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ŽINIOS Iš AMŽINOJO 
MIESTO -- ROMOS 

JROMA, kovo 14. Pas
kleista žinių, kad ttv. Tėvas 
ar t imoj ateity rengia turėti 
dvi konsistoriji. 

Pirmoji Papos konsistorija, 
kaip žinoma įvyks šio kovo 
:i7 d. Kita busianti biržely. 

m-

Šiąja pirmąja konsistorija 
bus specialiai pagerbta Siau
rino Amerika. Du Suv. Val
stybių prelatu bus paaukštin-
tu Kardinolais*. 

Kitoj konsistorijoj Ims ski
riami nauji Kardinolai . Gal 
bus paskir ta keturi italai ir 
svetimšaliai. 

Šiąja pirmąja konsistorija 
šventas is Tėvas nori reikšti 
daug pasitenkinimo Šiaurinės 
Amerikos kataliku atsinešimu 

Serbai Darbuojasi Sukelti NORI DAUGIAUS KREDI
TO AMERIKOJE 

i 

Naują Karą \ 

SUTRAUKIA KARIUOMENĘ BULGARIJOS PASIENIN 
SOFT A, kovo 14. — Bulga

rijos užsieniu reikalų ofisas 
pranešė, kad Jugoslavijos 
(serbu) valdžia sutraukia ka-

" nuomone Bulgarijos pasie
nin. Šiandie pasieny jau 
raminsi keturios divizijos, 
jlrisLųstos iš: Nisb, Vrania, 
l skub ir Ishtip. 

,1110111,1] numalšinti makedonus, 
kad jie nekiršintų serbų. Bet 
kad iiovvksta tai atsiekti, tai 
serbai neturėtų kabintis prie 
Bulgarijos. 

Kas Įdomiausia, kad Jugo
slavija kariuomenę koncent
ruoja šalimais bulgarų anglių 
kasyklų plotų. Serbai nori 
būtinai užimti tas kasyklas. 

Čionai diplomatinėse sfero
se tvir t inama, kad serbai pro
vokuoja bulgarus. Serbai 
nori naujo karo Balkanuose. 

REIKALINGA FRANKO 
SUSTIPRINIMUI. 

Norima pasipriešinti 
ekspertų planams. 

C H I C A 6 0 J E 
APKALTINTA Už "M00N-

SHINE" PARDAVIMĄ. 

Be to, valdžia paskelbė mo
bilizaciją trijų metų (klasių) 
a tsarginiams. 

Bulgarai turi baimės. Bul-

Į Apaštalų Sostą.' Nori pa- j £ r a r i 1 «&»*"¥* r o i k a l n ° i l s a s į j į e jaučiasi galingi ir todėl 
dėkoti amerikonoms už j ų | s a k o ' k m l s o r b a i i n , o l a t P r i e ~ nori pavergti dar daugiaus 
gausias aukas įvairiems r e i - ! k a l , i u i e * o ir nori Bulgariją jtautų. 
kalams. | P u l t i ili] makedonu sukilimų.' Serbai sukėlė buvusį did-

J»et bulgarų valdžia už make- žiulį Europos karą. Sukels 
donų atliekamus darbus nesi- jie naują karą, jei j iems bus 
jaučia kalta. Sako, bulgarų leista ilgiaus engti pavestas 
valdžia jau senai imasi prie- ją vergijon tautas . 

P A R Y Ž I U S , kovo 13. — 
Francijos valdžios atstovai 
jau kelinta diena veda dery
bas su kai-kuriomis Ne\v Yor-
ko bankomis. Franci j a nori 
gauti 80 milionų dolerių kre
dito. Nebeužtenka 50 milio
nų dolerių, kuriuos Amerikos 
finansininkas Morganas parų 
pino. 

Cbicagos kriminaliame teis
me už žmogžudystę apkaltin
ta AJrs. Mary \Vazeniak iš 
Brookt'ield, 111. Vienas žmo
gus nuo jos pirko "moonshi-

Jž ta i ne M 

Žinios iš Lietuvos 
NUTEISTAS REDAK

TORIUS. 

nusigėrė ir m iro. 

įdomu žinoti, a r Xew Yor-

Katalikų Bažnyčios priešai, 
daugiausia protestantai me
todistai, skleidžia "įvairiu me-
lagingų žinių kas link įvyk
siančiu iškilmių paaukšt inant i 

k . 1 

amerikonu- prelatus Kardino
lais. 

Ateinančiais metais Vatika
ne rengiama misionierių pa
roda. Toš parodos išlenki
mas, sakoma, atsieis apie 500 
tūkstančių dolerių. 

Dėlto, priešai dabar plepa, 
jog tn< išlaidas pažadėjo pa
dengti amerikonišku prelatu, 
kuri uodu bus paaukštintu 
Kardinolais . 

Kolumbo Vyčių reprezen
tantai tuos plepalus ir prasi
manymus energingai užgina. 
Kiekvienam suprantama 
tai t ikras melas. 

Francijos Senatas Prieš 
Valdžios Finansų Projektą 

P A R Y Ž I U S kovo 14. — ma jos projektą atmesti , Y-

Amerikos Kolumbo Vyčių 
organizacija čionai Įkūrė vie-
na aukštųjų mokvklų. Arti-
miausiomis dienomis nauja 
mokvkla bus dedikuota. 

Francijos senate debatuoįa-
mas prorniero l*oineare vald
žios projektas kas link taksu 
padidinimo ir kitu finansinių 
reformų, reikalingu franko 
sustiprinimui. 

Nuo tų dekatų prigulės, a r 
premiero Poinearės valdžia 
atlaikys Šiandieninėje savo 

kad j pozicijoje, a r turės griūti . 
Vakar senate kilo nepapra

stas įsikarščiavimas, kuomet 
finansinio komiteto pirminin
kas Berenger įdavė senatui 
raportą apie valdžios projek
tą. 

pač kr i t ikuojami valdžia už 
tai, kad ji savo projekto neį
davė anksčiau*, bet tik tuo
met, kuomet frankas pradėjo 
smilkti, kuomet pasirodė ne
besama kitokios pagelbos, 
kaip tik padidinti vyvento-
jams taksas. 

Komitetas a tmeta valdžios 
projektą, bet pa ta r ia pačiam 
senatui perleisti per debatus 
ir Įsitikinti apie jo vertę. 

Komitetas nurodo, kad pre-
mierui Poincare negalima pri
pažinti jokių specialių teisių 

BONUSAMS PAGRINDAS 
NUSTATYTAS. 

"\YASHIXGTOX, kovo 14.— 
I 

Buvusio karo veteranams bo-
nusai pinigais nebus išmoka
mi. Tai]) išsprendė Kongre
so komitetas. Vieton *bonusų 
Veteranai gaus valdžios apmo
kėtas gyvasties apdraudas . 

j finansų tvarkyme, nes tai bu-
Uaporte aštr iais žodžiais j tų priešinga respublikos kon-

krit ikuojama valdžia ir siųlo-' stitucijai. 

DUODA KREDITAN 100 
N0LI0NŲ DOLERIŲ. 

Franko kaina tuoiaus pašoko 

NENORI BUT SEKRE
TORIUMI. 

XRW YORK, kovo 14. — 
Francijos franko gelbėjimu 
užsiėmė finansininkas Morga
nas, kurs šiandie y r a Franci-

12B LAVONAI IŠIMTA IŠ 
KASYKLOS 

Kilęs gaisras sulaiko lavonų 
išėmimą. 

C A S T L E GATE, kovo 13. 
— Iš Utab Fuel Co. anglių 
kasyklos išimta 128 lavonai. 

Dėlto, čionai paskelbta, kad Tolesnis darbas laikinai per-

W A S H I N G T O X , kovo 14.— 
Praneš ta , kad Prezidentas 
Coolidge i karo laivyno sek
retor ius kvietė federalį teisė
ja Kenvon iš Iowa valstvbės. 
Bet tas , anot žinių, nesutikęs, jos Banką, kuri tam tikslui 

padėjo šalin aukso atsargą. 

vietos bankos Franci jos kre-Į 
ditan paveda 100 milionų do
leriu. Ta kreditą Franci ja 
pavar tos franko sus t ipr in i 
mui taip. kaip jai tinkamiau
sia. 

Paskolą garantuoja Franci -

PALEISTAS MIETUOS 
PARLAMENTAS 

B E R L Y N A S , kovo 14. — 
Prezidento Eber to dekretu va 
kar paleistas Vokietijos Rei
chstagas (par lamentas ) . Neati

t rauktas kilus gaisrui kasyk
loje. 

Šiandie lavonų rankiojimas 
bus atnauj intas . Dar t rūks ta 
47 lavonų. Išimti darbininkų 
lavonai išvežioti \ ar t imes
nius, miestelius, kur jie bus 
palaidoti. 

Del daugybės lavonų baž-
Kalbama, jog kredi tas cluo- j nyčiose nebus laikomos pa-

damas tik vieneriems metams, maldos. Trumpoj ateity, sa-
Bet sąlygos nebežinomos. koma, bus surengtos bendros 

Kaip tik čia paskelbtas tas už visus žuvusius pamaldos. 
kreditas, frankas tuojaus pa
kilo keliolika punktų. 

MASKVA, kovo 14. —Tur-

TAMPA, Fla. , kovo 14y — 
T a r p šio miesto i r St. Pe ters -

Iko bankos galės gauti reikia
mų garanti jų iš AVasbingtono. 

Bet pažymima faktas, kad 
po karo Franci ja ikišiol ru-
pestingai išmoka nuošimčius 
už komercines ir privatines 
skolas. ijelto, ji ir toliaus 
ne ki ta ip elgsis. 

Bankininkų norai. 
Praneša , kad Francijos val

džios su bankininkais dervbo-
se kredito reikale bankininkai 
į k l a u s ę prorniero Poincare, 
a r premieras pažada, kuomet 
valdžia gausianti paskolą, 
prįpažinti ekspertų komisijos 
reportą kas link Vokietijos fi
nansų. 

Premieras atsisakė žadėti. 
J i s pažymėjo, jog Vokietijos 
finansų padėtis y r a tampriai 
surišta su reparacijomis. Oi 
reparacijos Francijai skaitosi 
vienas svarbiausia dalykų. 

J i s sakė, jog ekspertų ra
por tas bus nuodugniai per-
studijuotas. Je i bus tinka
mas, bus pri imtas. Je i ne, bus 
atmestas. Jokių pažadų tuo 
žvilgsniu. 

Matyt, derybos kas link to 
kredito bus petrauktos. Bus 
palaukta ekspertų komisijos 
raporto, kurs artimiausiomis 
dienomis ' bus paskelbtas. Bus 
palaukta, kaip į tą rapor tą 
atsineš Franci]Os valdžia. 

Tautos apginimas. 
(Del franko* kainos puolvno 

pasiauba sulaikyta. Valdžia 
darbuojasi įtikinti gyvento
jus , kad jie visi stotų finan
sų padėties apgynimam Val
džia tvirt ina, kad kaip karo 
laiku tautos gyvybė buvo gi
nama, ta ip šiandie finansinė 
padėtis tur i bnt ginama. Fi 
nansinę padėtį apginti , reiš
kia apginti nuo pragaišt ies 
pačią tautą. N 

Tautos vadai mėgina įtikin
ti žmones, kad i r taikos laiku 
reikia gintis priešų. K a r o 
laikais priešai su ginklais mė
gino išnaikinti tautą. Šian
die gį — finansinėmis prier 
monėmis mėgina Franci ja 
spausti . Franci ja , sako, ap
sigynė priešai liedama kraują, 
apsigins" j i i r vezdama nekru
viną kovą. , 

r 

"Ar gyventojai supras tuos 

ji kalta. 
Jos . advokatas padavė pra-

švmą atnaujinti byla; Teisė-
jas kovo 22 klausys argumen-

« 
t,ų del bylos atnaujinimo. 

Apkalt intai bausmė gali but 
paskir ta nuo vienerių metų li
gi gyvos galvos kalėjimu. 

Tai pirmoji tos rųšies byla 
Cook apskrity, kad del " m o -
onsll ine , , pardavimo išnešta 
kaltinimas žmogžudystėje. 

PABĖGO KALINYS. 

V I L N I U S . — Užvakar, šio 
mėn. 14 dieną Taikos teismas 
nagrinėjo ' ' Ziemia Ojczy s t a ' * 
redaktoriaus O. Jasaus , bylą, 
kuris t raukiamas atsakoury-
bėn už savaitraščio N r. 15. 

Kadangi p . T. J a s u s gyve-

| važiuodavo Kaunan, jos su
sitikdavo "konsulo padėjėją' ' 
paskir toj vietoj, ir j is tuo bū
du išviliojo iš nalaiming 
" e m i g r a n č i ų " keletą tūkstan
čių litų i r dolerių, apgaulin-| 
gu būdu ketindamas nuvežti 
jas Amerikon pi rma klase ii 
ten joms duoti pinigų. Su
pra tus aferisto apgaudinėji-I 

, n ma, bnvo pranešta policijai ir na ics miesto (vadinamose ko- /> J l J a l\ 
i •• \ • 4 u-*, t~,„i*\ \visas dalykas pakliuvo teis* lonijose) ir tą dieną trauki-{ 
nys susivrėlino (reikia važiuo-i i man. Žvaigždėtas konsulo 

Iš apskrit ies kalėjimo pabė
go kalinys negras, J . Camp
bell, 23 m. Kalėjimo sargas 
keletą blokų ji vijosi, hH nie
ko nepešė. 

Campbell su kitu kaliniu 
pr is ta ty tas prieangio aslą 
plauti . Durys laukan nebu
vo užrakytos. Vidun inėjo 
koks žmogus. 

Campbell, tai pamatęs, me
tė mazgotę, nėrė per duris 
gatvėn ir bėgti. Tai paste-
bėjo sargas ir danu vytis. 

ti trauki.niu), lai atvykęs tei
sman rado bylą išspręstą ne
sant kaltinamajam. Teismo 
nu ta r imas : mėnuo kalėjimo. 

P . T. J a sus , pasivėlinęs į 
teismą del svarbios priežas
ties, padavė prašymą bylą 
peržiūrėti iš naujo jam pa-
čiam esant teisme. 

KAIP VEŽA I AMERIKA. 

LENKŲ NORAI. 
. 

C'liicagos lenkai miesto ta-
rybojo prr.dojo darbuotis, kad 
YVestorn a ve) užvardinti Wil-

vardu. Sako, miręs ono 
prezidentas buvęs didis lenkų 
pr ie td i s . 

ŽUVO P 0 TRAUKINIU. 
t 

Vakar Oak Parko elektrinis 
traukinis sudaužė , automobi
lių, kuriuomi skersai bėgių 
važiavo Hugb ITarris. Šis 
ant vietos žuvo. 

Teisėjo \Yalker teismo kam 
bary vienam žmogui iš kise
ni aus pavogtas sutuoktuvių 
žiedas. . Teisėjui liepus įta
riami teisme iškrėsti. Pa s vie
ną negrą-vagilių ras tas žie
das. 

Pe te r C. Hannion, šoferis, 
susibarė su savo moterimi ir 
prar i jo nuod,ų. Pa imtas li
goninėn, kur palengva pagy
dytas. 

11)24 m. vasario 4 d., Kau
no Apygardos Teismas Rasei
niuose nubaudė Juozą Rakštį 
trejais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo už apgaudinėjimą, 
piliečių. Aplinkyl>ės tokios: 

1923 metų vasarą atvažia
vusi Kaunan Petronėje Bat
viny tė norėjo pasimatyti su 
Amerikos konsulu, norėdama 
važiuoti Amerikon. ,Prio kon
sulo buto ji sutiko jauną žmo
gų su **žvaigždėmis,y (Teis
me pasirodė — muitininką su 
uniforma). Paklaususi, kur 
galima matyti konsulą ir pa
pasakojusi, kad norinti kėliau 
ti Amerikon, gavo pat i r t i iš 
žvaigždėto žmogaus, kad jis 
esąs konsulo padėjėjas ' ir ga
lįs ją priimti važiuoti Ameri
kon, bet reikėsią sumokėti tuo 
tarpu 50 dolerių. B e s i k a l 
dami jie priėjo Kalnų gatvę, 
kur Batviny tė sumokėjo kon
sulo padėjėjui dalį pinigų. Li
kusius ketino tuojau atve'žti. 
Parvažiavusi namo, Batviny-
tė pasipasakojo savo drau
gėms apie tai, kad ji tuojau 
važiuosianti Amerįkon. Ant
rą kartą, kada Batvinytė va
žiavo Kaunan, pr ie jos prisi
dėjo da r Rožė ir Marcelė Am 
braizaiiytės, Marijona Kuč-
kytė ' i r Petronėlė Eitučytė. 
Kiekvieną kartą, kaip jos nu-

padėjėjas pasirodė buvęs Ka
zys Rakštys, jaunas aferistas, 
tarnavęs Kauno Centralinėje| 
Muitinėje. 

Šis atsitikimas duoda pro
gos .pastebėti, kaip mūsų sod
žiaus tamsesni gyvent o jai, 
vykę su reikalais į didesni 
miestą esti apgaudinėjami a-
feristų. Pa ta r t ina žmonėms 
a tsargiau elgtis i r nepasiduo
ti apgaudinėti . 

[Lietuva] 

"G00D NIGHT" SU 
LENKU A! 

ROMA, kovo 14. — Itali ja 
Lenkijai skolina 20 milionų 
dolerių. T a m tikslui reika
lingi dokumentai jau pasira-
syti. 

Reikia atsiminti, kad i r be 
to Lenkija skolų j au nebeat-
kelia. Tuotarpu imama dar^| 
daugiaus. , 

MAŽIAUS IŠLAIDU 
ARMIJAI. 

W A S H I N G T O N , kovo 14.— 
Armijos išlaidų biliuje reko
menduojama palikti ir toliaus 
tokį pa t regularėj armijoj 
vyrų skaičių: 12,000 karinin
kų i r 125,000 kareivių. Bet 
išlaidos armijai rekomenduo
jama sumažinti. 

N E W YORK, kovo 14. — 
Už 6*0 mailių Į pietus nuo ca-
pe Ha t t e ra s nuslcendo garlai
vis Santiago. Su juo žtivo i r 
26 žmonės įgulos. 

P I N I G U K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl . svarui 4.29 
Franci jos 100 frankų 4.45 
Italijos 100 lirų 4.22 
Šveicarijos 100 fr. 17.24 

Suimta du jaunu plėšiku, 
kuriedu pašovė groserninką 
J . Kazonov, 2658 Iovva st. 
Suimtu identifikuotu. 

Chicagos miesto tarybos 
komitetas darbuojasi papi
ginti vartotojams pieną. 

SKAITYK " D R A U G Ą " 

O R A S 
• v 
1S-

burg per užlają statomas til 
jį rinkimai įvyks gegužės mė- kestane eina valstiečių suvarJ tas , kurs bus pusšeštos ma i - ' patr iot inius įtikinimus, šian- j sniego; maža atmaina temp 
nesį. . žiavimas. •• , lios ilgas. 'die d a r nebegalima žinoti. i ta turoje. 

CHICAGO. — Šiandie 
dalies apsiniaukę; gali but 

e-

rjXZ ti 

k 

Siųskite Savo Giminėms 

LfETUVĄ 
P I N I G U S 

"DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
k Ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drai-
f tais ir telegrama. 

S 

> 
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LIETUVIŲ KATAI.TKT? 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 

lio pavojaus. Bet nesnaudžia tingos ir apšviestos tautos su-
gerieji žmonės, dirba įsitempę.! nyksta. O kadangi gyveninio 
Džiaugsmas ima, matant jų ' prityrimas rodo, kad doros 
darbais vis artėjančią, Lietu
vos skaisčią, ateiti. 

Karo sudrumsta, vargu pri
slėgta, svetimų pagundų su- gotis, kad nepraradus to gyvo 
klaidinta lietuvių dvasia pra- tikėjimo, kote to atsižymėjo 

- mūsų 
Apšvietos reikalas. 

ttni kasdieną .išskyrai nedėldienim 
Metanu 96.00 
Fruei Metų $5.00 

Oš pnHinineTats, mo&asi lšaainu. Lai* 
kai akaitoti nuo niraaymo dieno*! deda sveikti. I r šviesieji žmo- mūsų seneliai. 
M ano Naujų Metų. Norint permai-; nėt?, kurie buvrr nusvirę, atsi
vyti auiesą Tiaaoa reikia pxi»»j*-į t i e s i a S u džiaugsmu sveikino 
II ir tenai adresas. Pinigai geriau- . , ,., .v, .. T . . 

1 visa katalikiškoji Lietuva grį
žimą prie katalikybės šventų 
idealų tokio vyro, kaip p. Ši
lingas. Tokių grįžimų vis kas
kart daugiau. 

gali būti, tik giliai tikinčios, 
neužmiršusios Dievo tautos, 
tai ir lietuviams reikia sau-

DARfiUriNKŲ REIKALAI. 

•Ui siųsti išperkant kratoje ar as
in io "Money Order" arba įdedant 
pinigu* i registruota iaiUsa) 

DRAUGAS ?U£>. CO. 
8334 South OaJoey Aveoue 

Ctacago, Illinois. 
Tel. Roosevelt 7791 

T R U P I N I U K A I . 

Mes nelabai savo darbais ir 
pasisekimu pasitikime. Mums 
vis atrodo, kad ką mos paMa-
rome, yra menka7 silpna, ne-
lobula. Tai gera mūsų lietu
vių budo ypatybė, nes ji mus 

Pranešama dabar apie ne
paprastos reikšmės įvykį.; 
Mykolas Biržiška, didelis pa

triotas ir didelių v darbų vy
ras yra žinomas visų lietuvių. 
Raštais pasižymėjo mūsų tau-

(Šiame rašinėlyje aš paim
siu tik vieną dalyke, būtent 
apšvietos reikalus Lietuvoje) 
Mūsų tauta nėra tingi
nė. Mes stengiamės .kuodąil
giausiai žemės išdirbti, kad 
už . gludūs surinkus viena.— 
kitą centą, auginame gyvu
lius ir visaip verčiamės. O 
ko-gi mūsų broliai ir seserys 
plaukia už plačių jurų Ame-

Sąiiningas darbas. 

Šitaip pavadino Juros lai
kraštis " P a y s " gana j domų 
straipsnį darbininkų ir darb
davių klausyme, kurio dalys 
ir mums kaikuriais žvilgsniais 
gali būti naudingos. 

Pirmiausiai primena darbi
ninkams jų pareigas vartotojų 
linkui ir pasakęs, kad iki šiol 
šiame klausyme Šveicarijos 
darbininkai buvo sąžiningi sa
vo darbuose, atsigręžia į pa
čius vartotojus ir darbdavius 
rašo: 

"Ką-gi pasakys tie vartoto
jai, kurie vieton teisingai ap
mokėti prekes, savo pinigų 
darį pašvenčia darbininkų są-

tos švietime, darbais Nepri- guma jų nori kruvinu prakai-
klausomybės steigime, mokslu!tu keletą dolerių uždirbti ir, 
Liet. Universitete yra padabi-1 pagrįžus tėvynėn, žemės ga-

rikon! Gal tinginiautų? D a u - ! ^ > s gadintojams? Jie skun-
Jdžiasi šiandie darbininkų eko
nomine pažvalga. Jiems ji ne
patinka. O kodėl jie patys pa

niniu. Visuomet jis buvo švie
sios ir teisingos dvasios. Bet 
Kristaus tiesos nepažindamas. 

tikinčiųjų vardu. 

.»*„ 4«r ' iis anais metais sveikino Vil-vercia vis tobuliau mūsų dai- |- . * ' 
u A , +• «~ „„*,*•; «O«;J ; ! maus Vyskupą Matulevičių ne bus daryti, nesustoti pasidi 
džiavimais besidžiaugiant. 

Bet reikia, kad tas mūsų 
nusižeminimas neužmuštų imi 
sų upo 
kartais 
mais ir pasidžiaugti ne iš pa
reigos, bet iš tikrų laimėjimo 
faktų. O pasidžiaugimui prie
žasčių mes turime daugiau, ne 
gu patys manom 

balą įsigyti, vaikus pamoky 
ti, krautuvę ar fabrikėlį ati 
dengti, kad pačiam ir vaikam* 
šviesiau pragyvenus. 

Tečiau mes nors daug dir
bame, bet neperdaug turime. 

Gerbdami jo šviesų- asmenį 'O svetimtaučiai atvažiavo mu-
meldėsi katalikai, kad Dievas m tėvynėn ir pamate menkiau 

immas neužmušiu , . m . v. . ;«rlirh«ini vpmp nrejahamiim 
. . . p . . . ; duotu jam liesos pažinimą. 1 įsairpamą žemę, prašesnius 

ir noro veikti. Keikia , ̂  ^ ^ ^ . ^ . . ^ ^ n a m u s i r gy V n i i l l s n e g u Va-
savo^tautos l ^ ^ c k i " ! T a i l t o s g e r b i a m a s Mykolas i karų Europoje, o taipogi rwv 

Biržiška atliko išpažintį ir | mate, kaip mūsų prekyboje 
priėmė šv. Komuniją, stoda- j viešpatauja žydai, o pramonė-
mas i Kristaus pasekėjų vie- Je svetimtaučiai, dažnai mus 
uybę. pavadina tinginiais ir mulki-

* Teisingi vyrai suranda Kris *» ; Ne! Mes nei tinginiai nei 
liaus tiesą. Papuvusiems mušu' mulkiai: mums tik reikia dau-

1 ' nykštukams, kovojantiems pri giau .apšvietos, d a u ž a u mok*-

te. 

šventę, nors ir būdama toJi 
nuo savo Tėvynės Lietuvos. 
Užpernai tą dieną jie nuvažia
vo į Šveicarijos sostinę Ber
ną, kame juos labai nuošir
džiai priėmė p. Sidzikauskas, 
l ietuvos pasiuntinys Šveicari
joje. Pernai p. {Sidzikausko 
jau nebebuvo Berne, tai pri-
emėv pasiuntinybės sekreto
rius p. E. Turauskas. Šįmet 
šventė praėjo paprasčiau. Ka
dangi mūsų pasiuntinybės Ber 
ne nebėra ji tapo panaikinta, 
— tai Nepriklausomybės šven-1 
tė apvaikščiota jau Fribourge. t 

8V2 vai. rytą prasidėjo šv. Mi- j 
šios viloje "Misericorde", er 

SVEIKATA - BRANGUS 
T U R T A S . 

KAIP GYDYTIES UŽKIB- ,kvietimą ištuštinti, žarnas.. 
TINTUS VIDURIUS. Prašalinus, augščiaus pami-! nėtas priežastis, patarčiau 

Naudingų ži- kreipti domės visupirmą į tin 
nių apie svei- karną maistą. Sekanti valgiai 

go >> 

katą "Drau-
skaityto-

jams nepavy
džiu, i r jų ne
mažai 
poros metų 
per "Drau-

Or. AI. , M. I I A C K I S , , , . , . , . . , 

iri, cicr., 137 go' skiltis m 
1411 &J*%. į t e i k i a u . Vie-

bėgyje 

dvioje seserų — vienuolių ko
plyčioje. Studentai svietiškiai j|iiok pavydo kirmėlė pagraužė 
atėjo pasipuošęs splavuotomis'Dr. Karalių bei jo kolegas, ir 
draugijos "Li t l iuan ia" kepu-1 jie peikia . mano straipsniu 

yra labai maitingi ir liuosuoja 
viduriite: džiovintų slyvą 
sriuba, avižinė košė, svogūnai, 
figos, žali ir kepti obuoliai, 
grušės, kavonai (water-mclo-
ns), apelsinai, pasukos, alie
jus, ir žali kiaušiniai su obuo
lių sunka (apple cider). 

Taipgi patartina valgyti 
daug daržovių, kaip salotas, 
selerijas, kopūstus, rupią duo
ną, bulves, kukurūzus ir t. t. 

Šviežią jautieną, avieną ir 

kėlė krikščionies sąžinei ko
vą! Juk ji tai profesionalės są 
žinės saikas. Abi yra viename 
žmoguje. Kam tie tikėjimo 
niekinimai, tikėjimo, kurs yra 
sąžinės vadas! Šimtai jų kal
ba darbininkui: "buk doras, 
buk žmogiškas", o pamatą do
rai ir žmogiškumui atima. 

"Savo pinigais remia bedle 
vybę aukštesnėse ir žemesnė
se visuomenės dalyse. Proti
niai apsvaigina, doriniai pūdo 
darbininkus. 

1 

Mišias celebransas pasakė ati- visiems, kurie nuo vidurių už
tinkamą iškilmei pamokslą. At kietėjimo serga. (jydantįs, 
sirado norinčių prie šv. Ko- reikia prašalinti priežastys: 
munijos, kad Viešpačiui Die-V 1) Netikę valgiai. Atminki-
vui už atgautą Lietuvos Ne- j te, kad liesa mėsa, ypatingai 
priklausomybę padėkojus. Po [rūkyta mėsa, rūkyta žuvis, bal 
pietų susirinko visi lietuviai ir , loji duona, rauginti agurkai, 
lietuvaitės į vieną salę mies- -.suris, riešutai, žirniai, pupos, 
tolyje už Fribourgo. Pradėta}čekoladas, tortai (keksai) ir 
Tautos himnu. Kadangi visi kisokie saldumynai, taipgi a-
susirinkusieji priguli prie at-Tlus ir šnapsas 

Labai gerai yra išgerti prieš 
kiekvieną valgį valgomos dru
skos po vieną paukštelį, ištir
pinus i pusę stiklo vandens. 

Valgyk daug sriubos ir gere 
daug vandens. 

Atminkite, saugokities, ne
gerkite "b i t e r ių" ar šiaip ko-

i^-isoKie saldumynai, raipgi a- luų patentuotų pilsukų! Išpra-
-Jįim ir šnapsas labai kietina *&°* P 1 1 *** 1 * * • i ^ r a z i a i 

eilininkų organizacijos, tai vidurius . Užtai tokių valgiu Pamosuos vidurius, bet po 
vėliau galingai užtraukė ir a- reikia vengti. 

. » 

Anglijos laikraštis 
Observer" su nusistebėjimui ; . . . . . . . " . „ ./. ,]0T Kai me^ daueiau an^išvie-

s tikeiuna melu ir šmeižtu, r 1Vrtl " , e s UH">vl t ,u " i ; 15 " 
Mink u 
vyrais. 

susilyginti su rimtai: 

Dr. St. Usaris. 

pažymi, kad Lietuvos finansai 
ir valiuta yra pastoviausi vi
soje Europoje. J is sako, kad 
Lietuvos litas tvirčiau stovi 
už Anglijos sterlingą. Tuom 
labiau stebisi Lietuvos finan
siniu genijumi, kad karo sto
vis su Lenkais nepabaigtas, f rp 
, , .. , I T - -i 1 autos ateitis di 
kad nepnklausomvbe Lietuvai . .. . . . VA 

. . . . . . .. j . 1 1 i})nguiunuo jos darbštumo, ap 
reikėjo įsigvti per dideles mi- : . a 

sime ir mūsų jaunimą dau
giau išmokysime, lai žinosi
me ir kaip geriau žemę išdirh 
ti, ir kaip krautuve, vesti, ir 
kaip su užsienių pirkliais 

LIETUVOS MOKSLEIVIJA. 1 *usiziuoti U kaip fabrikėlį įsi 

Darbdaviai ir vartotojai sa 
vo pačių reikale turi darbinin 
kų būvį gerinti kaip medegi-
niu, taip protiniu ir doriniu 
žvilgsniu. Atėmę darbininkui 
dorą blogais raštais, atėmę 
nuo jo krikščionies sąžinę kaip 
darbdaviai taip ir vartotojai 

tam bus dar aršiau.Jei kartais 
u viduriai yra labai užkietėję tai teitininkų Jnnmą. J.oiiau pa-{ 2) ^uo įvairių kepenų ligų . r . . . , . 

5̂rwi<\ (loinnc ir ^ivini ^vir> , • i • • t - -i » • saugiausi vaistai vidurius pa 
sipyie dainos n žaislai, ^vie- j vidunai gerai nevirskma ir .. b

 v. , w 

- . .v , , •. . . t liuosuoti yra sie: 
jei kepenvs J 

1) Sėmenų arbata. Kuriems 
luitų nepatogu vartoti sėme
nis, tai lai geria. 

2) Fluid extraet of Caseara 

augiausiai 

taisyti. Mokslas yra V i n^es-, beregint pradės imti savo dar 
nis už pinigą. Tr ištik-! bų "šimteriopą vaisių' • v 

ais-
rųjų, kaip tik lietuviai atga-

dras, vpač dei Lenku užgru-1] : . . * .. . . . 
ZHH r:^ „~ .*:„.:, T-;t i t l l v l lJ taUta, ji'igu ji nori lai-bimo Lietuvos sostinės Vii 
niaus. 

Amerikos laikraščiai, lygin
dami Europos valiutas, sura
do tik porą valstybių, kuriu 
valiuta yra lygi Lietuvos va
liutai. Naujųjų valstybių tar
pe* tėra tik dvi, kurios su Lie
tuva gali susilyginti, tai Če
koslovakija ir Suomija. 

Už pinigus svarbesnė yra 
žmonių sveika dvasia ir dora. 
Per karą tą dvasia tapo su
drumsta, bet dabar atgija be
galo gražiai. 

Kuomet prieš karą sulaukus 
dešimties metų nuo spaudos 
atgavimo buvo padaryta dar-
bų apžvalga, pasirodė, kad 
mes didesnį žmonių nuošimtį 
turėjome įtraukę į organiza 
eijas, negu vokiečiai, kurie 
per tūkstantį metų buvo atsi
žymėję žmonių organizavime. 
O juk tai buvo prie caro, kuo
met mokyklai pečių pastatyti 
reikėjo paties caro leidimo. 

daugiau šviestis, tar t i ts t rado 

ku, savo pačių pražūčiai. Nes 
$n< ir <Ww*w Tiitri ir lii> ve nepriklausomybę pradėjo žmogus be doroH ir sąžinės ® * . „ • l - .' '. 
?cOs ir iloiOfc. įa ig i ii ne ^ .t. v. .s - - . ' - - i ^ J r v ^ ' / ^ i °. v ,.i- dienu pnes nepiTklaiiHomvl>es nnl 

tai vien tik ge-
ali pagelbėti. 

3) S<*Mlintis amatas. Hiau-
čiai, kliaučiai, ivlej*kai i r viso
kie darbininkai kurie dirba -Sagrada nuo K) iki 30 lašu su 
hodt'danu, dažniausia turi už- vandeniu. 
kietėjusius vidurius. Tiesa,1 o) Ricina (caster oil) supla-
revisiems kenkia sėdėjimas, kta su citrinos sunka taipgi iš-
bet jei žmogus pajunta, kad vato neblogai vidurius. Atmiif 

Prie progos galima ix:žym<'> j <Iol savo amato turi netikusius -kitę, kad gerti riciną galima 
ti. Kad lietuvių studentų skai- vidurius, tai verč'uni mesti tą ne nuolatos, o tik retkarčiais. 
Mus Fnbourge nenyksta bet darbą, o pasiieškoti kitą svei-, Daųgeris mano, kad kieno 
aunt; Dabar jų yra 11.Keletas kesnį, nors gal ir netaip pel-j viduriai nuo seno laiko yra 

užsieuumą., "Nesiloka- užkietėję, tai galima pagelbėti 
aninis žarnų užbloka- tik tam sykiui, o jau visiškai 

dojo Tautos hinma.. V'i>i pilni 
gražių ir linksmų ]<;>u:!/.iu 
išsiskirstė prie N;•) -dien: »*o 
darbo — semti mok.-l.i, kad 
baigus pasekmingai darbuo-
ties Tėvynės ir Bažnyčj,..;; nau-

ai. 

) f daugiau panašus \ gyvulelj, v ; v. T, .. * , • 
j . . . v šventę atvažiavo rnbourgan ±\ \fek 

- 'ka ip i zmosru. " - T / ***** 
irvvuoti ir išlaikvti at- t a r P M i r »ankrninkij ir fab-ikaip j žmogų 

mingai gyvuoti r laikyti . r i k a n t ų i r p i r k l h ^ ^ ^ ^ j M m g d a rbininkams sva r - , , s B e r , > n o R * A 0*#Wp- v i r a a ? - J e i »«wa yra užvirtęs pagydyti negalima. Netiesa 
gautą nepriklausomvbę, turi 
nepamiršti darbštumo, apšvie-1 u k i n i n k a i P r a< l e d r t šsirašyt u 

jreres ir doros. Be darbštumo, | , < i o " M » » i t r i 3 s a s i r 

nes gyvulių veisles. Net ir 
nuskriaustoji biednuomenė ir 
darbininkai pradeda susipras 
ii, spiečiasi ir gerai gina sa
vo reikalus prieš turtuolius ir 
kovoja del geresnės ateities. 

(Bus daugiau) 

sėdėdami rankas sudėję, nega 
lėtume, mes tapti turtinga š-a-

j lis. Bet ir pats darbas be ap-
išvietos ir žmonių išlavinim ) 
i nėra vaisingas, nes tik apšvie-
ita ir mokslas parodo, kas rei-
'kra dirbti ir kaip reikia ii'v-

bti, kad kraštas vis daugiau1 

{duonos turėtų ir šviesesnės iri Katalikų Universitetas Liu-
Į laimingesnės ateities susi ibline turi 50 profesorių ir 
lauktu. Pagaliaus, dora y ra 'pe r 1,500 studentu. Yra teolo
gais stipriausias tautos pama- į gijos, kanonų, civilės teisės ir 
tas. Be doros nei apšvieta nei j filosofijos fakultetai. Univer-
lurtas negali žmogaus pada-isiteto Rektorius Tėvas Wo« 
ryti laimingu. Be doros tur ! roniecki, O. P. 

bu yra apsišviesti, pamatyti 
savo prietefius ir priešus; pa 
kilti doroje ir rujlntis turėti 
gryną, skaisčią gero krikš 
čionios sąžinę. 

r 
• 

J. Miškas. 

LIETUVOS NBPRIKLAU 
SOMYBfcS ŠVENTĖ 

FEIBOURGE 
(Šveicarijoje). 

, — , 

Fribourgiečių liętuvįų stu 
dentų draugija < 'Litlluania , , 

(seniau vadinom 
kasmet šven 
Lietuvos 

Ji gražiai atliko Berlyno uni- ir spaudžia žarnigalj, arba jei 
versitete visus praktikos dar- auga koks navikas (tumor) 
l;us, kokie yra reikalingi prieš- vidiriuose, tai nors augštesnio-
valstybinius kvotimus, baigia- ji dalis žarnų ir gerai dirbtu 
nt gamtom mokslų skyrių ga- (bet žemesnioji tampa lyg ir 
vo gerus profesorių liuclymus suparaližiuota. Tokiame atsiti-
ir buvo prisirengusi prie kvo- kime niekad žarnų gerai ištuš-
1imu, bet vokiečių valdžia, įtinti negalima. Čia tik prity-
kuri dabar nepakenčia svetini- ,*"?* daktaras gali pagelbėti.. 

Jei tik pildysite mano augs 
<viaus nurodytus patarimus, 
(ai daugelis iš skaitytojų pil
nai pasveiks. Labai nedidelis 
nuošimtis bus lokių, kuriems 
nepavyktų šiuo būdu pagydy
ti savo suvargintų vidurių. 
Bet ir tokie lai nepameta vil
ties. Tokie lai kreipiasi prie 

taučių, nenorėjo jos prileisti! r>) Žarnų (peristalso (judėji-j bile daktaro specijalisto elek-
j prie kvotimų. Dabar ji, laikyr. į«*)nusilpnėjimas taipgi užkie tro — terapo, nes su pagelba 
kvotimus Fribourge ir baigų | tina vidurius. Dažniausia tai i plektro terapijos, galima pagy 
važiuos darbuoties i Lietuva, atsitinka kuomet žarnų nervai j dyti kronini vidurių užkietė-

' nusilpsta, kitaip sakant yra I jimą puikiausia ir ant visados 

—-*• 

Džeromas K. Džeromas. 

Ž E M Ė S ROJUS. 

Iš rusų kalbos vertė Matilda Žilinskaitė. 

Dabar yra tokie pavyzdžiai. 
Mes turime 2,500 ateitininku 
moksleivių ir jų laikraštis 
" A t e i t i s " turi skaitytojų i 
4,000. Lenkai turi panašų lai
krašti " P r ą d . " su 500 skaity-

Vieną kartą labai įdomiai praleidau va
karą. Pietavau drauge su kaikuriais savo pa
sižymėjusiais draugais "Tautiniame socialis
tų kliube". Pietus pasižymėjo stebėtinai pra 
š.natniais valgiais. Buvo fazanai prikimšti 
triufelių, kurie turėjo garbės nuo vieno mūsų 
apturėti kulinarės poezijos vardą; buvo ži
noma, ir kiti valgiai, kurie ne kiek neužleido 

tojų Lenkai neturi nei vieno j innenybės fazanams. Jeigu dar aš pridur-
katahkisko.dienraščio Lenki- g-IUj k a d g a t o _ia f i t as 49-jų metų buvo pilnai 
joje, mes jau li> metų \ye kata- vertas tos kainos, kurią mes užmokėjom, tai 
likiško dienraščio neapseina- manau bits geriausias įrodymas mūsų pietų 
me. Pavasarininkų 30,000, Mo- puikumo. 
terų Katalikų Sąjunga, Darbo Po pietų, prie cigarų (del teisybėj tu-
Federacija, Blaivininkai* Ka r*u prisipažinti, kad *4 Tautinis socialiste klu-
talikų Mokytojų Sąjunga, Šv. n a s " šiame dalyke labai prityręs) užsimezgė 
Kazimiero Dr-ja, ir kitok'os m D a i pamokanti kalba, apie busiančią kapita-
katalike organizacijos jau 1° nacionalizacija ir apie visišką socialistinę 
*• r J- i *• v. zmomii lvsrvbe. 
šiandieną turi didesnį nuosim- * ' JB jy* 
ti narių, palvginant šalies di- ^ a s l i e C i a asmeniniai mane, tai a^, saky-
dumą, negu ku r kitur. O ta f ^ . f n v a u priverstas daugiau klausyt negu 
mūsų dvasios stiprvbė auga S ^ ^ r ' ^ ^ S T S f f n f 1 ««»? e t J n -
, ,. F " tingumo dehai. Anksti netekęs savo gimdy-
Kasaien. _ i o ^ kndikystėje aš pakliuvau į tokias sąly-

_ _ ^ a ^ j < u r j o s n m n e vertė savo pastangomis skin 
Yra dar Lietuvoje gadin- tis gyvenimo kelią, del to aš neturėjau lai-

lojų, yra klajotoju, yra dide- ko pasaulinių klausimų rišįi. 

Todėl dabar be galo. domėjausi tuo, ką 
kalbėjo mano apsišvietusieji draugai, kurie 
rengėsi į keletą metų pataisyti visą baisią 
pasaulio piktybę, kurioje merdpjo nelaimin
ga žmonija visus praėjusius tūkstančius me
tų, kada dar nebuvo pasaulyje šių mano 
draugų. 

Svarbiausiuoju didžiųjų pasaulio atnau
jintojų obalsiu buvo: " lygybė" , absoliute žmo 
nių lygybė visame: lygybė luomų, turtų, v u 
sų teisių ir priedermių, lygybė įtakoje į vi
suomenės reikalus, o be abejo laimėj ir pasi
tenkinime. 

..— "Kadangi — kalbėjo .mano draugai, 
— pasaulis yra visiems įkurtas, tai jis turi 
būti visiems lygiai i r padalytas., Kiekvieno 
žmogaus darbas turi eiti valstybės naudai, 
kurį maitys, dengs žmones ir bendrai rūpinsis 
jų vargais ir reikalavimais. Niekas neturi tei
sės pralobti savo darbu, visi privalo dirbti 
vien tik valstybės naudai. 

Visokis pavienių asmenų turtas — tie 
socialiniai ryšiai, kurių dėka nedaugelis riš
davo daugelį, tas baisus ginklas, kuris tar
navo žmogžudžių kuopelei, kaipo priemonė 
atimti iš visuomenės jos darbų vaisių — tu
ri būti ištrauktas iš rankų tų, kurie jau per
daug ilgai jį laikė. 

Visuomeniniai skirtumai, kaipo bepras
mės kliūtys, kurios iki šių dienų sulaikė na
tūralias savo judėjime galingos gyvenimo ų-
pės vilnis, turi būti panaikinta. Žmonijai tu
ri būti duotas neribotas išlaisvis jos pažan
giame judėjime, jos teisėtame siekime naujų 

gyvenimo formų, naujų galimybių, kokios ten 
.jos butų. Lai žmonija laisvai išsilieja visoj 
beribio išerdvio plajtybėj. Lig šių dienų jinai 
buvo priversta eiti tik ankštai susispaudusia 
kuopa, be to, dar kiekvienam, atskiram as
meniui sunkiai dirbant, neapsakomai ken
čiant ir grąsiant įvairiausiems jo laimei pa
vojams — tekdavo eiti per gimimo ir luomų 
nelygybės bedugnes bei skardžius. Išpaikin
tų aklo likimo lepūnų kojoms kelias buvo 
lygus, išklotas, minkštu gazonu nutiestas, 
-padabintas, tuo tarpu sužeistos nelaimingųjų 
kojos neturėjo kitur atsiremti, kaip vien tik 
j aštrius akmenis. Tat lai nuo šiol visiems 
žmonėms bus vienas lygus, tiesus s erdvus 
ir minkštas kelias, rožėmis, žibutėmis ir le
lijomis nubarstytas — žodžiu, aprūpintas 
visais galimais patogumais ir malonumais. 

Xeiša#kvojami motinos gamtos turtai tu
ri maityti visus vienodai; neturi but nė a i - , 
kanų, nė žūvančių nuo maisto pertekliaus. 
Nuo stipriojo turi but atimta galimybė grob
ti sau daugiau, negu turės silpnasis. Žemė 
priklauso žmonijai su visa kuo, kas yra jos 
paviršiuje ir jos viduje; todėl jinai ir turį 
būti padalyta tarp visų po lygiai. Lygus su
lig gamtos įstatymų žmonės, turi but lygų* 
ir sAilig savo pačių įstatymais. 

Iš nelygybės kilo visi neigiami žmonijoj 
apsireiškimai: Vargas, prasikaltimas, nuodė
mė, savymeilė, piktumas, veidmainystė ir tt. 
Pilnai lygybei įvykus? išnyks mažiausia pro
ga, išnyks visos vilionės padaryti ką nors 
pikta; o jei visa tat išmyks, tai kilnumas, 

kuris slepiasi žmogaus prigimtyje, suspindės 
visoje savo grožėj, pasirodįs visame savo 
puikiame žibėjime. 

Kai tik bus paskelbta žmonių lygybė, že
mė išsyk pavirs rojumi, bet be, žmones že
minančio despotizmo, kokios ten butų Die
vybės". 

Gale šitų daug žadančių kalbų, oratoriai 
pakėlė taures ir paskelbė tostą už šventąją 
(.žinoma, šiame toste dalyvavau ir aš), o 
paskui liepė duoti šartrioro ir naujų cigarų. 

Tą vakarą sugrįžau giliai susimąstęs 
ir, atsigulęs į lovą ilgai negalėjau užmigti, 
mintimi įsižiūrėdamas į mano draugų nupieš
tus naujo pasaulio vaizdus. 

Iš tikrųjų, koks puikus butų mūsų gy
venimas, jei tie paveikslai galėtų įvvkti, o ne
liktų, taip sakant, vien tik schema, bruožai 
Aš įsivaizdavau juos jau įkūnytus ir mačiau, 
kad, iš tikrųjų, kas nors geresnio ir būt i ne
gali. 

Nebūtų daugiau kovos del būvio, neimtu 
nesutikimo atskirų asmenų tarpe; išnyktų pa
vydas, nesantaika ir neapykanta; nebūtų kar
čių apsigavimų, vargo ir "kentėjimų. Valsty
bė mumis rūpinsis nuo pat mūsų gimimo die
nos lig tol, kol užkas žemėmis; aprūpins mus 
yisakuo, kas reikia nuo lopšio ligi karstui 
ir mums visai - nereik* savimi rūpintis. 

Išnyktų sunkaus darbo būtinumas. Anot 
mano draugų išskaitjbvimo pakaks trijų va
landų darbo į dieną iųio kiekvieno naujo pa
salino piliečio; bus' net griežtai draudžiama 
pratęsti darbą nors vieną minutę virš nus
tatytos normos. 
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LLOYD GEORGE APIE 
SOCIALIZMĄ. 

Buvęs Anglijos karo premje
ras Lloyd George yra ypatin
gas žmogus. J is skaitosi li
beralių pažvalgų. J is prisi
dėjo prie iškėlimo valdžion 
socialistu Anglijoje. ftesenai 
Lloyd George smerkė France 
ją, jos utilitarizme ir visa tai, 
kas turį sąryšio su žinoma 
Versalio taikos sutartimi. Ne
senai jis gyrė socialistu vald
žios premierą socialiste Mac-
Donaldą. Šiandie tą patį 
premiero, peikia, kad jo vald
žia palanki Versalio sutarties 
revizijai. 

Aišku, kad jis visomis x>u-
sėmis blaškosi, pilnas nepas
tovumo. Atrodo lyg jam ko 
truktų. 

Bet taip manyti butų per
daug drąsus dalykas. Lloyd 
George gudrus politikas na
mie4, dar gudresnis diploma
tas užsienių reikaluose. J is 
manebruoja, ,kad pačiam ir 
vėl jsigauti valdžion. Akėjo 
jis buvusia Anglijos valdžią. 
Dabar akėja šiandieninę. 

Apie šiandieninę premiero 
MacDonaldo valdžią taip at
siliepia: 

Reikia kokiam laikifi socia
listus palikti prie valdžios vai 
ro. {ši valdžia iškilo tokiais 
laikais, kuomet socialistai ne
gali nieko bloga atlikti vals
tybei. Artimiausioj ateity 
jie ims dejuoti, kad jiems nu
garas skauda, kad jie persi
dirbę. Tas nSeko. Iš to jfi 
pasisems daugiaus sau išmin
ties ir susipratimo. Artimoj 
ateity jie patirs, kad negali
ma arti debesių kur ankštu
mose. 

hiįįi paimsiant savo ranko-
sna valdžios vairą MaaDonald 
visas laikas skraidė socialis
tinio idealizmo padebesiais. 
J is jautėsi, kad su socializmo 
teorijomis galima pasauli lai
mingu padaryti. 

gaiš jame visos socialistinio 
idealizmo svajonės. Anglijos 
socialistai pamatys, kad soci
alizmas teorijoje ir socializ
mas praktikoje yra du visai 
skirtingu dalyku. Kuomet 
vienas yra dailus ir patrau
kiantis, tai kitas neįvykina-
raas. Svajonės turi pasilikti 
tik vienomis svajonėmis. 

Taip Lloyd George atsilie
pia apie tuos, kuriuos jis gel
bėjo iškelti valdžion. Matyt 
jis nujaučia, kad socialistai il
gai neatlaikys prie vaftžios 
vairo. Kasgi kuomet f Tuo
met bus progos iškilti libera
lų partija' , jam pačiam. 

LABDARIŲ SĄJUNGOS 
REIKALAI. 

Maskvos valdžia Rusiją va
ldo prisidengusi proletariato 
vardu. Bet kaip ji su tuo 
proletariatu biauriai elgiasi, 
tai saugok Aukščiausias. 

Tečiaus kitko ir negalima 
tikėtis nuo besąžinių ir ne
dorųjų žmonių. Buvo visais 
laikais sakyta, kad kur socia
listai laimės valdžią, tenai tu
rės Įvykti žmonių vergija. 

Ta i geriausia Hųdija šian
dieninėj Rusijoj padėtis. 

Pasak žinių iš Berlvno, ne-
tenai Maskvoje vienuose na
muose rasta negyva jauna 
mergaitė. Pradėti tardymai. 

Pasirodė, kad "Rusijoje šian
die plaėiai veikia stipriai su
organizuota baltosios vergijos 
organizacija. Prie tos orga
nizacijos priguli ir daugelis 
ankštųjų bolševiku valdžios 
valdininkų. Tš to jie ima 
gražaus pelno. 

Kaip tik tas patirta, tuo-
jaus žinioms apie tai uždėta 
cenzūra. Nežiūrint to, pa
sauliui visgi tenka patirti a-
pie niauriuosius bolševiku, 
darbus. Organizuotos ko
munistų gaujos, bolševikų au
kštiems valdininkams leid
žiant, po visą Rusiją renkio-
ja jaunas ir patogias mergai
tes, jas veža į didesnius mies
tus ir tenai parduoda prosti
tucijos "bus inesso" vedė
jams. Dalis tjų r.migų tenka 
bolševikams valdininkams. 

Vienas angliškų laikrašėių 
korespondentas pažymi, jog 
vienai tų pirklių gaujai vado
vauja Zinoviovo sugulovė. 
Tas Zinoviov, tai žinomo bol-
ševistinio trečiojo internacio
nalo prezidentas. 

Ta raudonoji penia siunčia 
raudonuosius agentus dau
giausia į Pavolgį, kur yra pa
togių rusų mergaičių. Jos pa-
viliojamos ?š namu. 'Žada
mos nuėstuose pelningos vie
tos, 
biauriai apgaunamos. j „ e s velka ant savo nugaros* angelai danguose mato visuo-

Tai yra socialistinėj Rusi-Į valdžios sunkenybes. Neilgai met mano Tėvo veidą, kurs 

V. Jėzus globoja vaikelius. 
Išganytojas atėjo visų luo

mų žmones apšviesti, pašvęsti 
ir išganyti. Ypač rūpinosi 
vaikeliais; dažnai net ištisas 
valandas ir dienas jiems pa
rvesdamas. Vieną kartą mo
kiniai pamatė, kad V. Jėzus 
labai pavargęs, o motinos vis 
veda vaikus prie Jo, tas jiems 
labai nepatiko. Pradėjo joms 
drausti; bet V. Jėzus užstojo 
už jas ir įsakė mokiniams lei
sti vaikelius prie Savęs, nes 
tokių yra dangaus karalystė 
Kuomet kitą karią mokiniai 
paklausė Jėzaus: MKas, ma
nai, yra didesnis dangaus ka
ralystėje V* Pavadinės Jė
zus vaikelį, pastatė jį tarp jų 
ir ta rė : "Ištficsų sakau jums, 
jei neatsiversite ir netapsite 
kaipo vaikeliai, neįeisite į dan 
gaus Karalystę. Todėl kas 
nors nusižemintų, kaipo tas 
vaikelis, tai yra didesnis dan
gaus Karalystėje. Ir kofi 
priimtu viena toki vaikelį ma
no vardan, Mane priima.' 
Kas gi papiktintų vieną iš tų 
mažųjų, kurie į mane tiki, ge
rinus jam butyj, kad ginui ak
muo butų užkabintas jam ant 
kaklo ir butų paskandintas 
jūrių gilumoje. Vargas pa
sauliui del papiktinimų; nes 
turi ateiti papiktinimai, vie
nok gi vargas anam žmogui. 

1-10). Manau, 1cad negalėjo 
y. Jėzus iškelsi aukščtaus 
kūdikių luomą, kaip iškėlė tuo 
Savo dievišku pamokinimu, 
prilygindamas juos prie Sa
vęs ir statydamas net Savo 
mokiniams juos kaipo pavyz
dį. Kuomet kas pasigailėjęs 
apleistųjų vaikelių, juos pri
glaudžia arba prie savo šei
mynos, arba pastatydinę 
prieglaudą ten juos priima, 
tai bus paskaityta, kaipo bu
tų patį Jėzų priglaudę ir tokį 
pat įgys atlyginimą. 

Negalėjo V. Jėzus parodyti 
didesnės meilės, kaip paro
dė, kuomet kvietė vaikelius 
prie Savęs, mokino, glaudė 
prie Savo Širdies ir laimino 
juos. 

Nestebėtina, kad tūkstan
čiai misijonorių ir seserų 
vienuolių užsidegusių ta Jė
zaus meile ir sujudintų Jojo 
pavyzdžiu, keliauja tarp 
stebmeldžių, mokina juos i r | 
jųjų vaikus, krikštydami iri 
pavesdami juos Saldžiausiai 
Jėzaus Širdžiai, kuri taip la
bai numylėjo tuos vaikelius. 
O kiek mes Lietuviai esamo 
apleistų vaikučių, našlaičių 
priglaudę f Kur mūsų prie
glaudos, našlaičiams, sene
liams ir ligoniams! Nieko 
neturime. Mušu. vargšai sve
timtaučių ligonbučiuose ir 
prieglaudose vargsta. Kiek 
jie ten vargo pakelia žinote, 
kuriuos nelaimės į svetimųjų 
prieglaudas nuvedė. Susirū
pinkime musn našlaičių, sene
lių ir ligonįų likimu, parupin- Į 
kimo jiems savo prieglaudas, 
pastatikime pagfrtą Labdarių 

j Seimo ligoniams ir našiai-
i čiam Ligoninę su Prieglauda. 
Tą gailestingumo darbą pa
darysime, jeigu visi kartu ir 
nuoširdžiai parenvsimo K. La-
bdarių Sąjungą. Rašykite s 
i jns narius; duokite gausia 
ranka kilniam darbui aukas^ o 
Viešpats atlygins visiems 
šimteriopai už parodytą varg
šams gailestingumą. Vr. M. 
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kur Bordeno Evaporated Pienas priruošiamas, geriau

sia priežiūra, atsargumas, ir uoliausias peržiūrėjimas 

yra nuolat vartojami idant užtikrinus absoliutišką ty

rumą. 

Jokia kita kompanija, neprisilaiko nusistatymų laiko
mų Bordeno Kompanijos daryme Bordeno Išgaruodin-
to Pfeno. Todėl krrfomet perkat pieną, persitikrinkit, 
kad perkat Bordeno, ne kokį kitą. Del vartojimo na
muose, duoda geriausias pasekmės. Yra taip reikalin
gas kaip cukrus ar druska. Pamėginkit kavoje. Kiek
vienas gtfoserninkas visur pardavinėja ji kasdien. 

Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Išgaruo 
dtntu Pienu, pasiuskit mums kuponą, paženk
linant kokias pamokas norit, ir mes prisių
stai dovanai. 

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BLDG. NEW YORK 
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Būtent, jam pavyko paga
minti prietaisą, su kurios pa-
gelba bus galima per radio 

darbuotasi. Bet ligi šio lai
ko negauta geistinų rezulta
tų. 

per kurį ateina pap'.ktini-
ftiandie tas pat MaeDonald nias... Dabokitės, kad nepa-

jau neskraido padebesiais, bet piktintumėte vieno iš tų, ma-
Teeiaus pasekmėje jos j vaikščioja žeme ir susikupri- žųjų, nes sakau jums, jog jų 

J°J- jam galės tesėti sveikata. Pra- yra danguose/ ' (Mat. XVTTI, 

NAUJAS IŠRADIMAS. 

Telegramos praneša, kad 
žinomas* radio (bevielio tele
grafo tobnlintojas Mareoni 
paskelbė naują išradimą. Sa
koma, tas jo išradimas visai 
pakeis radio-telegrafiją. 

depešas siųsti tik vienon no-, Naujojo išradimo pagrin 
rimon pusėn (šonan), reiškia <]u, radio visa energija butų 
tik tai vietai, .kuriai dopeša sutraukta tik dalis kokian šo-
skiriama. Nes 'iki šio laiko nan, kaip tai yra su elektros 
per radio siunčiamos depešos 
eina visais šonais ir jas gali 
pagauti kiekviena aplinkui 
stotis. 

J e i žinios teisingos, tai ra-
dio-telegrafijoj butų atliktas 
labai didis ir svarbus progre
sas. Nes tuo klausimu išrJat 
pradžių radio vystymosi daug 

šviesa. 
Mareoni pasisako, kad jis 

tuo klausimu dirbęs ,per du 

Be to, ir pačįų radio stočių 
pastatymas busiąs toli 7>igcs-
nis. 

< 

Mareoni reiškia džiaugsmo, 
kad tas naujas išradimas pri-
i dės prie pakėlimo žmonių 
kultūros ir abelnos žmonijos 
pažangos. 

Bet podraug reiškia ir bai
mės, kad tas išradimas gali 

metu ir galop visas darbas ^ ^ ^ p r ? x k o i k i i n a S ) k u o_ 
apvainikuotas gerais rezulta
tais. .Anot jo, sn ta nauja 
prietaisą pigiau atsieis siųsti 
depešas, nes tam tikslui bus 
reikalinga mažesnė energija. 

met jis bus vartojamas karo 
lalikais. Nes sukoncentruota 
ir vienan šonan siunčiama di
delė radio energija galės vis
ką griauti ir naikinti. 

VAIKŲ DARBO KLAUSIMAS. 

Suv. Valstybių Kongrese šiandie y-
ra du projektu tvarkyti vaikų darbą at-
eoty. Tai pataisymu (amendmentu) fe-
deralei konstitucijai. Nes be tos pušies 
pataisymo joki Kongreso pravesti įsta
tymai negali turėti vertės. Šiandieni
nė konstitucija nepripažįsta jokr.o vaikų 
darbo tvarkymo. Bet kuomet jon bus 
įdėtas toks ar kitoks pataisymas, bus 
kitaip. 

Vienas tų dviejų projektų yra sena
toriaus MeCormicko projektas. Jau il-
giaus metų, kaip įduotas senatam Ant
ras,' tai senatoriaus Sbortridge projek
tas, įduotas pirm keletos savaičių. 

Je i senatoriaus Sbortridge projektas 
buri} priimtas, juomi but užginta visoks 
darbas jaunimui ligi 18 metų amžiaus. 

Nelengva problema. 
Vaikų darlx> problema Suv. Valsty

bėse nėra taip lengva išspręsti, kai kad 
kas mintytų. Nes vaik,ų darbas turi 
daug priešų, bet tai pat daug ir šalinin-
Kų. 

Už vaikų darbo tvarkymą ir, abel-
nai, to darbo apribojimą, stovi daugelis 
racionalių organizacijų, kur'ios skaito 
milionus narių ėmus jas krūvon. Už 

daugybė religinių organizacijų. 
Vaikų darbui priešingas ir Prezi

dentas Coolidge. Kituomet jis savo pra
nešime Kongresui pareiškė, kad tuo 
klausimu reikalingas pataisymas šalies 
konstitucijoje. 

Kas nori vaikų darbo? 
Tečiaus vaikų darbui taip, kaip šia

ndie yra, palankus fabrikantai, kai-ku-
rių didžiulių įstaigų savinįnka. ir vedė
jai. Palankus tam darbiu turčiai, kuv-
ri.ų vaikai nereikalauja dirbti, o kas 
jiems galvoje apie m'Honus kitų vaikų, 
kurių tėvai neturtingi, patys vargšai 
darbininkai. 

Vaikų darbui palankus visi išnaudoto
ja', kuriems ne tautos ateitis rupi, bet 
nuosavi kisemai. « 

Kadangi tie priešai yra turtingi, jie 
Kongrese turi įtakos. J ie trukdo tuos 
ir kitus projektus pravesti. 

Gyvas reikalas. 
Bet n'ekas negali sakyti, kad vaikų 

darbo tvarkymas nebūtų svarbus reika
las. Tai vienas šiandie gyviausiu rei
kalų. Nuo to priguli valstybės ir tautos 
ateitis. 

O jeigu t a i reikalas taip tvarbus, 
tai stovi visas organizuotas darbas ir lengva atsiekti; reikalinga pravesti tik 

į.ataisymas konstitucijai ir tuo pataisy
mu remiantk? atatinkamas išleisti įstaty
mas. 

Tas reikalas, kaip žinoma, tokioj 
kultūringoj šaly, rodos, nebereikalingas 
nei argumentų. Bet yra žmonių, kurie 
pasitenkina ir šiandienine padėtimi. Jie 
i virtiną, kad seivaus nebuvę reikalingi 
įstatymai, tai ir tolinus be jų galima ap-
s:eit i. 

Tečiaus tie savimeiliai ir išnaudoto
jai pamiršta, kad seniaus čia nebutav nei 
organizuoto darbo, kad nebūta taip di
delių vaikų išnaudotojų, kaip kad šian
die, tad visos kultūringos valstybės savo 
vaikus apdraudžia nuo sunkaus, pavo
jingo* M sveikatą naikinančio darbo. 

Ištikrųjų tai gyvas reikalas. Tau
tos sveikumą ir busimos kartos atsparu
mas reikalauja, kad vaikai augtų svei
ki, bet ne Kguisti, kad jų kūnas ir dva
sia butų kuosveikiausi. 

Reikalinga išmintis. 
Svarstant vaikų darbo projektus 

Kongreso atstovams patriotams prisie's 
įtikinti savo priešus, kad jie argumen
tuodami daugiaus vaduotus išmintimi. 

Pav. vaikams visokius darbus gali
ma uždrausti ligi 15 ar 16 metų amžiaus, 
bet neišmintinga but,ų ligi 18 intefy| am

žiaus . 
Nes uždraudus ligi 18 metų darbus, 

tuo jaus reikėtų pravesti l&tas įstatymas, 
kad ligi to amžiaus visas l jaunimas turė
tų verstinai lankyti mokyklas. 

Taigi, šiame atsitikime reikal'nga 
gilesnės išminties. Nes kitaip išeitų 
kaipir su Šiandienine prohibicija. Jei 
Kongreso atstovai, pravezdami Volstea-
do įstatynlą, butų giriaus pagalvoję, tai 
šiandie būtumėm turėję kitokią prohibi
cija, kuria, gal, butų visi pasitenkinę. 
To nėra dabar. 

Pavojaus yra, kad neišeitų kartais 
per greitumą panašiai ir su vaikų darbo 
projektais. 

TAUPYKIME! 

"Je igu nori būti turtingas uždar
biauk, ir taupyk." Taip sako vienas* į-
žymiųjų amerikonų — Benjamin Frank-
lin. ' ' 

I r tas tiesa. Nėra didelis daiktas 
uždirbti pinigų, jei žmogus sveikas. Bet 
sunkesnis yra daiktas uždirbtus pinigus 
taupyti. 

Tas padaryti negalima be įpratimo. 
Bet kad įprasti prie* taupymo reikalin
ga tarp kitko turėti susipratimas ir ga
bumas. Susipratimui reikalinga turėti 

nepriklausomą nuo bereikalingų papro
čių mintį. Su ta mintimi galima susi
taupyti tokią pmigų sumą, kuri paten
kintų kadir sulaukus senatvės, kuomet 
žmogus jau negali dirbti, bet turi gyven
ti. 

. Sutaupyta pinigų suma šeimynai ar 
pavieniam asmen'.ui turi tokią pat reikš
mę kaip valstybei apsaugos armija arba 
militarinis prisiruošimas. Sutaupyta 
suma apdraudžia šeimyną ir pavienį as
menį nuo nepaprastų atsitikimų,- kaip 
tai pasitaikius bedarbei, ligai, ar kito
kiai nelainuei. 

Taupyti reikia sistematingai. Iš-
•mintis sako, kad dalį savo uždarbių tau
pyti. Ta dalis turi prigulėti nuo už
darbio didumo ir nu© kitų aplinkybių. 
Bet dafis, ar ji bus maža ar didelė, nuo
lat turi but padedama ateičiai. 

Tiesa, yra žmonių, kuriems gyveni
mo sąlygos neleidžia taupyti. Bet šiais 
laikais tokįų žmonių yra maža. Didžiu
ma turi gerus uždarbius. pMirint ir ma
žus uždarbius, bet prisitaikant prie na
minės ekonomijos, galima šį-tą atidėti 
ateičiai. 

Dietuviai! įpraskime taupyti savo 
uždarbių dalį. Tuo būdu visada busime 
nepriklausomi nuo kįtų-

\ 
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LIETUVOS "CINGU-UNGU,, »»iž<J. taip kad apie 6 sykius 
PIPIRINĖ." 

Draugo*' skiltyse iš 21. 
XII* 1923 metų įdėtame strai
psny: Lietuvos Ciugu Lingu, 
Pipirinė — perdaug jaučiama 
neužtarnauto panegiriko ben
drovei " A i t v a r a s " Kybartup-

. tuose. "Bendrovė "Aitva
r a s , " nesitenkindama kvaili
nimu žmonių Lietuvoje sten
giasi net Amerikoje biznio ti
kslais, muilinti žmonėms akis. 

Ant kiek pasi'iar** p e n a 
lais Lietuvoje visokį "Nekta
r a i " "Bachusa i , " .'Žemaiti
j o s " ir kiti svaigalų išdirbė
jai, galima matyti, kad ir iš 
šio mažo pavyzdžio: viena fir
ma išleidžia "Stalo degtinę" 

•du syk valytą, kita firma iš
leidžia tokia pat degtinę — 
tris syk valyta, trečia firma 
išleidžia — keturis syk valytą 
irgi tokią pat degtinę, o vie
na firma ėmė snsigudrino ir 
išleido — šešis syk valytą 
"s ta lo degtinę." Fopiera 
kantri, norints 36 sykitis valy
ki t (ant popieroSs žinoma),— 
atlaikys, jeigu administracija 
nieko nesakys. Taigi kentė 
popiera, kentė ir administra
cija, bet atėjo 1923 metų ru
duo, sudrebėjo Japonijoj? že
me, patėmijo šmugelį admini
stracija ir ėniė analyzuot su 
pagelba profesoriaus Juoda
kio visokius konjakus, šampa
nus, kaip pagirtuosius "Ait
va ro , " taip ir mažiau giria
mus "Bacliuso," "Nek ta ro , " 
"Žemai t i jos" ir Ko. išdirbi
nius ir kas pasirodė; kaip gi-

uSdrausta p a s a v i m u i bei va
rtojimui pragarsėję "Cįngu-

r£as$ iie politikieriai, to 
rie daro įtakos policijoje, kad 

valyta, degtinę (taigi ir spi
ritą, vartojamą visokiems li-
kieriams) — reik užmiršti ir 
skaityti švelniausiai kalbant, 
nesusipratimu, aeba tikriau 
bravorininkų - pilstytuvimnkų 
gryna melagyste. 

Įvedus Lietuvoje valstybinį 
spirito monopolį, Lietuvos 
bravorininkai (90 nuoš. suvir-
šum žydai) sumanė paimti 
pastarąjį į savo nagus ir nu-i 
lupti tam manopoliui devynis 
kailius. Bravorininkai — e-
nergijos žmonos tuojass pa
darė "cheirimą" ir sutartis 
su Finansų, Pr . ir Pram. Mi
nisterija dalinai pasirašyta,, 
bet.... giedroje dienoje žiema, 
trenkė perkūnas ir viskas su--
iro " a m ganze AVelt" — 18-
tą dieną gruodžio, 19 :̂3 metų 
Seimo plenume buvo iškeltas 
klausimas, kad Iaetuvos bra
vorininkai siūlo pristatyti 
Valstybiniam Spirito Mono
poliui 16 milionų laipsnių spi
rito už 3 Diliomis 760 tūks
tančių litų, tai yra po 23*4 
cento už laipsnį ir su Fin., Pr , 
ir Pram. Ministerija net su
tartis dalinai. pasirašyta, 
tuom tarpu iš užrubežio gali
ma gauti spiritą po 9 centus 
už laipsnį, tai yra Valstybė 
turi permokėti *' sav ieins' ' 
bravoreninkams menkniekį 2,-
320,000 litų už kalbamąją po
rciją spirito. 

Lnagu," "P ip i r inė , " "f&evų trukdyti vedamus darbus? 
g ė r i m a s " k visa litanija j^a- Kieno turtai vartojami ap-
na'šių gėrimų, kadangi atras- saugoti mūsų mieste piktus 
ta juose nuodingų sveikatai darbust 
p r i e m a % — tai išlindo iš Policijos viršininkas Coll-
maišo yla ir pasirodė fco vėr ini sako, kad šiandie OHica-

nateįsykė jatjikta, * Serįąms 
Wm\* ^ldyįtį Mfctas M 
s ^ t t m ų . tautų, kurios kituo-, 
met jei nebuvo nepriklauso 
mos, tai nors turėjo bent Jko 
kias ąųtonomdjas. 

(Serbai šiandie tas tautas 
terorkuoja i r sujaugia, kuo
met tos veržiasi laisvėn. Juod-

ti ta»'p energingai giriaroi-rc- gą valdo organizuoti piktada-
klainuojami #et Amerikos 
spaudoje konjakai ir viaoįios 
rūšies l i k e r į , rezultate gi tik 
išnaudoja žmonių kišenę ir 
kenkia sveikatai. 

Dayk&s. 

riai, susijungę su politiMe-, 
riais, i r iodel policijai kova 

KAS VALDO OHCAG0? 

riuose atsitikimuose visai ne 
galima. 

Piktadarių gaujos turi savo 
nariją apgynimui milionus do
lerių. Tie milionai surinkti 
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GALYBE. 

Žydų jsigtflėjimas visur di-
4eUs. J ie galingi ir Ameri
koje. Amerikos visuomenės 
gyveninio ir politikoje jie rei
škia daug savo amerįkoniš-
kumo. Bet privatiniame gy
venime jie buvo ir pasilieka 

kalnijoj, Kroatijoj, Sloveni- savyje uždarytais. 
joj, Bosnijoj ir fet eina suki
limai, kurie visuomet b a i g į a s i Į k a d 4 e v i m t y s t uk fe tan6ių len-
baisiomjs skerdynėmis. 

begalo apsunkinta. Kai-ku-1 Ką€ išlaikyti fikcinę J,u«o-

1 nuo žmonių parduodant svai
d a i geistas klausimas. Te - ! guostos ge imus . I r kuomet 

čiaus tą kausimą iškefea kai- kuriam gaujos nariui pasitai-' 
kurie policijos v*rs*i&ai ir k o paMi^ti į spąstus, tuojaus: 
ramaus, nesutepto fbudo pilie-
heeiai. 
* Chicagoje dažnai pasitaiko 
Žmogžudysčių: o žmogžudžiai 
arba nesuiniĮ&mi arjha kadir 
suimami, greitai paliuosuoja-
mi. 

Praeitą rudenį įulusioj 
dviejų gaujų del alaus kovoje 
nužudyta kolegas asmenų. Ke
letas žmogžudžių suimta, bet 
bausmė jų nepalietė. 

vokatai, kurie randa priemo
nių paT.uosuoti savo klientus. 

/Vakftybinis prokuroras už 
tokią padėtį Ghicagoje išda-; 
lies kaltina policijos apsilei-; 
dimą. J i s žada imti naga n į-
tarianuus politikierius ir pa
čius piktadarius. Bet ir jis' 
tik žadėjimais tenkinasi. 

Tuotarpu mieste beteisė" 
plinta. Valdininkai savo r'in-

slavrjo? valstybę, serbų vald
žia 4»*i trilaa^r^i begalo skait
lingą kariuomene. Tam tiks
lui serbai ^keįina pinigų Fra
n k o j . Francruzai serbams 
kreditan pristato reikalingą 
kiekybę ginklų j r amunicijos. 
I r šiandie Jugoslavija yra ti
kroji parako statinė. Kuo-

SCai is Varsavos praneša, 

kų ir fyįų turi naro keliauti 
Amerikon; Pirm iškėliau-
siatit .tečiaus įie visi 4uri gau
ti au&erikoniško koųsujio vi
zas savo pasams {paspor-
tamjl). 

Kad gauti tas vizas, reikia, 
konsulio biure užsiregistruoti. 
Šiandie ten konsuliate yra 
virš 60,00Q užsiregistravusių 

KAIP ATEITY BUS 
KARIAUJAMA? 

Vokiečiai dabar dieną ir 
naktį sau laužo galvas, kaip 
prarastą galybę atkariavus. 
I r reikia spėti kaž kas jau y-
ra sugalvota.- Sakysim nese
nai franeuzus nustebino ne
suprantamas atsitikimas, kad 
orlaiviai, kurie laksto tarp 
Paryžiaus ir Pragos kai-kurį 
laikotarpį krito po viens kito 
ir tai vis skrisdami per vieną 
vietą. Pereitą rudenį ne juo
kais buvo paplitus žinia-, kaol 
vieną naktį trumpam laikui 
buvę sustoję visi pranieuzų au 
iomobiliai Reino ir Ruhro 
krašte, kurie tą. valandą buvo 
kedy. 

nusamdomi pfcrinktiniausi *d-i m « t ji ekspliaduos, tai galės e ^ n e n u - Nespėjama pasus 

riamieji konjakai, sampanaį 
" A i t v a r o , " taip ir paprasti-bravori n inkų pas^ilymas tajK) 
"Bacl iuso," "Nekta ro ," atmestas, tai yra " t au t i nė s " 
"Žemai t i jos" ir Ko. — tikri pramonės atstovams —2,320,-
"erzacai" pilnoj to žodžio 000 litų Kalėdoms dovanėlė 
prasmėje, daugelyje gi tosios pro pirštus paspruko ir din-
Ko. išdirbinių atrasta — me- go, o Lietuvos Valstybės Iž-

Nesenai už miesto sniege j kėjams neatąakomingi. 
rastas dar nesusfingęs p i n a i . Legale kalba tariant, Chi-
John Daugherty alias I>uffyCagą vaido gyventojų i>askir-
lavonas. F*«irodė, kad tas ti žmonės — valdyba. Bet 
Duffy buvo fcmomas kaipo plė ištikimųjų taip nėra. Čia yra 
šikas. Patir ta, kad nužudė kita stipresnė slapta valdžia, 
savo sugulovę ir *w>jaus jam Tai įtekmingų politikierių ir 
pačiam jpadaryta galas. profesionolių piktadarių gau-

Kas jam padarė galą? klau- JQS. X. 
sė jK)licija ir pradėjo tardy-

Prieš tokią mus. Tečiaus jai tardymai 
"menkutę" dovaną bravori- supainioti ir neats-iekta geiati-
ninkams balsavo appozicija, \\ų rezultatų. Kažkokia ne-

unigas Šmulkštys ir kai-ku-, lUioma jėga veikia prieš po- Kad po buvusio didžiulio 
iicijos pastangas. Ta 
viską patmjro^k, 

ir vėl pažiebti Europą. 
;Kitas neužgesęs «gnekalnis., 

tai Vilniaus klausimas. San
tarvės valstybės gerai žino, 
kad Vilnius ir aplink jį dide
li plotai priguli Lietuvai. Te
čiaus neteisingu būdu tai vi
sa leidžia savintis lenkams. 
Mat, lenkai skaitliiigesnį, tai 
jiems ir artimesni. 

Šios neteisybės lietuvių tau 

EUROPA RUOŠIASI 

rie krikščionvs demokratai ir 
» 

fju -d«ka malonus vietinių 

til-alkobolio, anilino dažų ir 
kitų nuodingu sveikatai prie- Remiantis aukščiau minėto 

das sutaupi 2,320,000 litų. 

karo Europos Valstybės ruo
šiasi naujan karau, tai senai 

slepia ir policija pagaliaus pa'žinoma. Naujas karas te-
stebi, kad jos vedamas darbas ciaus negreit dar įvyks. Bet 
yra veltui. kad įįs bus, tai negali but a-

Detektivų viršininkas pie tai dvieįų nuomonių. 
Sboemaker atvirai pažymi, Neatsižvelgiant į Vokietiją, 

ta amžinai negali pamiršti, injmigrant Aid Society," ki 
ateis laikas, kuomet už tai 
kraujas liesis latakais, jei 
lenkai ir tblesniai laikysis sa
vo atkaklybės, 

Francija, Anglija, bolševi-: 
kų valdoma Uusija, Italija ir 
išdaiies Vokietija senai išnau 
jo ginkluojasi. Ypač Fran 
cija su Anglija veda ginklą 
vanosi lenktynes taip, kaįv 
butą pinui 1914 metų. 

V/EUOtl. 

Dabar vokiečių inžinieriai 
bando siųsti elektros bangas į 
erdvę, su kurioj pagelba bu-

Konsulis iš Amerikos kas- tų galima vaidyti automatis-
dien apturi galybes laiškų. ^ orlaivius, pasiųsti yeži-
Pasirodo, kad 70 nuošimčių 
tų laiškų paeina nuo S< Vals^ 
tybių senatorįų ir kongresmo-
nų. Jie ragina kousulį tiems 
ir kitiems žydams duoti pir
menybės vizuojant pasus. 

Amerikoje yra didelė žydų 
organizacija vardu "Hebrew 

taip dar vadinama " H i a s . " 
Ta organizacija amerikoniš
koj politikoj tari didelę įtaką. 
Washingtone ji užlaiko tam 
tikrą biurą žydų ateivių rei
kalais. To biuro viršininku 
yra advokatas Hershfield, ku
riam mokama \ metus 30,000 
dolerių algos. To advokato 
žinyboje yra visas pulkas a-
gentų — politikų. Šiemsgi 

jog įtaka, politikierjja ir tur
tai susijungę krūvon veikti 
prieš įstatymus. Ta trejybė 

?sr 

LABDARIU SĄJUNGOS REIKALAI. 
Brangių akmenų kasyklos. 

Aleksandrijoje, F^gipto šalyje, seno
vėje pragarsėjo šv. Makaras, vienuolyno 
viršininkas gailestingais darbais. Neto
li vienuolyno stovėjo vargių ir senelių 
namas, kurio reikalais ypatingai rūpi
nosi šis vienuolis. Tame mieste gyve
no viena pavyzdinga, bet labai šikšti ir 
godi moteriškė. J i neaukaudavo gailes
tingiems darbams. Šv. Makaras taip ži
nojo ir stengėsi išgydyti ją iš perdidelio 
prie turtų prisirišimo. Vieną kartą, nu
ėjęs pas ją, tarė; " Y r a gera proga už 
nedidelius pinigus, už tūkstantį auksinių 
nupirkti daugybę brangių akmenų: 
smaragdų, jacintų, o jie yra labai bran
gus. Jei nori tą įgyti, tai pervesiu 
Tamstai tą pirklį, o užtikrinu, kad tų 
akmenų kiekvienas yra vertas po tūks
tantį auksinių." .Moteriškė labai nudžiu
go. Melste maldavo, iclant jai, o ne ki
tam pagelbėtų tas brangenybes įgyti. 
Šventasis atsakė: "Gerai , išpildysiu ta
vo prašymą. Jeigu nori galį pamaty
ti j a s ; ateik pas manęs į namus, o as 

kuri savo priešams nedova
nos, imkime kadir Balkanus. 
Po didžiulio karo tenai gyva 
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Kad naujas ir didelis ka prieinami senatoriai, kongres-
ras kils, nėra jokio abejojimo monai ir kiti valdininkai. 
Tik klausimas' ar grefef ii 
kaip tai atsilieps į niusų Liė 

Tad ve kodėl senatoriai i r 

mus be Vadovų ir t. p. Su
prantama tokio išradimo 
" n a u d a . " Tokie vežimai ir 
orlaiviai automatai buįų jau 
išanksto parengti priešui gil
tinėj gatavos pragariškos bo
mbos su visokiais žudymo įrė-
dymais. 
• 

Toks sprogstantis lėktuvas 
buttj valdomas radio bangų, 
leidžiamų iš radio stočių ir 
galėtų būti siunčiamas į visus 
pasaulio kraštus. Pasiekus 
automatui paskirtos vietos ra 
dio stotis nustoja veikusi ir 
pragaro mašina krinta, kur 
jai reikia: ant įmestų, tvirto 
vių, sandėlių, armijos, laiyij, 
ir kt. - Tų automatinių praga
ro mašinų, sudėtis bus tokia, 
kad be sprogimo vien savo 
karštybe ir gązais galės sutir
pyti ištisus miestus ir armi-

t uvą T Lietuva negali kariau
ti ginklu; ji turės kariauti 
gudrumu, kad laimėtų. 

Duokime Lietuvai mokytą, 
gudrių, do^ų inteligentų, kol 
yra laikas. 

Remkime Kultūros Vajų. 
i f .e 

kongresmonai darbuojasi ž y - ; ^ M e k a s t o k i e m 6 m i r t i e s 

dus ateivius statyti pirmon 
jvieton, duoti jiems pirmeny-^ 
bės, juos favorizuoti. 

TSSSSSEOBfSSSSS —— 

Žydai Amerikoj įsigalėję 
dar ir todėl, nes žymi dalis 
spaudos yra jų rankose. 

paukščiams negalėtų užstoti 
kelio, nei aukšti kalnai, nei 
platus vandenynai. Gal tfik 
sektųsi išrasti reakciją, kur, 
neitralizuotų elektros srovę <*• 
re. 
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•savo sveikatą, gerybes ir tar tos paauko
sime, žada mums šimteriopą atlyginime 
ir amžiną gyvenimą, o vienok kaip sun
kiai mes vieną, antrą ;̂ o»lefį duodame 
geriems darbams. ^Yra geros širdies 
žmonių, kurie šimtais aukauja ir uoliai 
veikia tai aukas rinkdami, tai vakarus 
ir įvairias pramogėles darydami, kad 
tiktai Labdarių kasą padauginti, bet dar 
mažai tokių yra, mažai dar žmonių pa
traukta j tą taip prakilnų h* naudingą 
veikimą. • 

parodysiu.' J i tar . . Aš pasitikiu 
Tamstos šventumu ir nenoriu pati derė 
ties su tuo pirkliu; štai pinigai ir meld
žiu juos man nupirktu" 

Brangus akmenys. 
Sv. Makaras paėn.ė pinigus ir su

naudojo vargšų naudai. Praėjo kelios 
dienos, o toji moteriškė negauna nei ko
kių žinių apie tuos akmenis. Netekusi 
kantrylK's, paklausė vieną kartą šv. Ma
karo, ka'p einasi*.su tomis brangonybė-

inis. Šventasis atsakė: "Nupirkau juos 
tuojaus tą pačią dieną, kurioj davei pi-
nii^ų ir laukiau iki pati ateisi juos pa
matyti. Jei nori, gali po pamaldų atei
ti pas mane ir apžiūrėti. Užtikrinu, jei 
jie Tamstai nepatfks, — galėsi jų nepri
imti, aš pinigas sugrąžinsiu." Moterie 
kė nuėjo su dideliu" džiaugsmu. Sv. 
Makaras nuvedė ją pirmiausiai kur gu 
Įėjo sergančios moterys, vargšės ir ta
rė; "Veizėk, štai čia jacintai. Žemai — 
gi, kur guli sergantieji vyrai, pamatysi 
smaragdus. Man rodos, kad brangesnių 
akmenų nerasi visame pasaulyje, bet 
kaip pirmiaus pasakiau, jei Tamstai jie 
nepatinka, gali tuojaus atsiimti savb pi
nigus." Tą išgirdusi, paraudonavo 
moteriškė ir t a rė : " O ka'lp man gėda, 
kad Tavo gudrybe esu priversta pada
ryti tą, ką iš Dievo meilės jau senai tu
rėjau daryti. Dėkoju fTau, Tėve* nž tą 
prakilnų mano sielos rūpestį, apie išga
nymą; buk įsitikinęs, kad dabar tvi-
rtai prižalu Dievui, neprisirišti savo šir
dies prie žemiškų gerybįų ir tuštybių; 
visa darysiu, kad buįų didesnė Dievui 
garbė ir. mano artvmiems nauda." 

'Tikrai šventas yra Makaro patari
mas ir šventas tos moteriškės pas!'.žadė
jimas! Šis pasaulis su visais savo tu r 
tais ir gerybėmis nėra amžinas. Vieš 
paties diena ateis, kaip vag's, tuomet 
dangus su didžiu trenksmu pr?aeis, o ele-, 
mentai iš karščio pasileis, žemė gi ir ant 
jos esantieji dalykaU sudegs." .(Petro 
IIJ, 10); mokyti vyrai lygiai tvirtina m ^fos Baltimojės ir apylinkių lietuviai, 
pasaulio pabaigą. Viešpats Bievas už.j susirinkę šią vasario 17 d., 1924 m., Įjie-
gerus, gailestingus .darims, kurtėms me*[ tuvdįu. svetainėn, 85L853 HoUins St. ; Bal-

Kas daryti? I 

liabdarių kuopos yra įsteigtos viso
se parapijoje ir aplinkiniuose nileste-
Tiųose, bet ne visur uoliai veikiama, ne 
visur susirinkimai lankomi. Vlisus lie
tuvius raginkime rašytis į Labdarių Są
jungą, aukoti kiek galima toms sumany
toms įstaigoms: ligoninei, senelių ir na
šlaičių prieglaudai. 

Tikrai čia arasta brangesnė kaip 
aukso, sidabro ir , brangiųjįų akmenų'kar 
syklos. Panaudoję turtą geriems ga*i-. 
lestingiems darbams, geriausiai padary
s i m e — j ;e raujns amžinai tarnaus. Iš- ; 

ganytojas sako: ? 
"Rįnjiritc sąu. turtus danguje, kur 

nei rudis, nei kandis negadina ir kur 
vagįs neiškasa i r neišvagįa , , ,(Mat. VI, 
20). " Palaiminti gailestingieji, nes jie 
Įgys gailestingumą" (Mat. V, 7 ) ! 

k * % T. 
ffrt T »•>,•»»!•. 

RBZ0WUC»A. 
\ * 

timore, Md., paminėdami 6-rių metų Lie
tuvos Nepriklausomybės sukaktuves, se
kamai reiškiame: 

Kadangi Lietuvos Valstybė tik savo 
visos tautos pastangomis savo Neprigul-
mybe sukūrė ir iki šiai dįenai ją gražia
me bu jojime išlaikė; 

Kadangi 4a r dideli Lietuvos teritori
jų plota'i tebėra lenkų banditų, francu-
zams padedant, okupuoti ir didelė dalis 
mūsų tautos tebėra terorizuojama; 

Kadangi franeuzų militarizmo valdo
moji Tautų Sąjunga pripažino lenkų ban 
ditų ginklui mus sostinę Vilnių ir visais< 
užgrobtas žemes imant draug ir milžiniš
kas Bielovdežos girias, kurias lenkų ban
ditai pardavinėja ir leidžia į užsienius 
didelius Lietuvos tur tus; be to, dabar dar 
kėsinasi iš Lietuvos suverenumo atimti 
vieninteli Lietuvos uostą Klaipėdą lenkų 
naudai; 

Kadangi pilnam Lietuvos kraštų at
vadavimui reikalinga talka gerų Lietuvos 
'kaimynų, ir visų lietuvių gyvenančių į-
vairiuose pasaulio kraštuose; todėl: 

Reiškiame kilnius sveikinimus Lietu
vos liaudžiai, Šauliams, Armijai ir Lie
tuvos Vyriausybei už visas karštas pas
tangas Lietuvos Neprigulmybę saugoti, 
gintį 'ir pasaulio istorijon amžinai Lietu
vos Valstybę įbrėžti; 

Reiškiame Lietuvos Vyriausybei rei
kalavimą laikyti Lietuvos priešų padėty 
lenkus ir franeuzus iki jų militarės jė
gos ir įtakos nebus iš Lietuvos ištrauk
tos; ir Lietuvos žemelė palikta rąmybė-
| e augti, bujoti ir plėtotis; 

Reiškiame gilios ir griaudingos. at-
ininties visiems kovotojams kritusiejns 

/ 

J ! I I , .,! 

kovose už Lietuvos laisvę; 
Reiškiame Lietuvos (Vyriausybei rei

kalavimą neužsileisti lenkų-francuzn. in
trigoms, kuriomis norima Nemuno upė 
suinternaeionallnti ir sulaužyti Lietuvos 
Respublikos suverenumas Klaipėdos kra
šte lenkų naudai; 

Reiškiame Lietuvos Vyriausybei rei
kalavime iežkoti talkos gerų kaimynų jai 
nemaloniuose kraštuose, kad gerai konjuk 
tarai parėjus, galima butų Lietuvos oku
puoti kraštai atvaduoti; 

taipgi ieškoti išmintingos Santarvės 
su Baltiko Valstybėmis, ant galo, ieškoji 
stipresnių draugingų ryšių su Skandina
vijos valstybėmis, geresniam plėtojimai 
mūsų nordiškosios rasės kultūros, prek>-
bos ir visapasaulinės svarbos; ant galo 

Reiškiame gilios užuojautos mūsų 
kankiniams ^Vienbučiams .Vilnijoje, Su
valkijoje ir dalyje Gardino rėdybų, ir ža 
dame jiems visa "mums garimą moralę h 
medžiaginę paramą; taipgi reiškiame bro 
liškus sveikinimus Kkipėdos krašto bro
liams už jų energingą spyrimąsi prieš 
leiikįų-franeuzų militarizmą ir vokiečių ar
šų germanizavimą. 

Nutariame šitas rezoliucijas pasiųsti,' 
Lietuvos Seimui, Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių laikraščiams ir Klaipėdos krašto 
Valdžiai per aukštąjį įgaliotinį P . Budrį. 
Pasirašome: 

Baltimorės Lietuvių Tautas Tarybos 
Valdyba, 

Pirm. Aptems Knrdaitis, 

\ y ' \Rašt. A. Killcis, 

Ižd. r. Lazauskas. 

-5r 

. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE | 
V i . i i i MOTO* 

*v,t ttokyfclo, T,ik»«mi r e n - ^ . ^ ^ - ^ į ^ 

MELROSE PARK, 1LL 
Padėka. 

Kovo 2 (i. jį. m. i>er mano 
paskaitas apie Roma. kai ku
rie asmens geru noru sumetė 
aukų Lietuvos Vargdienių Se 
sėlių įstaigoms. 

Aukojo šie asmenys: 
P. Sakėmis, $7; P. Gūdžius $3; 
A. Mažeikaitė — $2; M. fci-
manskas — $1; O. Bukantie-
nė — $1; Kareekienė — $1; 
Januševičienė — $1 ir smul
kesnių aukų — $1.25. Viso 
aukų sumesta $17.25. 

Visiems Melrose Parko au
kotojams ir tiems kurie pa
gelbėjo man paskaitas rengti, 
šiuomi tanu nuoširdų dėkui. 
Teatlygina Viešpats visiems 
imteriopai! 

ŽINIOS Iš DETROITO. 
L. D. K. S. 72 kuopos 

Kov 
svet 
tangomis "buvo surengtas tea~. 
ra? "Laimės Ieškotojai". 

Keturių aktų dram* -suvai*' 
dinta gana gerai nežįurjut 
kad kaikurie turėjo Hgas ro-

Kovo H d ffv. Jurgio par. 

D » A t r 

BAlTIMOfiE, MD. 
s 

55= • m • » i » i ' — 5 = 9 S » — ' — SS 

l> < * l ' j l h» 

$ia la%i gražų programą pa 
jerbiimįi kiebsng ^ vardu
vių gsrb. kunt Juozo £tšaus-
ko. Programas atsibus vaka
re. 

•: 

Sftrątoga ,andFark Avê , 
Beeolijjcijos Kopija 

tmių Lygai: 
J&Uitwė'a lietuviai susi 

rinį$ Sy,ęs.ti Lietuvos uepri 

i m m m m m «fr ̂  m*f 0»«* Į̂»į«*m<% jfr»- < r » t fc«»»»-^«t«» — . 

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

'Klaipėdos Žinios' 
• 

vaidins "Kantri Kena". V e i | S e k w č i r e Z Q U u q i i 
kalas gražus Ir užimantis, jį«/f«r,rfi » , « , *i,,„„A i :„ 

Kalbės M. Zųlas kovo 18 \ K a 4 f t ^ * - m * U - teT I i l e ' ^ T o n T i T • . - , t u v * yra žiaunai nufikraunta d. 7.30 vakare l4etuv4V sve-| l r 8 k r i t t u d i i a n m : J a l ^ 
^ D l * * r , 2 5 t o s «*r*-,pUHft širdis sostinė - Vil-U \jriUn 102 kuopa pns.de* j M 0 J o s „ ^ g a i e i . les. Publikos buvo daug. 

Detroite įvairių pramosnj f e V*nmfawm. Si Vyčių fcj^jgp,, d u o t i l e n k a m s v , . 
nestinga, nes kiekvienoje ko- K u o p a . J r a «™kat»l. Iiak"ufl i .tingų toisig ir previlegijy fciai 
lonijoje veikėjai darbiK>jasi, I - u Y e , k , m u , r *** o r S* n x 

suka veikimo ratą. Pastaruoju • 

v • 

s 

laiku liga suvargino šv. Pet
ro par. kleboną kun. J. F. Jo
naiti, kurs vėl turės eiti ant 
operacijos ir nežinia kas gali 
atsitikti su jo ranka, kuriai 

Kun. Dr. K. Rėklaitis operacija bus daroma. 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNT* PER " DRAUGĄ" SUE 4SKEN7S: 

MiseviČaftė J. (telegramas) 
Pagareckas Jonas 
Pulkis Jurg. 
ftarka J. (Cicero, 111.) 
Macikas Jonas 
Jucienė Urs. (Cicero, 111.) 
Žvirgždynas St. 
Rusteika Juoz. 
Tamošauskas Ig. (Gary, Ind.) 
Staniulis Jonas 
B i i b e l i s A n i e . ( l i o s t ' l u m l , 111.) 
Goštautas Juoz. 
POCIILS Juoz. 
Gricaitė BU. (Cicero, 111.) 
Kekošius D. 
Kiras 
Grigaliūnas (Cicero, UI.) 
V. Micevieius 
Rev. K. Rėklaitis 
Kaulius C. (VVestville, 111.) 
Smilgius Pr. 
Liuberta Petr. 
Kuibis P. 

'Malakauskas Pr. (Cicero, 111.) 
, Seredis J. 

Šiltinienė Barb. (Cicero, 111.) 
Penkauskas Ad. 
Penkauskįenė Urs. 
Kupeikis St. 
Paurazas Ig. 
Vasiliauskas St. (W. Pullman (Cable) 
Rusgaila J. (Johnstown, 111.) 
Vepštas Ant. 
Blažys J. A. (Detroit, Mieli.)- ^ 
Deksnis x\nt. (trys siuntiniai) 
Fabijonaitis Petras 
Mežlaiskis J. 
Grebliunas J. J. (Homestead, Pa.) 
Kazlauskienė Kot. 
Valantinienė Elz. 
Kielienė S. > 
Radišauskienė 
Lelingienė Ona (Chicago lleights, 111.) 
Lauta J. 
Virkutis Jeron. 
Blažys Juoz. 
Grigaliimas V. (du siaut. Cicero, 111.) 
Šiaulys Juoz. 
Simanavičius Ig. (Hoseland, III.) 
Saraekienė Ona (Gary, Ind.) 
Kučas Kaz. 
Valaitis Jonas 
Kukas Alex. 
Pociūnas Ant. 
Eumbrauskas Jonas 
Vuosaitis S. (Cicero, III.) 
Šiaulys Juoz. 
Mockus" J. (W. FrankfonJ, UI.) 
Lekauskas Z. 
Gobens Jonas 
Zalaga II. (Sycamore, III.) 
Tamosaitė (Hartford, Conn.) 
Žvirblis Ad. (Frankford Heights, 111.) 
Vitkus Pr. (Cicero, IU.) 
Rev. J. II. Vaičiūnas (Cicero, IU.) \ 
Sabockis V. (Gary, Ind.) 
Kastontinaviėius (VVest Pullmaa) 
Mrs. J. Norush (Batavia , UI.) 
Pr. Murauskaitė (Chicago Heights, UI.) 
Grigas Ig. 
Kumšlytis Ant. (du siunt.) 
Anna Bast 
Brazauskis A. 
Mukus Jonas 

DRAUGO PINIGC SIUNTIMO SK¥£IUS 

žavimu. 
Kovo 19 d. seredos vakare 

p. Zujus kalbės šv. Jurgio 
par. svet. Dainuos L. Vyčiu 
T9 kuopos choras vadovaujant I 
kun. JT. Cižauskui. Taipgi bus 
ir daugiau pamarginimų. De
troito lietuviams reikėtų at-

pėdoje ir Nemune; Ji yra už
leista beširdžiais juusų brolių 
kairicytojais lenkais ir 

Kada-gi lenkai nuo Lietu
vos užgrobtose žemėse iist \ 
vius brutališkįausiai kankma: 
neduoda jiems nei aąmers, noi 
Žo32io, nei rašto laisvės, be ' •-
kio teigėtumo bei teisina v.no 

kreipti atydą j šias prakalbas, a t i j m i ^ l a i k r a g č i u s l l ž d a r i n 6 
nes gerb. Matas ZojUs ku t ikj j a I n o k y k l a s ( p a V j »§foi, 
atv^avo įš l i e tuos , ateive-Įg i i p n a z i j a h. k>)> a r ^ t , I o j ; no„ 
<ė naujausiy žinių apie Lietu-, k a l t u s ž m o n c s > grųūll ^ 
vos jaunimą;, jo veikime ir a 
belnai visus reikalus. Buda 
inas energingas jauni*no ža
dintojas p. Zūjus daug patyrė 
gyvendamas Lietuvoje apie 

kalėjimus, visokiais budai:*, 
kankina ir te*coriztiojs, smau
gt* lietuvius, — 

Todėl lai būna nutaria'rei
kšti civilizuotam jv -nuli ui 

jaunimo reikalus ir #yvu žo-; Lenkijos brataligkumns Irakui 
dziu mums juo« perstatys. Tė- Lietuvos; 'klabinti Tautu Lv-
vams reiktų džiaugtis kaii ju g o s | r v į s 0 pakulio duris iki 
vaikeliams yra proga išgirsti tol< k o l n e b u s Uetuvaį atitai-
apie Lietuvos jaunime ir ku-' s y t o s skriaudos, yi^ražintas 
nems kur ai-čiavsia, ten atsi. t v i | n i u s i r h l , l m t n V^ukijos 
lankykite ant vi-šui nurodyti] nuodin^oji h^pai-aiia: nieku 
Prakalbu, o busite pilnai pateu bu(I |1 nesutikti, kad kinkai 

KMeom;ils > m skirį|inui.'> ts ip Ii1aii>o<las Kra.što taip Didžiosios Liotdvos 
&kftttaniinjai visuomonti; įit- xra rašomas lotynu raidėmis ir Uteraturine 
kafj*a. " 

•"Klaipėdus tlnU*••" luid iiuos hoiiarJiiU's. išeidamos iš VcaUrtj vals-
tylics reikalų Ir į c m d a m o i h<'rnlrai> pJar!»>sios ldetuvds demokrat i joj 
principais, stovčs sarpyboje vis» tų nmsų tautos intereMj ir siųkUdu k » -
rto yra ridanti su Klaipėdos uostu ir Lietuvos pajuriu apskritai, kartu 
į'apinftaiiiGfe suartinti Klajn^dos Kraštą su visa Lietuva bendrais: \ a l s -
tybininis, kultiiriiUajU Ir ekonominiais ryčiais. 

"Klaipėdos Žinios" gal ima užsisakyti nuo kiekvieno mėnesio 1 die
nos. Fp-epum^rala kaina: atsi imant ift administracijos mėn. 2 i t ; pie-
tams 24 lt., siunčiant paštu mėn. 2.40 lt., metams 28.80 lt.; kitur pri-
stant per agentus mėn. 3.25 lt., metama 30,00 lt.; uži ienluoae mėn. 
3.50 lt., metams 42 lt. 

"KLAIPfcDOS ŽINIOS" taip pat nori. kad jose atsispindėtų ir vi
sos l4e tuvos . ypač J i lą lpėdos krašto ir žemaič ių gyvenimo r*ika!ai vi-

i sose sąvb įvairiautipse šakose. 
"KJidpodo*' ž iniose" y r a i>asižadėjc bendradarbiauti visa ei lė M;i-

žo.-ios ir Didžiosios Lietuvos veikėjų ir literatų. 
Pavyzdiniai "Klaipėdos Žinių" numeriai siunčianti visiems, kas tik 

atsiųs savo adresą. 
"Klaipėdos žinios"' bus gaunamos pirkti visuose gelžkelių stočių 

kioskuose, knygynuose ir pas specialinius agentus. 
Sutinkantieji "K.'aipėdos Žinias" platinti arba pąrdavituti prašoiui 

yra atsiliepti. 

"Klaipėdos Žinių" Redakcijos ir Administracijos adresas: 
Klaipėda, Turgaus g-vė ^-^ Telegr. adr. Viskas 

Claipėda Tel. 836 
KLAIPĖDOS ŽIOTŲ" REDAKCIJA IR ADMIKIST. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
GYTI VISADOS RREIPKITfiS 
BĄ9 MUS. TAS JIMS BUS) 

AXt NAUDOS. 

( ( 

> y ^>»^ >»«^l^^i^.»«n>»»wi1» » m-^im^m ~ » » » » » » ^ i i į » « Į t y »_JM? • — • - K 

t^~^^^—IW^"W^ 

l̂iriiipijoniiiLs, aria vn/Juokit 
tiesiog pas Trockį su ei celinis. 

Jonas Zabulionis. 

Tel. Boulevard 2160 

P R A N E Š I M A S 

kinti. 
Plienas. 

— 

QUjaL»Y PRBPARAWRY 
SKMINARY. 

• 
Quigley Preparatory 8cm i -

nary lanko apie 15 lietuvių. 
Vienas šįmet baigs, tai Iva^ 
nauskas, kims jau paskutinius 
pietus lanko. Quiį^ey yra vie
na ir geriausių mokyklų, Chi-
cagoje. Ją lanko apie 700 is 
Joliet, Nepejn?iM<?, North Ohi 
rago, Hyland ^afk ir kitų 
miestukų, bei daugiausiai i* 
Chįcagąs. tietuvių yni iš 
Brighton Park; Town of I^ke, 
Bridgeport, £kero, Soutii Chi 
ca^o ir 18-th Stareet. Tar^ įų 
yra vienas Hetuvis kunigas 
niokytojas biologijos — geri>. 
kun. Urba. Quigley Prepam-
tory Seminarjr rektorium yra 
Monsigniorus F. A. Corsell 
kuris yra rektorium jau 18 me 
tų. Įįuigley Prep. Sem. yra 

gautų kokių nors ypatingų tei 
siy bei privilegijų Lietuvoje 
be Lietuvos sflt&'sm > »v visur 
ir visuomet prqft̂ »tuoti prie.Š 
Lenkijos daroma* torturas 
Vilniaus teritorijoje. • 

Todėl nutarta kreiptis j 
Lietuvos valdžia, ir prasyti, 
kad ji panaudctiį visas iegas 
išgauti žipogiskų teisių Len 
kijos ųžgrobtieins IietUviams,o 
šios rezoliucijos Jcopija nu ta r 
ia pasiųsti Tautų Lygai, A-
meriįos įr įietuvos valdžiom 
ir laikraščiams. 

7. Karalius. raSt. 

labiausiai atsiž>nnėjus atle-

• 

CITY, I0WA, 
"Ntčahežninkų Ciceliai". 
Savaite atgal nuo nežaJiež-

ninkų kunigužio aplaikiau 
knygutę užvardintų, 'Cicoliai' 
taipgi girdėjau kad ir kiti ne-
~kurie gavo cicelius. Aš neži
nau iš kur jie gauna visų ant-

869 # . 3§tb St. Chicago 
Tel. Bcc levard 0S1? ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR PAR
DAVIMO R A Š T U S ; 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
* Parduodam Laivakortes. 

«* * — « -

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuTy.s. lieruTiaros visa-

dus patarnauju kuogerlaukia 
*L YUSKA 

t J 3 8 W«st 88-Ui Streft 

= = P = o ase 

Telefonas-Canal 5395 

JOHN G. MEŽLAISKIS 
Generalis Kontraktorius. 
statytojas ir senq namų 

taisytojas. 
2319 West 24 th Street 

Chicago, Ui. 

Telefonas Caual 72S2 
PETRAS CIBULSKIS 
Malta \oj»uio E.ootraii|oriuK 

0 A 2 U 
IR 

POPlEfiDS 
KRAUTUVE 

Nepapraata.-
mušu bisnic 

ausrlm*. reta 

kla ^Mniaka 
Kostimi ęrt)Mit» 

patarnavimą. 

2338 So. Leavitt Street 

• Irec. S. 

į 

TIK PATRINKU JU0MI 
Kuomet jua kankina skaudus ataka* 

Teumatlikų skautmy, ar užpuola noi- m 

raitija, strAtidiegliR, skaudami sąna- ^ 
riai ir muskulai—kokiu neapsakomai g 
palengviuimag patiriama tvirtai patri-

«• n « t su 

Pat. Biure. J 

fr tnojans pajaučiama maloniai de- * 
rinanti įiiuma besiskleidžiant po skau-

* darnu vieta, kuri auteikia malonu ana-
. (r;mu ! X*i»iiSkai nfra reikalo kar.k ntis 

turint po rauką tokią tįkrą pagalbą, M 
' P* ia-^xpeD«ris tikrai pagelbės ir . 
• jųnit), kain jiaui p»prel'*io nesiukaito- % 
s mlem tJrVstanfiam hnonuj p«>r da".>Bel| 
, mėty. Vimnomet laikykite jo bonką ^ 

parankioje' virto]e. • 
« 35c ir 70c. ui bonLą aptieko«e. # 
. F. A D . RICHTER & C 0 . 

104-JI14 So . 4th St., Brockiyn. N . Y . . 

DR, JONAS P. POŠKA 
6¥DYT0JAS ir CHIRURGAS 

Jo laikinasis ofisas randasi 
po num. 3303 S. Morgan St. 

VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo I vai. po piet iki 9 vak. 

įįKi.4.,1.1 • • - r=-r—r-?—Z-=L=C. = = $ • » 

D A K T A R A I 
* * * * * * * • • • • » » . . .. • » » « ^ , „ H . ^ Į 
Telefoną* Hoafeaard ! •&• 

Dr.S.ABrenza 
•aufc mo ^shiimė A-enaa 

Otilcago. HU 
•/ai.: » ry^o iki lt ple$; 1 po 
plet iki 1 po piet: t :S* a»k ikt 
»:«• vak 

> • • • • • » . • • • • • • M M M , i M M , . . ,—— 

' 

• • I ' , T =??: = •c-cp 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYfcfTOJAS IR CHIHT HGAH 

4442 So. Western Ave 
Telef. Lafay<>lte 414« 

LI^TIXVIAI ORABORIAI 

T 
9+L ••—r 

»V»f|«>var}l «itk«7 
• ' •" • 

n i xil i i \ • ' .: .trakus. Ant knygutės viršelio 
te - Badcetball kur. yra aka. ^ . ^ a n t s J > a u d a ) ( l R o v . j \ 

• 

toma viena i§ ̂ geriausių l)at?-
ket ball tynni Ghicagoje. Pe
reita met^ buvo ia»nw 4 žai
dimų ir vieną pralaiin^jo, Šį
met gi iki šiol turi laimėję 
4.c&imts žaidiaiu, ,o koiųjris 
pralaimėjo, dar vienę, žaidime 
turi su 6v, jono Cathedrai 
Collcge MilwaukecT Wis., tas 
bus paskutinis žaidimas į̂ me-

jai baigia .mokyklą š] metę 
Groark khris žaidė su (įųigley 
bąsket ball 5 metus, šįmot bai-
cs: Daily, Kellįy ir kiti bai
gia šįmet. 

Mokykla turi gėrį koply
čia geriausia Chioa^gpje; >wi-
ming pool; gerą gyninasium į/ 
gera eafeteria ir assembjy 
lial, viiskg, kg, gera mokykla 
turi turėti. Tėvai'leiskite vai
kus į (įuigley Prej). ̂ >em. 
tyos kurie turi pafirinkv 
dvasinį, luomą, kiužas 

|yra trumpiausiu tUucagoje. 
^įgh Sehool trys meUi,.o^Co-
ilege.2 tai padaro 5 anekus, 9' 
po to Seminarijpn į St.Mary'-

Gritenas, 1743 N. Summer M\ 
Seranten, Pa." taipgi pažy
mėta ant viršelio kad to pa
ties kunjgužip.Jr išleistu spaus 
dinta barškalo (Varpo) spaus
tuvėje. Titdae cieeliuo 
po daugiausia gafbinama W-
jghi cicelmį, niekinama ir Smei-
žiania visokiais budajįs Ryn*o 
Katalikų Bažnyčia k kunigai. 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Grabortiif 
J.&I4 W. 23rd PI. 

Cicaffo, UL 
Patarnauja laido-

tuVėee kuoplgiauaia. 
ae ika le meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite u iaa 
uėdintl. 

Tc*. Oa#iąl l«Tt 
1199 

Dr Marya 
Dowiat-Sa&s 

l?0? W. 47 -th W 
balandos uuo 8 Iki 12 dieną, nuo « 
lai I vai. vak. Nedėl iomls o a o I 

Iki 2 vai. po pietų. 

ta. Mokyklos geriausi te#-Q ^ ^ neŽ8Ue2„ink„ kir" 
M l baimajnokykb s, meto. J . I k u ž ę fo . ylm ^ g ų ir 

1 W ^ W * ą • • • • • • > < » u » m mm • • # 

felefiraas BotUevard 4 1 M 

A. Masalskis 
Gr&borius 

ratarnaujg lai-
dotuv^te v«9-
tnvėse, krtkSty^ 
a*e ir kJtnoae 
reikalnose. Kai-

I 

2334 So. Oakley Ave- . T*l. Roowv«U 7 ^ 5 ^ 0f the LakeAA^ria JĮlinojs. 
Atdaras ka*dieiw|, yUkyrus įveutadiaoius iki 8 v, v . | Qu%leyiotis ' 

visus šaukia ̂  ja oi^anizuotį. 
Per vėlai jua apuokai pradė
jote šūkauti, nieko nebepelny 
site, nes jau visi gerai pažįsl a 
naktinius pauk^'ius geriaus 
lyskite i išpuvusius stuobrius 
kad- saulė akių negadintų. Ant 
knygutės aritspauda iš, Boran-
ton, Pa. bet B,ikk voko \mMo 
antspaudą liš Wo«tville, IU. 
Keiškia kad riceliai iJsiųsti iA 
\\'e^tville, 111. „tik nc/.nau ar 
Gritėnas nusidengino į West-
Vi'Je. 111., ar \Ve,sj.vi'le.s kniii-
į t i i s siuntinio eicelius. Aš 
.patarčiau. nežaliežninlcų kuni -
gūžiams nesiuatinėti man ir 
katalikams žmonėms savo ei 

j colių, bet juos užkabint1 snvo 

3307 Ąubum Ave. Chicago. 

For Headache 
Siek Stomach 

On« or two Oraneelne powders ^rac« you 
right up. th© pain ia gone,.. your atoma«h 
Beltlea, nervea relax, the eptire systom 
rsaponda. PeTfect medic lne for men f.r 
women, prevents nearly all alckneae. Get 
a 10c pk«. Orangeine powdera of ąųy 
druggrist. Millione uaed yearly. They never 
t a u . Fwmula . on evary pit8. MĮO aareotie*. 

Teiefonae Heeley 743» 

Dr, I. M, Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyru Ir 

•Botoru lytiškas Itg-as. 
3101 Madj.-«on Street 

Wmą. ,We«erf» ATP. i * Chtoa«o 
*sl»»ndos- %-.-r* pa pletjf T ^ f v%k 

v . . 
r 

Ofiso Tel. Bgplevard »69S 
Rezid. Tel. Van Buren 0294 

Dr, A. A. ROTŲ 
RUSAS GYDYTOJAS ER 

C m i C l R G A S 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų Ugrų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: M>—11 ryto: t—Z po plet. 
7—8 rak. fc'ed. 10—12 d. 

Tel. Boul tvard 51«P 
»E. Ą. J. KAJBALjnrS 

Iiietuvis Gyįytojaa 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

Dr. Mlaurke K i i n 
Gydytojas ir Chirurgai 

4 6 3 1 6 . Ash land Ave . 
Tei. Y arda 0834 

Valandom • 
Xuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 8 po piet 

Nuo 7 iki 9 yakare. 
Nedėl. nuo IQ 'M 1% piot. 

Dr. CHARLES S E G A L ^ 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPEGIJALISTAS 

Džiova, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo t — S 
po pietų: nųo 7—8.30 vi .kare | 
Nedėllomis: 10 Iki 1. 

Telefonas Drexel 1880 
— 

— ^»> 

rmm fmm 
^ v 

• • - i . 

Pemkite tuQs bi^nieriu^, ku

rie dažniausiai garsinasi dj«n 

r»Sty i •«- -«— » 

— 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chintfgas, Obs-

tBtrikąs ir Sp^^ijąUstas . 
Elektrotęrapaa. 

IgllMA TONSItUS — 
D — * • ' marioLm*, • 

4 ) - B « j*k i« p » v o J w u sv«flkatal. 

P a c y A s 'OaJl-«UMM«' ( a k m e n i * t u l i y j e ) 
ir a k m e n i s Šlapumo puBlėJa be o-
paracUos, «u t a m t ikromis m o k s -
l i lkomio pr iemonėm t" bet v a l a t ą i a 

Apkurtoa iMH •iMrrą|«na girdėj imą. 
6 y d * viaakiaa Vtą** p s a e k m l ą r a l , tr j a i 

yra retkalaa daro operacija*. 
Fratesijaiiall pataria v ima taikia savo 

1411 Bo. 50 Ąye. Oi/sero. UI. 
OfisaK atidarytas: VaadJen nvo I vai. 

po piet iki 9 vai: vakarą 
HodOlionty* Ir šaradomis- ofisas atda-

^ • ^ — — • i I I I i — — i II i / A r — * • " 

Dr . M . Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Telefonas Tardą 5032 

Valandos — 8 iki 11 iŠ ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedėiioav.s ofi
sas uždarytas. 

» W 

Dr.MStrikol'is 
UctaHi 

G T D Y T p J A S ir C H I R U R G A 8 
4*01 So. Ashlaud Avenoo 

Tel. Boulevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 9 

Ned. 10 iki 12 
Š a m a i : 6641 So. Albanv Avesrae 

Tai. ihrospect 1980 
Vai... pagal sutartį 

$i*~ - . • • • m • • ̂  • » • • » » • ą mm , . m 

I 

Tel. Canal 02S7 Vak. Canal 2.|4# 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoją* Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Etreet 

Valandos: 10 Iki 12 ryte: 1 iki I 
po pietų; C iki 9 vakare 

^ ^ 1 » » < i » W ' » — • • • • » 
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CHICA GOJĘ 
BRIDGEPORTAS. 

VANDENS SAIKRODžlU 
PROJEKTUI NESEINA. 

šiandieninė t'hicagos mies
to administracija veda smar
kia kampaniją už vandens 
saikrodžiu įvedima visame 
mieste. jTuo tiksiu skleidžia
mi Įvairiomis kalbomis span-
zdinti lapeliai. Giriama ta 
politikieriai schema, kad tik 
labiaus apsunkinti gyvento
jos. 

Bet štai nelaimė. Miesto 
tarvbos finansinis komitetas 

atsisakė šįmet tam tikslui ski
rti reikalingą pinigų sumą. 

Bet yra žinoma, kad politi
kieriai gaus pinigus. 

ROSELAND. 

Misijos Visų šventų Bažny 
čioje. 

Xuo kovo 16 d. iki kovo 23 
d., t. y* per visą savaitę, bus 
mušu bažnyčioje Misijos. Mi-

• Akademijos Bėmėjii 2 sky 
riaus narės išsrsiautifJios dil
ba, kad tik daugiau pini 

ne 
Ram 

•, U. Dtiršas, K. Kliinio.no, Z. žinis,. P., Zpbelaitė, Ą. Jocius,,, neviskas. Yra draugijų, kurio* 
Eihiinaitė, L. Zelinckienė, N. A. Obromavimis, B. Kenzgau nesenai gavo laiškas ir nesusr 

N"., E. Šiauliene, P . Venckie- la, J . Karlauskaitė, A. Pflipa- nėjo pasiųsti aukas. 
iir- nė, E. Kazlauskienė, N". N., S* vičienė^ A. Laiirįnskaitė, P. žmonėms nž dnosnumą, dva 
Ijgą Siančiuvėnienė, A. Misevičie-{CiaFinauskis,' J . Vitkauskaitė, Aki ja i už prielankumą bei 

geraširdingumą komisija nuo 
savęs reiškia nuoširdų ačiū. 

padarytų del švento Kazimio ne, M. Paukštienė, N. N., J. M. A. Zelevas, V* A. Galnaitė. 

A D V O K A T A I 
S. W. B A N E S 

ro Seserų kopljtfios naudom' Metrikienė, R. Alkimavičienė, 
per vajų,, kuris įvyks kovo 16 M. Vaičiulienė, M. Saikaitė, 
d. Šv. Jurgio parapijos svet^ M. Pivoraitė, F . Ramanaus-
Pažiurėkim kas daiįsis kas, J . Stromskis, J . Girskis, 
Bridgeporte. , |A. Gečas, G. Stakauskis, V. 

Dvi įžymios veikėjos nuėjo Norvaiša, T. Skalandžiunas, 
pas gerb. kleboną kun. M. L. A. Ragaišis, K. Montvilas, J. 

Smulkių $14.40. 
Viso bažnyčioje surinkta 

$472.40.. 

ijas duos gerb. Misijonierius'Krušą pasiklausti kaip prade 
irunigas I)r. J . Navickas iš Deiti darbą, o gi štai ką išgirdo, 
(.a Salette Vienuolyno. Misi
jų tvarka bus paskelbta baž-

ATŠAUKIA IŠPAŽINIMĄ. 

Edvvard Frenenski, kurs 
'nesenai išpažino policijai, 
kad pirm poros metų jis Chi-

'cagoje nužudė vieną lenkjU ku
nigą^ šiandie užsigina to savo 
išpažinimo. 

Nežiūrint to, plėšikas vis-
vien pavosta^ i grand jury. 

Sako, pasidarydinkite kon : 

vertų bent • kelius šimtrs, 
nvėioje per pirmąsias Mišias j kuriuos išdaltsime bažnyčioje 
ir per Sumą nedėldienyje ko
vo Ui d. Misijonierius Navic
kas nesenai užbaigė Fribour-
go Universitetą Šveicarijoje 
ir gavo Teologijos Daktaro 
laipsni. 

Šiuo sykiu bene bus tad mo
kyčiausius misijonierius iš lie
tuvių tarpo. Meldžiu lietuviš
kosios visuomenės pasinaudo
ti proga ir skaitlingai < lai y vau 
t i Misijose, taipgi atlikti Ve
lykine. 

Kun. P. Lapelis, 

prieš vajų. O geros širdies 
žmonės sugrąžins juos su di
dele krūva pinigų. 

O kas daugiau daryti, ar 
mums to ir užteks? O tai ne, 
ne, juk Seserys mokina vai
kučius išpildyti puikių pers
tatymų, tai yra "Švento Ka 
ziiniero Dramą". . 

Ištikrjųjų, kad švento Ka
zimiere Seserys ką surengia 
tai yra ko ir pamatyti. 

Tai aš manau šis vakaras 
bus puikiausis iš visų, nes to 

Visų šventų Pa r. Kleb. kio dar nieks nėra matės. 
O rėmėjos tai jau ir nes-

Zobela, J . Paulius, V. Joni 
kas, J . Grigaitis, S. Mažionis, 
M. Vanagienė, N. N., M. Ge
čaitė, K. Varanavičienė, J. 
Panavas, P. Kalaišis, A. Nor-
butas, R. Vįtkanskis.A. Kriau 
čiunas, F. Levickis, M. Panis-
laitis, A. §ikšnėrtas^ A. Burin-
skis, T. Paulius, N, N., E. Je 
sulai t i s, J . Martinkus, J . Ruz-
gis, K. P . Baltikauskis, N. 
N., *f. Čibauskis, K. Milinis, 
A. Komaras, ,1. Ginčius, A. 
lvaškevicz, M. Vagnys, S. T)rn 
ktenaitė, U. Petrauskienė, M. 
JJelera, E. Viskontienė, T*. 
Židickienė, J . Birgolaitė, U. 
Panamienė, N. N., N. N., A. 
Beržinis, V. J . Kareiva, A. 
Jonikas, J . Banionis, J . Janu
sas, Z. Ivaškevičaitė, B. R., 

Juliau Hčygiel, 2347 VV. 18 
J)lace, i>asi<larė galą susivai-
dines su savo žadėt i ne. 

Iš DIEVO APVEIZDOS 
KOLONIJOS. 

Krutamiep paveiksią* gatavi. 

jama. patį girdi: vienos su tikietais 
,~ *, .. kitos su knygutėmis, o dar Visų Šventų parapijos sve- _.., . . , . \ . . * • o t kitos rūpinasi kaip daugiau tarno vra remontuojama. Sce- _ . x . ,. Tr. . . 

/ 0 : . v . . ,. 'garbes nariu gauti. Visos kaip 
na (htage) vra zvmiai padi- * . / , .. . , . 

bites uz viena kitos veikia, 
i kad tik daugiau pinigų surin
kus ir augštesne sieną švento 
Kazimiero Seserų Koplyčiai 
sulipdyti. 

Tai taip rengiasi Akademi
jos Rėmėju 2 skyrius prie va-
jaus. 

Jauna. Rėmėja B. M. 
Mūsų kolonijoje gaminti 

"moving pietures" jau gata
vi. Tiesa, jų padarymui pa
švęsta keletas" mėnesių, daug 
pinigo išeikvota, daug ištver
mės ir pasirįžiiuo parodyta — 
bet ir pasokmės gražios. Eik, 
žiūrėk ir gerėk i s. 

Kaip ant de!no. 

dinta. Taisoma naujos dekora
cijos. Visas vidus yra plauja-
mas. Po to bus gražiai išmalė-
votas. Matyt Jas darbas at-
seis gana brangiai, bet roso-
landiečiai nesigaili pinigų ge
riems tikslams. 

žemaitis Kukutis. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PAR. LIET. VYČIAMS PASTABA. 

is pimai pa-
Artuoniolikiečįų gyvenimas j rapijos gyvenimą. Visi para-

bus parodytas kaip ant delno, j pijonai, mokykla, biznieriai, 
Čia pamatysim draugijų pa- draugijos — turės progos pa-

r vėlia-rodavimus su benah 
vomis. Parodyta 
bei parapijos veikimas. J-
traukta i jmveikslus biznierių 
įstaigos ir lietuvių biznio iš-
bujojimas. Neužmiršta nė 
atskirų organizacijų darbuotė 
ir ju valdybos. Bet ka čia — 
visko vis vien neišrokuosi. 

Parapijinė svetainė remontuo- naudžia, kur tik eini, vis tą 7'- Navickaitė, S. Lukošius, K. 
Grabauskas, K. Lauraitis, M. 
Ežerskis, V. Rukštainis, M. 
Jurkienė, S. Nutautienė, $. 
Atroska, N. N., W. E. Kos-
suor, E. Dagiem, O. 1 vaške-
vičienė, S. Gedminas, A. Auš-
kalnienė, K. Trakšelis, Z. Va-
ranauskienė, J . Ragauskienė, 
C. Jereckas, P. Radavičius. 
J . Jokūbaitis, O. Balkienė, T. 
Pocius, P. Žitkus, K. Jurkus, 
P. ''t'amašauskis, M. Tamašau
skienė, L. Sarauskis, G. Bar
tasis, J . Urbas, P. Zalatorie
nė, B. Lauraičintė, A. Venc
kus, J . Kardelis, A. Dantaras, 
E. Sabutienė, A. R., M. Krau 
klis, N. N., Mrs. B. Stroms
kis, N. N., M. Paukšta, J . Mar 
tinkienė, B. Aluzienė, M. Ka. 
činienė, A. ir V- Katauskiai, 
Miss B. Kalvaitis, D. Gatau-
tienė, X. N.. Z. Gečaitė, M. 
Duršienė, A. Kučinskienė, L. 
Petkelis, J . AVaitkus, J . Sik-
selis, A. Dorša, A. Balkauskas^ 
O. Pocaitė, J . Baltrukonis,. J . 
Gedvilas, E. Gudienė, S. Šim
kienė, A. Kačinas, L. Rozba 
dauskis, J . Sedeikis, A. Čepie
nė, J . Bulavą, P. Urbanavi
čius, J . Petravičienė, N. 
Paukštys, J . Gurekis, J . Auš-
rienė, J . Leširiskienė, J . Lesau 
skis,*N. N., A. Banaitienė, A. 

Aukotojų vardai laike Šv. Ka- K1iukas, M. P., 8. S in idas , 

Judomieji paveikslai, i 

Praeitą sekn.a'iienį girdėjo
me bažnyčioje skelbiant, kad 

L. Vyčių Chicagos 
Apskričio. 

Susirinkimas įvyks nedėlioj 
kovo 23 d. McKinley jiarko 

Svetainėje aukojo: 

Kleb. kun. A. Skripko $51.(10 
Tretininkų dv, I I I Įsta

tymo Šv. Francvškaus 
per kun. A. Skrypko $40.00 

P. Dorša pažadėjo $50.00 
Amž. Rož. Dr. per kun. 

A. Martinkų $15.00 
Km. A# C. Martinkus $10.00 

Po $5: P. Lekienė, A. Ra-
davičius^M. Doršienė; 

Po $3: O. Vaznienė, B. Ve-
rygienė;^ ..:% 

Po $2: F . Veryga, N. N . / P . 
Birbelaitė; 

Po $1: F. Raila, D. Jurgu-
taitė, O. Pocaitė, J . Kardelis, 
P. Lekas, P. Vitkus, R. ftim-
kaitė, K. Jereckas, V, Jerec-
kienė, >r. Paukšta, J . Raznis, 
J»J. N., K. Šimkienė, J . Sepu-
laitė, K. Večeriutė, J. Stan
kus, M. Petrošaitė, O. Petke
vičienė, J . Jocius, R. Krencie-
nė, M. Dargienė, F . Laurinc-
kevičienė, K. Šimkienė, B. Za-
nsitaitė, 4IPonas Skardis", J . 

Komisija: 

'/ N. Sokaitė, 
M. šedienė. 
V. A. Galnaifė. 

PRADŽJO REIKALAUTI 
Tyro Valgomojo Medaup. 

.Su pristatymu 5 sv. $1.85 • 
Telefonuokite Lafayetto 6105 
Arba atvažiuokit arba per 
iaiška. W. S. 2 lubos 
,3856 Archer Ave. Chicago. 

ADVOKATAS 
7 t W. Monroe Street 

R o o n W>4 — Telef. Randolph t»00 
Vai: Nuo 9 ryto Iki B po plot v 
Vakarai*. 820S So. Halsted Str 

TeJef. Tardą ! • ! • 
Chlcaco. IVakanOa. 1 

.-•pi 

i 

JOHN I. BA6DZIUNAS 
ADVOKATAS 

|Tc*. by»««« Ti«a«M Triumu**?. Brzatnl 
niioja Abatroktas. Padare pirkime Ii 
pardavimą Defcumentua Ir IralioJImo* 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE HLDG. 

Telefonas Randolph 3201 
Vakarais: 2151 West 22 St 

Telefonas Canat 10^7 

•Šimkus. 
Smulkiu $3.25. 

Viso svetainėje 
$246.40. 

surinkta 
• 

P A R D A V I M U I 
FliATTER PIANO BARGENAS. 
Player Pianas su suolelių, 100 

muzikos rolių, piano lampa ir mu
zikos rolėms kabinetas. Palikta sto-
ragre turi būti parduotas už $145.00. 

Atsišaukte: 
1389 Mihvarukeo Arenne 

1-mos lubos. 

G. V. 
A ] 

C K E S N U L 
D V O K A T A S 

Ifetropolltan State Banko Name 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal 0698 

1 

' V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

N A M A I 
. 

3 DIDELI BARGENAI! 

jau parapijos knitimieji pa-
veikslai baigiama daryti ir at- «ve*- *** ** 1 6 (l- k a i P b u v o 

einanti šeštadieni kovo 15 d. ! pa^elbta . Tas tapo perkelta 
vakarė bus pirma svki pnro-i« priežasties atsakymo vietos 
tlvti. Jie atvaizdins tvi.'nMi ti:,.-! «lel siis-mo, kitur ir nebuvo g*~ 

tys save Tai, be pamary ti. 
mokvklos abo-į°< b l , s finmls t o k s a i iyy 

k i lietuviškas parapijos gyve
nime. Paveikslus padare (*a 
tbedral Pilni Co. 

Ne korespondentas. 

WEST SIDE. 

Įima gauti. 
Kuopos malonėsite skaitiin-

jrai prisiųsti dalyvių, nes bus 
svarbių reikalų aptarti. Susi
rinkimo laikas taipat 2:30 vai. 
po piet. 

Valdyba. 

T0WN OP LAKE. 

Kar kaitas? 

zimiero Seserų Vajaus kovo 2 
diena, 1924. 

Bažnyčioje aukojo: 
Kas tik skaitosi esąs geras 

katalikas ir padorus žmogus, 
malonėkite ateiti j prakalbas \^ J anutawieb Lietuvos Bona 

Suprantama, svarbiausias (-r krutamus paveiksi::n pama-^ioO. . 
dalvkas tai "Kas kaltas." į *>'^ 'T«s viskas yra surengta Į p 0 $10: B. Vitartaitė, P. Le-
,Taip vadinasi dramatinis vei - | k a ' , l l t I k S i a m f»^«iios laikui k a s > N . N.; 
kalas, kuri atvaidino mus# P l i k a n t . T a i - visi esate Į P o $5: D. Jurgaitė, Mag. 
kolonijos artistai, šis veika- ^ , e * 1 « ? | 1 B ^ ^ " ^ ^*™, N. Sadauskas, S. Siū
las gamin. mušu p a r a p i j o ^ 

. . . . v. ' .\. įSros Sartų parapijos svetainę, nA p# Keris, J . Brazauskis, F. 
svetainėje, paeių astuonioh- k u r k a l b - s g e r b k l i n D J , K S e ^ e i k i e n 6 0 S i n į e n ė ; 

kiečių pajėgomis. Juk tai j Matulaitis ir kun B. Bumšas. P o $ 3 : Mrs. Lownik, O. Ru-
naujanyW' lietuvių gyve«įne. Į Prakalba* su krutamais pavei- a m į n a i t ė ; 
Los Angeles aštuonioliktojel • kslais rengia West Sidės vie-Į p 0 ^2 : P . Birbilaitė, J , Jo-
Vienintėlė jiroga musn ' s t a r s ' tinė Susivienijimo L. E. K. n į k a ^ K . Baltikauskis, J . Za< 

Amerikos KM) kuopa tam $ik*- r u m bienė , U. Žukauskienė, P. 
lui, kad susirinkusius arėiau 
supažindinti su šia taip nau-
dingą organizacija kuri IK> vi-
v̂ą Amerika išsiplatinus. Nuo
pelnai šios organizacijoi yra 
loki, kad po mirties bu
tų tikrai katalikiškai palaido-
las. T tg. skyrių narys piugu-

pamatyti, ne tik paveiksluose. 
bet ir gyvus. Galima bus su 
jais net ir pasikalbėti. Ži
noma, neilgai... 

Kada bus rodoma? 
Ogi ateinančia snbatą, ne-

dėlia, panedėli ir utarninke, 
kovo 15, 1<>, 17 ir 18 d. d., va- l i n t i s m o k a l l l o k o s t l p a i r a l m c . 
kare Dievo Apveizdos svetai- l l l s įr a n t kjek pomirtinės no-
nėję. Be paveikslų bus tu- ris priklausyti; antra, kad lai-
riningas muzikaiis progra- ke ligos ar kokios kitokio?} 
mas. [nelaimės, minėta organizaci-

Be abejonės, į šia p r a m o g a ' ^ t o i k i a P°«elJ»» t a i P- ' 1 P a ' 
«n««u, , • v, ,. <>al skyrius, i Jcaip dideli skv-
silankys ne vien astuonioh- l . :. ' \ ^ . \ £ 

atsilankv 
kiečiai, bet ir mus,ų gerieji 
kaimynai iš visų keturių ša-
lių. 

Gamatcm. 
'• 

rių priklausai. Norėdanii ais-

ir J . Gaizauskiai, M. Šetkai 
tė, M. Šveikauskas, M. Svee-
kus, A. Radavieius, W. Podo-
ginskis, E. Sulgaitė, J . Bal 
dauskas, A. Bronušas, B. Nor 
but, J . Kurlinkienė, C. Urma-
šy, N. N.; 

Po $1: K. Rumšą, A. Gin-
ėauskas, K. Arauskis, J . Leš-
<?įnskis, A. Skradinis, B. As-
trauskis, J . Pauliišienė, J . 
J ucienė, O. Deringienė, M*. To-
leikaitė, M. Laurinskaitė, M. 
Šveikauskienė, O. Ezerekienė, 
0 . Paulkienė, P . Grumblienė, 

\ O. Balkauekienė, K. Stulgie-

Viso su bažnyčioj ir svetai 
nėj ta dien«ą surinkome $718.-
H0. 

i 
Baigiant,, darau pastabą. 

Kadangi mūsų gerb. draugi
jos aukavo kitos šimtais, ki
tos dešimtimis laike Jubilieji
nės v.akarienės šv. Kazimiere 
Vienuolyne, ir kadangi rfini-
irai aukoti ar • Vienuolyne or 
vietinėje kolonijoje kai laike 
Vajaus jau yra priduoti Se
serims Kažimierietėms. tai aš 
-kaitau u/, garbę atiduoti Tp-
TII oi* Lakui kas Town of la
ko ir pažymėti kiek mes šįmet į-, 
davėme Seserims Kazimierie 
lems del pastatymo koplyčios. 

Laike Vakarienės aukavo: 
Sv. Elzbietos d r. M. 

• 

PARDAVIMUI 2 madiniai namai 
ant kampinio loto; su gasu, elektra 
ir maudynčmu; 2 flatai po 4 kam
barius ir vienas 5 kambariai; ran
dasi Brigbton l'arke lietuvių apgyv«n 
to vieto; kaina $6,500; rendos neSn 
185.00 j mėnesį; savininkė yra naSt-
turi parduoti greitai ir pipiai. 

PAUDAVIMTI 2 auKštų muro na
mas; 2 flatai po 6 vėliausios mados 
kambarius; karstu vandeniu sildouuis 
su 2 boileriais; visas išbaigimas kit-
to mmlžio; statytas apie $ metai ;;'-
gal; randasi lietuvių apgyventa yie-
ta.: &ivuainkas parduos už $11.500; 
teikia pinigai, apb- pusv; namus yra. 
v«rtas $15,000. 

PAnDAVlMIJI l.OTAS Brightor 
Parke lietuvių apgyvento vieto; 'M 
ledos pločio; paraduos už teisinga 
I-asiulymą. 

Norėdami pamaryti vlršmim-tur rta 
mus atsitankykiie dit^a ar yaKavi'i.s 
NU 

BRIGHTON REALTY 
COMPANY 

4034 Ar«h«- Avrnue 
Prie <altioini« AVOIHM' 

Ofisas DidmlestyJ: 
29 South La Salle Street 

Kambarls 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 i 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmiestyje 
CHICAGO TEMPLE BCILDING 

77 West Washlngton Street 
Koom 1720 Tel. Dearborn 0057 
Namo Tel. Ilyde Park 3305 

JOSEPH G. SOBOL 
A D V O K A T A S 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Exa minuoja Abstraktus. Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

155 North Clark Street 
Koom 1518 Ashland Illoe.k 
Telefonas Dearborn 47C6 

Vakarais: 2341 W. 23-rd Plaoe 
Telefonas Canal 3580 

D A K T A R A I 
-. N4.PRAPATA • 

TeT Centrai 6800 

STASULANI 
ADVOKATAS 

vw*urmie*ti] orisa* 
[Room 1703 Chicago Temple lildg. 
77 W. Washington St. 

1 CICERO Ofisas: PanedėUo vak. 
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036 

t 

BIUDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
3236 S, Halsted St. Tel. Boul. 6737 

W. Dorša, B. Stelnonis, A. 
Stiinibraitė, S. Tup^nskis, J . 
Keršauskas, P. Ivaškevire, P . 
Bukauskis, V. Baltrukonis, S. ^ >̂  
Janusas, J . M. Raštutis, F. 
Varpucenskienė, N. N., N. So-
kaitė, S. Kavaliauskiene, A. 
Juškienė, Miss P. Kelpšas, A. 
Noreikienė, S. Stulpinas, J . 
VYaitkus, J . Kaniušėnas, E. 

ir M . . . . . - • $100.00 
D. L. K. Vytauto Vy

rų pažadėjo . . . . . . $100.00 
Jjabd. Sąjungos 1 kp. 

aukojo $25.00 
Vėliau Seserims nusiuntė: 

Sv. Antano dr. Vyru $20.00 
Vieno žmogus, kurio 

vardo nežinau $20.00 
Šv. Jono Krikštytojo dr $10.00 
0 a r vienas dr. vardo ne-

žinan .*. 5.00 
. . . . . . $10.00 

Viso draugijų bei pavienių 
nuvežta į Vienuolyną $290.00. 

Namie laike Vajaus $718.S0. 

Sykiu $1,008.80. 

"Hurral i ! for To\vn of La-
Kegovicz, J . Bulavas, M. Jas- k e " ! 
trumskis, K. Žansitis. A. Ber- j Reikia žinoti, kad tai dar 

Uiau išgirsti r.teikUe į p^rapi-! nį>f A . Meškienė, K. Simasie 
jos svetainę gerb. kalbėtojai n e , N. N., J . Šiaudvitienė, B. 

»MW- Krumplauskienė, O. Maurienė, 
Pirmininkas. I p; Jenušauckienė, 'J. šimkie-1 ^ r i " 

- * • "^Ytf |f ''^ 

P A M O K O S 
z® 

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Suv. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos 

Pilietystės 
Dailaraštystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

; , 

i i 

Mokslo Laikas; Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų vakarais 
nuo 7 iki 9.-30 vai. 

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 South Halsted Street Chicago, BĮ. | | | 

Sdo9 • « l l l S2^3E SSSSS3 

Telef. Bo^vvard 031S 

Of. Natatii Žukauskas 
NAPRAPATR 

S24B & Morgan Kt. ChUe^o. 
Valandos Paned. Sered. ir 8u-

batoin nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
4659 South Akinami A«euue 

Vai. Utar,' Ketvr. ir Petn. nuo 
t lkl 8 tai. vakare. 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 514—516—127 N. Iloar 
born St. Tel. Kandolph 5584—5585 
Vakarais 10717 . Indiana Ave. 
Roscland Tel. Pullman 83 7 7 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
4201 South Roekwell Street 

Telefonas LaUyctte 8026 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 

• PraoeAimat. sfcrjfantiems. Turiu garbes pranešt Tamstai, kad aš r r h l 
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naula ser
gančių gydymui būdą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu o gydau - NAPKAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu ymJarg^s . 
jis dar smagumą teikia. 

2 S , i J a U S S r S S J ? * k e l e t a « r d y t °J«. Pas kuriuos pagelbos ir gi 
stradal. o sergi, širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi lnkrtH «im» M 

r Mjlmo.. naktiniais Susi^lapinimai». ar kitokia .ena Hga! S S k T o U noriL" 

V>s. 

PRANE&IMAS SERGANTIEMS: Pasekmingai gydau Na 
būdu stalgias Ir chro„likaS ligas be vaistgTr o p S S j u "2£X2Z 
U pats ar kas tf p r ,etelių serga širdies, nervų M ' narTl Jh.mi" 

V 1 ^ D R - ^- J A K U B A U S K A S 
Valandos: nuo 9 lkl 12 dieną Ir nuo 8 iki 9 Vakare; Ned 

Telefonas Boulevard 4774 
4047 SO. HALSTED ST. 

VALANDOS: nuo 2 ild 7 vakare. 
11132 80. MIOHIOAN AVE. ROSELAND, ILL 

9 i ld 12 

KAMPAS 47th. ST.t 
Telefonas Pullman 5147 

LIETUVOS UKI0 BANKAS 
Kapitalas 15,000,000, Lili;. 

Turtas ir atsakomybė 50,000,000 Litų. 
Didžiausias ir tvirčiausias bankas Lietuvoj. Turi 

vp skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir trreiei* 
Biai apmoka .amerikiečiu perlaidas, m įdėtus pinigus 
moka geriausius nuošimčius. Pasidėjus metams ar il#cs 

kXimok4%8%J PaSidėJUS ^ ™* ^ ant SS 
Lietuviai amerikiečiai! dėkite savo pini-us i ši tvir t i 

ir saugu banką, tai darydami, turėsite didelė nauda sau 
ir savo tėvynei padėsite ekonominiai nalnlti R A W t c 
IŠMOKĖS AMERIKOS D o S A I s f BA^KAS 

sa-
įau-

Lietuvos UMo Bankas, 31 Laisvės alėja 
Kaunas. Litliuania. ! 

.^1 

REMKITE- TVOS BIZNIERIUS, KURIE GARSINASI 
DIENARAŠTY "DRAUGE." 

http://Kliinio.no

