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MISIJŲ PARODOJE BUS
MEDIKALIS SKYRIUS
-t

Jugoslavijoje Gali įvykti

d

MAISTAS EINA
BRANGYN

Sukilimai

LIETUVOJE

Londono Konferencijoj Sustoję

VILINftJI ATVADUOTI
RINKLIAVA.

Derbai

WASHINGTON, liep. 22.—
TAIP IŠSPRENDĖ ŠVEN
Darbo departamento statisti
TASIS T Ė V A S .
KLAIPĖDĄ.—Šįmet RamLONDONAS, liepos 22. — jie okupuotės, turės eiti ša
kų biuras praneša, kad mais byno kalnei susirenkame i š vi
Santarvės valstybių konferen lin.
tas pastaraisiais laikais pra sos Lietuvos kampų, išskyrus
.Skyriui sudaryti paskirtas
cija kejinta diena nepasistudėjo
eiti
brangyn.
Amerikoniški delegatai kolkomitetas.
mūsų sostinės Vilniaus ir Vil mia
pirmyn svarbesniuose
kas anglų ir franeuzų tarpan
niaus krašto lietuvius.
Jie klausimuose.
nesimaišo.
B i t prni;.fjtoma,
ROMA, liepos 21. — Jubi
GRAIKŲ KABINETAS negalės dalyvauti šioje visuo «
Konferencija sustojo veiku kad jie be to neapsieis.
Jįe
liejaus Metais arba .Šventai
tinoje tautos
šventėje, juos
ATSISTATYDINO.
AREŠTUOJAMI K O M U N I S T A I
siais Metais Vatikane, kaip
dar negalutinai džiugina mū si iškėlus Rhinelando ir Ruh- ims abi pusi taikinti, pasiųlys
U T E N A I , liepos. 21. — At sų sunkiai iškovota laisvė. Jie ro geležinkelių kontroliavimo bent kokį kompromisą.
žinoma, bus surengta misųu
VIENNA, liepos 22. —Ju kabinetą, kurin neturės ineiti sistatydino graikų kabinetas, šiandien randasi žiaurioje le klausimų.
paroda.
Toje pyarodoje. vie
Francuzų nacionalistų spau
Pagal
ekspertų
planų,
tuose
nas svarbiausiu
skyrių bus goslavijos ministerijų kabine nei Pašič, nei kiti buvę ininis- kuriam pirmininkavo premie- nkų okupacijoje.
Lietuviai
da Paryžiuje veikia prieš vi
kraštuose
visi
geležinkeliai
Medikalis Skyrius, Tas sky tas su promieru Pašič atsis teriai, išėmus vieną užsienių ras Papanastįasion.
neša ten tokių ver,gijų, kokios
sokius kompromisus.
Pažy
turi but grųžinti vokiečiams.
reikalų
manisterį.
tatydino.
Tečiaus
darlnjojarius parodoje užims antrąją
Tai įvyjko po begalo triukšr mūsų tauta sunkiausiais ver
*Su tuo pilnai sutinka Angli- mi, kad Amerika su Anglija
Kaip . Pašičui, taip kitiems mingos parlamento
vietoj. (Taip išsprendė šven- masi nepaleisti parlamento ir
sesijos, gijos laikais dar
neturėjo.
mėgina palaidoti karo kontri
tasis Tėvas.
Nes misionie- neskirti naujų rinkimų šiais ministeriams begalo priešin kurios laiku buvo muštynės Šiandien ten, mūsų broliai, lija.
Mėgina
atgaįvinti
Bet Francija griežtai prie bucijų.
ga opozicija.
rių sveikumas y r a svarbiau neramvbės laikais.
ir keletas atstovų skaudžiai kad jie pasisako \ lietuviais
šinasi.
Sako, franeuzai, ne Vokietijų ir grųžinti jai seną
Praneša, kad
Jugoslavijoj sužeista.
sias dalykas misijų
pavyki
Spėjama, kad nauji rinkit'i
esų, sodinami į kalėjimus. Mo
betekę tuose kraštuose gele sias sienas. Tai nesulaukiniai valstybei gali atvilkti ne- komunistai smarkiai veikia,
mui.
kyklos uždaromos, mokiniai
žinkelių kontrolės, nebeteks mas! pareiškia nacionalistai.
laimių.
dali susiremti par- Kadangi jie pjatys vieni yra
Galybė pavojų.
McADOO PARYŽIUJE. suki sami i kalėjimus. Savo
tijos ir iš tų susirėmimų gali menka spėka, dėlto jie mėgibroliams 'Vilniečiams negalim vičiui, jie turėtų progos sukel ir p.-lė Žebrauskaitė galės pa
Yra žinoma, kad misionie Jdlti pavojus pačiai valdžiai. na prisišlieti prie opozicijos.
riaušių, silikti.
PARYŽIUS, liepos 22. - r leisti toliau taip vergauti. J ų ti per vizitacijas
Ar ilgam laikui iš
riai nekalturingose šalyse, yKaralius Aleksandras pre Pastarųjų net finansiniai ro
ičonai ativyko McAdoo, kurs j išsiliuosavimui turime daryti primesti visų kaltę lietuviams trėmimas sulaikytas dar neži
pač tropikalėse pasaulio da mjero Pašiėo atsistatydinimų mia.
Šiemet ir paskui
skelbti pasauliui, noma.
demokratų partijos konvenci visų galimų žygių.
lyse, kiekvienam žingsny su priėmė ir tuojaus
Pagal naujausių žinių, vipakvietė
Charekteringa, kad ištrem
darbavosi visoje Lietuvoje daroma Vil kad lietuviai maištininkai.
tinka pavojų savo gyvasčiai parlamento pirmininką Jova- Soj Jugoslavijoj komunistai joje Xew Yorke
vadavimo
rinkliava
ti butą numatyta ir daugiau
patekti kandidatu į preziden niaus
ir sveikatai.
Misionieriams novičų suorganizuoti
naujų pakėlė propagandų- prieš mo
(rankius).
Klaipėdos kraš LEIDIMAI EMIGRANTAMS. asmenų.
tus.
nuolat grųsinia įvairios epide kabinetų.
narchijų.
Dėlto, jie visur aJ i s sakosi stipriai stovįs už te ji bus vykdoma nuo birže
mijos, nuodingi kirminai ir
Yra žinoma, kad Jovano- reštuojami. Neramybės siau
SUKONFISKAVG.
lio mėn. 20 d., iki liepos mėn.
Kadangi Vilniaus ir Naukandidattų
Davis.
vabzdžiai.
Misionieriai nuo viė mėgins sudaryti koalicinį čia visoj valstybėj.
20 d. Prisimindami ta jų sun gardo vaivadijose yra emigra
tų pavojų ne vien sav<> turi
Valdžios įsakymu birželio
kių padėtį, aukokime kiek ga ntų, kurie neturi teisės gauti
apdrausti, bet ir pačius gy
13 dieną rytą policija sukonUŽ MEKSIKONŲ
lėdami jų išsiliuosavimui. Vil Lenkų pilietybės, tai Lenkų
ventojus.
fiskavo paskutinį "Lietuvos
VARŽYMĄ.
niečiai reikalingi moralės ir vidaus reikalų ministerija iš
Tam tikslui
reikalingos
Kelio'' (data birželio 15 d.)
materialės paramos! .* Mes leido įsakymų kuriuo emigran
N E W YORK, liepos 22. —
priemonės ir vaistai, reika
numerį, u i straipsnį "Antrie
1 d. turi
visa tai jiems suteikfcfme s*vo tai mlo rugpiučio
'\
Salų EHis aplankė Darbo se
lingas medikalis mokslas ar
ji kryžiuočiai."
gauti specialius emigrantų pa
nors ir menkomis aukomis.
kretorius Davis, kur atrado
ba nors jo pažinimas.
sus.
SMARKI VĖTRA.
Jvitas laikraštis šaukia val rrįažą skaičių ateivių ir paten
T E H E R A N A S , Persija, lie
Medikales instrukcijos.
VYSKUPAS VIZITUOJA.
pos 22. — Čioifei ir apylinkė džių pakelti kovų persų dvasi kinančias sąlygas.
Sekmadienį buvo labai kar
Kuomet misionieriai rengia se paskelbtas karo
MIRE MOKINYS.
Sekretorius pareiškė, kad
stovis, škiams su jų išgalvotais " s t e Vilniaus Vyskupas Matule
šta diena. Vakare po karš
si tolimon kelionėn misionie- kurs tęsis ligi to laiko, kuo Imklais." Pažymi, kad P e r - ' j i s stovi už meksikonų ateivių
vičius šiemet pats vizituoja
Birželio 12 dieną pasiminė čių kilo didelė vėtra su griau
riautų. t a r p kitko jie apturi met politinė situacija bus pil sija nekuomet nemirs majo Varžymų.
lietuvių apgyventas parapijas Mokytojų seminarijos I I kur stiniais ir lietum.
Daugybė
medikalių instrukcijų.
Tam nai prasiblaiviusi.
Agitato ro Imbrie darbų, atliktų Per
o gudų ir lenkų parapijas pa so mokinys, Jonas Gaidys 20 namų rusių užlieta, dfeug nuosių žmonių tarpe msionieriai riai prieš įstatymus ir tvarkų sijos naudai.
PARYŽIUS, liepos 22. į-*
vedė lankyti Vyskupui Mi metų amžiaus.
turį but ne vien dvasios, bet susidurs su mirties bausme.
Patirta, premieras Herriot su
CHICAGO. — Šiandie ry
Tardymais susekama tas,
chalkevičiui.
ir kūno gydytojai.
Laikraščiai, kurstų ' žmones
si rašinėja su bolševikų komi
tą, anot oro biuro, pramatomi
kad patys persų
dvasiškiai
KOL
KAS
PALIKO.
.
"Dziennik Wilenski" tokiu
*•
Ypaė pagonų šalyse medi^ prieš valdžių, bus uždaryti. sukurstę fanatikus prieš a- sarų Tehitcherin.
griausmai, paskui giedra ir
1
.
Vyskupo
elgesiu
labai
nepa
Vieši
mitingai
neleistini.
kalis mokslas misionieriams
kiek vėsiau po karščių.
merikonus.
J ų " stebuklin
Del
griežto
nusistatymo
gi
Miesto tarybos salėje, Chi- tenkintas ir reiškia nuomor
Vienas laikraštis pažymi, go j ' ' vietoj šalę vienos fontareikalingas. Kitaipgi jie to
nti savo teises ir del kai-kuse* šalyse greitai užsikrėstų c- jog persu valdžia anksčiau ar nos vieton pasveikti/ viena mo eagoje, projektuojama parū nės, kad turėjęs! įvykti tik at
PINIGU KURSAS.
ri,ų
pažangesniųjų
Seimo
na
virkščiai,
nes
esą
Vyskupo
Tuo
vėliau turės deciduoti apsau teris ir vienas vaikas mirę. pinti radio aparatas.
pidemijomis ir išmirtų.
rių įsikišimo Laikinojo Vil
Lietuvos 10 litų
$1.00
met daugelis chicagie&u. gir Matulevičiaus įdrąsinti lietu
goti Per si jų nuo gėdos, kai
Dėlto, amerikonai įskųsti už
4.34
Komitetas.
j
viai galį vietinius lenkus ir niaus (Komiteto pirm. Dr. D. Anglijos sterl. svarui
kad majoro Koberto Imbrie
dėtų ginčus ir barnius.
1'Ontanos užnuodijimą.
Alseikai ir jo žmonai med. d- Francijos 100 frankų 5 J 1
sumušti.
Medikaiiui -Skyriui sudaryti nužudymas. J u k tai priešsvoTai svarbiausioji nužudy
rei Alseikienei, leista pasilik Italijos 100 lirų
4.26
parodoje paskirtas komitetas, timšalių fanatikų gaujos dar
. Viename- ikliube plėšikai nu
Mat,
kas
kuo
serga,
tas
tuo
mo priežastis.
17.95
kurin ineina katalikiškų uni- i a s .
žudė žmogų, kurio viena ran ir skundžiasi. Lenkai ir čia ti Vilniuje. Yra vilties, kad Šveicarijos 100 fr.
Tos rųšies žmogžudys
V versit. profes. Komiteto- pir tės retas atsitikimas Persijos, Be to, nužudymo kita prie ka buvo suparaližiuota ir ne norėtų išnaudoti bažnytinius
mini rsku paskirtas prof. Au- istorijoj.
Tos rųšies pikta žastis, tai politinė agitacija galėjo jos pakelti plėšikams reikalus saviems tikslams. At
tiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
prieš
svetimšalius,
ypač
ame
liepiant.
gustino, katalikiško universi darybė, atlikta p i n o
silankius
.Vyskupui
Michalkešimto
teto Milane rektorius.
metų, praktikaliai Persijų pa rikonus, paskleista persu, par
lamento opozicijos.
davė Rusijos vergijai, i
• i

PARLAMENTO PIRMININKAS SUDARYS MINISTERiy KABINETĄ

(r

Teherane Paskelbta Karo
Padėtis

•

i

Siųskite Savo Giminėms

PROTESTANTAI PROTESTUOJA.

VOKIETIJA BIJO AMER. DOLERIO DIKTATŪROS

•Vargiau ką; atliks tuo klau
simu parlamentas, nes BavaBERLYNAS, liepos 22. — ( lį darbininkų streiką prieš dorija turi nuosavą legislatyvį Tikėtasi, kjadi Vokietija džiau lerio diktatūrą.
i—
DUBLINAS, liepos 22. —
gsmingai priims Amerikos pa Finansininkai,
industrininPirm penkiolikos metų Ang
BERLYNAS, liepos 22. r - kuna.
skolą remiantis ekspertų pla- ; kai ir didieji verteiviai laulijos vyriausybė čionai įkūrė Iš kalėjimo Bavarijoj paliuoLondono konferencijos
mokslo kolegiją. I r tai įstai suotas jaunas radikalas, įžy SUSITAIKINTA PILIEČIŲ nais, kuriais norima patvar-jkia
PAKEITIME.
kyti finansus ir ekonominę pa pavykimo, gi amerikoniškoje
gai išleido didesnes pinigų su mus poetas ir dramaturgas.
dėtį taip, idant butų galima paskoloje mato tikrąjį šaliai
mas, negu Airijos katalikiš Jis kalėjiman keletai metu*buKONSTANfTINOPOL, lie atmokėti beribę karo kontri išganymą. Jie sako, kad ame
kam; universitetui, kur airiai vo nubaustlas už dalyvavimų
rikoniškas doleris apsaugos
i
katalikai apturi mokslo laipsr revoliucijoj, kuomet anais me pos 22. — Po ilgai vedamų buciją,
Tuotarpu dalis vokiečiai, na šalį nuo finansinio krizio.
tais radikalai mėgino pagrob derybų pjagaliaus turkai su
nius.
graikais susitaikė, kokiu bū cionialistai, reakcionieriai ir
Ypač vokiečiai komunistai
Aįrijos cvaldžia dabar iš ti valdžių*
du pasikeisti nuosaviais pilie radikalai, kelia smarkią kam begalo smarkauja prieš prasprendė tą kolegiją
sulieti
Parlamente skaitytas jo pa čiais.
paniją amerikoniškai pasko matomą amerikonišką pasko
krūvon su katalikišku univer
reiškimas, kaip Bavarijos ka
Mažojoj Azijoj ligšiol yra lai.
lą.
aSkoma, komunistai tu
sitetu.
lėjimuose brutaliai apsieina- užsilikusių graikų, gi Traki
Šaukia: "Mes stipriai pa- rį instrukcijų iš į Maskvos.
Protestantai
(anglikonai) < ma su kaliniais.
joj nemažai turkų. Dėlto tie siryžę priešintis visokia^ ame ^Vokiečiai komunistai pažy
profesoriai dėlto kelia prote
Prašo parlamento leidimo kitais bus sumainyti.
rikoniškai dolerio
diktatū mi, kad Vokietiją norima pa
stus.
•
siųsti ten kaliniams maisto,
daryti Amerikos ir Francijos
rai ! "
i WASHINGrTON, liepos 22. nes daugelis
kalingų tiesiog . JTOICYO, liepos 22. — Lie
Kuomet reakcionieriai Sau kapitalistų žaliosios medžia
Pnaneša, progresyvių politi- t badu marinama.
Tuo tarpu pos 11 d. nuskendo vienas ja
kia prieš Londono konferenci gos kolonija. Maršalas Foch
nei kampanijai reikalinga 2 į kalėjimų viršininkai pašalinio ponų garlaivis. Žuvo 57 asjos sprendimus, radikalai pa- pastatytas žiūrėti ir ginti tų
žymi, kad jie sukelsiu genera- kapitalistu; interesus.
milionai dolerių.
maisto kaliniams neperduoc^. menys.

PASAKOJA APIE BAVA
RŲ BRUTALUMĄ.
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LIETUVĄ

PINIGUS
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P E R

DRAUGĄ

JJ

NES, MDRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS** siunčia per didžiausią Lietuvos
banką — ŪKIO BANKĄ.
m "DrUUGAS** siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
"DRAUGAS," PUBL. CO.,
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, UI.
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK.
Sekmadieniais uždaryta.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimi

i
furttje, &et birvo lat^i nupuoA. f. Baltutis. reilkift: pamatyk Neopblį, o U j i m a s jame &ana žymus, čia
le doroje.
paskui įnirk. Išffesų, Neapolis Šimtais atvyksta iš visur ke*
lt kBudtots PO PASAULĮ
#rie Vfcravijo.
miestas yra labai gražiojie vie liaunfokų, kad pasigėrėjus
LIETT/*0» BJI01fOMI*tfS STIPRĖJIMAS.
toj. Neapolis užteka apsupta NeaporfG #iėfinkes grožė, o
Esant Neapolyje, būtinai
Iš
Italios.
Nežiūrint lenkų, pažangiečių, liaudininkų fr Wtų mirties
ypač
pamatyti
Vizūvijo
neužEina kasdieną išskyrus nedėldieniua
aukštais kalnais. Į pietus ranreikia atlankyti rūkstantį Ve
Metama .."
$6.oo I pranašų, Lietuva v i s g i ne tik išsilaiko, Dėt dar stiprėja.
Iš Aleiandrijos, Egipto, iš dasi graži sala Kapri, o iŠ ry- gęstanti krasnį.
zuvijų. I? ^ tos progos ne
Pusei Mėty
fS.oo Į Politiniais laimėjimais netenka pasidžiaugti, nes tau* refkt$ keliavau laivu į Neapolį, Ita tų matosi padanges siekiantis
Neapolis dalijasi į dvi dali.
praleidau.
Ui prenumeratą mokasi iikaino. Lai-j i o kartų didesnės armijos, negu dabar turime. Tėd tė val liją gegužio 8 d. Į Neapolį 6 t - f m £ f e i M g k d s k t o l n Ė S
f^į^ Naujas ir senas. Senas Neapo
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, ^ ^ ^ ^ UetxLYi
^ ^ k a d j J^ Lietuva dar nėpaliftC*UOPrie kalno Vizuvijaus ga
r
vykau gegužio 12 d. š . m .
ne nuo Nauju Metu. Nonnt permai~
lis
i|rodo
gana
primityviai.
tis Vezuvijus. Neapolis gyven
lima davažiuoti gelzkeliu ar
nyti adresas visada reikia prisius- ta IŠ lenkų Vergijos. Kultūrinis LietUVOs augimas datfgėl?
Gatvės
labai
siauras.
Žmonės
Neapolyje.
tojų turi apie 900,000. Kadan
ba automobiliu. Ant pat kal
ti ir senas adresas. Pinigai geriau- patenkina ir džiugina, nors jis dar ir netobulai vystosi: nes
A
ji
.
.
.
.
gyvena
mažuose
kambariuose,
Lf
x
0
t£nkamo aitB M
Neapoliečiai turi priežodį: gi jis yra vienas iš svarbiau- °f
. purvini.
. . . T>
. + - no važiuojama elektriniu tra
Jie
tamsta
ir
Paty;
a Vidi Napoli e poi mori", ką
sių Italijos portų, tadgi ir ju- gyventojai * taipgi Jtfbai ne mvajumi. Bet prie paties Vibos mokyklų. Be šitų mokyklų neįteiksime liaudžiai tinkamo
zuvijaus dar reikia "eiti apie
DRAUGAS PUB. CO.
ginklo, su kuriuomi ji sumaniau organizuotų ir kurių savo pa
švariai gyvena. Daug ten yuždavinys - finansuoti dirvos našumui kelti, jos išdirbataui
15 minučių. Žinoma arti la
togesnį materialj gyvenimą.
fk įVairiiį elgetų gatvėse. Nau
2334 So. Oakley Avenue
Sunkiau buvo ekonominį gyvenimą iš anarkijos ir vi tobulinti. Jis įsteigti pavėluotas, bet reikia tikėtis, kad šio
bai negalima prieiti. Tik apie
jas
Neapolis
turi
gana
daug
Chicago, Illinois.
suotino suirimo įstatyti į normales vėžes. Mat šitoj srity ne mis dienomis pradės savo operacijas. Paleisti kreditai žemės
200 pėdų atstu. Vižuvijo pats
gražių
namų
ir
yra
švariai
už-*
TėL Roosevelt 7791
gana gražios lietuviškos širdies ir gerų norų bei išmanymo. ūkiui bus gaivinanti jėga, didinantį jo pajamas, Įdėti kapita
krosnis panašus į lakomotivo
laikamas.
Sugriautam rūmui atstatyti reikia daug medegos ir ilgo dar lai, pritaikinti ūkio reikalams, teigiamai atsilieps į šalį, kas
kaminą, kuris beparstojimo
Neapolyje
išbuvau
tris
die
bo. Darbininkų buvo, bet medegos, t. y. pinigo, labai stigo. duos progos ūkininkams pajausti bailko valdybos ir vyriau
ūžia ir meta iš gelmės žemes,
NEMELUOKIT!
nas.
Atlankiau Šv. Martino
sybės
artimą
bendradarbavimą".
Trūkstant kapitalų, Lietuvos atsistatymas ėjo lėtais žings
durnus, ugnį ir pelenus su sie
trapistų vienuolių bažnyčią,
ra. Ma-n ten es'attt, apie porą
KA&
tARPlIttNKAUS?
Chicagos Socialistu Są-gos niais, bet tvirtais ir tikrais. Smulkioji pramonė visgi auga.
kuri dabar randasi valdžios
Žemės Banko valdytoju prezidentas paskyrė politinės rankose. Tl'en ištikro yra ne-karių su dideliu trukšmu iš
oficialis organas daug karty žemės ūkis jau pasiekė prieškarinį lygį. Bet to neužtenka.
KARVELĮ, jauną vyrą, didelį apkainuojamų senovės gražių siveržė didelį kamuoliai durnų
pasižymėjo nesąmonių, melu, Kas iš to jei ūkininkas šiandien gaunu pajamų nemažiau ekonomijos daktarą TttBĄ
su ugnjmi. Žiūrint į Vezuvijo
šmeižtų skleidimu prieš Lie kaip prieš karą gaudavo, jei dabar jis turi žymiai daugiau patriotą, žmonių prietelių.
paveikslų,
o
ypač
iš
Marmurą
Dr. Karvelis pasižymi nepaprastais finansiniais gabu iškaltu įvairių' stlovylų ir au krosnį net baisu darosi ir ne
tuva ir Lietuvos valdžios at išlaidų, nes visi jam reikalingi pirkiniai, fabrikos gaminiai
norams prisimena šventame
stovus, bet paskutiniu laiku dabar kelis kartus brangesni negu būdavo prieš karą. Bene mais, darbštumu ir geležinė energija, šiai vietai "jis pui kurų.
"rašte Kristaus apsakomą pra
jos visiškai t4 iš didelio rašto labiausia mūsų ūkininkas kentėjo del stokos kreditų savo kiai tinka, nes ūkio reikalų finansinę dalį jis geriausia pažįs
Iš Neapolio nuvykau į Pam- garą.
ta, nes ir daktarišką disertaciją Breslavo universitetui jis
išėjo iš krašto'\ Kasdien Lie- ūkio atstatymui ir pagerinimui.
Nežiūrint tų skaudžių trukumų, šimet Lietuvos išvežimai rašė apie Lietuvos žemės reformos finansinę pusę. Finansinių pei, kuris netolimai yra. /
"Taip pasigerėjęs Neapolio
lavoje visi dalykai (m. p.)
Miestas
Pompei
buvo
gar
apielifftkėse grožiu ir gamtos
eina blogyn ir blogyn", ra viršina jos įvežimus, išskyrus tik vieną balandžio iriėnesj. 6te patirimų jis įgavo vesdamas Berline L. Ūkio Banko skyrių,
sus Rymenų laikais. Jame
šo "Adelio'*'' mokslo socialis gužyįe iš Lietuvos išvežta prekių už 24,242,200 litų, o įvežta dalyvaudamas tarptautinėse ekonominėse konferencijose ir
"stebuklais", gegužio 16 d.
žydėjo
pramone,
mokslas,
dai
už
20,076,800
litų.
Tad
mūsų
Tėvynės
eksportas
geguži©
galop Finansų Ministerijoj Kaune. .
tas, pasivadinęs "kunigu".
išvykau į umžinąjį miestą
lė,
o
taipgi
ir
ištvirkimas.
Bet
mėn. praneša importą 4,165,400 litų, arba virš #0,000 do
Žemės Bankas suorganizuota tik su pusė miliono dole
Romą.
\
lerių. Rudeniop tikimasi daug didesnio eksporto, nes laukus rių pamatinio kapitalo. Tad kol jis neišsiplės ir neišąugs į 79 metais po Kristui, buv<>
Kad socializmui Lietuvoje nuvalę ūkininkai turės ko parduoti. Kiek Lietuvos eks
milžiną, tol sunku tikėties, kad jis galėtų šimtus tūkstančių didis žemės drebėjimas ir Vi
"eina blogyn ir blogyn", tą portas praneša jos importą, tiek padidėja Lietuvos aukso
zūvijo išsiveržimas, kuris la
ūkininkų patenkinti.
galima pripažinti; tą visi uia- išteklius, t. y. tiek paleidžiama naujų litų apyvarton. Lie
Nedideliam bankui kiekviename miestelyje turėti savo va užpilė miestą Herculanum,
to, tą visi žino. Bet socializ tuva kenčia del stokos pinigų apyvartoje. Sitų pinigų juo
ikfriĄ ftotų labai brangu, ftad išvengus bereikalingų išlai pelenais užklojo miestą Pammas tai dar nėra Lietuva. So daugiau bus, kuo Lietuvos ūkininkai daugiau produkuos ir
dų ir neapsunkinus ūkininkų procento didumti, manoma nau- jjejų. Kada pasiliovė žemės Suv. Valstybių svečiai.
cializmas, kaip rytmečio ūka daugiau produktų užsienin išvež. Kad ūkininkai daugiau pro
doties pačių ūkininkų suorganizuotais kredito kooperatyvais. drebėjimas ir nusiramino Ve
Anglijos fcaro laivų Vskadnos,
išsisklaidys susipratimo dukuotų, reikia kelti ir modernizuoti jų ūkius. O šitą uždavinį
Vadinasi tarp Banko ir skolininkų tarpininkaus pačių žmonių zuvijus, žmonės nustebo pa v ra, grįždama Europon aplan
ir mokslo saulutei pakilus, b e t u ^ ^ ^ s t o k a re ikalingų kreditų.' Kad pribuvus ūkiniu
matę viduržemio jurą dvi my kius Didž. Britanijos domini
atstovai Apie tai p. Trimakas "Lietuvoj" rašo:
nuo socializmo žlugimo Lietu- kdimš . p a g d b | Lfcutvos valdžia suorganizavo.
"Tinkamiausias būdas - kreditą paskirstyti pavesti li atsitraukusią nuo savo jas trims dienoms sustojus
vai nei kiek nepasidarys ža
ŽEMĖS
BANKĄ
ŪKININKAMS
PARAMĄ, smulkiojo kredito įstaigų sąjungoms ir jų nariams, ūkinin kraštų, o miestą Herculanum buvo San Francisko uoste. Įlos. Savo galą prijausdami mn
apie kurio tikslus ir uždavinius sutinome iš "Lietuvos" 147 kų liaudies bankam?. Dabar Lietuvoje yra 200 su viršum u- ir Pompejo visai nesimatė iš vyko dideles iškilmės. Įplau
sų socialistėliai netveria pik
kininkų bankų, kurie yra įsteigti su viltimi gauti tvirtos po Javos ir Vezuvijo pelėnų. kiant
numerio (nes Banko statuto dar negavom) :
didysis
krenseris
tumu.
"Žemės Banko tikslas - žemės ūkio kultūra kelti, žemės paramos žemės banke, dalies ūkininkai susijungę ištisu kre* Ir tik tai 1720 metais, kada "Hood" 21 arniotos šūviu
ūkio kultūros sąvoka apima įvairias to ūkio šakas, čia įeina; ctito kooperatyvų tinklu. Jų pagrinde guli savitarpis pasiti kaista teii šulinį, atkasta Her- sveikino Suv. Valstybės. Sa"Visi dalykai", kaip norepavyzdingų ūkių, valomųjų punktų, bandomųjų laukų stei kėjimas ir bendra, žemės trobesių, inventoriaus ir kito turto kulamim, 6 taipgi po kiek lai Hutu - sveikinimu jam atsa
tų socialistų "Kunigas" nei
gimas, pieninių organizavimas, elevatorių statymas, žemės atsakomybė, šie bankai, tam tikrose ribose, nekilnojamu tur ko ir Pampėjo griuvėsiai.
kė San Francisko forto Scott
na blogyn. Tarptautine, poli
Dabar tik dalis Pompejo artilerija.
tine Lietuvos padėtis tvirtą ūkio parodų rengimas. Ūkio finansavimas: žemei pirkti, na tu, atsako prieš kreditorius ir už visus padarytus įžadus ir
ja; santykiai su Latvija, Es mams statyti, ūkio mašinoms, mineralinėms trąšoms, sėklai, užtrauktas skolas. Lietuvos kredito kooperacija grupuojasi gruvėsių tėra atkasta. Būtent, Plaukte plaukia per jūres.
tija, Švedija, Čekoslovakija i* galvijams, paukščiams pirktis, inventoriui įsigyti ir t. t. Že apie du centru; Ūkininkų Sąjungos rentralinį Banką ir Lie senovės f'orum, Jovišo ir ApMiss Lillian, G. ftarrison
mės
ūkio
kultūra
pareina
nuo
kapitalo,
paleisto
tai
kultūrai
tuvos Kooperacijos Banką. Prie Ūkininkų Sąjungos Centrą polio dievaičių šventyklos, ry- užsimanė perplaukti la Maucsu daugeliu kitų Valstybių vis
eina geryn nuoširdyn. Lietu remti. Neturėdamas pinigų geros rųšies sėklai įsigyti, mi linio Banko vienijasi 109 smulkiojo kredito bankai, kurių Imiečių turtuolių namai, krau- lie juros sąsmaugą taVp Frank . ^ ^ .
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vos litai yra pastovus; tą ir neralinėms trąšoms, inventoriui įsitaisyti, ūkininkas priver bendra atsakomybė už savo veikimą siekia 14403,100 litų. tuvės, du teatrai, maudyklės, c i ; j o s i r A n g n j 0 s . P i r m i a u pa.
crvvenamu namu.
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šiaip gyvenamų
namų. To-,'
Chicagos socialistų dienraštis' stas arti žemę paprastu arklu, sėti mažo daigo grūdą. Liks UŽ U. S. Centralinio Banko įžadus, 3.O00.000 litų atsako savo ir šiaiD
n a g i l l s bandymus darė vyrai,
ir jų "kunigas" žino, skelbda netręšta dirva, nederės javai, silpnės ūkis ir neduos lėšų to nekilnojamu turtu susidedančiu iš 135.415.240 litų; Prie ant se šventykluose ir teatruose o dabar juos seka ir mergi
mi rjįrmam puslapį už 100 litų lesniam darbui. Reikalingas kapitalas ne vien tik paukštinin rojo kooperacijos centro prisidėję apie 50 kredito kooperaty rasta daug marmurinių ir bro nos.
$10.30c., nors nominaliai kai kystei, gyvulininkystei, valomiems punktams, bet ir pirkti vų ir tiek pat vartotojų bendrovių, š i š bankas yra mišraus nzinių stovylų, namuos suak
grįsta atgal.
nuoja $10. Lietuvoj koopera aukštos rųšies mineralinėms trąšoms ir ūkio mašinoms. įgy tipo, o pirmasis vienija tik kredito kooperatyvus. Finansuo menėjusių žmoiuų, krosnyse
Japonijos militarė misija at
cija plečiasi; ūkio produktai tas geros veislės galvijas ar paukštis, neturint pašarinių žo ti ūkiai per šiuos bankus - vienas iš tinkamiausių keliiį, į duonos ir kepsnių. Ypač yra
sisveikino su Francija ir grįs
suranda vis naujas užsieny lių arba atliekamo grūdo, gaus džiovą, suliesės ir nustofe sa kurį kaip teko patiirti, p. Respublikos Prezidento skirtas vienas šūo, kuris buvo pririšta namo: rinkas. Lietuvos žmonių tur vo vertės. Nesėjant mineralinių trąšį ir neįdiroant tirikaniai Žemės Banko valdytojas dr. Karvelis palankiai žiuri. Kitose 'tas retežiu, bet nabagas riusitas didėja; piliečių ramybė ir dirvos, nederės javai, nebus ko valgyti, firkti taleriai neduos vaistybėse, pav., Latvijoj, Latvijos žemėfc bankas kredito traukė ir karšti pelen'ai jį į Kongresas.
turtas nuo plėšikų saugoja tos naudos, kuriam jie yra skirti, ir įdėtas kapitalas gulės be operacijas atlieka per smulkiojo kredito įstaigas, žemės ban^ akmeni sūkepino. Yra ten tai
Liepos nL pabaigoj š. m. fnaudos.
ko
valdyba
netrukus
pradės
veikti
ir,
reikia
tikėtis,
laikysiv
pgi
rymiečių
ištvirkimo
pėdmi. Ar tai yra bloga?
vyksta Lausannoje (Šveicari
Žemės Banko platus uždaviniai. Tų uždavinių pasiseki realios bankų politikos žemės ukį kredituojant, kurios senai sakų, kurie rodo, jog rymie- joj) Tarptautinės Są-gos kociai nors stovėjo aukštai kulTyčia skelbiama nesąmonė mas priklausys tikslaus kreditų paskirtymo. Banko pirmas ufcminkai laukia".
il-ĮVai su džiova kongrefeas.
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yra viešas melas ir skaitytoju
Ištisomis savaitėmis dieną ir naktį nesiliovė pagelbos šau
StUd. A. Rubikas.
'
Trims dienoms praslinkus, Valentinas jau ganė de
klaidinimas. Soeialistėlių "Ivu
ksmai. Pirmiau nutildavo mažieji, paskiau ir suaugę. Bu
šimties brolių Vienuolių karves ir neihetė šio savo amato
nigo" "mokslingumui" tikė
vo g'an nemalonių atsitikimu; net motinos vatgė savo kū
>per penkerius metus. Tas gan ilgas, taip vargingose są
dami, pripažįstame, kad ką jis
dikių lavonus. Paskiau kilo maras. Dar nesukako ir me-1
lygose išgyventas, laikas nenuėjo niekafe. Vienuolyno
sako, apmąstęs ir apsvarstęs
tai, o jau dviejų trečdalių gyventojų nebebuvo. Šalis virto
gyvenfirjai, lygiai kaiį> ir gerasis vietos kunigas, buvo la
sako, rašo, t. y. nėra pilnas igdidelė dykuma. Daugely kaimų gyveno vien vilkai ir pe
(Tąsa)
bai patenkinti savo naujuoju įnamiu ir visais bud'ais sten
norantas ir žino, ką sako. Ką
lėdos." Kunigą net šiurpas pakratė. "Nieks nėra* baisiau
gėsi jį ko išmokyt. Tik, gaila, kad jie pats nė kažin-kiek
jisai skelbia? Štai: "Klerika
Ir kunigas tuoj sužinojo visą Valentino praeitį, da
už karą, geriau apie tai nebtekaJbėkim. Dabar riian^ svei
bemokėju, o dauguma jų buvo seni ir silpni. Vienuolio
lai kun. Vailokaičio vedini, at
bartinį jo norą susirast kokį amatą ir taip bekalbėdamla
kas, pasakyk, kokio amato ieškai, gal sugebėčiau kuo pa
ranka, kuris pasisiūlė mokyt berniuką rašyt, tiek drebė
metė gelžinkelių statybą". Apriėjo juodu kunigo namus. *
gelbėt."
jo, kad šis vos begalėdavo įskaityt parašytas raidės ir
not "Kunigo" išeitų, kad
Namai buvo ^edideli, be kokių patogumų. Prie že
Valentinas šyptelėjo. "Apie pasirinkimą negali 'būti
dėlto mokslas sunkiai ėjo pirmyn. Žvalus ir mokslo go
"klerikalai" daugiau geležin
mų įeinamųjų durų stovėjo pajuodęs ąžuolinis suolelis. Va
nė kalbos, Tanfsta klebonai. Kad bent kokį gaučiau, už visdus vaikas tuoj įsitikino, kiek maža gerieji vienuoliai ga.
kelių Lietuvoj nestatys. Tai
lentinas
norėjo
padėt
ant
jo
knygas
ir
atsisveikinęs
kek4 bučiau dėking'as; kad kartu galėčiau ir kiek mokintis,
Įėjo suteikt jam žinių.į rupimus klausimus, kurių buvo
grynas socialistų " kunigo' k
li'aut toliau. Bet čia jį kunigas sulaikė. "Prašau eiti višimtai, rūkstančiai ir jis labai norėjo juos išspręst.
Skaityt tais laikais ne vdsų buvo mokama, o skaityt
melas. Lietuvos valdžia kurią
clun, Sveikas užmiršti atlyginimą už malonų patarnavi
su gamtgimu - retenybė. Buvo matyt, jog kurtiną stlebi&o
"Kunigas" "klerikaline" pra
Valentinas tiek troško mokslo, kad net miegodamas
mą", pratarė jis maloniai.
vaikas. Jis jam vsi labiau ir labiau ėmė p&tikt. " € a l aš
vardžiuoja, nusistačius yra ne
kitko nė nesapnuodavo: jis ir miegodamas mokydavosi.
Iš
virtuvės
ėjo
kvapas,
kuris
Valentinui
buvo
tiek
surasčrau kokią vietelę, kuri tau ]&tikrų", pratarė kuni
vieną, ir ne du, bet net tris
Atsitiktinai pateko kartą jam į rankas pasaulio žemė
malonus k'aip dar niekuomet prieš tai, o jis ėjo tik iš sriu
gas širdingai. "Netoliese nuo čia yra nedidelis vienuoly
naujus geležinkelius statyti.
lapis. Prie jo praleisdavo- jis laisvąsias savo valandas; bet
bos, kurioj kartu su laukų ir daržų žolelėmis buvo viręs la
nas; geriesiems broKams reikia piemens trims jų karvė
Tą 'žino gerai ir tariamasis
kadangi truko paaiškinimų, galvodavo jis saviškai. Ilgu
šinių gniužulas - mėgiamiausia franeuzų virienė, tiek
ms ir septynioms avims. Vietelė, žinoma, ne kažin - ko
"Kunigas", bet per akis savo
mos ir platumos laipsnius lygindavo jis, pavyzdm, su jam
tiršta, jog šaukštas joje neskendo. J i buvo stebėtinai ska
kia, jie vargšai perdaug neturtingi', kad galėtų' duoti ko
skaitytojams meluoja.
Taip
žinomu ilgio matu, franeuzų mylia ir, tokiu būdu, aps
ni mūsų berniukui, kai jis po valandėlės sėdėjo prie vai
kį atlyginimą; tu gautum valgį, o vienso kitos senos kny
elgdamasis "Kunigas" N tik
kaitė, kad aplink žemę esą 300 mylių, t ą savo nuomonę
šingo staliuko! Kiekvienas pilnutėlis šaukštas teikė jo gy
gos vis tik rastųsi prie jų. Tai ką^ ar galiu pasiūlyti t "
vieną kartą daugiau įrodė,
? pasisakė jis kartą vienam broliukui, kuris ktėk važinėjęs
sloms naujų paiegų. Akys tik žibėjo, veidai kaito, net ku
Valentino akys sužibo džiaugsmo liepsnelė. "Prašau,
kad Chicagos socialistų dien'buvo, bėt šis paaiškino, jog Valentino apskaitymai esą
nigas patenkintas juo stebėjosi; jis nebuvo/ malonesnio
raščiui melas brangesnis už
labai prašau", sušuko jis "tada visi mano norai išsipildy
visiškai klaidingi.
vaiko sutikęs.
teisybę. Melais
maitindami
tų-, juo labiau, jei kuris iš maloniųjų brolių sutiktų ma
'
"Aš būVau Kalabrijoj, kuri ne taip jau arti, ištisi 300
skaitytojus, pasijusite, naba
ne pamokyt rašyt, ko aš labai noriu".
"Tik sočiai prisivalgyk ,, , kartojo jis, "dėkų Dievui,
myiiC nuo šičia, ir vis fft jokio žemės guTo ten dar ne
gėliai, kad jau jų neturite. Su
prie mūsų tatai šiandien vėl galima. Bet-ne visuomet taip^,
Kunigas pritariamai linkterėjo gaiva, sakydamas :
buvo," pasakojo jis.
melu nuvažiuosi, bet nesugrį
"Tavo prasyinasj- maoau, bus patenkintas; telaimina ta
buvo; aš esu čia išgyvenęs priešpaskutinio karo baieenyžk
K M.
vo zfįį Aukščiausias!"
tes. O, buvo siaubo! Lavonai gulėjo čia kaimo gatvėje".
(Bus daugiau)
LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

ŽEMĖS BANKAS LIETUVOJE.

"DRAUGAS"

tLt^^l*^^,™* *™

* * *****«*>

***** P«ky-

TRUMPOS ŽINIOS,

i

i,

4

II

ARTIMO MEILĖ

•

i

» RAne As

Antradieniu Liepos 11, 1924

n iirfT. i iii m

i I I m l i AMMJfaJfca*\ gadina, protą ma&ina, turtą

• M M M n

gailos reikalingumą, ypatin tįalbėtojas
priminė pirmu- Į
gai ateifinifiĖsmis, t u n e nori tfries
ši6s
organizacijos
aikvoja, šeimyną skriaudžia ir
visą atgaivinti Kristuje Šios dienas dar prfc rusų;, kuomet
prisigėrę ti| "ve'hrib' ašartj:",
u
Draugo''
korespond.
konferencijas išklausę at-k€s- galima DUVO veikti vien slap-,)
/aitydamiesi ant lovos už šo
%
MAĖIAMPOLE. Ateitinin ai priSjo išpažinties. Tą patĮtai. Jam pakalbėjus sekė pas
bant gerą darbą išvien, Vieny nų imasi ir dejuoja, kad per
bėje, randasi ir larko, ir rioro, "smarkiai nudrože". Išblyš kų šventi, g. m. ggeužės 29 [dieną, išrinktieji asmens, pa* veikinimai iš visą kružtu; at- l v * ^ fkrlū ii—J T A r n m i Rrzaial1
ir pa'sekmė's paprastai būna kę, su paraudusiomis nosimis,- dieną. Mariamnolės L. Iv. Mo- siftrplrto nakvynėms i* Au^jb kų, kaip Vilkaviškio,, Kybar- |j^T*J&DtiSnmtu< U 2 2 l 3 l ^
&5uth Dearbom Street
Mes turime garsia "Palan ; geros. O kad ir kitos koloni vieni jau apako nuo riiunšai- ksleivių Ateitininkų. Kuopa su j i'atffcfi stotį savo brangių vien- tų, Kauno etc. Vrs$ likusį lai- J. 7ROOM
1538 T R I B Ū N E BLDG.
ruošė
savo
šventę.
Ją
švente
J
inčhį.
k$
jaunimas
praleido
darai
nės,
kiti
priežlibiais
virto,
T
e
l
e
f
o
nas Randolph 826}
m
ga'- I i § žmonių kas šventa jos imtų iš mus pavyzdį, tai
ne vien Mariampole at-kai: Anksti sekantį rytą jau su- Hbezaizdami, o tarpe žaidimų I Vakarais: 2151 West 22 St.
diena iš yisų apielinkių daug savo sumanymų nei neslėpsi treti j karstą nuvažiavo.
Tele
Wrf y
*f1^ —
jie
pasikvietė
savo
draugessiorgaMMvęs ditfciiausMs <bŪ-|šios kuopos sporto sekciją pa-J|
Broliai, kada jus susipra
privažiuoja. Linksma. Lawren me. Vietoje surasime du nr
9. W, B A N E S
traukė
bažny&uS pode savo nepaprastą pažangą
tiečiai nesnaudžia; veikia ge tris vaikinus, kurie apsimis site. Ar nematote, kokių ir ųs vienmintes-čius iš visų Lie rysąt-kų
A D V O K A T A S
ra*.. Mūsų tarpe platinama pa-Į išnešioti po stubas atsiunčia- kiek daug sau nelaimių už tuvos kampelių; idant su jais link. fenai šv. MršfcaS Mke s^rrte. T&p jaudama* pa«si79 W. M o n r o e Street
galėtų
pasidalyti
savo
minti
R
o
o
m
— Tel. R a n d o l p h 2900
sėkmingai katalikiškoji spau mus laikraščius. Jeigu to dė traukiate, Vaikučius gadinate,
J. E i s . S e i n i T ^ y s * ^
^ Vai.. N904
u o 9 ryto iki 5 p o pietą
mis,
atgaivinti dar labiau išdalino visiems naraims s V . M ^ ****& ĮlaksM £#?&>; kai
da. Vis daugiau prisirašo na. lei kokių priežasčių AegaMėsi- savo tikybinių reikalų jau
V a k a r a i s 8203 So. Hal&ted Str.
Telef. T a r d s 1015
rių į vietinę LDKS. kuopą. me padaryti, tai tiesiog paštą nepajėgiate pildyti. Koki" iš'savo idėją: "Visa atnaujinti j K o m u n i j % i r ^ trumpos pra' fkuriu; veiduose buvp žymtf ne
Chieago.
^ ^
^ i *• • . • •
.
- ^ #
insn
&iWm*ft
V»t«liV»i
MB
Kristuje'
ir,
kad
kiti
(Irau'
I
^
J
K
,
^
i+Aiir&
vv«Vnhi^if«i
^
.
Kristuj
j.
namus
išrašysime.
Visą
lie
paprastai
grh|s
rimtumas
C1
jūsų žmonės katalikai, kad
kalbos suteikė vyskupiška pa
Smarkiai remia savo organą
Z SHT
tuvių koloniją pasidalinsime } darote blogiau už kitų stam- gjai-ės pamatę tą nepaprasta laiminimą. Iš tiesų malonu liudnumtes. 1&i Uih tai? f ai
"Darbininkas". Nuo La\vrenketurias ar šešias dalis ir pa meldį. Susipraskite,- perneški ateitininkų vienybę prisijung buvo žiūrėti į narius grįžt&n-; draugi|-ių abiturientų, kurie
tiečhj veikėjų teko patirti,
siėmę po vieną savo rajoną, te nuodus gėrę. '
tu; prie tos organizacijos, ku čius namon Jėzum širdyje. Jų f Jau paskutinį mėtą švenčia tą
A D V O K A T A S
kad katalikišką spaudą ma
ri gal nevienam yra daug a- veide spindėjo kas tai neže Įfbrangią šventę savo draugų- Metropolitan State B a n k o H a m e
Skausmas.
noma organizuotai
pradetf pereisime per stunas ir pakal
1S01 W. » n d St.
TeL Canal 6899
bejoniu. padėjusi išrišti, ne* miška. Tuo baigčsi $irma da^- ių tarpe ir kurie dar nežino «WU
binsime
neturinčius
katalikiš
platinti, rinkti 'Darbininkui*,
m . n
kur beširdis likimas kitą meviena paguosdavo sunkiose va lis šioS šventas.
kų
laikraščių,
ar
mušu;
orga
"Draugui", "Garsui", "IJailandose, savo draugiškais ir
Antra tapo vykinama apie tą juos nuolakl. Mečiau jie
vui", prenumeratas, parsiga no užsirašvti. Mes manome,
Ištariančiais susirinkimais.
LIETUVJS A D V O K A T A S
pietus. Visi nariai .susirinko' rfenusimehą, nes žino, kad šitą
Revoliucija.
benti naudingų, geni knygų kad organizuoto darbo pasek
2221 W. 2 2 - n d St. arti L e a ^ t t St.
idealą
ir
toliau
gyvenime
vyk
Iš vakaro 5 vai. po piet kn. gimnazijdj
mes bus geros.
ir organizuotai
T e l e f o n a s Canal 2852
ir t t.
Kaip
sau
norite,
o
Detroidydami
bus
visuomet
laimuiValandos:
9 ryto iki 9 vakaro. SeBorisevičius,
nenuilstamas
dar
Išvažiavęs.
traukė miškan, idant ten at
Mes manome, kad nmsų ko>
reddj ir P ė t n y č i o j nuo 9 r. iki 6
tas, Mich. yra garsus. Čia y- bUotojas šioj organizacijoj>
v. V e d a visokias bylas visuose
«
sitolinus
nuo šio pasaulio
Jonija apSvietojc netrukus la
ra gerų, susipratusių lietuvių, pasakė konferenciją, apie atTikrai, jei taip veiks visa* teismuose. E g z a m i n u o j a Abstrak
triušmų ir supratus, kad ge
t u s ir padirba
visokius D o k u 
biau pirkite. Suprantama, dirbbt yra geras būrelis Maskmentus, perkant
arba parduo
Lietuvos
jaunimas,
tai
reik
gužio gamta slepia savyje vi
dant - Lotus. N a m u s , F a r m a s ir
vos bernų, o kaip mūsiškė sa
Skolina Pinigus ant pir
menaite; iždin. A. Petkus; iž sa tai kas yra gražu, pasisemt, laukti nepaprastų šio darbo Biznius.
—«\
mo morgičiaus l e n g v o m i s išlygo
ko, avinų. Jie savo vaikus
"Velnio ašaros".
mis.
db globėjos: V. BuEantaite" ir to gražio .savo sielon. Tuo nu vaisių.
augina nesuvaldomus kaip gy
vykus šios kuopos pirminin-J
- -"«—»*"
3CS
Visi korespondentai pdpra. vulėlius, nes patys, patikėję* i O. Šeiriitte, tvafkdarys St,
kas dr. Januševičius pasvei
Dažę ir Geležies Krautuvė štai ištiria savo koloniją, I U
BALYS F. MASTAUSKAS
Baikauskas.
'
bolševikų ir laisvamanių iiiO>
A D V O K A T A S
Mes darome k o n
kino
svečius
ir
narius
čion
atNauja
valdyba
pasižadėjo
ijtraktus
moliavoB u v ę i Litetuvos Atatovybėa V a do?, ji už visas geriausia. Aš ksljj, jau sugyvulėjo.
| ši^ftdn« Patarėju.
Ljimui. "greneral
to nedarysiu, bet pilną tiesą
Metropolitan State B a n k e N a m e
p-epairins". Piešte
Šv. Antano par. 6 liepos d. "dšiai kuopos valdybai, (i e-gegužy nes tikslą. Toliau kal9201 West S2nd Street
pninkas,
Karpenpasakysiu.
Iteris. E s u porda.il
surengė parapijos piknike. Iš
Telefonas Oanal M M
11
mėlį m e t ų patyręs
~
t
Yra tiesa, kad mus tarpe y kur buvę, nebuvę atsibamdol
[tuose darbuose.
'
*
* *' ^ •
Draugas, partijos * atsotvas p. Karvėljs.
Esu mekanikas
ra
gerų
žmonių,
gerų
draugi
jo
bolševikų
tėvų
neklaužos
[pirmos rudles. N o
0
rgdami gražiai iš jų, smarkių veikėjų. Juos vi
"vilkuči'af
. Tuojaus pradėjo
JUOZAS BĖAZAITTS
— ^ ^ ^ ^ ^ J p u o š t i savo k a m A D V O K A T A S
si žino, juos visi gerbia.
Ji * J Į
Abarius kreipkitės
rodyt?, kumštis, dantis. Pakelė
pas:
'
11 S. La Salle st. Room 2001 j
Bet irgi tiesa, kad mūsų '^revoliuciję". Už tokius špo
Tel. R a n d o l p b 1034 Vai. nuo 0-5 |
brolužiai Bocbesterj "velnio sus nabagus tuoj išgarbinta iš
VAKARAIS:
9901 S. Halsted st. TeL Bfvd. 6775
1447 S. 50th Ave. Cicero. ašaras" į puodelius varvina, sodo.
T. v apart P a n e d ė l l o Ir
(in rear)
Fėtnyčios
J! sau gerklę plikina, vidurki?
Kad šitaip, tai jie. užsidegė
Telef. Cicero 8 0 0 3
bolševikiška pagieža, surinko
tnieste įvairiausių juodrankin
j
netoli trisdešimts žmonių K*
T e l e f o n a s l i o u l e v a r d 1939
ADVOKATAS
<prisikrovc "amunicijos" at
važiavo piknikan. Bet per po
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Didmiesty]:
zicijos negalėdami įsiversti į
4608 SO. A S H L A N D A V E N C E , f
4442 So. Western Ava. i
29 South La Salle Street
1
sodų, -- vartai buvo uždaryti,
Chieago, III.
Telef. L a f a y c t t e 414€
u;8U p a 
Kaurbaris 530
V a i . : 9 r y t o iki 12 plet: 1 p o
tyręs
taipradėjo
jie
savo
"revoliuci
T
e
l
e
f
o n a s Central M M
piet Ik! S p o plet. 6:30 *ak. iki •
me
visojų", - svaifiė akmenimis, ^fu.
9:30 v a k .
U laikroVakarais 3223 S. Halsted St.
d l i u ir l a i - f
šys visgi neilgai tęsėsi. BolšeT e l e f o n a s : Yards 4681
krodėlig.
Tel. Boolerard 9&1T
Taipgi t u 
Gydytojas, Chirurgas. Cfo&- tikėliai beregint išbaigė amuriu ir n a u tetrikas ir Specijalistas
hicijjj, ~ akmenis ir leidosi bėjų
nuksi[TeL Central 6200
ajy del par
Elektroterapas.
*ti. Vienas 'revoliucionierių*
A.
d a v i m o pi
IŠIMA TONSILUS —
giai.
Mel
automobilis paimtas belaisD—B*
džiu
lietu
•>—B* tenMi
179T W. 4 7 - t l M.
viu
atsilah
vėn; de.įa, bevelk tuščias iv
V a l a n d o s nuo 8 Iki 1 3 diena, a n o I
A D V O K A T A S
Ryti a% p a 
fft>
atiduotai
"dėdėms"
glo
tarnausiu
Vldurmiestyje Ofisas:
Iki 9 Tai. rak. N s d ė l i o m i a n a o 8
k
o
g
e
r
i
a
u
11 Chieago T e m p l e Bldg.
[Room
iki 3 Tai. p o p i e t ų .
ree 'eS-SeMtas* (akm«aji taityj.)
boti.
tr akmeni* šlapumo pu»l»j« ba o-

LAIŠKAS Iš LIETUVOS

LIETUVIAI AMERIKOJE

ADVOKATAI

JOHN I.BAGOZIUNAS

LAVYRENCE, MASS.

& V. C H E S N U L

DETROIT, MICH.

ROCHESTER, N, Y.

JOHN M I N S K A S

Į

STANLEY BUKAUSKAS

LAMOD1N1NKAI

A, k. 0 L I S

S. BUKAUSKAS

D A K T A R A

V. W. RUTKAUSKAS

DR. A. K. RUTKAUSKAS

įDr.SABrenza

^IIDr.A.Račkus
Dr Marya
Dowiat-Sass
'

• i

— — m * J

parmctjoa, mi tam ' tikromis mpkallikomis prlsmonAmls bai valstala,
MKraftism ctrdsjtm*.
.,
• • a š paMkminsai. tr jot
yra reikalas daro operacijas.

Telefonas g e e l e y 7 4 8 9

Dr, I. M. Feinberg
Oydo specialiai visokia* tryni tr
m o t e r ų l y t i š k a s Ilga*.
9401 Madtson S t r e e t
K e m p . W e e t e r n Ave. —- C h l c a c o
• a l a n d o s : 3 — I p o p i e t ų T—9 f a k .

1411 So. 50 A ve. Cicero, U I

I

Ofisas atidarytas: kasdien aas 9 vai.
po plet lkl • TSL vakare,
NedellomU ir seredomls
rytaa.

Tel. Bonlevard 9190

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. KAKALIUS
Lietuvis Gydytoja*
3303 South Morgan Street
Chlcago,

ndie jie t$ darė svetimiem*
rytoj tų patį, paantrys savo
tėvams. Laikas susiprasti.

Ofisas 3 1 0 3 1 HalstBd St

Dr. Muurice Kahn

I

lO

_
Ii

Kampas 31st Str.

žolynas.

plet.

Dr. CHARLES SEGAL

4729 S. A sh land Ave.

I>. J. P. POŠKA

I m. p. z. ZAUTOHS

lll

mmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmm

^
788 W. i « ^ t l i _
Keli žingsniai n a o
W

S I U V fe f AI

vak. j
50381
rak.
67371

J. P. VV A I T C H E S

L a wy er

THOMAS KRYWULET

LIETUVIS ADVOKATAS
Dlen.: D . 6 1 4 — 5 1 6 — 1 2 7 N. D e a r
born St. TeL R a n d o l p h 5 5 8 4 — 5 5 a s 1
Vakarais
10717 I n d i a n a A v e . J
Roseland
TeL P n B m a n M 7 7 |

Pirmos Klesos

KRIAUČIUS
Siutai padaromi ani

Vargonininkas iv. Mykolo parapijos Chicagoje, šieittet
užsakymo.
užbaigė American Conservatory of Music su laipsniu I^e^ree|
Visokių StyJtų
Bachelor of music, ant piano kompozicijos ir orkestracijos.
OefiattSia ir DmžiausiaJuozas Br*ftzaitis muzikos mokintis praefė^ Lietuvoje r>r*e|J
Varg. Tautkevičiaus Šeduvos miestelyje. Amerikon atvažiavo
f vakifus nuo Ashland
1910 metais. Chicagoje Beetlioveno muzikos konservatoriją
lanke per keturis metus. Mokytojus turėjo du metu, pr. A. AfeValom^ Proširiam
ks^ ir du metu p. A. Pocių.
it
Karės metų išbuvo dešimts mentesn| Amefitos Jūreivių
Pirmiau 60 ntfm.T702 W.
pučiamoj orkestroj. Per penkius metus lankė American Con
servatory of Music, kurią šiemet baigfc 17 birželio. Gavo ,Post
Dabar, po num
Graduote Diplomą. Dabar atidarė muzikos mokyklą Nortli
4711 So. HermJtage Ave.
Sidėje, 1756 West North Avenue, Chieago.

Musų kolonija kas kartą
darosi gyvesnė. Į visuomeni
Gydytojas ir Chirnrgu
i
i .i
•
f i
\i¥l*r0
nį oTarfta stoja naujų veikė
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
jų, taisąs Detroitas smarkiai
T e l Taitis 0994
ruošiasi prie Kat. Federacijos
Valandai;
Perkėtft s a v o ofts*. p o n u m e r t a
Seimo. Galima tikėti, kad pa
Nuo 10 iki 12 piet.
darysime taip, kaip niekur ki
Nuo 2 iki 3 po piet
tur.
• ', v ;
Nuo 7 iki 9 vakare.
SPECIJALISfAS
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
Varpas.
DHovu, M o t ė m Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto m i o 1 0 — i t n u o
t—I
šv. Jurgio pfarapija, pasi
po pietų: n u o
7—t.«W
vakarą
Tel. Boulevartl 3 6 8 6
darbavus "Apaštalystės" drNedėilorais: 10 Iki 1 1 .
|^
Telefonaa M l d w » r *****
jai, įsigijo naują varpą. Jo
±*L
*!
[skardus balsas primena visai
GYDYTOJAS
TeL1. Oanal 0|57 Vak. Canal 2118 J
m
i
apielinkei pamaldų metą; garCHIReRG.\S
{sina numirusius, i^ąjį didesriį3337 So. M o r g a n Street
V a l a n d o s : 9—12 15 ryt*'
i .3\ varpą įsigijus, musų rodos
lietuvis Gydytojas I r
V a k a r a i s n u o 7 lkl 9
CICERO OFISAS;
Oliirttrgaa
parapija dar labiau atgijo.
1243 S o u t h 4 9 - t h A v e a n e
1821 So. flalsted Str.
Vyčiai.
Telef. Cicero 46T6
Vaandoa i ,^ ^
^
^
^
n
m
iri
V a l a n d . : 3 — 6 : 3 0 v. v. kasdien,
w
r % a
L. Vyčių 79 kp. išrinko se
po p i e t ų ; f l k l
U t a r n i n k a i s Ir p ė t n y č i o m a nuo 3
iki 9 vai. v a k .
kančiam pusmečiui naują val
dybą iš šių asmenų: Dvasiom
Telef. B o u l e v a r d 2551
vadas kun. J. Čižauskafc, pirm.
ReD&kife tuos biznierius, ku
Dr. M. ŽILVITIS
Kazimieras Daunys, viįce-pirm
Dentteta^ m
rie daasa»usiai garsinasi dien
P e r k ė l ė 3 * \ « dtfe* l t Brig&Um
St. StepulioH$», rManteų rą$t.
8 2 § 8 So. H a l s t e d Street
Į K. Kripas, nutar. tašt. D. Firrašty "Drauge",
v
I Tai.: 1 9 — 1 1 r y t o : t — Y p o
I 7—9 vak. N e d : 1 9 — 1 1 <L

Ofisas: P a n e d ė l l o
Cicero Av. TeL Cicero
JBRlDICrEPORT Ofisas: K i t a i s
S. H a l s t e d St. Tel. Boul.

• —

e

R 1 8 A 8 O Y D T T O J A 8 IR
CHIRURGAS
Specialistas Moterišku,
Vyrišką
V a l k u ir rtsų c h r o n l l k ą ttgų.

IU.

. VVashington St.

Tai vis "laisvųjų'' apšvletos pasekmes: panorėjo lais
vai kitiems akmenimis kaktas
dalipyti, o, nabagėliai, nei ne.
pasijus, kaip sau laisvai atsi
durs už geležinių langų kalė
jime. Gėda tokiems tėvams,
kurie neprižiūri savo vaikų ii
auklėja juos gyvuliukais. Sia-

1

>fiso Tel. rkmlevard 9 6 9 9
K c z l d . Tel. D r e x e l 9191

V

STASULANI

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

i
I JOHN G, MEZLAISKIS

[Telefonas Canal 5395

Generalia Kontraktorix»,
statytojas ir senų nam^
taisytojas.
• 2319 West 24 th Street
j
Chieago, m.

mm str.

• Į p į į f c y

j

[ » » » » * » • » • * * > * • J ĮBy»»^'

-* Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbsti i Kuomet įų vidu
riai uikletaja, • jie nettao kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jųs,
motinos trP^urtMt Juot rūpestingai. Pridabokit Kad jų viduriai
veiktų kiekvieną dieną. Ir jei apsireikšto nors matfauBta vidurių
ulkittėjimaą, duokite jieroa B*m*ino-^-iudikių CSeriauflI Draugą.
Kūdikiai mėgsta ii. Jie net prafio daugius. Jia veikia greitid, len*
gvaU tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai ii laboratorijot,

CHAS, K.
Mt MOTEEŲ

RUS?SIIVĖJAS
Siuvffrbe siutus ir O'Coattfs
ff
naujausios madps.*Atliekam, I
1
' darbį kefreriaiisia - už ^ ^
šiems prieinamas kairi&s. '
n Valente, Dažome ir AtI nauji&IMr sentts.
TeL Rooseveh 8983
^^^^

i•

^ a i » » • » - • • • m m~m m • ' »

7 Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS

i

Maliavojimo Kontraktorius

I

Dažg k Poperos Krautuvei
2338 SO. LEAVTTT STR.

FeL I A f a y e t t e

l

4228

P L U MB I N G
[Kaipo HetiiTys, l i e t u v i a m s vfc«do*|
patarnauja kuoąeriaustal
/
M. YUSKA,
{28 W e « t . » 8 t t i S |

RBMKITE SAVUOSIUS.

>au.

— -

LIETUVOS KONSULATO

0//G4 GG/E

Atitr^M^ Xi^os y», iwį

D R A U G A S
i •

.i

'

' • ' '

' i-'

i

«*-

14—Oavenaitenei TTrsuM
15—Gedvilas Juozas
21—Josas Cbas.
22—Juzlinui Povilui
25—Kisel Telena
28—Kriseinnoy William
29—Labanausku Vincanty
33—Linliart Frank
3£—Linkinio J. Naujienos
38—Mineuskos Kazimeros
.39—Mikaloiunos Jurgis
40—Miškinis Jonas
45—Pakausci Jurgis
46—Perisin Filicfjo
48—Pocius Peter
50—Rakutinskis Frank Mrs
51—Biakstelys Edmond
52—Raezyuska Stanislawa
60—Skruzdis Stanislove
63—Lukošius Antanas
"64—Sublinskas Peter
67—Tamašauskas Julijonas
69—Varanauskui Pocilui
70—Wazneus Juzupo
74—Zepoltas John

NORTH SIDE.

CHICAGOJE PRANE

REAL ESTATE

PARDAVIMUI

NAMAS.
* Mūsų kolonijoj įvyks labai
ŠIMAS.
SPECIALIS BARGENAS.
visų laukiamas dalykas. Jau
Greitam pirkėjui 6 kambariu
dabar vaikai, moterys, vyrai,
mūrinė bungalow karštu van
REAL ESTATE
Karo tarnyba ir Amerikiečiai. singeliai ir ženoči'ai smarkiai
deniu šildoma,* 1 karui medi
ruošiasi, garsiai kalba.Tai bus
ŽMOGŽUDYSČIŲ EPIDE- (renkama. Teisėjas vienas ves
nis garadžius. Kaina $9,000.00
Šiuomi pranešama suintere
Perkam," parduodam ir
27 liepos dieną. Kas bus!
MIJA CHICAGOJE.
byla, kuri prasidės rugpiučio
reikia
$4,000
casb,
arti
63-čios
suotų asmenų žiniai, kad gau
•mainom namus, farmas taip
Vaikai rėiškutemis saldai
•
4 dieną. 'Išklausys abiejų
ir California Ave.
tomis oficialemis žiniomis iš
gi ir visokius biznius.
nius žarstys, žais, bėgios, dai
JOHN J. KELLY & CO.
Vaikas nužudė tėvą; kitos J pusic ir paskelbs ištarmę.
Lietuvos, Šį metą nei vienas
Darbą atliekam greitai,
Real Estate
nuos, šokines.
Bausmo prigulės nuo paties
žmogžudystės.
\
iš Amerikos atvykęs Lietuvon
Loans, Insurance, Investments pigiai ir gerai.
Kas daugiau bus?
teisėjo.
—
—
šaukiamojo amžiaus svečias,
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Lauks kol moterėles su ci
FARMA! #700
nuodingųjų svaigalų.
Nusi
pranešimo užvardyto: " Su - buliais,
pipirais ir kitais
Įmokėdamas numirksi gra
žengia jie dvejopai: Dievui ir
. Perkam,
gryžimas^ Lietuvoje astilan- skanumynais paršiukus kep.%
žiausia farma su visais gyvu
parduodam
žmonėms. Ui tai pelno dide-j
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gydymo įstaigose Ir galime ju
Special Bargenai
P
o
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Į
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