino atgabenti savo na- ko komunistų buvo grasinama
jums gausu užmokesnį."
vikoną.
Kadangi to negali.Karas teciaus sutrukdė aSAX FRAXCI,SCO, Calif., r i a m g ^ e r ų ^ ^ j v a i r i l J s<>k- net mirtimi. Įmonės direkci
cijos reikalas užtikrinti VoŠv. Tėvo kalba priimta di , . ' . . . .
, r
!
ima
atlikti
diplomatiniu
keliu
J
(1
kademijos atidarymą ligi lie liepos 18. ,— Keturiose' vaka- l n j r ž < i m - g r | l d o m a & m } # T a s ja teciaus susitarusi su blai
kietnai reikalingą
paskolą,
i
.
Tini ot'fo
IrvAintm
I *»i»-r\4-rk'«i'f i«r»i r
deliu eutuziazmu.
nutarta kreiptis Tarptautinin pos 19, 1923. Pirmoji sesi rinėse valstybėse vis dar veį k r e . viais
tik paskui bus galima pagal
v ] s a r]lloda'ma ^ ^ ^ 6
darbininkais pradėjo
Hagos Tribunalan, idant sis ja turėjo didelių pavykimų.
1
dama
kova
su
gaisrais
miš
voti apie ekspertų planų vy
Pirmosios Komu
ditą net keliems metams. šį darbą,
paskirtų atatinkamą ameriko ^Olandijos,
studentų skai kuose. Vietomis kovotojams pavasarį parsigabenta iš Sve-i
ki nimą.
nijos cariai.
ną reparacijų komisijom
čius, žinoma, didžiausias. Bet žymios pagelbos davė lietus.
Jie dar pažymi, kad kaip
dijos veislinių arklių ir gal
San Damaso salėje šventa
AMATN1NKA1 PRO
Amerikos dalyvavimas
dalvvavimas v i  Olandijos valdžia ragina sve
Amerikos
sis Tėvas tą pat? sekmadieni ilgai Vokietijai nebus užtik
vijų.
TESTUOJA.
^
timų
šalių
studentus
lankyti
yra
KAS BUS T0LIAUS.
priėmė 3,000 vaiku, pirmosios rinta paskola, kaip ilgai Vo-ikinant ekspertų-planus
Trąšomis aprūpinami ne tik
Amatninkų protesto susi
Komainijos nariu Komos pa kietija nepripažins tos pasko-! gyvas reikalas. Be Amerikos akademijos kursus. J i įstei
Tauragės apskrities,
bet ir
rinkimas del miesto magistra
Chicagos gatvėmis automo Klaipėdos krašto ūkininkai.
rapijose.
Vaikus perstatė los, apie Vokietijos dalių su-'dolerių santarvės valstybės gė penkias stipendijas po 200
to nustatytų nuo amato įnu>
Stipendijos skiria biliu važinėjimo
greitumas
jungimą.negali but kalbos.
|negali nei pradėti
vykinti dolerių.
Arkivyskupas Palica.
Pavyzdžiui, per Sartininkų
nįtj mokesnio irf to mokesnio
mos darantiems pažangumo tai]) sumažintas, kad patiems
Taigi, konferencija privalo tuos planus.
" G r ū d o " skyrių buvo išduo
Švenjasis (Tėvas vaikus pa
išieškojimo bpdo, įvyko Šau
studentams.
automobiliams
pasidaTo
pavo
ta dau£f trąšų, klaipėdiškiams*
laimino ir trumpai pakalbėjo.
lių namuose, birželio 19 d.
jaus
ir
trukdo
gatvekariams
Klaipėdiškiai,
imdami
trąšas,
Svertoji Apeigų Kongrega
Padalinti j dvi dali.
Iš kalbų paaiškėjo, kad dabar
nustatytu greitumu važinėji
cija praeitą savaitę turėjo gcnusiskundė,
kad
pas
juos
!
&ių metųj sesija turi labiaus mą.tinis mokesnis 4 kart viršijąs
kti bent kokiu įvykių Vatikaneralį susirinkimą, kuriame
daug
brangiau
trąšos
kainuo
no
mokslišką charakterį ir pada
prieškarines mokesnio nofJA PAPOS ATSTOVO
* u R l l s i J a santykiuose.
Žinovai tvirtina, kad gatvė ja.
buvo ir {Šventasis Tėvas. I>islinta į dvi dalu nuo šiandie
mas. Priimta tuo.reikalu re
S.
V.
ARTILERIJOS
MAJO
se
ateity
bufc
nelaimių
daukusuota apie vieno Vyskupo
JIEMS LABAI NORĖTŲSI
Aišku, kodėl taip yra. Jie
ligi riigpiučio* 12 ir ?• nuo rugRAS
NUŽUDYTAS.
.
giaus, negu'buvę.
Automo ima iš privačių p i r k l į , ku zoliucija. • Toliau pasitarta
NET NUNCIJAUS.
ir vieno kunigo beatifikaciją
piučio 13 ligi rūgs. 12. Se
bilius pradės malti gatveka- riems rupi daugiau pelnyti*, savo luomo reikalais.
ateinančiais Šventaisiais Me
BALKIGH, X. C , liep. 18. sijos laiku 27 įžymieji tarp riai.
negu ūkininkų reikalai.
tais.
Bolševikams parupo įgyti
American Insulated Wirė &
Liepos 2 d. keliaujant iš tautinių teisi,ų profesorioi tu
Kai-kuriose gatvėse Važiuo
Kad ir klaipėdiškiai galėtų Cable Co. dirbtuvėje, 954 W.
moralj prestižą.
Norfolk, Va., į Fort Moulrie, pės išguldymus.
ją automobiliais žmonės ne turėti pigių ir gerų
trąšų, 21 st., vakar kilo ekspliozija.
ROMON atvyko iš MonteviX.
C
,
staiga
dingo
S.
Valsty
Tarpe
kitų
bus
lektoriais
nori pasitraukti nuo bėgių. reikia tverti koperacijos padeo Arkivyskupas Aragone.
ROMA, liep. 18 (Rašo angį.
400 merginų vos išsigelbių pakraščių artilerijos ma Princentono universiteto pro Xės pašaliais dažnai pasitai matais žemės ūkio draugi jas ĮApie
j
.
laikr. korespondentai). —ka
joras
Samuel H. MeLeary. fesorius
Marshall Brown ir ko suirusių gatvių, negalima ir susidėti s^/ Lietuvos kopė
Šventasis /Tėvas audienei- limas dniktas, artimoj ateity
Visas laikas jis be rezultatų Mickigano universiteto prof. pravažiuoti.
racijos organizacijomis.
jon priėmė Apaštalinį Dele Apaštalu Sostas paskira savo
PINIGŲ KURSAS.
buvo ieškomas.
Jessie
Reeves..
Prieš
važinėjimo
greitumo
Tauragiškis.
gatą Konstantinopoly, Arki delegatą, bolševistinei Rusijai.
Pagaliaus tomis dienomis
Lietuvos 10 litų
$1.00
automobiliams varžymą pro
vyskupe Fillippi.
Sovietų valdžios aukštieji
Anglijos sterl. svarui
4.34
O R A S .
testuoja autoistų kliubu' val
PERU REVOLIUCIJA
valdininkai neslepia tų savo Cantone, arti Asheville, suim
Francijos 100 frankų 5.17.
dybos.
BAIGĖSI.
norų. Jie kreipiasi į Vatiįka- tas vienas įtariamas plėšikas.
UNGARUA DŽIAUGIASI
CHICAGO. — šiandie gra Italijos 100 lirų
4.25
no autoritetus, idant Apašta Jis išpažino su kitu sėbru ma
Nežinia, kas bus toliaus tuo
T. SĄJUNGA.
lų Sostas teiktu Maskvos Va- i'jorą nužudęs apiplėšimo tiksLIMA, Peru, liepos 18., — klausimu veikiama. Tik žino žus oras; kiek šilčiau.
Šveicarijos 100 fr.
17.95
f
• •
i Jais.
Liepos 14 dieną Peru respu
:_=
Apponyi pasako, kokios nau ldžiai oficiali pripažinime. Už Majoras MeLeary automobi blikoj kilusi revoliucija jau ma, kad čia bus išmėginta
dar daugybė priemonių, kad
dos yra Ungarijai.
tatai siųloma Katalikų Baž jliu apleido Raleigb. Važiuo baigėsi, kuomet valdžios rai pripratinti autoistus prie di
iiiinuiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiriiiiiiHiiminiHiuiiiiimiii
nyčiai Rusijoje garantijų.
jant pasivijo du nepažįstamu, teliai puolė ir paėmė Santa desnio atsargumo.
B (.'PAPEŠTAS, liepos 18.
Teciaus Vatikano autorite- kuriedu prašėsi
pavėžinti. 'Maria kareivines, kuriose re
— Delko Ungarija įstojo T.
tai nelabai palankus siūlo Kuomet
nepažįstamu
įlipo voliucionieriai turėjo vyriau- ŠKAITYKITE IR PLATIN
Sąjnugon? Tan klausiman at
moms garantijoms.
J a u ne automobiliui!, kiek pavažiavus, siąją stovyklą.
KITĘ "DRAUGĄ."
sako grafas Albert Apponyi.
kartą pasirodė, kad
sovietų jį nušovė, atėmė pinigus ir
kalbėdamas Užsienių Politi
valdžios garantijos yra vie brangenybes ir lavoną paslė
kos (Dr-jos susirinkime.
nas muilo burbulas. Vatika pė pakelėje.
" U n g a r i j a įstojo Tautų Ką- nas nori tikrų ar stiprių ga
Prfl ieiniai autoritetai nuro
P E R
j u n g o n , " sako grafas, " n e s rantijų kaip Bažnyčiai, taip
ii to tautai ir saliai yra nau jos atstovams Rusijoje, kur dytoj vietoj ieško lavono ir
tuo būdu patikrins išpažini
dos.
Tuo būdu išvystomas šiandie
nesiliauja religinis mą.
reikalingas Ungarijai
drau- žmonių persekiojimos ir atka
BUENOS A I R E S , Ar 4 gen-Jdaug sukilėlių paėmusi nelaisgingumas su kitomis
tauto kliai vedama priešreliginė pro
M
tina,
liepos
18.
—
Iš
Rio
de
•
NES,
DRAUGAS" pigiausiai siun
VOKIEČIŲ
FIRMOS
ven.
mis.
Be to, /Tautų Sąjunga, paganda.
Janeiro gauta autoritativių
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
BANKRUTIJA.
prireikus, nurodo Ungarijai
žinių, kad Brazilijos valdžia WASHINGTON, liep. 18. —
Sovietų valdžiai labai norė
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
neteisybes ir klaidas. Daugy
BERLYNAS, liepos 18. — sustabdė Amerikoniškos Spau Brazilijos ambasada čia gavo
banką — ŪKIO BANKĄ.
bė ungarų buvo priešingi įs tųsi gauti ne Apaštalinį Dele
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
toti Tautų Sąjungom
Bet gatą, bet tiesiog nuncijų su Jvairios Vokietijoje firmos dos Asociacijai sįųsti iš Bra- ofu?ifclių žinių, kad federalė
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draiman šiandie yra malonu pa pilnomis diplomatinėmis tei kaip medžių lapai rudenį pa- zilijos ir priiminėti žinių de- kariuomenė Sąo'Paulo fronte
pešas. Tuo būdu valdžia no žymiai ssutiprinta ir pakelia
tais ir telegrama.
žymėti, kad didžiuma tą- ne sėmis. Tuomet ir ji Vatika- geltę krinta.
Šįmet jau virš 2,000 įvairių rį apsidrausti skleidžiamų a- ma ten dabar svarbi akcija.
nan paskirtų sovo atstova-amnorą nusvėrė."
"DRATOA8," PUBL. CO.,
Tarpe paimtų sukilėlių su
firmų uždaryta — bankruti- pie ją nepalankių žinių.
2334 So. Oakley Avenue
Ghicago, HL
T a i p Uugarija džiaugiasi basadorių.
Laikraštis La Nacion
iš sekta paliuosuoti iš Sao Pau
Bolševikams labai parupo tu jo.
Tautįu Sąjunga.
Gal ir turi
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak.
lo
kalėjimo
kaliniai.
Sukilė
Brazilijos
gavo
oflcialę
deperėti
Vatikano
palankumo.
Nopriežasties reikšti džiaugsmo.
Sekmadieniais uždaryta.
Ties 22 gat. Mkhigan ežere Į šą, kurioje pažymima, kad fe- liai paliuosavo kalinius ir pa
Kuomet savo priešų negalima ri, idant Vatikanas teiktų oiiiiiiiiaiiiiiiiitffiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiifiiiiiiiiitfliiuiiiiuiiiiiiiiini
militarinėn
nuskendo garlaivis. U6* juri- deralė kariuomenė laimėjusi statė juos savo
nusverti, nenoromis reikia tai ficialį pripažinimą.
svarbias sukilėlių pozicijas ir tarnybon.
Ar vienaip, ar kitaip bus, > ninku išgelbėta.
kintis prie jų natjį

kalinga Pinigu

Atidaryta Olandijos mieste
Hagoj.
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Publbaed Daily Eictpt tand&yi
On§ Year
$6.00
8ix Monthi
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Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ

Brazilija Varžo Siunčiamas

Pasaulin Žinias

PINIGUS
a

DRAUGĄ"

• "«"•"

y,*.- &*

DS A#0 i r
<UML«t.

«

statomas mūsų dorai, tik*)ji-į
i tnui, tautybei žabangai galime I
O.K. A . U ( U T A L ^
I ^ e n organizuot** ' priešintis,
asdėkiitnius n e s t****1 vienybėje yra garytilna tssdtoo*,
$6.00, be.
Metam*
LIETUVIU KATAUKŲ
O I BM R A S TI8

t»enfta<fi*nt*. Liepos 16, ĮŽŽ4

sattea mm

APIE SVETIMŠALIUS LIETUVOJE.

SVEIKATA - BRAiNGUS TURTAS

U. Didžiulis.

—

SPAUDOS KLAUSIMU.

Mm—.«Sjl

SVBTIM6ALIAI ftJCAITLINIC IVIESOJE,

Sveikiausi valgiai vasarai
yra sekanti:
Visokios 4aržpvės, kaip tai
batviniai, burokai, morkos, ss>
lotos, saidųs kopūstai, agur
kai, dyniai ir pomidorai.
Visokie vaisiai, ypatingai
slyvos, uoboliai, grušęs, vyš
nios ir apelsinai.
Eugęs pienas su juoda duo
na, arba su bulvėmis, pasu
kos, sviestas, suris ir kiauši
niai.
Šaltbarščiai, ypatingai jei
užbaltinta su rūgščia smetona ir virintu kiauriniu.
Paprasta mutinė, arba juo
dos duonos duoniene.
Avižinė košė su spirgais y*
ra visuomet sveika.
Sveikiausi gėrįmai yra; saLdus pienas, uobolių gira, su
la, namie padarytas lemonadas ir "rutbyTis".
Karštymo reikia valgyt!
tik vieną sykį į dieną; b*t
reikia saugoties
nevartoti
perdaug ledų. Jei suvalgysi
porą šaukštų geros šaltakošės
(ice-cream), tai sustiprins,
atgaivins. Bet jei suvalgysi
šaltakošės visą puskvortę ant
syk, ypatingai kuomet esi vi
sas išprakaitavęs, tai galt
sveikatai labai, pakenkti.

KAIP HAITINTIES

(Tąsa).

Kas mėnuo Lietuvon atvykdavo po kelias dešimti* sveti
Kas vasa
V\
Eilinis skaitytojas, pers
.
mų valstybių piliečių ir apie tiek jų ir išvykdavo. Apie ap
........
m ros metų vai*
kaitęs
Ato
macluaveliškas
$uJ* prtPBasrsU motisi iškaluo. Lai
M
galybėj viivuje išraiška sigyvenančius Lietuvoj svetimšaliui nieks mueų spaudoje
go daug mė
tas skaitosi nuo usjaiymo dienos,
I K
tuoj
iš
P^^bSs vienąja
»;.
sos, tas elgia
u OSO Naujų Mttų. llorint permai- - tai mūsų katalikiška spau- plakiau nei neprabildavo. Retkarčiais kieno-nors nekantresnė!f7***'
y i
lyką,
būtent,
koks
gi
santy'
".
tyti adresas visada reikia prisiųs da.
^ ^ | j į pluksna užkliudydavo vien Rusijos žydus, kurių Lietuvon
si * taįp kurs
*•
i
i f
ti ar sseas •drissi Pinigai genao- Juo geriau mūsų spauda ma l privažiavo ajie- 2,500, kas sudaro viri trečdalio visų Lietu- kis tarp Mokesčių Departa
H
per
vasarą
4*1 tinsti iipajkant kiasoje ar.exmento
ir
p.
Bistro
vedamos
tuso ''Mana? Ordar" arta įdedant terialiai stovės>juo geriau ji voj esančių svetimšalių (jų ten gale 1923 m. buvo virš 7,000)., .
kaįlįnius de8
Btnlfnt t registruoto laišką.
pajėgs apginti mūsų o r g a n e I Be Rusijos iyėų, Lietuvoje yra dar gana šymus skaitUus Vo-, ! ^ ™ * ^ L , ^ T ^ ? f i . 2 !
vi^ arba stuįgali
suprasti,
kad
Mokesčių
DRAUGAS PUB. CO.
cinius idealus nuo priešų. Tos Jdetijos piliečių -- arti 1,400, Latvijos 1,300, Lenkijos 1,300.
pečius
Departamentas nėra Švietimo Or. AL. M. RACKUS, boję
mūsų spaudos sustiprinimu, Latvijos ir Lenkijos piliečių tarpe žydai sudaro labai žymią
2334 So. Oakley Aveww
pleškintų.
Tel, Cicer«, 7S7
ministerijos žinioje? O gal fa 1411
8*.
Sf4b
Av«,
praplėtimu reikštų taipgi su- dalį; jie skaitlingi ir vokiečių tarpe. Jungtinių Valstybių piMėsa žmo
Ohicago, Illinois,
UL
natizmas ir kunigofobija s.i
sirupinti Kat. Fed. Seimui. liečiu, tankiausia lietuvių, Lietuvoje gyvena apie 250 - 300;
rei. Roosevelt 7791
bistrofobija tiek yra Atą apa gaus kūnui priduoda labai
vasaros
metu
šį
skaitlių
žymiai
padidina
skaitlingi
ekskur
Vertėtų todėl kolonijoms mū
kinę, kad jis neįstengia ats daug šilumos, užtai žiemos
T
sų spaudos sustiprinimo klau santai -- svečiai. lakusių 25'valstybių piliečiai Lietuvoje vi
metų mėsa žmogų sustiprina,
kilti
aiškiausiai
skirtiną
da
SVARBUS
simą vispusiškai apsvarsty sai neskaitlingi; viso.kartu nuo 300 iki 800; jų tarpe tik ang
bet vasaros metų tik susilp
lykų!
lai
pasiekia
žymesnio
skaitliaus:
120
ar
kiek
daugiau.
Kitoms
ti,
padaryti
Seimui
įgyvenREIKALAS.
Mokesčių Departamento prt nina, vidurius apsunkina ir
valstybėms jų tenka vidutiniškai po 20 žmonių, t. y. mini
dintinus sumanymus.
skyrimas Švietimo ministeri* yra nesveika. Turbūt visiems
mumas reikalingas prekybos santykiams palaikyti.
Kur vienybė, ten galybe, ^ajai tėra tik formali daįyko vra žinoma, kad kuomet žmo.
Kiekvienas laikraštis turi
DEL KO KILO TRUK6MAS?
ko priežodis. Tos vienybės
puse. Imant dalyką iš esmes, gus suserga ir jo kūno tem
turėti 1. kas į ji rašytų, re
Kadangi apie 90 nuošimčių visų Lietuvon atvykstančių
mums Amerikos lietuviams
neatrodo jis taip blogas, kaip pera turą yra didelė, tai dak
daktorius, 2. kas jį skaitytų, svetimšalių yra nekatalikai, tai laisvamanija nesijausdavo nu
katalikams labai reikia. Ji,
jį vaizduojasi nesveika Ato taras uždraudžia ligoniui val
skaitytojus.
W W S skriausta ir ausis suglaudusi tylėdavo ir gal net džiaugdavo
gyti mėsą. Juk jei ligonis tutitsa, jau įgyvendinta, bet
vaizduotė.
Katalikiškų laikraščių re si, matydama savo skaitlių Lietuvoje didėjant svetimų žalių
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nauji mūsų išeivijos reikalai
ri daug karščio, o prie to vai
Tam
ar
kitm
departamentui
dakcijų štabai visur yra geri. vienminčiais. Bet dabar susidarė naujas Ministerių Kabinetas
naujus mums reikalavimus
gytų dar mėsos, tai karštis
Jie, suprantama, dar galėtų beveik iš vienų katalikų. Laisvamaniai griebėsi katalikus pasiperša kandidatas. Nejaugi
stato.
dar labiau padidėtų ir ligo
būti geresni, jeigu butų išpil užpuldinėti ir ragais i,r nagais. O Čia tuom pačiu laikotarpiu departamentas neturi teisės ar
niui butų dar aršiau. Užtai
dyta antroji sąlyga, būtent, pasitaikė Lietuvon atvykti trims vokiečių vienuolėms vaikų ba negali pasiteirauti pas paPrieš keliolika metų, mūsų jeigu visi mūsų katalikiški našlaičių auginti, prižiūrėti. Argumentų išbadėję laisvamaniai tikimus žmonės, kas yra no- [ vasarą, kuomet oras yra tvan*
išeivijos visuomeninis gyveni
laikraščiai turėtų dvigubai tuojau įsikando šito fakto ir visomis tiriubomis užtriubino, rįs departamente gauti vietą jkus ir karštas, tai valgyti
i
mas apimdavo
artymąsias
daugiau skaitytojų, negu da kad, girdi, galas Lietuvai, klerikalai, jėzuitai ir kiti nevidonai studentas? Ar gi jau 'lietu- mėsą ir savo kūną taip sakant
lietuvių apgyventas koloni
bar. Prisieina užtat primoj užplūdo Lietuvos kraštą ir rengia galą visai laisvamanijai. vos Žinios'' sutiktų priimti "kūrenti", yra gan pavojinjas; plaČiau-retai kada pasi
eilėje pagalvoti, kokiu būdu O čia dar net tris moteriškus kareivius, Karaliaučiuje, lavin kiekvieną pasiskdusį studentą jga. Taipgi yra nesveika vaisekdavo veikti.
•
padvigubinti skaitytojų skai- tus, parsitraukė naujam Ministerių Kabinetui į pagelbą! Vy. savo rakkcijon? Manau, kad I gyti daug saldainių, riešutų,
Motinos lai saugoja nuo ne.
Dabar jau turime galinga, v *
, I
(Tąsa 5 pusi.)
\iv gerti šalto alaus ir kavos,
ručiai, miškan! Prieš tokia kariuomenę nei Sleževičiaus gar.
laimių savo vaikučius. Vai
lietuvius katalikus vienijau- cių.
šiosios šakės neapgins.... Ir laisvamanių abaze kįlo neišpa
voje kalba lietuviškai geriau ir taisyklingiau negu laisvama kučiai gavę kur kelis cenuU,
čia. organizacija, kuri kas me
sakyta
panika
ir
šauksmas
prie
ginklo.
Jų
dejavimas
ir
ste
tai savo seime nustato visie Tą skaitytojų skaičių gali nėjimas girdisi net šitoje Atlanto pusėje. Išrodo kad storiems nių Šliupas, Naruševičius, Sleževičius, von Tornau ir kiti jų tuoj perka šaltakošę, arba
ms metams darbuotę išeivijos ma padvigubinti visų koloni liaudininkų ir socialistų dvarponiams tris atvykusios vie šulai. Tai kas gi dabar ištautina Lietuvą: ar laisvamanių šu nuolatos čiulpia ledą. Užžaldy
-ir mūsų Tėvynės labui, tai ją sutartinu veikimu. Kuri ko nuolės - slaugintcjos stiprą masažą daro... Klausimas baisiai lai, kurie neįstengia savosios kalbos gražiai išmokti, ar tie dyti vidurius yra labai pave*
lonija katalikiško dienraščio
svetimtaučiai, jėzuitai, kurie pamokslų ir lekcijų jokia kita jinga, užšaldymas galį suga
Liet. B. K. Federacija.
susipainiojo.
Jam
išpainioti
reikėtų
kad
liaudininkų
ir
social
" Draugo", ar kito katal. lai
kalba nesako, kaip tik klasiškai tyra lietuvių kalba? Bent dinti vidurius visam amžiui.
demokratų
šulai
seni
kavalieriai
kiekvienas
bent
po
vieną
vai
Amerikos lietuvių "tautininkų" redaktoriams patarčiau pas
Artinasi tos visų katalikiš kraščio pav. turi 100 skaity
Daktaro atsakymai į
ką
pasiimtų
auginti.
"Broliams"
viengungiams
arba
"tatojų,
tegul
pasistengia
turė
Kauno vokietį jėzuitą lietuvių kalbos pasimokinti, tuomet
kų draugijų draugijos, Kat.
paklausimus.
vorščiams''
pasiėmus
patiems
savo
vaikus
auginti
nebereik
ti
200
ir
t.
t.
Reikalinga
butL
ir "Naujienos" suprastų ką Brooklyno "Vienybė*' rašo, kaip Klausimas. Malonėkite ger
Federacijos XIV Seimas. Jisai
tų nei seserų auklėtojų.
_
n
ai
šio
tikslo
siekiant
skirt)
• 'Saule" šviečia.
įvyks Rugsėjo 2, 3 ir 4 diena.
biamas daktaras paaiškinti,
taipgi
tinkamą
spaudos
plavi(i'TrTBiinrirf»i
Trc*mmrAo
PATYS MUŠA, PATYS RAKU
KAS KLERIKALINA LIETUVĄ?
Detroite, Mich.
ar žuvies ^iąuka i gerti yra ge
tiaumu
laiką.
Iaetuvos laisvamanių spauda turi katalikus užpuldinėti,
Skaitytojas manysi, kad tik katalikai stiprina "klerika rai nuo nmzakraųjiutet? Kiti
Jisai svarstys- padarytu*
nes kitaip ji nebeturėtų apie ką kalbėti ir nuobodu butų jiems lizmą ' Lietuvoje. Riauriai apsiriktume*, jei taip manytume!... sako kad 'žuvies taukai suga
šiais metais darbus, išvems
į organizacinius ir veikimo Geriausia spauuos platini gyventi. Ką anie Kaune parašo, tą Amerikos laisvamaniaij LAISVAMANISK1AUSIAS Gamtos Matematikos fakultetas, dina vidurius, atima apetitą
trukumus, duos nurodymų, mui laikas, manyčiau ateinan ištisai pakartoja ir, būdami bemoksliai, patys nuo savęs pri- j kurio priešakyje stovi labai susipratę ir garsus lietuvių so- ir užtai yra nesveika tuos
kaip tąją katalikų Vienybę čiais metais butų nuo 30 lapk. deda dar didesnių žioplumų. Jiems neva rodosi, buk katali oialistai. į matematikos profesorius parsikvietė iš Miuncheno taukus ilgai gerti. — O. B.
Atsakymas 0 . B.; - Žuvies
sustiprinti, išplėtoti. Tuos vt (November) iki Naujų Metų kai nutautina Lietuvą gabendami jon svetimšalių. Bet jie VOKIETĮ KATALIKŲ KUNIGĄ. Garsus matematikai tau
sus reikalus svarsto jau visoa ir nuo 1 gegužės d. iki 31gudriai nutyli, kad jų -pačių šulas p. Skipitis. buvę3 Vidaus kiausia labai menki kalbininkai. Tad šis vokietis kunigas lais laukai (Cod Liver Oil) nie
Reikalų Ministeris daugiausia tų svetimšalių Lietuvon pnlei- j vamaniškame fakultete dar labai ilgai skaitys lekcijas vokiš- kam niekafl- nepakenks, tad
veiklesnės draugijos ir kolo geg. d. t. y. iki Sekminių.
Kat. Spaudos platinimo me dė. Jie nutyli, kad Maskvoje, Berline ir Bygoje mūsų pasiun ' kai o du* ilgiau laužyta lietnvių kalba, kuri jam sunkiai 4*0- galima drąsiai vartoti. Žuvies
nijos. Jos patieks savo gerai
Pasaulyje bloga taukai turi savyje daug maisišdirbtų ir gyvenimu parem tu reikėtų kolonijose daryti tiniai yra nekatalikai o vienok iš tų kraštų daugiausia sve- dasi. Tad matote, draugai laisvamaniai
bent po dvi paskaiti; reikė timšalių Lietuvon įvažiuoja. Sekant laisvamanių pavyzdžiu, gyventi, nes klerikaUškos mintys skverbiasi į pačių gudriausių ito ir vitaminų, ir yra vienas
tų sumanymų Seimui.
tų žmonėms nurodyti, kaip reikėtų sakyti, kad laisvamanija konspiruoja paskandinti laisvamanių galvas. Ir niekur nėra apsisaugojimo, nors be- iš puikiausių del kraujo to
Mūsų kolonijoms, besiruo neišmintingai elgiasi palaiky-j Lietuvą svetimšalių baigose. Laisvamaniai taip-gi skundžia; mokslis Brooklyno "Vienybės" redaktorius ir paskelbė iškil nikų. Ypatingai sunykusiems,
šiant su savo jnešimais - su dami bedievių spaudą ir ją j katalikus, kad Lietuvos Universitetan prileista perdaug sve- j mingai buk tikėjimas su mokslu nesutinka. Lietuvos laisva- išblyškusiems ir rakitiškiema
,,
manymais į Seimą, vertėtų platindami, o kartai^ net skel * timšalių. Bet čia irgi patys laisvamaniai yra kalti. Lietuvos j maniai profesoriai matyt dar nežinojo pp. Sirvydų "garsatts vaikams yra tai puiki gyduo
daugiau kiek domės kreipti i bdami pas bedievius ir socia Universitete yra 6 fakultetai, kurių tik vienas katalikų ži-! išradimo. Gaila, sukompromitavo visą laisvamanija pasaulio lė. Džiova sergantiems taipgi
.
patariu gerti po vieną dideli
vieną galingą mūsų organiza listus savo mirusius; vertėtų nioje, antrame (humanitariniame) yra dar keletas (gal arti akyse
Vyrai-laisvamaniai, laikykitės ir nepasiduokit, nors šaukštą žuvies taukų, tri sy
cinės vienybės atsparą ir ga* išaiškinti kiekvieno šventą trečdalio) katalikų, kituose keturiuose fakultetuose katalikų
lingą kovoje su lietuvystės i* pareigą jam galimais budais yra tik po 1 ar po 2 profesorių. O vienok tie 'laisviausieji'' dar trys užsienio vienuoles Lietuvon atvažiuotų! O jei matysi kius } dieną. Žuvies taukai
katalikystės priešais ginklą - prisidėti katalikų gyvenimo fakultetai, "jėzuitų" visai nevaržomi, pasikvietė nemažai te, kad ir jus, Amerikos laisvamanius, klerikalizmas apsėda, turi gan nemalonų kvapą, it
tai į mūsų katalikišką spau. stiprinimo
išeivijos tarpe. svetimšalių profesorių (vokiečių, rusų, žydų, šveicarų, vengrų tai vistiek gyvi nepasiduokit. Kai sugrįš iŠ Lietuvos jūsų va nepratusiems yra priklu juos
dą.
Mūsų kolonijų dvasios vadai, ir kitokių), kurie skaito ten lekcijas rusiškai arba vokiškai. das ir vyriausias graborius p. Liutkauskas, .tai paprašykite, gerti, bet užtai kuomet prie
Jeigu nebūtume sukūrę s*.* suprantama, tą dalyką mokės Vadinasi, LAISVAMANIAI IŠTAUTINA, rusina ir vokieti kad jis jums gilią duobę iškastų. Tuomet, kovas pralaimėję, jų pripranta, tai žmogus pra
vo katalikiškos spaudos, drą-, tinkamai ir smulkiai paaiš na, jaunus Lietuvos studentus. Gi katalikų Teologijos ir Fi galėsite visi užtelėt į "tautišką" duobę, kad laisvamaniškos deda jausties daug sveikesnis,
losofijos fakultete nėra nei vieno profesoriaus, kurs nelietu akys sarmatos nematytų. Tik taip išlaikysite savo laisvama- stipresnis, ir turi gerą norą
fiai galima tvirtinti, seniai kinti.
viškai skaitytų lekcijas. Ir tas vienas vokietis jėzuitas Lietu iniškų davatkų "cnatasM visoje čielybėje.
K. P.
prie valgio.
K. M.
jau butų organizuoti socialis
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tai, bedieviai ir Maskvos tar
Watarb4Jry, Conn. ' . . ,
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pagrobę TAUTOS FONDO KASOS APYSKAITA PRADEDANT
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Sprlnp Valley, Ilk . 1
• •>• '•
...;...
3.0/r*
Exet»r Boro, Pa.
50.60
daugybę mūsų draugijų į
RŪGS. 1 D. 1923 METŲ.
Schenectady, N . Y.
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30.00,,.
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Cicero, III.
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Nėra paslapities, kad kaiku
rios draugijos turi šventųjų,
ar V. Jėzaus vardus, o joms
vadovauja bedieviai, arba iš
tižę " laisvamaniai". Tokia
keista padėtis pasidarė delel
mūsų katalikų nuoladumo ir
nesusipratimo.
Šiandie tos
laisvamanių pagrobtos dran*
gijos tarnauja laisvamaniams,
socialistams; jog stengiasi
griauti visa kas vestų lietu
vius katalikus į vienybę, į ga
lingą kultūringą jėgą. O taip,
suprantama, neturėtų būti.
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Juo mažiau mūsų tarpe bu*
EusikUusimo, vienybės, juo
Binarkiau drįe pulti mūsų vaiįvairiausi socialistiniai
lonių mulkįntejai. Prieš jų

Išlaidos per balandį mėn.
Seseryms F r a n c i š k i e t ė m s
Vilniaus našlaičiums . .
Sekretoriaus alga
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Išlaidos
Kun. P. G a r m a u s avansas
Moksleiviui paskola
Moksleiviui paskola
Rev. \ l b a v i č i u i
.•.
Mokslcviiul paskola
Kun. P. Garmui
C Vaičkui »
M©k»teivtu i paskola
Moksleiviui paskola
Moksleiviui Paskola
J a n u š k o s pratestuotas
Protekt. išlaidos
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67.50
1.00
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$3,071.10
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Cambridge, Mass
E. » t . fcouis, 111
t...
"vVaterbury. Conn.
Waterbury, Conn. . #
W. Fmi&fort,,
111. . . . . , . . . , . ......
Wor««et«r, Mass. '
W«r9##ltr, M««8
»«*•»•>
We#tfteld. Mass.
Chicago, I1L

'..
:
,
,

50.00
100.22
8.76
2.00
1.00
1.00

^1.00
2.00
2.00
g.flO
„
1.00
?.0O
, . . » . . ; . 40.00
86.J0
50.00

-
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j plauk M p e r f e t U f r b i r i . niėai.

. . . . . . . . . . . . $954.00

Išlaidos per geguiį
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N « w BfHtain, Conn
Amsterdain. N . J
Hartford, Conn
N e w H a v e n , Oonit
Athol, Mass. . . . . ,
Athol, Maas

• ^ . — • ^ . •

. . 1.00
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Bfew Brituin. Conn. . . . . . . , . . * .
N e w Pjritain, Conn.
N * w Britain, Conn.
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VI«so išlakių p e r fcal.

Chicago. 111
Chįcago, 111
Chlcago. m . ,
Chicago. 111
Chicagro. 111
c n j o a » p , m. . .
Brooklyn. K. Y
N e w Havan, Conn
N e w Brltaln, Conn,
M. B l a i a i t ė

C h i c a f o , 111,
Chicago, 111. 11.* ft
Chicago, II).
Glrardville, P a .
Lewiston, Me.
• • . • ./•
Newark, N . J.
Cicaro.ylll
N ^ y Haven, Conn.
Chioago, III
Chicago, 111.
.
Chlcago, i l l l
Chicago, III
Chlcago, 111
Chieago, 111
Chicago, 111. . . . „.
Chicago, 111
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Paskola
Paskola
Paskola
Paskola
Paskola
Paskola
Paskola

moksleiviui
moksleiviui
moksleiviui
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moksleiviui
moksleiviui
moksleiviui
Vigo
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100.00
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....
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....
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rugsėjo m
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įgalima bnff ateity tikėties Lie- imai ir negeistina.
Be to,fdaug naudos,, būtent, aukštuvos cukrų net svetur eks- j visi gi patogumai paliktų ne čiausioje nurodytoje cukraus
r— x
portuoti.
Šiaurės kraštai, j daugelio žmonių rankose, *o[ vartojimo normoje ir, pri
kaip Estija, Suomija ir šiau Valstybė turėtų pelno tiktai iš imant dėmesin vidutinį derlių
rinė Rusija galėtų tapti Lie- prekybos ir pramonės mokės 300 cent. iš ha,,J žemės plotas,
6
tuvos
k r a s rin3
nio. Ten, kur cukraus gamy reikalingas cukriniams runke
™ "
«*.
DAR APIE ATEIVYBES kad išeivis butų įleistas į S.
Valstybes.
Nes ateivystės
Cukraus eksportų atidėjus ba vystėsi natūraliai, kųr €ab liams, bus 10,000 ha. Sulig
ĮSTATYME
•i
autoritetai kartais gali susek- tolimesniems laikams, dabar rikų augimas iššaukdavo kon vietos sąlygų ūkyje prie tei
reikia
Naujas ateivystės įstaty tį.btnt koki,ų klinčių.
rupinties,'kad Lietuva kurencijų, kur cukraus fabrį- singo vaismainio • cukriniai
mas, kurį patvirtino Prezi Konsulis per viena mėnesį pasigamintų cukraus
nors kos nereikalavo iš Fslstdžioą runkeliai, priklausomai nuo
tiek
kiek
ati
dentas Coolidge, yra vykina galės išduoti liudymus tik de>
S T?
suvartoja, apsaugos priemonių, ten ąii žemės kiekybės gali
užimti
Juk nuo
duotos šalies
ekonominės neprik ku, kad Valdžia normuodavo nuo vienos dvyliktos — vieną
mas pradėjus liepos 1, š. m. šimtai dabai
lausomybės priklauso dalinai gaminimų ir .cukraus kainas, aštuntą (142—1-8]) dalį visof
.'Ar. I
%
Naujas įstatymas labiaus su metinės kvotos.
varžo ateivystę ir daro atmai
Pav. Lietuvos metinė kvo ir politinė nepriklausomybė. Iš vienos pusės, kad garan ploto ir, reiškia, ta palanki įnų kvotos sistemoje. Per at ta numatoma apie 300 a s m e - l T a d l a b a i vertėtų tapti ne tuoti įdėtam į dalykų kapita* taka, kurių bendrai iššaukia
einančius trejus metus metinė nų.
Taigi, konsubs kas mė-' priklausomais nors tose ūkio lui tam tikrų minimalį pelnų, | cukrinių runkelių gaminimas,
žemės uky išsiplės
kvota kiekvienai šaliai bus tik nuo galės duoti liudymus tik! s r i t v s e > ^vio&Q Lietuvos gamjo iš kitos pusės — apsaugo Į bendrai
2 nuošimčiu to, kiek tų šalių apie 30-iai asmenų.
ta ir padėtis teikia palankių ti vartitojus nuo gamintojų nlote nuo 80,000 iki 120;000
sųlygų.
žmonių Suv. Valstybėse gy
eksploatacijos. Priimant $ę~ Įha, ir šiame plote žemės der
venta 1890 metais. Tam tiks Svetimšaliams svarbu.
Kauno Žemės Ūkio Gamin mesin cukrinių runkelių pas lingumas padidės iki 20 nuoš.
lui bus pavartotas tų
metų
Naujas įstatymas
tojų Sąjunga šiuo cukraus mus išdirbimo visas ypatybes | Ne be reikšmės ūkiui paliks ir
likučiai,
cenzas.
Tečiaus mažiausioji palengvinimų Suv. Valstybėse klausimu
įteikė memorialą dabartiniame laike, o tikriau techniški gamybos
metinė kvota kiekvienai ša gyvenantiems svetimšaliams, Finansų
Ministeriui p. V. siai kad ir ateityje laufcti cu- kaip antai: išspaudos (15
kurie norėtų aplankyti savo Petruliui, kurio tekstų čia de krous gaminimo pramonės įs nuoš.), patoka (3 nuoš.), o
liai bus 100 asmenų.
C* AIL BORDEN padėjo pamatinį akmenį
teigimo be Valdžios Įkąramos taipogi defikacijos liekanos
Tikroji kiekvienai
šaliai gimtines šalis ir nesulaikomai dame ištisai:
^ * j tiesų virškinimo kelią savo originalių
yra labai problematiška, tuo (4 nuoš..
kvota dar neapskaityta. Bet galėtų gryžti atgal.
Memorialas:
Išradimu proceso prašalinimui dalies van
tarpu kaip ekonomijos, taip Visam pasakytam patvir
paviršiniai apskaitymai rodo, Pradėjus tad liepos 1, š. m.,
dens iš turtingo gryno pieno, sterelizavimo
" Cukraus vartojimų Lietu ir fisko atžvilgiu cukraus ga tinti galima dar pridėti, kad
kad kai-kurioms šalims nau kas iš svetimšalių norės ke
ir užlipinimo kaipo koncentruoto skistimo,
das įstatymas ateivystę į S. liauti svetur ir norės be jo- voje, skaitant joje 2,050,000 myba suteiktų kraštui dauge 1923 m. Žemės TJkio Gamin
kad tikrai užlaikius jo maisto vertę.
gryžti atgal, gyventojų, po 4 kg. žmogui, lį patogumų, o jeigu Valdžia tojų Sąjungos buvo daromi
Valstybes susiaurins ligi 25 [kių trukdymų
prašymą galima išreikšti bendra suma pati stotų priekin, 'kaipo stei- bandymai su cukriniais run
nuošimčių, palyginus su šian tas galės paduoti
Borden's Evaporated Pienas yra šviežias yc
grynas. Jis yra labiausiai parankus ir ekono
[generaliam ateivystės komi- 6,150,000 kg. Toks minimalis gėjas-iniciatorius, tai ta pra keliais įvairiuose privačių są
dieniniu įstatymu.
miškas
Lš visų pieno rųšių, del virimo jis yra
vartojimas visgi iššaukia ne monė, įdėjus sulyginant nedi-[Viuinkų dvaruose, ir gauti rė
sionieriui.
,
lygus skoniu taip kaip ir šviežias pienas. La
Virš kvotos.
mažiau
10
mril.
litų
išlaidų,
ku
biausiai maistingos pieno dalys randasi jame.
dei J kapitalų, butų žymaus pelĮzultatai buvo tiek geri, kad
fTos rūšies prašymas turės
Įstatyme pažymima ateivių
Prižiūrėjimas prie jo išdirbinejimo užtikrina
but paliudytas dviejų piliečių rie ir apsunkina mūsų biudže ni šaltiniu, ,Kad cukraus ga bijoti nepasisekimą tos gamy
gerumą ir grynumą tos tirštos sroves, kuri bė
rųšis, kuri šion šalin bus įir notaro patvirtintas. Rei tą. Nekilsta abejonių, kad cu minimas buvo pelningiausis bos Lietuvoje nėra prasmės.
ga iš keno kaip smetona.
leidžiama virš kvotos.
Tai
kraus Įvežimas, visgi augant užsiėmimos, gali
kia pridėti dvi fotografiji.
patikrinti Cukrinių runkelių derlius kai
Del smetoninių sriubų ir smetoninių valgių vi
naturalizuotų piliečių vaikai
gyventojų
gerovei,
progre
sokių rųšių; del keksų ir bisketų, smetoninių
Komisionierius
ištirs, ar |
jau tas, kad! rinkoje sunkiau kuriuose oVaruose buvo iki
ligi 18 metų amžiaus ir tų pi
pudingų ir pajų ir visokių kitokių rųšių ir pie
prašantis yra teisingas žmo suos ir greitu laiku pasieks siai buvo gauti cukraus fabri 547 cent. iš vieno ha, o per
no
valgrų vartojamų kiekvieną dieną, faktiš
liečių žmonos. Toliaus įvai
vakarų
Europos
normalų
cuk
kai del kiekvieno pieno vartojimo. Borden's Egus, ar paduodama jo kelio
kų akcijas ir kad jos kotiravo- dirbus juos Eytų Prūsijoje
rių tikėjimų dvasiškija, pro
vaporated Pienas y-ra gryniausias ir skaniau
nės priežastis tikra. Jei ras raus vartojimų ir jau tuomet, si beveik 200—300 nuoš. auk Rastenburgo fabrikoje, davė
sias už visus keninius pienus. Pentres lentyna
fesoriai, gydytojai, dailinin
vienam
žmogui
i
suvartojant
113,28
nuoš.
kristališko
cukviską tvarkoje duos raštu lei
ščiau nominalės kainos. Val
be jo yra labai prasta vieta pažiūrėjimui. Vir
kai, aktoriai, studentai ir tt.
tuvė, kuri jo nepažįsta yra praleidusi didelį
dimą apleisti Suv. Valstybes. 30 kg., susidarys kolosali ap diškoje cukraus
gamyboje, jraus. >>
patarnavimų del gero ir maistingo valgio.
Kiekvienas tos rūšies svetim
Toks komisionieriaus leidi sunkinanti mūsų biudžetą na monopolio formoje, cukraus
t
šalis turės paduoti ateivystės
šta
—
100
mil.
litų.
Rodosi
Jei jų» norite žinoti kaip virti su Borden's Evaporated
mas negali but ilgesniam lai
kainų normavimo, laikinų tai ŪKIO MAŠINŲ IR IRANKIV
Pienu, i&pHdykite kuponą, nupikiuojant kokio recepto jut
autoritetams savo atvykimo
kui, kaip vieneriems metams, dabar butų kaip tik laikas syklių leidimo, cukraus pra PRAMONE AMERIKOJE.
norėtumėt ir mes atsiŲKime jums dykai.
tikslus.
bet atsitikime gali but
dar griebtis priemonių, kad nors monės apsaugojimo, įvežimo
Iš Europos išeiviai pirm prailgintas 6 mėnesiams.
THE BORDEN COMPANY
ir šios pusės mūsų biudžetas muito nustatymo visos sun
Suv. Valstybėse yra dide
vyksiant į S. Valstybes nuo |
Borden BuikLing
New York
,Tai nebus valdiškas pasas nebūtų bereikalingai apsunki- kenybės išnyksta ir to vieton lių pramonių. Bet ūkio ma
*
amerikoniško konsnlio turės [(posportas) bet tik ateivybės ntas to produkto įvežimu, ku-J Valdžia, be labai žynjaua ga šinų įr įrankių pramonė čia
H L POVAS :tPajai
Duonos
Rasaiai
komisionieriaus
leidimas.
Su
mybos
pelno,
užlaikys
kraštui
skaitosi lygi kitpms didžiu
ris gali būti, didelei
šalies
gauti liudyiną, arba certifikaPudingai
Saldainiai
Mėftos
Žuvy*
Sriubos
Pyragai
ta. (vizų.). Tas liudymas, tai tuo leidimu svetimšalis be jo naudai, gaminamas vietoje. kiekvienus metus išeinantį už lėms pramonėms. Ši pramo
Vftrda*
patyrimai, sienin ir praturtinantį užsie nė, be to, begalo naudinga ne
bus išeivio aplikacija, kurią kių klinčių galės gryžti į S. Praėjus įų metų
Adresas
į
pasirašys amerikoniškas kon- Valstybes.
prieškariniai metai, o tuo la nio sodžiaus gyventojus ir [vienai Amerikai, bet visam
Lithuanian
sulis. Be to liudymo nei vie
biau bandymai ir cukrinių run pramonę žymų kapitalą. Net pasauliui. Nerasi tos paeau-..
nas ateiviai šion šalin nebus įkelių perdirbimas, atliktas pe j paviršutinioji kalkulaeija galįį lio dalies, jei jį /yra šiėk-tiek
CUKRAUS GAMYBA
leistas.
reitais metais, neatsižvelgiant įtikinti pesimistiškiausiai nu kultūringa, kur nebūtų v«£toLIETUVOJE.
Tame liudyme bus pažymė
į inžinierių neprisirengimų ir sistačiusius apie sulymo p!a* j amo s Amerikos ūkio masinos
I
Jeigu
skatysim arba kiti moderniniai įrankiai j
ta :
blogiausias oro sąlygas, dar togumuB.
Jau perniai Lietuvos Ūkio kartą patvirtina^ kad cukraus bent kiek padidintą cukraus žemę dirbtį
Išeivio tautybė, ar jis pri
kaip
guli kvotai ar ne. Toliaus, Bankas darė plačius bandy gamyba visame Lietuvos plo vartojimą, sakysim 7 kg. žino-J rįįit0j» |į ^pramonė
kokiam laikui tas liudymas ge mus cukraus gaminti Lietuvo te pilnai galima, ir kai kurio gui, ta šio reikalavimo paden svarbi, taip didelė. Ji tiyttią
ras, jei išeivis p'riskaitytas je. Susisiekimo atžvilgiu, L. se sąlygose gali tapti svar gimui būtinai reikalingą atve rolę sulošė paČįų Suv. Vals
prie virš kvotos rūšies. Pa- U. Bankas buvo išsirinkęs biausiąja vietos
žemės ūkio žti maždaug 20 mil. kg., kas tybių ūkio' išplėtime. Pirm
UNSWEETENED
galiaus kitos autoritetų infor Šiauliai-Kaunaa-Kybartai gel- šaka. Kad cukraus gamyba sulig pardavinėjimo kainos 2 šimto metų čionai žemė buvo
E
kelio
sritį
ir
šios
srities
ūki
išrodo lig aukso kasyklės, pa lt. sudaro 40 mil. litų.
Iš apdirbama pinnityvėmis prie r
macijos, kokių reikalauja įsta
ninkus ragino sėti runkelius, kankamai yra priminti, kokius šios sumos už pristatytus fab- monėmis. ,Tais laikais šalis
tymas.
duodamas jiems palengvini turtus sukrovė sau Rusijoje, Į rikon runkelius priseis užmo- turėjo nedaug gyventojų. Te
Procedūra.
Kas iš žmonių nori po 1 mų sėklų ir trųšų pavydale. tokie žmonės, kaip gr. Bob- keti plantatoriams cukrfci iš- čiaus jų 90 nuošimčių turėjo
liepos, š. m., vykti į Suv. Val Patarta kiekvienam ūkininkui rinskis, Teresčenko, Konig. ėjus 38,5 nuoš., kas sudaro prisidėti prie žemės pureni
stybes, kiekvienas turi kreip runkeliais užsėti nemažiau Brodskij ir kiti. Aišku, kad [(skaitant 10 litų kg.) 15,400,- mo, kad butų galima prasi
tis į artimiausia, amerikoniš kaip po 1 hektarų .(arba 2% cukraus gamybos augimą Ru- 000 litų, o peadirbimo išlai- maitinti.
ka konsulį. Konsulis žino akro žemės. Kadangi sako sijoje ir jos pelningumą gali- doms, įstaigos amortizauijai, Šiandie prie žemės apdirbi
duotos šalies kvotų. Jei kvo ma, buk vidutinis runkelių mn aiškinti ekonomijos ir dar administracijai ir tt palieka mo prisideda apie 45 nuošim
ta nebus išsemta, tai jis duos derlius Lietuvoje esųs apie bo kuopat*ogiausiomis sulygo- į 24,600,000 litų.
Daugiausiai čiai visų gyventojų. Ir štai žmogus gali trumpesniu laiku Atostogų kursai.
norinčiam aplikacijos blankų. 30d centnerių iŠ hektaro, o mis, ir rodytųsi, kad cukrinių skaitant, įstaigos išlaidos ne .gali produkuoti tiek maisto, Į išdirbti didesnius žemės plo-, Francuzijos
universitetai:
Įrašius atsakymus į visus pa kartais net virš 500 centne runkelių gaminimo
rajonai turi būti didesnės negu 14,- kad juomi butų galima išmai-. tus. Dėlto, šiandie reikalin- Besancon, Di jon, 0 r enoole,
duotus aplikacijoje klausimus, rių, tai galima spėti jog Lie pilnai yra apribot', bet 1D13 000,000 litų, taip kad įstaigos tinti dar jkitas tokias S. Vals- ga mažiau pastangą. Kur Lille, Naney, Poitiers, Cacu
aplikantas, grąžindamas kon-[ tuvos ūkininkai turėtų įplau metais buvo rimlai iškeltas grynas pelnas bus nemažes tybesy Taigi, šiandie pakak- trumpu laiku atliekama dau-įir Rennes atostogų mėty daro
studentams
sulini išpildytų aplikacijų, tu kų po 300 dolerių (retkar klausimas
apie pastatymų nis, kaip 10,000,000 litų, t. y. tinai maisto turima sau ir di- giaus darbo, tas darbas atsi- svetimšaliams
ri duoti dar dvi saivo fotogra- [ čiais net virš 500 dolerių) nuo Kauno ir Suvalkų gubernijo tiek, kiek dabar, perkant cuk dėlė kiekybė išvežama J kitas eina pigiau ir dėlto yra nau speeialius kursus.
dos daugiaus.
išvežama ten šalis.
kiekvieno runkeb'ais
užsėto se trijų cukraus gaminimo fa rų užsienyje,
fijas.
AR ŽINAI KAD
mūsų
valiutos.
Ir
taip,
pato[
Už tas atmainas reikia pa^
Konsulis patikrins aplikaci hektaro. Tai jau labai gra brikų, ir jeigu ne karas, mes
pirmas laikraštis New Yorko
TRUMPOS ŽINIOS.
turėtumėm Lietuvoje 3eigu ne giausiose ir atsargiausiose dėkoti ūkio mašinoms ir įranjų.
Ir nuo jo prigulės, ar žus pelnas.
mieste buvo New York G a*
v
tai bent' dvi fabrikas. kalkulacijose, cukraus garny Nuskurusiam Lietuvos u- tris,
gali but priimtina ar ne. Aaette kurios pirmas ml|ft$t*>į
įdams, ty. tų daiktų išsivys Prieškariniai marškiniai.
Jei atsirastų cukraus Kad fabrikos įsteigimas kai i bos įsteigimas turi sudaryti [
pie tai konsulis aplikantą pa kiui.
EiffePio bokštas Pary&iu;^ išėjo 1725 metais. Jurnalizčiusiai pramonei.
dirbtuvių Lietuvoje, tai ne nuo ja brangiai ir kad statyti \ sekančius patogumus:
informuos.
Per pastaruosius šimtų me nuo 1914 m. nedažytas. Nau mas padarė didelė pažanga
Kuomet aplikacija bus pri- vien
ūkininkai pasipelnytų, fabrikų nežymiam perdirba 1) mūsų prekybos bįudže-,
tų žemės apdirbime atliktas jai nnvarsuoti reikia 30,000 tarpe 1860 ir 1870. "The Ti
imta, tuomet aplikantas ga- bet ir tų dirbtuvių darbinin- mos medžiagos kiekiui yra ne to aktyvas padidinamas ma
mes" tapo įsteigtas 1861.
taip didelis progresas, ko pir kilogr. dažų.
"Tribūne"
1841 ir the
lės rengtis kelionėn.
Gaus kai gautų darbo ir pelno, o patogu, yra senai nustatyta žiausiai į 10 mil. litų.
miaus nebūta per tūkstančius Vario vartojimas.
nuo konsnlio liudymą ir už Lietuvoje kasmet užsilaikytų tiesa. Atrasti vietos kapita 2) Valdžios pelnos padidės metų. Pirmiausiais S. Vals Egipte, Grizą miestelį, ras "World" 1860. Ar žinai kad
jei viena" karta. užsirūkysi
liudymo vizų prisieis užmokė- mažiausia nuo 1 miliono dole- listus, kurie panorėtų
įdėti į 10 mil. litų,
tybių valstybinio gyvenimo ta daiktų įrodančių, kad šalt
Turkiško Tabako cigaretus
3) sodžiaus gyventojų apyti 9 dolerius.
rių daugiausia iki 6 milionų pinigus į tokią įstaigą, nėra
metais žemė dirbta taip, ičaip kalviai jau apie nuo 5,00fr me
nekuomet daugiau nenorėsi
Dviejų dalykų nereikia pa-Į dolerių.
Nedidelei valstybei galimybės, kądongi jiems ge varta padidės į 15,400,000 Ii-j pirm krikš&omškųjų laikų bu-Į tų vartoja varį.
kitokiu cigaretų rūkyti, nes
miršti, būtent, kad įstatyme tai labai didelis ženklas. Mū riau yra skolinti mažomis su tų, o prekybos į 14,000,OQQ li ta.
žemės drebėjimas.
Šiandie gi ūkininkas turi a- Argentinoje, Cordoboje, lie Turkiškas tabakas geriausias
nurodyta
pirmenybė, t. y. sų tėvynė praturtės kuoma- momis už didelius nuošimčius. tų.
kam konsulis pirmiaus tur žiausia svetur pirkdama ir i Pritraukti gi užsienio kapita- Be grynai fiskalinių patogu pie tūkstantį įvairia priemo pos m. pradžioje jausta smar- tabakas cigaretams. Pamė
Su /kus žemės drebėjimas. Didelhj gink pamainyti ant Turkišku.
duoti Įrodymų. Antra, kon kuodaugiausia pati gaminda- lus į šitą dalyką del daugelių mų, cukraus gamyba atneš ir nių, įrankių ir mašinų.
Juk priežasčių butų ir sunku> o da vietos sodžiaus gyventojam* tais įrankiais ir mašinomis nuostolių neįvyko
snlio liudymas neužtikrina, ma visokių reikmenų.
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) Pirm *o»ų 25 metų prrffc

Pensionieriams tad p r k i ė ^ t a daugiaus gaminti adomo
statymas
nepanaikina
senojo
IfvotOl
teisybės, bilių. Tais ltikais tos maši :
ateivybės varžomojo įstaty jo teisme ieškoti
1
Naujas Suv. Valstybių atei- mo.
Naujas įstatymas seną Priversti tų bendrove seniem** nos tik vieniems turtingiems
vystės (imigracijos) įstaty jį įstatymą tik dapildo. Bei darteni»kan» atlyginti už m- buvo prieinamos.
Šiandie
mas kiekvienai šaliai ^tauty to, jei ateivis turėtų ameri vedžiojimą arba priversti ir kasgi nevartoja automobilhf.
bei) »per metus skiria du nuo- koniško konsulio liudymą, gi toliaus pensijas mokėti.
(Daugeliui automobiliai skaito v
INTELIGENTAS IR ABSTI- kiniuose bei jaukiuos*, malo
niuose
pasilinksminimuose,
NENCIJA.
Šimeiu
ateivių to skaičiaus, | ^
Valstybių ateivybės au
Taigi, tuo reikalu dabar na gi gyvenimot reikalas. Nete
gyvai ir širdingai dalyvauti.
koks duotos tautybės žinomų toritetai rastų jį netinkamu grinėjama byla.
kus automobilių, daugelis ne
Suv. (Valstybėse gyveno 1890 \ h, n e g e i s t i n i l j t o k s a i hutų
Yra inteligentų abstinentų Kiekvieną momente jis tori
m
Bendrovė siųlo darbinin bežinotų, kas jiemg pradėti.
alkolio
ir neabstinentų. Inteligentas parodyti, kad ir be
metais.
i
Viskas keičiasi.
Keičiasi
kams grąžinti įų visus fondan
žintas.
nuodų
yra
galima
turėti
tikro
puolimų, įžeidimų ir pajuvne vien ielto pribalo būti ab
Du nuošimčiu — tai maksvįmokėtus pinigus m 4-iioju organizacijose tvarka, darbai
Pagal
naujo
įstatymo
vai
stinentas, kad labinu išlavinus linksmumo, džiaugsmo ir nuo kos. ;' ; r
malė metinei kvota. Gi minikai ligi 2l metų amžiaus, jei nuošimčiu. Bet darbininkai dirbtuvėse, net namuose ruo
taikos.
Savo
pavyzdžiu,
žod
Intelgentai-abstineiitai tu malė kiekvienai tautybei arba
savo asmenybės jėgas, kas, be
sutikti. ša ir pa8itvarkymas.
Kur
.jie keliautų su tfevais, bus pri- nesutinka ir negali
žiu
ir
sumanumu
jis
pamažėl
rėta
abstinentams
reikšti šaliai! kvot* yra 100 ateivių.
abejo gera ir kilnu, bet jis sa
skaitomi prie tėvoi arba moti Nes jei ne pensijų projektas, seninus sunkuosius darbus tu
vo abstinencijos žibintu turi turi griauti tų pasenusių ver daug tolerancijos. Jie turėtjų
Remiantis naujuoju įstaty
nos tautybės nežiūrint to, kur jų didžiuma nebūtų dirbę il rėdavo atlikti žmonės, šian
giškų
ir
nesąmoningų
tradici
įsigilinti
į
tą
baisų
alkotio
pa
ir kitus nušviesti. Jis skina
mu, štai kiek per metus bus
gus metus bendrovės įstaigo die tai visa atliekama mašino
tie
vaikai
butų
gimę.
jų
pamatus
ir
statyti
naujus,
vojų socialiam gyvenimui ir priimama čia ateivių:
naujus laisvei kelius, tiesia at
I r sparčiau ir geriau.
Lygiai ir žmona galės but se. Jie butų gavę kitur pel- mis.
eičiai tiltus ir ruošia sveikam protingo ir laisvo, bendra su atkreipti ypatingos domės į
Austrija
990
priskaitoma prie vyro tauty ningesnius darbus ir butų tu
Neseni tie laikai, kuomet ir
sigyvenimo
bei
nuoširdaus
blaivų
jaunuomenės
auklėjižmonijos tarpimui
derlingi
Banzigas
223
bės, jei butų kliūčių, jei kar rėję gyvenimo užtikrinimą se pačioje Amerikoje namų sei
mą»
Vaikus
ir
jaunimų,
ypač
dirvą. Kame jis nebūtų r— draugavimo, rūmus. Kiekvie
Čekoslovakija
1,873
v mininkės kaip kokios vergės
tais kvota butų išsibaigusi. natvėje,
su inteligentais ar tamsuo nas abstinentas privalo griež draudimo metu, griežtai rei
2,782
Danija
Ligšiol daug porų buvo perJei teismas išneš palankų, turėdavo kas savaitė apskalbkia
saugotj
nuo
visų
alkolinių
liais, jaunais ar senais — vi tai protestuoti prieš žemą
145
Suomija
skirta, jei tautybė buvo mai- 1 darbininkams nuosprendį, d i - ' t į 5 e į m ynas.
Skalbimas yra
sur ir visada
kuoplačiausia girtybės vergijos ir kototi gėrimų ir tų papikthiimųjkUr
100
Fiume
syta, jei kurios tautybės kvo- j delis bus darbininkų laimė ji labai sunkus darbas.
Šian
turi skleisti abstinencijos spi prieš įsisenėjusius jos tpro-'™ gali pražudyti visą jų gy
50,129
Vokietija
ta buvo išsibaigusi. Kartais mas. Bet jei teismo nuo- die tas sunkus rankų darbas
ndulius. Kiekvienas inteli- čius. I r čia visur gyvu pa- venimią.
Sukvietę svečius,
483
Ungarija >
ta$ atsitikdavo ir su vaikais, sprendis bus palankus bendro įg n yk s ta.
Skalbimai atliekau r Da
gentas -abstinentas turi būti vyzdžiu * i *i abstinentas- inteligentai turi pampinti ir
100
Islandija
Bet ateity to nebus. Aguoiva vei, tokiame atsitikime ir H- ^ mašinomis. Reikia
tik
organizuotas žmogus, nes ne- inteligentas. Jei butų pavy- be alkolio gėrimų, kurie tik3,889
Italija
į tos bendrovės paliaus mokė-' p r a m o k t i dirbti mašina. Nykorganizuoti abstinentai, lais- zdžiui, kad girtybės vergijos tų ir abstinentams, nes šiais
100
Luxemburgija
KOVA TEISME Už
jusios pensijas seniems <kr- g t a ^ moterims baudžiava.
1,(537
vės kovoj prieš alkolio vergi banga ėjo iš viršaus žemyn, laikais kiekviename didesnia
Niderlandija
, . . . _PENSIJAS.
.
.
- x darbininkams.
D a r b o ]auke seniaug yiename
būrely
vieną
kitą
jų
rasi
15,453
tai
yra,
nuo
inteligentų
į
liau
ją, nieko nereiškia. Kiekvie
Norvegija
Circuit teisme eina
b}ia,
Sveikas protas nurodo, kad .
, .T
V. .. •
M
F
me.
8,872
nas, pagal savo profesiją, a r dį, tai dabar atvirkščiai tas
Lenkija
. ,
.- . . ,. .
'
. žmogus turėdavo žinoti dauba gyvenimo aplinkybes, pasi 'pat .turi įvykti, būtent, iŠ ne
631
Inteligentas, studijuodamas
kuri turi but jdomi dariom* šiame atsitikime d a r b i n i n k a i , ^ į y a i r i ų ^ ^
^
Rumunija
n ^
<cri l a i t L
Bendr0Vės sa
Z"!
\ nv
u 11
^
: davo turėti gyvenime pavy1,792
Rusija
renka tinkamą abstinentų or dorų įpročių, neprotingumo gyvenime ir literatūroje alko
Kituomet Chicagos skerdy- v o pasižadėjimus turi p d n a i ' j ^ ^ ^ ^ t a g n e r e i k a l i n .
102
Es ton i ja
ganizaciją ir joje
aktyviai ir vergijos — vėl iš viršaus lio klausimą, labiau pradeda
k!ų b e n d r , T M o m j and Co. p i I d y t i .
Kitaipgi butų baisi
^
Siandie ž
117
Latvija
bendradarbiauja. Cia jis sa reikia grįžti į dorą, laisvę ir į save įsigilinti ir reviduoti
!karė savv i š t i k i m a , ir pa-; .„teisybė, apleisti pasenusius - ^
budamas
specialig.
,. L i e t u v a su
vo veikme ir pavyzdžiu tiek protingumą. Ir taipat pra senuosius nusistatymus. Pa
senustems darbinmkams pen- darbininkus, kuriems žadėta
^
m
dalie§ kokio darbo
statęs klausimą ''kodėl aš ne
ir taip pasireiškia, kad visada dedama iš viršaus valyti.
K l a i p ė d a
302
W l M ^ f l £ r a
«* « * » to, darbininkai šiandie turi
jis nebegali
ryškiai butų matomas jo or Visi abstinentai turį būti iš abstinentas/'
Švedija
9,561
įtaigose
išdirbdavo dvide- darbą, už ištftimybe bendro-f specializuotis.
Turi išmokti
atsakyti
ganizacijos atspalvis.
Kiek silavinę žmonės. Išsilavini prieš savo sąžinę
Šveicarija
2,081
^mts raefr., >;rs buv> pnlino- V ei.
(ferai vieną darbo daiį tuomet
vieną momentą, iškilus svar mas čia imamas dvejopa pra vien tik subjektyvinės pažiū
D. Britanija
62,459
—
s'-ojamas n Jo d?;-|y> ir ligi
besniam klausimui, jis turi pa sme.
Jie turi būti išlavinti, ros tonu, botent, visi sutiks,
Jugoslavija
735
jcyvos galvos mokama pensija. KAIP VISKAS PASAULY turės pasisekimo.
Seniaus darbininkai tie paL urnos sa/'inė
Nedidi d r kaipo inteligentai ir kaipo ab- kad laiku ir su saiku išgertas
Ateity mėnesinių kvotų ne
Pensijoms londą sn:larė pa-1
KEIČIASI.
žiuodami taip kalbame ir ra stinentai. Abstinentas negali vienas kitas vyno ar alaus sti bus, kaip ligšiol buvo, kas da- fyt darbini:;kai ir l^ndrovė.! Pasauly viskas keičiasi, vi- ty« pradėdavo namus statyti
šome, ne« ir neabstinentai al>- būti profanas abstinencijos klas. nieko nekenkia, fcitokijrė daug nesmagumų ateivys- fan fondan nuo darbininkų sur matosi progresas.
Kai- ir baigdavo. Šiandie kitaip.
stinentus tokiais laiko. Be srity. Jis privalo žinoti, »ko- prieiaida protingo žmogaus lės autoritetams ir patiems l^diarbfo bavo at*įraukiama kuriuos naujai
pagamintus Šiandie namų statymui reika
veik visada jie teisinasi prieš del jis abstinentas, mokėti tą nuo abstinencijos negali pa- ateiviams,
3 nuož. Fv/r.das bnvo i^imti- daiktus, kuriuos šiandie skai linga apie 40 įvairios rųšies
abstinentus ir aiškina, kodcl pasakyti ir sugebėti abstinen- liuosuoti. Šitą klausimą gaAteity ateiviai bus paren »WJ bendrovvs kontrolėj.
tome pertekliumi ir sakome, specialiste. Jie atidirba tik
Kiti
jie "blaivininkai,'" o ne absti-^ciją gyvenime vykdyti. Jisjlutinai apsprendžia socialiniai kami ir atatinkamas jų skai
Daugelis di«iž uUi; bendro kad be jų galima apsieiti, už tai, kas jiems priguli.
nentai. Tegul jie ir toliau turi būti pasiruošęs atremti -etatiniai motyvai ir Jjriežas- čius Ims skiriamas nuosavose vių Amerik.j tu«i įkarusios'keletos metų tiei daiktai lieka atlieka kitas darbo dalis. Tin
taip daro. Abstinentas naga- visus priešo puolimus ir nu- tys. . Netikslus įrra klausi-(šalyse. T ai ture* atlikti ame- Į tos rūšies fondus.
Tbutenybe, be kūnų negalima kuotojas nedengs stogo," hes
jis tame amate nespecialistas.
Ii nustoti kantrybės, bet visa-, siteikes visada jam patainau- mas: k^ man kenkia šitas a- [rikoniški konsuliai. Kaą mė-į Bet štai anais metais Mor- i apsieiti.
1
da turi būti pasiruošęs drau-'ti. Ne mažiau turi būti isla- lauš arba vyno stiklas! Klau- nešis jie galės duoti liūdymų ris and Co. bendrovfe prijungKuomet šiandie namuose Stalius nepadės sienon nei '
giškam paaiškinimui bei tiks- vinta'ir jo širdis. Jis nega- simas reikia
šitaip statyti; tik dešimtai daliai metinės į ta prie Armour and Co. ben- žmonės nebetenka
elektros vienos plytos, nes tai ne jo
liam dalyko išnagrinėjimui. Ii užgaulingas ir įkyrus būti, kuomi gali šitas alaus arba kvotos. Taigi, kas mėnesis iš- į drevės. Dėlto pensionieriai šviesos, kuomet negauna val- darbas.
{Tokie pasikalbėjimai,
klau-bct gerai mokėti pravesti ri vyinr stiklas pakenkti.
Taip yra šiandie su įvai
Gal eivių skaičius iš kiekvieiws ša!
seni darbininkai, painfor- giams gaminti gazo, kuomet
šančiam visada nauji ir įdo- Iras tarp teisingo griežiamo jis ką nors pakreips į nelem- lies bus mažinamas.
jmuoti, kad pensijų mokėjimas sugenda telefonas, žmonės ne- riais darbais, ar audeklų, ar
mųs, klausiamajam seni
ir. i r neteisingo užsispyrimo bei tą įprotį, kuris ja® daug paNereika pamiršti, kad kon-'jiems pertraukiamas. Gi jei!bežino kas veikti, tarytum, ne- drabužių gaminimo, ar viso
nuododųs, visgi būna vaisingi užsipuolimo. Jis privalo bu- vojingesiris negu man yra ir sulio išduotas liudymas arba kurie darbininkai išgali dirb- tenka rankų.
O juk Aetoli- kių mašinų dirbtuvėse.
ir ne vieną giliau
mąstantį ti d rusus* i energingas, bet no tas nuves jį į pražūt} T Kiek- viza keliauti Amerikon bus ti, jie mis priimti atgal dar- irioj praeity be tų visų daik- Ar tos rųšies sistema yra
žmogų paskatina įžvelgti į pa- ! agresyvus. Savo dalyke ir pa vienas inteligentas į savo są- geras apribuotam laikui - il- ban.
tų apsieita. Išrasti jie buvo gera, ar bloga, ne vieta čia
čią dalykų esmę. Todėl ab- reigoje jis yra giliai sųmonin- žinės klausimą; ar a» esu sa- Kas atvyktų Amerikon su liu
Didžiuma tečiaus įų pasiro skaitomi dideliu pertekliumi, kalbėti. Gana to, kad ta si
stinentas ne turi šalintis isjgas. bet kitų nežemina ir sa- vo brolio sargas T — tegali giausia keturiems mėnesiams, dė jau bereikalingos sveika* nevisiems buvo prieinami, tik stema pabrangina gyvenimą
inteligentų būrelio tarpo, bet j vęs neaukština. Jis nėra sen- teigiamai atsakyti: taip esu... dymn, kuriam, pasibaigęs lai tos.
Gryže buvo pristatyti vieni tuartin,gi žmonės tais h* pačius žmones keičia mašipriešingai, visuose jįj susirin- timontalus ir visada karitrySulietuvino A. -tylenis, kas, tas nebūtoj priimtas.
prie senųjų savo darbų, kurių daiktais "galėjo naudotis.
Įnomis.
Ag.
daug atsižymėti nori. Jis
privalo' bUti protingas ir tak
tingas ir neturi kiekvieno neabsfinento priešu laikyti, bet
rūpintis įtraukti jį } kovoto
jų eiles prieis alkofiof vergijų.
Jis abstinenciją visuomet tai
kiai ir švelniai atstovauja, bet
energingai gina nuo piktų už-
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KARO MUZIEJUS - PAT
RIOTIZMO MOKYKLA

mas ypatingai lenkų išdavikų
žygius i
prieš Lietuva. Cia buvo parodyti slapti jų dokumentai sugauti mu.^ų žvalgy
bos.
Kad vaikai jais labiau pasibjaurė
tų, gerb. vadovas-perskaitė iš; jų viena
kita biaurų sakinį.
,
Prie šios progos buvo
parodyta
vaikams ir kaip atrodo Lietuvos prie
šai — bermontininkų, bolševikų ir lenkų
kareiviai.
Pastatyta prie jų velnio fi
gūra simboliškai aiškina vaikams, kad
Lietuvoje priešai yra velnio mtiulki.
Be to, svečiai gavo čia pamatyti taipgi
ir ątimtųsias iš priešų vėliavas ir pat
rankas.

Birželio 1 dieną, man teko užeiti
Karo Muzicjun Kaune.
Radau čia ne
tikėtai didžiulį Vaikų — beniiuįcų ir
mergaičių •— buri.
Buvo tai Šiaulių
miesto pradedamųjų mokykla aukštes
niojo skyriaus mokiniai.
Lydimi savo
mokytojų, jie atvyko laikinės mūsų so
stinės pamatyti ir surinktais joje kultū
ros turtais pasigėrėti.
Tuo tikslu jie
buvo atvesti ir Karo Muziejum
Gerb. generolas Nagevičius ne tik
tai jaunus ekskursantus mielai priėmė,
bet dar pats teikėsi outi jų vadovas ir
aiškintojas, pašvęsdamas tam apie dvi
valandi savo brangaus laiko.
Parodęs vaikams žymesniųjų Lietu
vos vyrų paveikslus, jis įdomiai aiški
no, ką reistkia didžiulė Škleiaus Lietu
vos stovyla ir Žmuidzinavičiaus paveiks
las, atvaizduoju vieną iš karo sceuų.
Toliau rodė įvairių pulkų vėliavas
liepdamas patiems yaikanis perskaityti
padėtuosius ant jų parašus. Jei kuris
pulkas buvo to ar kito Lietuvos kuni
gaikščio "vardu, aiškintojas rodė ir tų
kuingaikščių čia pat kabančius paveiks
lus.
Parodyta buvo ir didžiulis lietuvos Vytis.
.
Fažymėdamas tėvyne; pasišventimo
reikime, gerb. vadovas neužmiršo nuro-

jKalbėdamas apie šias pastarąsias
gerb. aiškintojas pridūrė,
kad jos čia
Muziejui toli gražu ne visos, kad jų dau
gelis yra veikiančioje kariuomenėje ir
tarnauja Lietuvos sienoms nuo priešrj
ginti.
Kadangi l^nkų patrankos pavadin
tos moteriškai* vardais Hania, Mania įf
11., tai Maaiejui prie šių arnio.tų pastaty
tos tyčia dvi lietuvaitės pasirėdžiusios
tautiškais rūbais. &is. juokingas suma
nymas vaikams! labai patiko.
• Be' to, jiems buvo prodytas dar pir
mas Lietuvos aeroplanas ir pirmas Lietuvos kariuomenės arklys.
Vienas iš
Muziejaus sargų invalidų įjojo
raitas
ant to arklio į pat Muziejaus vid|U. Pu
blikai tai -padarė* malonaus įspūdžio. Ar•v

kly* gana dailus, jis dalyvavaves įvai- goj, mokiniai poromis nuvyko paskui karhjoei- mūšiuose, keturis kartus buvo su- dyti ir išdavikystės niekšuma, pabrėždažeista s dabar laikomas prie Muziejaus, reivius muzikantus prie paminklo žuvu
o kai pabaigs savo" gyvenime,, bus iškim siems del Lietuvos/nepriklausomybės ir
štas ir pastatytas Muziejuje, kaipo mūsų po vėliavos nuleidimo iškilmių, atgiedo
praeities paminklas.
ję tautos himną, draug su muzika grįžo
Po tty btrvo vaikams išaiškintas j r kupini įspūdžių namo.
karo invalidas.
Laikydamasis pažvalO kadangi tokie įspūdžiai jaunosna
ginės metodos, generolasf Nagevičius pa širdysna paprastai gilai įsmenga, tad
rodė — pirmutinį Lietuvos invalidų Se reikia tikėtis, kad jauni šiauliškiai sve
reikų, o taipgi ir tris kitus, nustojusius čiai tos kilnios pažvalinęs patriotizmo
tų ar kitų kono dalių kovose del atva ir tėvynės meilės pamokos iki gyvi neuž
davimo Klaipėdos, Vilniaus ir Lietuvos. mirš ir dar jų, sugrįžę namo, savo na-'
Invalidai gyvena prie Karo Muzie miškiams ir pažįstamiems savotiški! at
jaus, dalyvauja kasdien valstybės vėlia pasakos, tfuo būdu taip sumaniai ge
vos nuleidime ir pakėlime ir saugo Mu nerolo Nagevičiaus vedamas mūsų Karo
ziejų.
Jie tikrai verti didesnio susido Muziejus vaidina neapsakomai svarbų
mėjimo ir inaterialės paselpos išx mūsų vaidmenį, virsdamas tikra mūsų tautinio
susipratimo mokykla. Man toj Mokyk
visuomenės.
Apžiurėjus Muziejų ir porai vaiku loj teteko būti šiemet tik v^eną kartų,
čių ekskursantų padeklamavus, svečiai bet publikai ji stovi atvira kiekvienų sek
Iš čia dar labiau aiškėja jos
turėjo laimės paklausyti dailaus, tikrai madienį.
*
tautiško kanklių koncerto, surengto tų didžiulė svarba.
pačių invalidų vadovaujant senam kank
lininkui Puskunigiui.
Buvo kanklėmis
paskambinta suktinis ir pora kitų muzi
kos dalykėlių. Be to, pritardami su ka
nklėmis Puskunigis if Vienas iš invalidų
padainavo po vieti& dailių patriotiškų
dainelę, suteikdami publikai tikro este
tiško pasigėrėjimo.
Mokytojams ir deklamavusiems vai
kams pasirašius Muziejaus garbės kny

sako: "Aus den Augen, aus dem Sinn.
Visai kas kita butų, jei kiekvienas Ka
ro Muziejaus lankytojas, jį apleizdamas,
galėtų sau nusipirkti atminimui trumpų
to Muziejaus aprašymų su paveikslais
žymesnių jame laikomų dalykų.
Toks
Karo Muziejaus aprašymas bei vadovą*
išleisti nebūtų sunku, atmušus jo dides
nį ekzempHorių skaičių, jis pigiai atsiei
tų ir galėtų leidėjams duoti gražaus pel
no.
O jei tas pelnas butų pasKinas in
validų naudai, tai reikia tikėtis, kd kiek
vienas lietuvis inteligentas norėdamas
sušelpti savo kovotojus del Lietuvos ne
priklausomybės, mielai pirktų tų "Karo
Muziejaus vadovą.''
Antras dalykas i— tai kanklės.^ Kadangi ^Karo Muziejaus 'Valdyba yra pa'
siėmus garbingų darbų atgaivinimo mū
sų kanklių muzikos, tai vertėtų prie Ka
ro Muziejaus įsteigti dar ir nedidelę
kanklių dirbtuvėlę. Galėdami gauti kan
kliu prieinamomis kainomis, Lietuvos
Atidavęs kas prideda, tai garbiai f mokytojai, be abejo, imtų jas
platinti
mokyklai, aš laikau savo pareiga parei savo mokinių tarpe. Tų kanklių dirbtu
kšti ir porų pageidavimų.
Pirmiausia: vėlę galėtų vesti irgi patys invalidai ir
ar negalėtų Karo Muziejaus Valdyba iš turėti i š to ^ąjpogi šiokio tokio, pelno,
leisti trumpų iliustruotų to Muziejaus
Pareikšdamas šiuodu savo pageida
vadovėlį.
Kad šis Muziejus yra, tai vimu, air turiu vilties, kad šis .mano gai
Lietuvai garbė. Kad jis daro įspūdžio,
sas nepraskambės be atbalsio.
tai faktas. Bet pamatyti sykį Muzie
*
A. Jakštas.
jaus daiktai neužtenka. . Žmogaus at
mintis silpna. Be be reikalo Vokiečiai
"Lietuva,"

Penktadienis, tiepo* \įf 1024
r

X

^ ^ i H S B P v — — ?K» • ' • " f.

• 1 •

—r

•W*MI

skaitlingas būrelis. Pasirodė, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ It. DldUulis.
įš atskaitų, jog dr-stė gyvuo- I SPAUDOS KLAUSIMU.
ja gana geisi. Kaaoje turi ar
(Tąsa)
ti tris tūkstančius dolerių pi
buvo užetktinai. Atsilankė nigų. Esa*t gerai valdybai, ne. Greičiausia joe pasit^iraiu
taipgi ir svečių iš North Si- viakas vedama tvarkoje.
lų, ar kandidatas moka plunk*
Vijurkas.
des Ckicagp, teko matyti*
sna valdyti, ar jis yra darb
Pr. Paliulis, Kaminskas, Va*
štus, doras, ar jis kartais no
laitis
ir
kiti.
parapi
rą krik&čionis demokratas ar*

ADVOKATAI

l BA60ZIUNAS
ADVOKATĄ*

WAUKEGAN, ILL.

6 v . Baltrai)įiejaus
jos choras, laikys savo metinj
n j pikniką sekniad. liepos 20,
Gagės Lake, 111.
Atostogos.

Kastas žmogus.
Šeštadieny liepos 12, rastas
negyvas žmogus, svetimtau*
tis, ištyrus, pripažino jog tai
"nmonsliinės", auka, nes ra
sta prie jo ir bonka su, medi
niu alkohohu, kurio žmogeli*
išgėręs apleido šį pasaulį be
laiko.*

PATERSON, N. J.

Visų laukiamas Šv. Kazi
miero dr-jos mitingas įvyko
29 d. birželio (June).

Gerb. kiin. J. B. Kloris kle»
bona* Š v . Bailiame jaus pa
rapijos
išvažiavo
atostogų
trims savaitėms. Ketina a p .
lankyti Oregon valstija, ir ki
tas žymesnes vkstas. Iki sugrįš
Dori šokiai.
jo vietoje yra kun. A. Rakau
Dažnai pasitaiko mūsų rcn*
skas, kuris taipgi yra parva>
giamuos vakareliuose,kur atsi
žiavęs atostogan pas savo t8lanko visokių šokėjų. Vieni
vėlius.
. j

Moterys fciame išvažiavime
padarė daug gėdos vyrams;
su moterimis vyrai pradėjo
ginčytis knd jie gali nutrauk
ti 11 moterų šešiuose. Moterys
sutiko. Tai moterys kaip pa*
griebė traukti, tai jeigu ne
tvora, tai butų vyrus nutrau
kę net į gk4jj. Žinoma, vj+
šoka gerai, kiti išrasdami vi rams buvo nesmagu palikti
sokius kraipymo šokius kurie moterų nugalėtais. Jie parei
doram jaunimui visai nėra kalavo kad moterys leistų p a
padorus. Reikėtų vakarų ve dauginti jųjų jėgas, tai yra
dėjams tą prižiūrėti, ir patė- 8 vyrai prieš 11 moterų. Vy.
mijus tokius šokėjus, perspė i ai surinko galingiausius Pa*
ti. Gera pavyzdį parodė gerb. tersono drutuolius, kurie sto.
klebonas J . B . Kloris. 4 Pate-! vėjo pasipūtę it m i l ž i n a i i r šimijes kelehĮ poretių visaipĮ psojosi: "Vargšėm moterelėlinguojančių ir pasakė, kad |rosnėra vilties jau š į kartg.
užtenka taip šokti, garbė jam. laimeli",
A-

ba net TjolSevikas.
Jei Atus turėtų l>et kok|
luurę. (o glsil ir turi, nežinau),
tai ne kitaip, manau, ir j i s
elgtųsi. Na, o jei ir jis ir
''Lietuvos Žinios" lygiai taip
pat elgtųsi,
kaip Mokesčių
Departamentas, tai kame šio
pastarojo nusikaltimas? m Ne.
jaugi Atus yra toks dvilypi*,
kad kitą taip smarkiai smer
kia už tai, ką pats, tikriausiai,
padarytų ir kas savyje nėra
bloga.

7 South Dearborn Street

KZA

BOOM 16S8 TIUBUNie HL1K1.
frtffanna lUndolph «M1

Vakarais: 2151 West 22 St.

&

W. B A N E S

A D V O K A T A S
79 W. Monroe Street
AKopM 904 * - Tel. ItaiMlolph 9900
| V«L. Nuo 9 ryto iki 5 p o ple«q
V*k*n.l8 ĮSOS So. HaUted 8tr.
Telef. Tards 1011
Ohtaųo.

C. V. G H E S N U L
ADVOKATAS
Metropolitan State Banko Mane
9901 W. 9Snd St. Tel. Oapal 0099

Aš Pripažįstu Tą!
41

Turiu rūkyti. Napaliu be cigaratų

JOHN KUCHINSKAS

-

t

būti ir HELMARS randu patogumą
Gal Atui nepatiko, kad MoLIETUVIS ADVOKATAS
Išpėrė kailį.
2221 W. 22-nd St. arti Įrf*«ltt St.
kesčių Departamentas kreipė
ir smagumą atsakantį troškimui TurTelefonais Canal 2912
Liet. Vyčių 47 kuopos ba»
Valandos:
9 ryto iki 9 vakaro. Sesi m į jį, o į kun. Mažonavikiško
tabako
ir
jaučiu
patenkintas
ir
redoj
ir
Pėtnyčioj
nuo 9 r. iki 6
sebolninkai, turo jo susireml*
eiųf Jei taip, tai k laušimas t
v.
Veda
visokias
bylas visuose
/
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
iaimingas".
ma Sekmadieny liepos 13, su
kuo kun. Mažonavičius y r a
•
tus ir padirba
visokius DokujMaplewootl Tigers iš Chica|
mentus,
perkant
arba parduo
blogesnis Lietuvos pilietis itž
dant Lotus. Namus, Farmas ir
%
Nėra geresnio tabako cigaretams u i
gos, kuriems kailis tapo iš
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
A t ų ! Ir už tai, kad M. De
mo morgičiaus lengvomis išlygo
pertas 16 prieš jų 0. J. Docis
Turkišką Tabaką ir HELMAR Turpartamentas
kreipėsi
į
kun.
mis. '
ketoeris, padarė "home run , # .
-i
Mažonavičių, vadinti ne vien
Sekantį sekmadienį keliaus
kiški Cigaretai susideda tik iš gryno
jį, bet gimnazijų kapelionus'
BALYS F. MASTAUSKAS
Racine, W i s . persitikrinti su
A D V O K A T A S
ir, iž viso, kunigus žvalgybi
Turkiško Tabako. Jei dabar rukote
Tie
šokėjai
nėra
vietiniai.
.
Buvęa
Lietuvos Atstovybė* Va
Vyrai
pradėjo
ruoštis
prio
C. and S. Billiards tymu, sa
niūkais - tegali tik toks žmo
li fiingtona Patarėju.
Mūsų jaunimui duoda negra ižlaimėjinio. Vieni mazgus kl
cigaretus maišyto tabako, tai
džiaug
ko gana smarkus.
•* Metropolitan State Banko
• •
gus, kurs nežino kokiai tol-j
9901 West 29nd Street
žų pavyzdį. Nuo jų verta ša ti pagalį } galą virvės rišo
sitės
permaina
į
Turi
nisterijai
priklauso
Mokesčiu,,
Balius.
I f
kad galėtų atsilaikyti šį sykį.
lintis.
De{>artamentas. Kitame u T/ie-|
HELMARS yra absoliutiškai
Mergaičių Nek. P. P. Šv. M.
Žinoma ir moterys pradėjo
tuvos Žinių" numery ( X r . ,
Susirinkimas.
gryni ir įpekiuoti į kartono
draugija, liepos 13, turėjo la
nors apkasus po kojoms dar?
135) buvo įdėtas vedamuoju
Sek. liepos 13, Šv. Antano ti. Visi lankė kas čia laime*.
skrynutes, k a d
bai puikų balių. Orchestra
w
p. K. (Griniaus) s t r a i p s n i :
A D V O K A T A S
Dr-stė
turėjo
savo
pusmetin)
Į
p. Rėkaus iš Chicagos, grie
Bet kaip griebė moterįs ir š)
"Lietuvos vokietinimas". Žm
U 8. La Salle st. Room 2001
žė labai gerai, tai ir publikos susirinksią. Narių atsilankė karta, tai vyrus suklojo ant
Kaip
kiti,
taip
ir
jus
Tei. Randolph 1994 VaL nuo t-6
ogus skaitai straipsnį ir steVAKARAIS:
pievos ir velka visus laika*
permaina į Turkiškus
biesi, kame gi jo autorius
f 501 S. Halsted st. Tei. Blvd. 9778
eius už virvės. Publika ne
9—S T. • apart Panedėlio Ir
mato tų Lietuvos "vokietini
l'ėtnyčtos
gailėjo delnų plojimo clel momų "f Nejaugi senas, patyri
Uoulevard ! • » •
Tese*
teįėhų, kad tokius drutuolius
<
mo turįs žmogus, kakp p. K.,
I^irtraukt. Sveikino moterie nesuprastu, kad trys jSV. Eta
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
4909 SO. ASHLAND AVENCE,
už jųjų narsumą, žinoma, vy bietos kongregacijos
t.
4442 So. Western A ve.
seserys'i
CUIcago, III.
ADVOKATAS
Telef. I<af*yctie 4144
rams pasidarė gėda, kiti net negali Lietuvos suvokietinti?
• ryto Iki l t piet: 1 p o
iki 3 po piet. «:30 ?ak. Iki • ,
supyko. Žinoma, rimtam žino Patyrimas mokina, kad vie
• :*0 vak.
•'•
Ofisas Didmiesty!:
gui už tokį mažmožį pykti, nas antras svetimtautis,ar nei
29 Bouth U Salle Street
tai nerimtas
pasielgimas it jų kiek didesnė grupe, nenu
990
Gydytojas, Chirurgas, Obs
Central 9999
save pasvžeminimas. Bejuo tautina tos Salios, kurioje ap»
tetrikas i r Specijalistas
Elektroterapas.
// 7 >-'
kaujant saulutė pradėjo pul sigyvena. PrieS' karą. Lietu
Vakarais 3223 S. Halsted S t
•^S5fS
IŠIMA TONSILUS —
Telefoaas: Tards 4991
,
ti žemyn, visi skirstės namo. von siunčiami rusai vis Lie*"1
»>—m* *eu* u **
Autingo surengimui pas\. tavos nesarusino. Priešingai;
4 ) - B * j«kU 'pmwimm
\TI
w . 47-ta m.
g)—Fmmli*mtml a i sUrla slrssl. •*• darbąvo daugiausia J. Žilius,
[Tel, CeaUpl 9909
Vaiando« D M t lkt l t dl«oą. a s o 4
jie ismokdavč lietuviškai, pa*
U l ~ j »%Urtt. Ir gmli m
Gamiplojai
augsčtau1
Ud l v a va*. HsdsHomla D M 4
A. Ę.
L. (lalėiu* ir J. Dragūnas. P. sisavindavo mūsų žmonių pa.
sios ruSles Turkišku
T<U Q » l l - > t W (»km«n|a to)tyJ«)
tkl 1 »al. po pietų.
Ir svirnai 1» i U p u m o pu«l«J« » • •MnaĄgiMti Ir Egiptlšku cigarep«rmeU<Mk •* Uun ctkroml* atpkaDraguna.s labahdaug pa tarna pročius ir t. t Lietuvos nenn
tų pasauly.
JMtomli
rosrąila*
f1rd«Jt m%.
vo su savo automobiliu, ftife tautins nė trys seserys. Ypa^,
Ugm* ftmlunlaaa I, Ir J«t
T tie fa— • Seeiey 7 4 l t
A D V O K A T A S
» i a rmlkAlm* cUro »p«r»cijaa.
žmonės verti pagarbos žodžio kad jos nc\ vokietinimo tik*
ytdtirmjestrJe Ofisas:
[Room
911 Ohkiaso Temple Bld*
oflas:
nuo šv. Kazimiero dr-jos. Tai la'vs buvo kviečiamos. Jos bu
1411
So. 50 Ave. Cicero, m
77 W- Waahington %t.\
Ofisai atidaryta*: kasdls* MW • ral.
Ordo specialiai visokias vyrų Ir
pgi
vertas
p.
Černelis
didelio
vo kviestos "Kūdikių Gelbėji nės kurstymas prieš tris, nau
po pt«t Iki • Tai. Ttkara.
CICERO Ofisas: PanedėUo vak.
n»ot«rų lytisfcas Ura*.
pagarbos
žodžio,
kuris
sutei
1S14 8. Cicero Av. Tel. Cicero 6039
rytas,
9401 Madlaoa Street
mo Draugijos" laikomon pria* dingą Uurbų, dirbti atvažiavu
BRIDGEPORT
Ofisas: Kitais vak.
U m p . W f l W f t A*e. — CMc»c©
kė veltui savo ukes.
glaudon
"Lopšelis".
S236 S. Ual#ted St. Tel. BouL 9737
sius seseris.
Valandos: t — 4 po platų T—t vak.
>flso Tel. Boulevartl MIS
Kazimicrietis.
Kad i>as mus tiek demago
Kezid. Tel. Drezel t l t l
"*«\
Visuomenę, prisidengęs taue. '
UIIIHO Miinvu.9 H f"*; „".sV:T^^'.V^'o S
gija užsiimančių partijų glo
Tel. Bouleverd 1140
bojamų "darbo žmonių"*dar- tiecio-lietuvio vardu, kursto
L
BU8AS GYDYTOJ AJi f j l
DR. A. J . K A R A L I U S
L
bingiunas yra menkas, kad jis p. Grinius, žmogus, es^s parti
CHIRDRGAS
ADVOKATAS
«
Lietuvis Gydytoja*
joje,
kuri
tik
iŠ'
reikalo
yra
i D i e n . : D. 514—616—127 H. Dear.
negali lygintis su specialia*
Vaikų ir Tiso cfaroalAką togą.
born St. Tei. Handoipb B144. B9a9
3303 South Morgas Street
la&inai
(kol
tokia
moda)
iŠSiutai padaromi int
tam darbui. pasišventusių seVakarala
10717 U»<Hana A * % |
Chftcago, IU.
užsakymo.
si'žžKlejusi
tikro
savo
vardo:
rerų darbu, manau, sutiks h
Kampas 31it Str.
socialistai-liaudininkai.
8oVisokiu Styliy
p. Grinius. Na, o jei taip, tai
-11 ryto:
Yai.:
eialh;nias skelbia internacio
Geriausia ir Didžiausia j
Ned. 14—11 d.
T—4
kame nusižengimas
kviesti
Gydytojas ir Chirurgai
nale. Būdamas socialistas, o
• '
<m*****^*
Kriaučiška [staiga
tris seseris? Aišku, kad nusv
fU
jau tuo pačiu ir internaciona
4 6 3 1 8 . A s h l a n d Ave.
žengimo trijų seserų kvietini©
j vakarus nuo Ashianil
Turiu už garbė pranešti
Tel Y arda 0994
lo šalininkai, p. Grinius ne
nėra ir negali būti. O jeigu jo
] visuomenei ypač savo tau^J
sugeba įžiūrėti nenuosėkump
rerfcAt* a m oflaą po mmŠ*
Valandos;
tiečiams Lietuviams kad a š !
nėra, tai kam senam žmogui
Kuo 10 iki 12 piet
tvirtinime: '' internacionalams
padidinau stocka savo vai
rašyti
tokius
demagogiškus
Nuo 2 iki 3 po piet
gtinėj. Kainos dabar daug
katalikams toksai svetimo edalykus,
kaip:
"čia
turime
žemesnės ne#u pirmiau kad
Nuo 7 iki 9 v%k « * .
Pirmiau po num.17'
SPUCUALISTAS
iemento įsivyravimas gal ir
buvo.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
katalikiškos polktikog apsi
Dilovg, Moterų Ir Vjrq hlįtų
47th Str.
geistinas,
o
mums
lietuviams
Vai.: ryto nuo 1 0 — l t ouo l—i
reiškimą", arba "tos vienuo
po ptotų; puo
f—|.«f
Dabar po num.
tautiečiams darosi nejauku ii
T
Nedėilorals:
10
lkl
l
t
.
les
reikalingos
ne
tiek
ša*
Tel. Uoulev«rd 3484
4711 So. Hermitage Ave.
skaudu".
Telefonas M Mw»7 SMO
lies naudai, ne tiek našlaičių,
'
kūdikių geregniam
globoji
GYDYTOJAS
*
(Bus daugiau)
TeL
CSanal
W
t
l
Vak.
Canal
»
l
t
«
J
IK
mui, bet mu'sų kunigijai įsLtal
CiURUKGAfc
rsr3
r—•s^tNkti: vienai naujai pozici
U31 bQ- Morg»Q Street
tyręs
tai
Valandos: 9—1J iš ryto.
j a i " ; arba > ė l "tos įstaigos TeJ. CanaJI 3 9 S $
įdiieago
Tel. Blvd. 0606
syme viso
Vakarais nuo 7 iki t
lietuvis Gydytojas Ir
VYRŲ
»
MOTERŲ
kių laikro (kurios
seseles
kvietė ar
CJCt'IlO OUSAK:
C. J. 1ANCIRNA
Oninirgai
džių
ir
lai
134S Santa 44.ta Avenae
„ l"OTOQPAFA»s
ogi
kvies. Aut.) atistos bent da 100} South
»21 So. Halstad 5tr.
krodėlių.
Telef. Cicoro 4474
Halsted Str Kampas
/Taipgi tu
J Valai i4.: 3—6:30 v. v. kasdien.
10-tli Ir Halsted St. Chieago, IU.
Jvaandof: 10 lkl 12 ryte; 1 lkl f
lies mvo rėmfcjų, o gal net
riu
ir nau
Siuvame uiutu« ir O'Čoatus
Vtarninkate ir yitnyčionja nuo t
Saukiamas,
važiuoja
i visas
po platų; 4 tkl t vakare
jų
auksi rizikuotų savo likimu". Arba
I
ik) • vai. vak.
miesto dalis.
naujausios mados. Atliekani 1
nių dej par
i
- -'darbą kogeriausia ^už via? I »
Ufatųrit
OraliCtc*
davimo pi- dar "niunis lietuviams tautie
mmmmmę^
m»m^^
šiems
prieinamas
kainas.
piai.
Mel
Telef. Houlevard 2651
S914 W. 99wl f l
čiams darosi nejauku ir skau
džiu
lietu
Valome,
Dažome
ir
At
Olaa#o, UL
Kas neslgarskia, to niekas 11
Dr. M. ŽILVITIS
vių atsilan du, kad tokiais budais pro
naujiname senus.
pstsjnanja W09eDentistas
nežino.
kyti a š pa
1^1 Lafayette 4323
tuvėf* aaepl«1a»»9Prrkėle savo ofisą IŠ Brtgitton
teguojami svetimi elementai,
tarnausiu
Advokatam* ir daktarams, biznie
2337
5.
teavitt
Str.
1
aMaal* * a i « H « • >
Fark py ųum.
kogeriauriams ir veikėjams, perkantiems Ir
'fei.
RooMveit
8982
visuomenė
tam
vargu
pagel
^įsacktt.
•
2245
So.
Ual&ted
Street
aia.
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Dr. CHARLES S E G U
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3 augscių muro namas, trys pagyvenimai, - akmens
frontas — maudynės, elekffo
šviesa, » taipgi 2 angšcių me
džio namas ant to paties lo
to. Bandos neša pef abu na
mu $90 i mėnesį. Prekė tik
$9,000. Sii $3,000 gali nupirk
ti tą namą.

METINIS PIKNIKAS
Ned. Rugpjūčio-August 3, 1924

M. J. KIRAS R. E.
rMPROVEMENT CO
3335 So. Halsted Street
Tel. Yards 6894

Darže, Riverside,

C.P. SUROMSKIS & CO,
v

REAL ESTATE

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
gi ir vįsokius biznius.
Darfeą ai liekam greitai,
pigiai ir gerai.
Kreipkitės:

'352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard.9641]

t

PARSIDUODA medinis namas ant
8-jų pagyvenimų Jabai g«roj vietoj,
priešai* HetuviSka bažnyčia. Karstu
vandeniu šildoma. Ras nori ta bargena, kreipklties pas savininką
1513 So. 49-th Court
Cicero, IU.
Ant 2 Inbtt.

PRAD2IA 11 VAL. RYTO.
»

Visus kviečiame "Draugo" prietelius ir

REAL ESTATE

IEŠKANTIS PIRKT NAMO
PAMATYK 726 W. 21 ST,

>»

iŽS^iSJf54

rėmėjus atsilankyti į šj linksma piknike.

Kviečia "DRAUGO" BENDROVfi.
•*.

M

ĮMOKANT VIENA
TŪKSTANTI.
Nupirksi 6 pagyvenimų na
rną kuris randasi netoli &v.
Jurgio bažnyčios. Teipgi sa
vininkas mainys ant bile ko
kio biznio. Priims lotus uz
pirma imokėjima.
C. P . SUEOMSKIS
3352 So. Halsted Street
Tel. Blva. S641

mainom ant
kreipkitės:

Perkam, I
'parduodam I
mainom
namus ant *
f&rmų,
ir
farmas ant
namų. Vi
sokius biz
nius, bučer
nes,
gro*
sernes, au
tomobilius
ir
lotus
namų. Su reikalais

3404 S. MORGAN ST,
Tel. Yard* 1571

go pikniko. Sakosi, ptorody- vai. vakare Dievo Apveizdos ra vadu kavalerijos divizijom.
Ar žinai kad Helmar Turkiš
sįę, visiems, kaip reikia, to* j par. mokykloj.
kiame susirinkime pasilinks
Kviečiami yra draugijų at ki oigaretai tampa populiarišminti, padainuoti.
stovai skaitlingai susirinkti, kiausi tarpe, lietuvių užtat
PIRKTL PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
Reikia pripažinti, kad kjj nes yra daug svarbių dalykų kad jie turi gera skoni ir
PAS MUS. TAS JUMS BUS j
Valdyba. | kvapsni 100% Turkiško Taba
Vyriai, taria, tai jau ir išp'Jdo. aptarti.
ANT NAUDOS.
DIDELI BARGENAI
ko? Pamėgink pamainyti ant
VADINA PAGONIŠKA
GEN. SHERIDANO
Liet. Teatr. Dr-jos šv. Mar Turkiško Tabako o tikrai bn.
LABDARIŲ REIKALAI.
2 flatų mūrinis namas, mo
NACIJA.
STOVYLA.
(Apgr.) derniško stiliaus ant Wintino
pusmetinis
susirinki si patenkintas.
cbester Ave. arti Garfield Bul
Liksma naujiena.
mas, įvyks šeštadieny liepos
' Vienas Brblijinio "institu
varo,
namas 5x6 kambarių.
Oenerolo Sheridan atmini
Ažalo trim ingai ir grindis.
i r ! H ) d. 1924 7:.'J0 vai. vakare
to'> Chicagoje mokytojas pry- mui Lincoln parke pagamin-' Visiems
Labdariams
Du centraliniii
apšildomi.
Šv. Jurgio parap. svetainėje
čeris Su v. Valstybių, naciją ta puošni jo stovykla, kuri to- brangiai visuomenei.
(i'arad£ius. 30 pėdų lotas, sis 809 W. 351h St., Chicago
32
place
ir
Aubufn
Ave.
Vis!
bargenas
už $12,500.00.
Namo statymo komisija tuvadina pagoniška.
Tai dėl mis dienomis iškilmingai ati
TeL .Toulevard 061X ir 0774
PADAROM
PIRKIMO IR PAR
rejo tris susirinkimus ir galu^ »*«•* malonėkite susirinkti,
to, kad rugsėjo pradžioje šį dengta.
DAVIMO RAŠTUS.
tinai prieita prie užbrėžto t f c į * * h u s * M * svarbių reikalų
BARGENAS.
met, paskui gal kas metai, S. j
Naujas " S u n P a r l o r " dvie Pasekmingai siunčiam pinigus ir
*
Parduodam Laivakortes. •
Valstybėse
ivyks visoj šaly NUSKENDO GYDYTOJAS. kslo, prie pienu sudarymo, (aptarti ir išgirsite apie drau- Už puse prekės parduosiu bu- jų flatų ant Garfield Bulvaro M • a i — — r o — — — ^ ~ j — — — — m
1
gijos
stovį,
nes
bus raportas čeme — groserne - vyras su po o kambarius. Dviems ka
Pirmieji
pienai
liko
pavesti
militarinė ir industrinė možeistas. Antrose rankose per rams mūrinis garadžius; tik
iš
pusės
metų
duotas,
peržiu
padaryti
arkitektui
p-nui
Žal11 metų, galėsite suprasti ru tai reikalinga $4,000.00 easli.
bilizacija.
Ir dar dėlto, kad
Ties Franklin st. Chicagos
si biznio.
rėjus Dr-jos knygas.
SHEENAN - W I T 0 U S & CO.
Suv. Valstybių ^Kongresas iš- upėje maudantis
nuskendo dokui ir rasta, kad daugiau*
828 West 31 st Street
P.
K.,
rast.
nebus mainyta. O kaip bua
skyrė japonus.
Įjr. F . J . Freeman, 45 m.
1654 West 63-rd Street
PAfcSIDUODA
gatavi, tada bus nuvežti jo
TeL Prospect 1910
Bučemė Ir grosernėžoso W. 23 Str.
Mes skolinama
ant
pirmų]
RRIGHTON PARK.
u/
tikrą
našiu
lymą
galima
nupirk
[morfclčių.^,
Mirė
ligoninėj
andai
plėši{malonybei
Kardinolui
Mun.
j
MOKYKLŲ TARYBOJE
Mes taip pat
ti Ir su namu. Galiu mainyti ant lot
o
a
r
t
m
n
mo
kų
pašautas
poliemonas
negi
delem.
Perkame
ir Parduodame pir(
PAPIRKIMAI.
8-tą Labd. Sąjungos
kuomi
I
" ^ ^ ," e
l
Inus morgičios.po $500.00 ir aug-j
*
,
) Biznis gerai išdirbtas, randasi lieKadangi J o malonybe Kar
ras James Williams.
ločiau.
turės susirinkimą ateinančia* *«viu apgyventoj apieiinkėj.
Norlpt platesnių
informacijų]
dinolas leido statyti ligoninę me sekmadienyje (Rugpiučio I Parsiduoda
Paaiškėjo, kad
Cbicącos
dolto,
Atsišaukite
pas kad turiu 2 biz[kreipkitės
pas:
' » » * » • • • • • • > m mmM
sn prieglauda ir pasižadėjo
mokyklų taryboje buvo prak
SA\IXIXKA
2*)) 2:00 vai. po pv>tų Nekal
JUSTIN MACKIEWICH
pasirašyti
ant
paskolos
ii
tikuojama papirkimai.
Tai
to Prasid. parapijos svet.
2210 W. 22 Str.
tuom
peėiu
laiku
žadėjo
padė
pripažino patsai tarybos vice
Malonėkite visi nariai atslti
dirbti
ir
pats
prižiūrės
vi
X Lietuvos Universiteto
pirmininkas, kuomet jau gana
•
lankoti j šį susirinkimą, nes
LL ESTATE LOANS &i
są
darbav
ir
vedima.
Maliava. Aliejus, Elektros, PlumRektoriaus
pagerbimo
vakapergarsiai imta apie tai kal
turėsime daug svrabių daly
bing ir Namams reikalingi daly
INSURANCE
T I R U PARDIOTI TFOJAVS
riem>
pavyko
puikiai.
Profe-į
Taipgi
J
o
Malonybė
pasky.
kai.
bėti.
kų aptarti.
Valdyba.
PI.AYER P1.\XA
2342 So. Leavitt Str.
Radlo [renginiai
šorių,
daktarų,
advokatų
ir
**
Seseris
Kazimi«rietes
vesti
Ift
priežasties
kad
turiu
apleisti,
Būtent, susekta, kad du ta
Prin-nirta maliava e»l. $1.60
miestą, liepos 19 d. parduosiu $700
' • » » < • • • • » • • • • • » • • » fį
! > • • • player pianą su rubleliu, kabinetu ir
NORTH SIDE.
rybos valdininkai pardavinė kJ.:ų garbingi) sveėių buvo įligoninę ir prieglauda. Beto
9S rolėmis už $125 ir $11 storago
mus labai linksma, kad Tėvai
2202 W. 22nd Str.
City
i
jo
mašinistams mokyidose netoli 100. Visi savo kalbose
cha^res.
Tel.
Canal
0456
L. D. K. S. 20 kuopos susi 1.H8U Mil\vatikff> Avo.
l-nios lubos
reiske daug linkėjimų kun. Marijonai neatsisako nuo pavietas.
Itcikalauklte Mrs. Pluezak's player
Prof. Pr. Bučiui. Šiais metais gelbej'jno dirbti Labdariams. rinkimas įvyks ned. liepos 20
piano.
jam suėjo 25 kunigavimo me- * e žada pagelbėti v i s o k i a i d. tuojaus po pam'aldų Šv.
Visokių rūšių pamatyk
DAR JIEMS PERMAŽAI.
budais. Vardan
Labdarybės Mykolo parapijos svetainėje
tai. Ilgiausių metų!
darbuotojų tariu širdingai a- 1644 West Wabansia Ave.
Pranešta, kad kai-kurių .gat
X Kat. Federacijos Chica
l /laikome maliava, aliejų ir lan
3008 W. 59th Str.
Kviečiami visi nariai atsi
cm.
*
gams stiklus, cementą ir pleištevių praplatinimas ir pageri gos Apskritys įteikė didžiai
Kampas Saoramento
r{. Parduodame anglis, karais, to
Tolesniai reikia
patiems lankyti ir kurie dar nepriklau
ar ba.-ketais. Esame agentū
J. A . Leppa, Savininkas nais
Nauji 2 flatų namai 6-6 kam b.
nimai artimiausiomis dieno gerb. kun. Profesoriui $2,000
rų
Valspar
varnlshcs ir Enamcl.
labdariams dirbti, kad savo sote, kviečiami prisirašyti.
BH^hton Parke leiurvais iSniokSmis bus suspenduoti, nes tam čekį.
jiniais.
Vienas is gražiausių
nutarimus atsiektų. Visų p i r
A. Janušauskas, pirm.
Special Bargenai
tikslui trūksta pinigų.
Tel. Canal 5028
valgyklų Chicagoje,
X Lietuvių kolonijos ima mų reikalinga sujudinti visa
Aug-stoa rusies namai, 2 flatų
Motenj
Sąjungos
kuopom
Telefonų
užsakymai
priimami
ir
ka
tik pastatyti 5.6 ir 6-6 kamb.
smarkiau judėti: susirinki visuomenę, kad neatideliotų
pristatomi.
Valgiai
Skaniausi,
Marqtlett«
Manor. Specialus kai
Chicagioj Sąjungiet^s, kurios
Uos
ir
speciales
išlygos ant šių
s
rašytus
prie
labdarių
ir
sykiu
mai, piknikai, bazarai, vaka
namų.
Patarnavimas
manda
rinko apgarsinimus del Mote
rėliai ir t. t. Vėsi vasara tam reikalinga labdariams sujusti.
Bargenai
rų Sąjungos Seimo.
giausia.
'
Y.e
aukas,
kad
išpildytu
labai patogi.
Pasirinkimui biznlavi kampai ir
J
a
u
laikas
yra
sugrąžinti
vi
viduriniai
tusti lotai augstos kleme seimo nutari mg, - da va
sos Lietuviu ApinlinkPj Geriausios
X Wes't* Sidėje prasideda
sas knygutės. Knygutes turi
Bizniui Vietos.
lyti ilri $100,000.00.
Malavojime,
dekaruojame,
Kriauklams, barberiams. kvietdidelis
parapijos
naudai
būti sugrąžintos visos nevė
kininkams,
auto salesrooms, garaMes
tą
viskų
galime
lengvai
Chicago,
m
.
kalsimuojame
ir
popieruo4
džiams,
bučernSms,
hardware ma
Varai vai".
liau kaip liepos £1 d. Sugrą
jame namus.
Padarome
atsekti jeigu mes visi kaip
liavos
ir
rakandų
krautuvėms
ir
Tel. Boulevard 3985 darbą greitai ir pigiai.
žinant
knygntčs,
reikia
turėt!
daugybe
kitokių
biznių.
X Dievo Apvaizdos parapi vienas stotume į darbą i)
Užlaikome maliavų, popieNorint platesnių informacijų
kreipkitės
pas:
ja nedelioj daro savo pikni mus vadovautų viena minti* tvarkoj su apgarsinimo teks.
ru ir stiklu I r t. t.
tu. Knygutės sugrąžinti P-nei
3149 8 0 HALSTED ST.
mirė Lie?x»s 17. *f?4 m. 5 vai.
ką.
ir
vienas
nusistatymas.
ryto 51 mot i.i amžiaus.
Pres. Ramancionis
A. Nausėdienei 917 W. 33-rrt
Kilo is Smalku Red., Seinų
X Bridgeportas gamina ska
Todelgi nuo šios dienos mū
I Chicago, m. Tel. Yards 7282
3002 West 59th Str.
AfiilHEtMMiv Avrataž^rio parap.,
St.
Chicago,
111.
arba
M.
Vai
pią
vakarienę
pasidarbavu
J.įfyveno Ame
šų nusistatymai ir abejonės
Kampas Sakramento
rikoj 3$ mprife Jfe^lto^o narys
čiūnienei 1927 So. 49-th Av*.
siems
per
par.
piknikų.
lai išiena iš mūsų širdžių, o
Polkmonu Susi v f
Cicero, 111. Nuoširdžiai prašot
. Paliko ili.l.'liamc nuliūdime
X West Puti mano apleido darbas tegul eina pirmyn.
=s
moterj Františka \Vabal.
du
me neužvilkti virsminėto pra Telefonas Canal 5395
broliu, dvi seserį. Amerikoje
\p. Joana Useliute, L. Vyčių
Didelis barg«nas visokiu rūšių
Dievui padedant atsieksima
brolj Mateuša, s*>serį Antaniną
nešimo,
nes
jau
programų?
garantuotų
karų. Ismokesčiais
NORINT PARDUOTI I
[35 kuopos darbuotoja.
Kaminskienę:
l.iciinojf brolį
užsibrėšto tikslo.
ar
mainais.
Motiejų, seserj Marijona.
reikia duoti i spaustuvę.
REIKIA
X Chicagos L. Vyčių Aps
Mes perkame k a m s u i Oastt
A. N.
Runas pašarvotas ifi>8 So.
Generalifi Kontraktoriui,
Komisijos narė.
.Rk-lgevvay A\c.
Pinigai skolinami
ant
karų
kričio raštininke išrinkta p.
statytojas ir senų namy
Laidotuves įvyks PanedeJyje,
cuomet jus jais jau važiuosite
Liepos 21, iŠ namu 10 vai. bus
Elena Batrukonaite.
taisytojas.
Jei nori parduoti: namą,
atlydėtas j Aušros Vartų par.
8319
West
24-th
BtreH
X " l ^ r a u g o " pikniku visi
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
AR ŽINAI KAD
SHERMAN AUTO SALES Uotą, biznj, rakandus, au
gos pamaldos už velionio siela.
Chicago,
m
tomobili, patelefonuok
įdomaujasi. Kolonijose
jau
r\^ Sulyg paduotu žinių iš Vien4614 So. Ashland Ave.
P o pamaldų Ims nulydėtas f šv.
Adalberts kalines
Nuoširdžiai
Blvd. 8778.
"Draugui":
pardavinėjami tikietai. Kuri DIEVO APVEIZDOS PAR. nos kad tenais dvi moterys
kviečiame visus gimines, drau
Telefonas Ganai 7233
gus ir pažįstamus dalyvauti šio
Roosevelt 7791
kolonijų
dar
neturi,
kreipkigenerolai Raudonoj Armijoj i J
se laidotuvėse.
tės į " D r a u g o ' ' administraci
Arba teikis atvykti pats
Kat. Federacijos 15 sky J ų pavardls yra Urvantzeva
Bemkite tuos biznierius, ku
Nuliūdusi, Francis vVabal joMaliavojimo
Kontraktorius
ja
riaus
susirinkimas
įvyks ir Bullye? Pirmoji tarnauja
ir Poperos Krautuvėj rie dažniausiai garsinasi dien
\ X L: Vyčiai laukia "Drati- šiandien liepos (July) 18 8 Maskvos farrtflon gi antroji y. j Dažų
Į^-'Sffiffij
CbkBįUL
rašty " D r a u g e " ,

CHICAGO/E

NORĖDAMI

L FABIŪNAS C(L

PARDAVIMUI
BIZNIS

AR REIKALINGI TAU
PINIGAI?

ĮVAIRįlS BIZNIAI

CHICAGOS ŽINIOS.

ABNER H. COHEN

PIANAS

Lietuviškas Restoranas

MORTGAGE BROKER

HARDWARE

NORINT NAMU IR
BIZNIO BARGENU

NICK BARTH
Teaming

L. J. JACOBSON

536 W. 18th Str.

BRID6EP0RT PAINTIN6
& HARDVYARE CO.
3206 S. HALSTED ST.

JUOZ. PRANCIŠKUS
W ABA L

L. J. JACOBSON

ĮVAIRįlS KONTRAK
TINIAI

AUTOMOBILIAI

JOHN G. MEZLAISKIS

. GARSINUS

PRANEŠIMAI.

PETRAS CIBULSKIS

(2334 S. Oakley Ave
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