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PRAMATOMI FRANCIJOS SU VATIKANU
NESUTIKIMAI.

V/

Amerikos Prekėms

ARGENTINOS RESPUBLIKA BOLŠEVIKAI DARBUOJA
REIKALINGA FARMERIŲ.
SI APNYKT1 AZIJA.
Pageidaujami ypač vokiečiai
ir italai.
•

Jie nusako revoliuciją
Japonijoj.

LIETUVOJE
\

PINIGŲ PERLAIDOS.

NAUJAS FRANCUOS
KABINETAS SUG
RIAUTAS.

Paštų, Telegrafų i r Telefo
nų valdyba skelbia visuome
PARYŽIUS, birž. 11. —
nės žiniai, kad nuo š. m. bir Prem. Francois — Marsai su
želio mėn. 1 d. t a r p Lietuvos organizavo naują ministerių
iš vienos ir Latvijos, Vokieti kabinetą.
jos i r Laisvo miesto Dansko
Vakar franeuzų parlamen
i& antros pusės įvedama pi tas nepripažino nairjo kabine
niginių paisto perlaidų i r suto.
apdėtu mokesniu siuntimų* o
Tokiu būdu naujas kabine
su Austrija nuo tos pat die tas sugriautas.
nos tik piniginių pašto per
Nežinia, kas toliaus bus vei
laidų apsimainymtas Suvieny kiania, kuomet
prezidentas
tų Amerikos Valstybių dole Millerand atsisako gražiuoju
rių valiutoje.
pasitraukti iš prezidento' vie

BUENOS A I R E S , Argen
MASKVA, birž. 10.—Mask
tina, birž. 11. — Vokiečių ir vos valdžia galvatrūkčiais da
italų ateivystė sion šalin spė- rbuojasi baigti daryti sutar
jama, žymiai padidės, kaipo tį su Kinija. (To tikslo atsieNebežinomas diocezijų są
pasekmė nesenai
įvykusios kimui, nesigailima nei pastan
jungų likimas.
konferencijos Romoje. Te- gų, nei lėšų. Kuomet tai bus
ROMA, birž. 11. — .Vatika VADAI ŠAUKIA JAPONUS AKCIJON Už "ĮŽEIDIMUS." čiaus pastebima, kad Argenti atsiekta, Kusijos bolševikai
nui nemažai rupi vidujinė
nos jvaldžia ne pilnai sutinka įspės vakarinę Europą i r AFrancijos politika ir politinis
su. Italijos nusistatymu, koki meriką nesikėsinti maišytis į
TOKYO, birž. 11. — Pakel kiškų filmų.
kr i zis, lai r į iškėlė k a i r ė j u ta akcija visoj Japonijoj boi
Miestas Tokvo buvo nore- išdėstė premieras Mussolini. Azijos reikalus.
Nes Azija
elementų blokas.
J e i prezi kotuoti amerikoniškas prekos, jęs Amerikoje užsakyti 40,Argentina reikalinga far- turi būti išimtinai vieniems
dentas Millerand bus privers kuomet visuomenės sentimen 000 automatinių telefonų. iTas merįų (žemdirbių).
Įvairių aziatamis. Tai bus naujos rųtas atsistatydinti i r jei radi tas kasdien vis dau/riaus kį- užsakymas dabar nukreiptas tautų farmeriai
Argentinoje sies politinė doktrina. Bet
kalu vadas Herriot tikrai pa la prieš Snv. Valstybes.
Anglijon.
geistini.
Bet labiausia pa tas nedraus Maskvos valdžiai Maksimumo suma vienai per tos.
Kairiųjų didžiuma, matyt,
liks premieru, tuomet franeu
Nežiūrint to, amerikonai
Priešamerikoniški agitato geidaujami vokiečiai i r italai. maišytis į Kinijos naminius laidai i r vienam siuntimui su
apdėtu mokesniu n u s t a t y t a ^ v a r u Pa^lins išrinkusi nau
zų valdžia gražins Francijo dar niekur n c užkabinėjanti. riai čionai i r kituose miestuo Šios šalies valdžia yra nuo reikalus.
j e žinomus priešbažnytinius Vieno amerikoniško laikraš se skleidžia lapeliu^, kuriais monės, kad Ąų tautų žmonės,
šimtas dolerių bei 1 tūkstan ją savo prezidentą.
tis lit|U.
laikus, kuomet bedieviai gro- čio korespondentas aną dieną japonai šaukiami sukilti ir ypač farmeriai, yra daug pro Tikisi revoliucijos.
NIEKO NEDARO
ljo i r dalinosi bažnytinius tur tyčiomis aplankė kelete pub- sinti tautos
Rusijos bolševikai šiandie
Priėmimas i r išmokėjimas
garbę,
kurią, duktyviai.
Iš BOIKOTO.
tus,
i * W liškų vietų.
ĮToėians niekur ^ a i p į i o Artiną S u V t V alsBet Argentinos valdžia ne turi du tikslu, kurių siekia: perlaidų ir siuntinmų su apde
P o karo Bažnyčia siekė tai nesutiko jokių nesmagumų iš Į t ybėu begalo įžeidę
palanki, kad tie ateiviai kur gauti sau abelną visos Euro tu mokesniu atliekama* viso
AVASHINGTON, birž. 11.—
kos su Pranei jos valdžia. Tuo ,ja]K)nn puses.
Sako, išskyrė japonus, kai tų sau atskirias kolonijas. pos pripažinimą ir ]>ažadinti se pašto, telegrafo įstaigose
Komercijos
departamento
tikslu daug darbo atlikta. Bol
Daugelis ir Klaipėdos Krašto pašto aBet visur girdėjo japonus po geltonąją žmonių
rasę. Nori juos išsklaidyti po visas gyveniman Aziją.
valdininkai pažymi, kad J a 
rodosi, kad tas visas darbas daugiausia kalbant apie japo Tuo budn S. Valstybės spio- valstybės dalus.
sako, kad pirmasis
tikslas genturose Lietuvos valiutoje,
turės eiti niekais. Jei Mille- nų išskyrimų iš Suv. Valsty- vė tiesiog japonų tautos veiskaitant vieną dolerį — 10 li- ponijoje vargiai prigys pil
bolševikams
y
r
a
svarbesnis
Ispanai nuėstuose.
nas amerikoniškų prekių boi
rand pasitrauks, Franci joje Į bių. Kiekvienas japonas pri- j ( j fan ir smogė pacion golvon.
už antrąjį.
(Tečiaus tas pir ;ų. t
kotas, nes kai-kurių ameriko
Per pirmuosius keturis šių masis yra tampriai rišamas
kairieji greitai pakels prioš- pažįsta, kad tas išskyrimas
Mokesnis
už
paisto
perlaidų
[ M
niškų prekių Japonija labai
-raponijos valdžia sa- met,ų mėnesius Argentinon a t su antruoju.
bažnytinę akcijų, neatsižvel neteisingas ir begalo japonų!
Nes kas iš topersiuntimą į minimas vals
reikalinga.
kosi nepritarianti tam gyven vyko apie 53,000 ateivių. Tai T
giant į liūdnus
tos akcijos tautą žeminąs.
priūžiuimo f jei Rusija nie tybes nustatytas šis: iki 5 do
Be to, Japonija galėjų su
Leidžianti gi apie 6,000 mažiau negu per
rezultatus.
Krutančių paveikslų teatru] toj/a triukšmui.
kur neturės įtakos.
Europa lerių (50 litų) — 50 centų,
laukti savo prekėms boikoto
didžiulės bendrovės išsprendė tjienus išsitrinkšmauti, kad pa- pirmuosius keturis mėnesius | svl Maskvos valdžia
nenori nuo 5 iki 10 dol. (100 lt.) —
Pirm penkių mėnesių.
Amerikoje. J i tai greitai ga
1923 metų.
pašalinti visas amerikoniškas skiaus turėti ramybę.
draugauti.
T a d bolševikai 1 Ii t. ir už kiekvienus sekan
Pirm penkių mėnesių Vati filmas pradegus liepos 1 d.
Argentinos ūkio išsyvysti ieško sau draugingumo Azijo čius 10 dolerių (100 lt.) bei lėtų atjausti.
•Japonijos valdžia tiki, kad
kanas su Francijos valdžia Bendrovės tvirtina, kad japo ateity japonų išskyrimą Ame rnas priklauso nuo seniaus je.
Tenai, sako, Rusijos lai jų dalį po 50 centų.
taikėsi ir situacija atrodė kuo nai gali užtektinai gauti vo- rika panaikins.
perviršyti nustatytą
maksi
čia apsigyvenusių italų, k ū n e mingoji ateitis.
Už laiškų ir banderolių su Į mumo sumą vienai perlaidai.
geriausia.
.Vatikanas patie
yra sunkaus darbo darbinin
Bolševikai artimoj
ateity apdėtu mokesniu persiunti
kė planus ir sąlygas.
Baž
Saugojimo laikas nustaty
kai.
Italai savo produktivusavo
pusėn
tikisi
patraukti
ne
mą
mokesnis
imamas
kaip
i
r
1
nytines savastis valdyti turė
nnuj toli viršija ispanus. P a s - i
tas: perlaidoms vienas mė
vien
plačiąją
Aziją,
bet
ir
Ja
trž
registruotą
korespondenci
jo but įkurtos diocezinės są
ta rieji yra išdalies
aptingę
nuo, o siuntiniame su apdėtu
poniją.
J
i
e
sako,
kacl
Japo
ją
i
r
dar
komiso
mokesnis
po
jungos, kuriose turėjo pirmi
žmonės.
Tara
nijoje turi įvykti revoliucija 20 centų nuo kiekvieno siunti mokesniu 28 dienos.
ninkauti vyskupai, l>et ne val
laikui praslinkus, jie skaito
Ispanai < Įaugi ausin gyvena ir Japonijos imperija turi but
ROMA, biriL U. — Albani
mo, nežiūrint apdėtojo mo mi kaipo neišreikalauti ir grą
CLKVELANI), O.,
birž.
džios atstovai.
miestuose, gi italai ūkiuose pakeista sovietų respublika.
kesnio didumo;
tečiaus t a s žinanti atgal.
Vakar čia pirm pietų atidary jos revoliueionieri'ai kuone vi
Su tuo sutiko
premiero
(Karmose). I r šie tikrai sun
ta republikonų partijos nacio są šalį apnyko. Užėmė jau pil
Anot jų, Korėjoj komunis- mokesnis neturi perviršyti nu
Poinearės valdžia.
Vatika
kiai dirba.
maksimumo
sumą
nalė konvencija. Konvenciją inai ir sostinę Tirana.
ting propaganda smarkiai ve statytą
SKAITYKITE IR PLATIN
nas reikalavo, kad tai visa
vienai
perlaidai.
atidarė laikinasis
pirminin
Albanijos valdžia pasprūdo Yra sunkenybių.
dama ir j i visur miniose pripatvirtintų Francijos parla
KITE "DRAUGĄ"
kas, Prezidento Coolidge kam Italijon.
gįja.
Už siuntinių persiuntimą
Farmeriams Argentinoje ymentas.
Bet premieras Popanijos vadas, Burton iš OI
imamas bendras
nustatvtas
ra sunkenybių prasigyventi,
incarė atsakė, kad tas nerei
Rusijos
"draugingumas/'
PINIGŲ
KURSAS.
liio.
MOTERYS
APNYKO
mokesnis
už
paprastą
bei
įve
nes
nebetenka
jiems
geresnės
kalinga, nes franeuzų
aukš
T
" Sovietų Rusija
gali but rtintą siuntinį i r 1 nuoš. nuo
KONVENCIJA.
Jis
pasakė
ilgą
prakalbą,
žemės
kur
patogesnėse
vieto
čiausias teismas tas diocezijų
Lietuvos 10 litų
$1.00
tik
tikroji
i
r
ištikimoji
drau
nurodydamas
didelius
Prezi
se.
Dažniausia | nuskinami
apjdėtojo mokesnio sumos; te
sąjungas arba asociacijas pri
Anglijos sterl. svarui 4.30
gė
Azijos
gyventojams,''
sa
CLEVELAND,
O.,
birž.
žemės plotai kur toli nuo ge
čiaus minimalus mokesnis nu
pažinęs konstitucinėmis. P o - dento Coolidge šaliai atliktus
Frarteijos 100 frankų 5.02
ko
Tchitcherin,
užsienių
rei
^
111.
—
Čia
republikonų
parti
ležinkelių i r vieškelių. Nelen
statytas 50 centų, o apdėtairtearė nebenorėjo to svarbaus nuopelnus.
Italijos 100 linų
4.34
kalų
komisaras.
'
'Kinijos
su
jos konvenciją apnyko mote- gva produktus
parduoti, gi
sai mokesnis
neturi taipat
klausimo iškelti parlamente,
Šveicarijos J00 fr. 17.59
Vakar konvencija pasitvar; r y s ^
^ K e i k a l a u j a jos>
Sovietų
Rusija
santykiai
ne
pardavus pristatyti įyaskirbuk, kad neišjudinti sociali s* ke. Šiandie prasideda agita- L ,
.
,
.• • ,
gali but kitoki, kaip tik drau
.__ prakalbos,
_,__„__ ,kuomet. ,komi. i kad moterys konvencijoje tu ton vieton.
tų.
einės
U
gingi. Tai gerai supranta ki
rėtų
tiek
balso,
kiek
turi
vy
Patogesnėse
vietose
geres
iiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tetas imasi darbo gaminti par
•
nų minios.
Lenino vardas
Vatikanas sutiko.
rai,
ty.
"fifty-fifty."
nė žemė priguli
didiesiems
t i jos platformą.
Kenijoj popularis, nes Kini
Praeitą sausio mėnesį Sv.
žemvaldžiams.
Konvencijoje v i ešpatau ja NUTARĖ BONUSUS, NE
jos gyventojai įsitikinę, kad
Tėvas Pius X I sutiko su ta
Argentinoje jau senai pra Sovietų Rusija jiems yra šir
Prezidento Coolidge dvasia.
sistema, kaipo si! išmėginimu.
PASKYRĖ PINIGŲ.
vestas įstatymas, kad jei ku dį" n g u . "
Be abejonės jis bus nominuo
Leido franeuzų vyskupams or
ris didvsis žemvaldvs numirtas kandidatu i prezidentus.
Pranešta iš Kinijos sosti
W
A
S
H
I
N
a
T
O
N
,
birž.
11.—
ganizuoti diocezijų sąjungas.
šta, tai jo palikti žemės plo
nės Pekino, kad sutartis bol
Viee-prezidento kandidatū Kongresas pripažino karo ve tai' neturi pereiti
Šiandie gi radikalų vadas
vaikams,
ševikų su Kinija
baigiama
teranams bonusus.
Bet tam/
Herriot, kuris skaitomas bu ros vieta dar tuščia.
bet turi but paskirstyti į uP E R
daryti, kad t a sutartis duos
tikslui prieš sesijos pertrau
simuoju Francijos premieru,
kius, į nausėdijas.
kimą
nepaskyrė
pinigų
nei
gerų pasekmių. Kinijos val
ROMA, birž. 11. — Itali
JJ
i skalno paskelbė pareiškimą^
Tečiaus
tas
įstatymas
ne
4
džia tečiaus begalo susirūpi
jos parlamentas 361 balsu bonusams , nei išlaidoms. Tai
kad j o valdžios programoje
vykinamas
ir
nuo
to
daug
nu
prieš 107 reiškė pasitikėjimo gi, bonusų klausimas turės už
nusi, kokių ji galės imtis met a r p kitko bus atšaukti Fran
kenčia
pati
valstybė.
, jf|
premiero Mussolini valdžia. sitęsti.
Į todų sustabdyti Sovietjų Rusi
cijos ambasadorių iš Vatika
NES, MDRAUGAS" pigiausiai siun
jos boykotą, kurį veda Kini
no, ty. pertraukti diplomati
čia u* geriausiai patarnauja. "DRAU
SAKO,
BAUS
TRIUKš
jos
i
r
Manchurijos
pirkliai.
8 ŽUVO POTVINY.
nius santykius su Vatikanu. rus valstybę nuo Bažnyčios.
GAS** siunčia per didžiausią Lietuvos
MADARIUS.
tSaliai bus grąžinta anarchi
banką - UKI0 BANKĄ.
Ateitis tamsi.
BLTJEFIELD, W. Va., bir.
P0TVINIS PETROGRADE.
ja.
' "DRAUGAS" siunčia pinigus litais
TOKYO, birž. 11. — Vietos
11.
—
Mercer
i
r
McDowell
Pasirodo, kad kairiojo blo
Tas yra svarbu viso pasauir doleriais: perlaidomis! čekiais-drafpolicija pranešė, kad visi triu
PETROGRADAS, birž. 10.
ko valdžia gali suardyti su lio katalikams. Civilizuotose apskrityse nuo potvinio 8
tais ir telegrama*
kšmadariai, kurie aną vakarą
—
-Del
smarkių
nuolatinių
lie
asmenys
žuvo
i
r
daugelis
su
tartį, kokią padarė Poinearės valstybėse religija turi laisvę.
suardė svetinšaliams šokius,
"DRAUGAS," PUBL. 00.,
Padaryti dideli ^nuo
tų Nevos upė išsiliejo i r
valdžia su Vatikanu. T a Francijoje
kitaip. O jukžeista.
bus areštuoti ir nubaustu
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, UI.
stoliai.
vandeny atsidūrė kai-kurios
valdžia tai gali
paduoti iš franeuzai, kurie laikosi vals>
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak.
i \ »
spręsti kairiajai
parlamento tybės vairo, visuomet giriasi,
ROMA, birž. 11. — Albanai šio miesto dalys. Daug žmo
Sekmadieniais uždaryta.
didžiumai. I r tuomet kasgi? kad jie yra vieni
kultūrin
CHICAGO. — Šiandie ne-« revoliucionieriai andai nužu- nių žuvo, daug nuostolių pa
Bažnyčios padėtis Francijoje giausių žmonių.
Argi tai ne
iiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiuiuiniiiuiiiiiiiiiiuiiMiiHiiiiiiuiuiiiHuini
pastovus oras; pramatomadė ^banrjoa seimo irinninin- daryta. Pragaišus vandeniui
bus tokia, kokia buvo atsky- stebėtina?
atmaina. _ . . !J — . . . . 'UmŠ*«*
. .mUhŠIUt p a M l s l i g o s

KAIRIEJI MĖGINS PRISI
KABINTI PRIE BAŽNYČIOS.

Iš JAPONIJOS PAŠALINA AMERIKONIŠKAS
FILMAS

REPUBLIKONU PARTIJOS ALBANIJOS VALDŽIA
PASPRŪDO,
KONVENCIJA,

f

Siųskite Savo Giminėms .

LIETUVĄ

PINIGUS
ii

1

DRAUGĄ

B S A 0 « AB
s*

S ^ ^ ^ S irw i

Idienio Naujienas." Kuomet
gana daug žmonių sumokėjo
prenumeratos po $3.00,- įvyko
Jus sakote, jog viskas eina blogai, kad nebegalima
antras stebuklas: "Nedėldiepasitikėti ateitimi, kad viskas griūva, I k i Jau perdaug: fra
iina kasdieną išskyrus nedėldienius nio N-nos" sustojo ėjusios.
kus ženklas, kad jau laikas butų mums, kaip ir įdtieias, pa
* MeUma
16.00 Žmoneliai pinigų palauks.
daryti sąžinės perkratin jimą. ,
Pusei Metų
$3.00
Už prenumeratą mokasi iakalno. Lai
Jei jus nedrįstate šio perkiratinėjimo patys sau dar|yti,
Pasirodžius toms greit mi
kas skaitosi nuo nžrašymo dienos,
' 'Nedėldie- tai padarykite j J savo kaimynams; mės-gi paprašysim, kad
ne uuo Naujų Metų. Norint permai si kapano jus ioms
nyti adresas visada reikia prisiųs nio N-noms" daug katalikų į- jūsų kaimynas tą. patį darbą jums padarytų, šiuo būdu mes
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
visgi suseksime blogybės pedsakius, vistiek kur ji besirastų.
siai siųsti isperkant krasoje ar ex sigando ir sake mums, kad
Ir mes pradėsime užklausimais. Jus atsakinėkite neper
preso "Money Ortfer" arba įdedant tai fahai didelis smūgis 'katuli
puugus į registruota laišką.
kybei. Dejuodami rugojo, ant balsiai; mums užteks jei jus atsakysite tyliai ui ąave... at
DRAUGAS PUB. GO.
mūsų, kodėl mes tokio priedo siprašom,/ui jūsų kaimyną...
2334 So. Oakley Avenue
Taigi, ar jus pažįstate tokį darbdavį, kurs nepakankamai
neleidžiame. Mes sau tylėjo
Chicago, Illinois.
me ir dirbome darbą. Tie k'a apmoka savo darbininkus?
TeL Roosevelt 7791
Ar jus pažįstate darbdavį, kurs su savo darbininkais
talikai dejuotojai ir savo
Mlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllliu
stiprybes nematantieji žmonės apseina tarsi su vergais?
Ar pažįstate jus tokį darbdavį, kurs savo darbininkams
kažin ar pastebės, kad "Nnos" buvo išleisdusios bur nepripažįsta organizavimosi teisės, gi sau tą teisę visai pri
pažįsta, ir tai skaito visai natūraliu dalyku?
Kun. Dr. F. Kemėšis savo bulą, kurs greit sprogo. O jau
Ar pažįstate tokį darbdavį, kurs jieško sau perdidelio
daktarutišką dissertaciją pa tikrai nepastebės, kad mes
pelno? šiandie jie retenybe... bet?...
raše apie Lietuviu Koopera ne triukšmaudami leidžiame
Ar pažįstate darbdavį, kurs tekalba tik apie algų nu
cija Amerikoje. Didokoje kny jau ketvirti metai tokį nemušimą, kaipo priemonę visiems dalykams pataisyti?
goję paduota labai įdomių sta dolinį priedą.
Ar pažįstate jus tokį darbininką, kurs į darbą visuo
Tas priedas yra "Laivas."
tistikų ir istorinės vertės ži
met susivėlina, darbo laiką prašvilpia, rūkymui ar savo as
nių ne tik apie kooperaciją, Jį dabar mes padvigubinom,
mens reikalėliams, kurs nesirūpina apie savo darbo vertę,
bet bendrai apie išeiviją. Da kainos nedvigubindami. Vie
kurs labiausia slepia savo darbo ydas, ir kurs savo paklai
žnai kalbama apie reikalingu toje dejifoti ir gąstauti, kata
das suverčia ant kitų?
mą mūsų išeivijos istorijos. likams reikia daugiau savim
Ar jus pažįstate darbininką, kurs nuolat peikia kata
Busiančiam tos isforijos ra pasitikėjimo. O greta reikia
šytojui gerb. kun. Dr. Keme subnisti visiems savo reika likų darbininkų organizacijas ir jų socailį veikimą.
Ar jus pažįstate darbininką, kurs stengiasi daugiausia
šio knyga bus didelės svar lais daugiau mpintis. Dabar
bos. Gražia angliška kalba eina iki liepos mėnesio "Lai pasinaudoti iš unijų, bet nuolat šalinasi nuo pariegų. kurias
tas veikalas parašytas, jis vo" kontestas. Remkime savo jos uždeda?
Ar jus pažįstate darbininką, kurs iš pavydo dr kurios
bus naudingas ir piltiems a spaudą, gaukime ''Laivui"
merikiečiams, nes duoda labai daugiau skaitytojų. O tuomet kitos priežasties nuolat peikia dailininkų vadus?
Ar jus pažįstate tokį krautuvės tarną (pardavėją, kurs
sveikų pažiūrų apie ateiviu bedievukų leidžiamos tuščios
klausimų susirgusiems tauti "fonės" ir vandeningi strai yra neištikimas savininkui ir, laiks nuo laiko, nusuka jam
v
nių šovinizmų amerikonams. psniai mus dejuotojams nei- vieną ar kitą dalykėlį?
varys baimės drugio.
Ar jus pažįstate darbininką, kurs apsirinka ir išsineša
Knygos vardas yra "Coope
(apsimaino) savo kaimyno rūbą, jei tik atranda, kad tas
ration among tlie Lithuanians
yra geresnis už jojo?
%
TRUMPOS ŽINIOS.
in the U. S. oi' America."
Ar pažįstate valdininką, kurs laiką gaišuoja?
Nelaime.
Ar pažįstate jus samdinį(ę), kurs prie geros progos
"Galybes" 'atstovai, kurie
Cbili didelė nelaimė. Stoiy
"sučiumpa" elektros lemputę, staltiesę ar muilo kąsnelį?
Clneagoje nieko ypatingo ne Autot'agasta sprogo du dina
Ar pažįstate tokį valdininką, kurs visas atsiduotų savo
pajėgė nuveikti, gal dėlto,
mito vagonai. Apie 100 mies
darbui nuo pradžios iki galo?
kad perdaug jau draugavosi telio namų sugriuvo. Sunai
Ar pažįstate pirklį, kurs menkas prekes parduoda už
su bedievukais, dar tebėra A- kinta
geležinkelio
stotis.
pirmos rūšies prekes?
merikoje. Kun. praloto Olšau 'Diiug užmuštų.
Ar pažįstate autuvų pirklį, kurs parduoda veršio odos
skio sekretorius, inž. Pauliu- Drąsus keliauninkai.
batus, kada tie esti avies odos arba tik popieriniai?
konis, pasileido " Darbinin
Iš Slianghas į Kopengagą
Ar pažįstate vertelgą, kurs boveinos išdirbinius par
ke' į disputas su kun. Dr. atplaukė mažaiųe laivelyje 7
duoda už vilnonius?
Kemešiu. Klektrotckniškos fi žmonės. Kelionė truko 14 mė
Ar pažįstate krautuvininką, kurs per brangi ai lupa?..
losofijos vedamas jis sugal nesiu. Drąsus
keliauninkai
Ar pažįstate piniguočių, kurs ima 20 nuošimčių palu
v o j o , kad gerb. kun. Dr. Ke- perplaukė 27 tonu laively 16,kanų?
" mėšis ir visi, kurie drįsta "Ua 000 milių.
Ar pažįstate advokatą, kurs prastai prisirengia prie bylų?
-lybę" pakritikuoti, esą panku
Užmokestis.
Ar pažįstate advokatą, kurs darosi apginėj u vistiek ko
• tinieji žmonės.
j
Vokietijoje darbininkai to- kios piktybės?
Amerikiečiai yra solidarinAr pažįstate gydytoją, kurs nesimokina ir netirinėja
' gi, o lietuviai katalikai turi ii. dar negauna už darbą prie
l dar teisingumo jausmą. Kuo- škarinio atlyginimo. Per tai savo ligonio, o gydo "iš akies", jei tik tai apsimoka?
Ar pažįstate visuomenės darbuotoją, kurs nesirūpina
- met grinorius, atvykęs pas Vokietijos prekes pigesnes, tu
savo tėvyne?
*
- mumis pinigų gauti, ima der* ri daug darbo ir saro pre
Ar pažįstate valdininką, kurs labiausia .rūpinasi tik savo
; gti mums brangų ir užsitar- kėmis užverčia užsienius.
asmens reikalais?
Bet darbininkai skursta.
l navusį vyrą, kaip gerb. kun.
LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS
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I Dr. Kemešį, tai amerikiečiai
"• to labai nemėgsta.
• lnž. Pauliukonis
negalėjo
• blogiau s*avo "Galybei" pa\ sitaniauts kaip ėmęs kolioti
, ir mūsų simudą ir mūsų vie! ną žymiausiųjų veikėju.

—

Anthony Matre.

ROMA VALERIJONO LAIKAIS.
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA.
i

Vertė A. Matutis.
.

į
"tialybės" tikslas, elektri: zuoti Lietuvą, yra geras. "Ga
" lybės" vadą tikslas, gauti ir
• padaryti šimtą nuošimčių pel
- no, yra geras tiems, kurie bus
- tos bendroves savininkais.
Kun. Dr. Kemėšis teisingai
pastebėjo "Darbininke," kad
"Galybės" elektra, kuomet
ją gamins nevalstybė ir ne pa
čių žmonių kooperacija, bet
žmonės, jieškantieji
šimto
nuošimčių pelno, gali atseiti
Lietuvai j>erbrangiai.
Pastaba teisinga ir rimta.
Keikėjo i ją atsakyti rimtai
ir teisingai. Inž. Pauliukonis
išsikoliojo viešai. Negražu.
T^me jubilėjiniame koncer
to, kuriame Grigaitis tapo ne
muzikaliai nušvilptas, "Niios' pašaknė trupučiuką pi
nigų ir pasiskelbė, kad pada
rysiančios^ kuone stebuklą.
v St^bbklas buvo tame, kad jie
pnu+pjo leisti priedą "Nedė-

.

.

Tąsa.

JUOZAPAS: Klausi, iš kur gi ras
tųsi toks drąsuolis atsispirti prieš gink
luotą jiegą? Tas, kaip gyvas aš esu, tai
keista kalba. Štai, štai, kur toks drą
suolis (rodydamas į save). Aš, Albino
Juozapas, esu toks drąsuolis. Ką gi reiš
kia toji ginkluota jiega prieš mane, kuo
met mano tikėjimą/; ir jo mokytojai iitsiranda pavojuje! Sakau gi, jeigu kartą
pakila mano rūstumas, tai labai apgailės
La uju tų pagony, kurie įžeistų mane arba
manuosius. ()t, kad pagaučiau jų čia tik
penkius, daugiau! — penkiasdešimts, kad
ir visą šimtą tų barbarų, tai nukapočiau
kiekvieno galvą ir visų galvas. Manote,
kad tai keista. Bet gi turiu tarti, jog Al
bino Juozapas yra nepaprastos drąsos vy
ras.
IPPAS: Bet, ar-gi nežinai, kad mu
šu tikėjimas mokina, jog reikia būti kant
riais Ir mylėti tuos, kurie mus persekio
ja ir, kad ramus ir maloni žodžiai turi
būti mūsų ginklai ir mūsų iega? Tečiau,
kas gi čion 'artinasi! Rodosi man, kad
bus tai mūsų draugas Morkus.
ALEKSIS: Taip. Tai Morkus. Ir ko

kie galai jį stumtų čLon?
(Skubiai įeina Morkus).
IPPAS: J kur gi taip skubinies, Mor
kau?
MORKUS (.beveik uždusęs): Drau
gai, krikščionys, atnešu liūdną žinią, jog
Romos kareiviai ten amoje ifaly pradėjo
persekioti * krikščionis, taikinti šventą
sias vietas ir padegant jįų namus. Imki
tės ginklų! Slėpkite, k,ą įgalite, (lelbėkilės, kuom išgelbėdami, ka<o! reikėtų ir gy
vastį padėti įPrie ginklų! prie ginklų!
(skubiai prasišalina).
ALEKSIS: Taip, draif&'ai, sutikime
noriai apaukauti ftavo "gyvastį už keiitančius mūsų brolius. Prigelbėlkiine ją mlaimėje. Ir, jeigu reikėtų niun*s mirti kari
kinių mirtimi ir-gi noriai sutikime visi.
— Prisidek prie mūsų ir to,\ Juozapai.
Iš mūsų visų tu esi stipriausius ir drą
siausias. Tadgi, buk mūsų vadus!'
JUOZAPAS (bailiai): Et, v>au tas
tikrai keista. Bet gi norėčiau, kkA šian
dieną paiiuosuotuniėte įlialttė, n*es> m'ano
kardas nėra aštrus ir baimėjaus, IcaVi lys
— ir bus perkūnija — ir žaibuos ir —
ir aš esu nepratęs būli Jaudrojė. Gerai
žinote, jog audra yra pavojinga ir labai
pavojinga būti audroje — ir įterkuriija ga
Ii dar trenkti į mane ir, ką gi darytų'var
gšė mano žmona ir vaikai, jeigu "^ugrįščiau" numiręs?
IPPAS: Sarmktikis, Juozapai! Tu ne
esi vertas vadintis krikščioniu. Eisi bai

f reįiaiUęriis, b i r i 11, 19^4
^^^^^

i Kitos dainininkės studentės.
— "P-lė fe. Aušriutė iš Brooklyn, N. Y. mokinasi gaha
Janas Butėnas
girdėtas rūpestingai. Ji turi malonų
mums dainininkas, iš Milano, mezzo soprano balsą, tiktai
Italijos rašo kun. Dr. I. čegaila, kad mokinasi pas vidų
saičiui laišką, kuriame jis m i- j
ni apie 'amerikeičiams pažys tini profesorių.
P-le Ona Gruzdaitė iš Feetamas solistes, jų pažangą ir
land, Pa. čia studijuoja jau
liamėjimus muzikos srity.
Svarbesnes laiško ištrau du metai, bet neleidžia išgirs
ti savo balso.
kas čk, talpiname.
>
P-le E. Bergaitė iŠ Lietuvos
*
*
«ie
nesenai atvykusi mokinasi
"Nors jau metai suvirs nuo
pas p. V. Bručienės mokytą
paskutinio mano
koncerto
ją, Maestrą Brambilla. Ji skai
Chicagoje, o man rodos, kad
tomą geriausia Milane moky
tai Vakar buvo, rados vakar
toja, pagarsėjusi visoje Eu
mano širdis kuosmarkiausiai
ropoję. Dabar mokina labai
plake stovint prieš audij^ncigerai ir sąžiningai, todėl ir
ją, kuri tikrai ir karštai, my
p-nia V. Bručienei pasisekė
li dailę...
greičiaus prie tikslo prieiti.
"Čia mokinuos jau dešimts
Buvo atvažiavęs p. A. So
mėnesių. Per tą laiką suspė
deika, bet nesuradęs čia sau
jau padaryti didelės pažan
tinkamo profesoriaus išvažia
gos. Ateinantį rudenį manau
vo Romon. Tai tiek apie M i
pradėsiu dainuoti, o apie Ka
lane esančius lietuvius...
lėdas jau busiu Amerikoje.
fc-nia Valerija Bručienė. —
Nuo savęs galime pridurti,
"Pirmiausiai turiu pabrėžti
apie laimingiausią iš mūsų vi kad i>-nia V. Bručienė jau de
sų studentų p-nią Valeriją biuravo Lausanne mieste Švei
carijoje ir girdėjome debiu
Brueienę.
Šiandieną ją negalima va tas jau nepaprastai gerai pa
dinti daug žadančia ateičiai vykęs. Tikslesnių žinių vė
dainininke. Jos žadamoji aki liaus pranešime. Kasdieną jų
tis jau atėjo. Ji pilnai pato taukiame.
bulino savo gamtinę b&ta
Mums taipat malonu svei
dovaną. Gegužes 20 d. debiu kinti, p-nią V. Bručienę pra
tuos Lozanos mieste, Švei dėju profesionales daininin
carijoje, gi kiek vėliaus Ita kės karjerą. Linkime jai kuo
lijoje.
Jos įveiktas žygis geriausios kloties. Nekantriai
mums studentams duoda daug laukiame jos t/hieagoje kur ji
ambicijos, tad mes visi* iš gi ne visos mūsų publikos užtek
lumos širdies linkime p. Y. tinai įvertina galėtu pasi i ui
Bručienei kuogeriausios pa ti jai priklausančią lauru vai
niką.
sekmės debiuto dienoje.

MUZIKA IR MENAS.
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DANTIS BftRftrtfANT,
Sirtuottib J>o1feHii.
- Tai kad
galėčiau atsi
kratyti
nuo
tų svaigalų,
kiek aš dole
rių
surink
čiau. koks lis
^ ^ 1 bučiau turtin
gas, na ir tuomet galėčiau
gerai išsigerti.—
Pamokino.
— Vaikai, jeigu jus nenus
tosite keikę tai, tegul velkiai
paima, o jus vis{ eisite pra
garan.—
Mokykloje.

•

— Kas latrado Am
— Kolumbas. —
— O kas jis buvo?
.
— Paukšti*? O kodėl pau
kštis? —
— Nagi knygoj kalbama apie Kolumbo kiaušinius. —*
Visa klasė pasileido juokais.
!

*

— (Jana, vaikui. Nurimkite.
Taip, tikrai knyga rašė, kaip
Kolumbas ant smaigalio pade
ja kiaušinį. —
Per arti namai.
— Jonuti, ar tu nesimuši
su vaikais iš mokyklos grįž
damas? —
— Ne, mokytojau, — liūd
nai sako vaikas: — man la
bai arti namo. —
Kelias į nelaimę.

— Vaikučiai, kas žino kur
girtuoklyste veda? —
,
— Aš žinau, — į karčia. Ar pažįstate vežiką, kurs amžinai užmiršta savo tarife
mą. -^
skaistmenis? (Kaune tokių bene daugiausia?)
i
Teisme.
Ar pažįstate krautuvininką, kurs visuomet parduoda
prekes tik pirmos rūšies, jas užkraudamas viršun, o apa
— Jeigu tu šventvagiškai
čion nukimšdamas šlamštus?
pwksieksi, - velniai tave paAr pažįstate žemdirbių, kurie į sviesto statines ryžtasi ims. —
net akmenų prikrauti?
Liudininkas: — netiesa,
Ar pažįstate ponų, kurie imdami pinigus už gerus me teisėjau, jau ne kartą prisie
džius duoda tik šakas ir skujas?
kiau ir nieko. —
Ar pažįstate ūkininkų, kurie supuvusius kiaušinius par
Geras biznis.
duoda vieton gerų?
Ar pažįstate vertelgų, kurie svarumo nusuka?
— Kaip eina, pons Redak
Ar pažįstate žmonių, kurie niekad nežino ko jie nori? toriau biznis. —
Ar jus pažįstate? Ar pažįstate?
Puikiausiai. Buvo daug
Jeigu jus šitokių žmonių pažįstate, tai jus pradedate ' 80 cialistėiių užsirašiusių nedėl
suprasti, kodėl pasauly viskas prastai klojasi, kodėl s u n k u \ ^ n n ) laidą, kad juos bula,
sulaukti laimingesnės ateities, kodėl vargai ir skriaudos bet aš ėmiau ir sub-ankrutija^,
spaudžia mūsų žmoniją.
T. P. _ tikras biznis.'

r

•.

lys! — Prie manęs, Aleksy, ir sykiu skubinsiva į pagelbą mūsų broliams krikš
čionims. Šis vėpla juk neprisidės prie mū
sų.
(.Abudu skubiai prasišalina).
JUOZAPAS (likęs vienas): N.a, tai,
kaip gyvas aš esu, tas atrodo keista. Ir
dar vadinti mane bailiu ir vėpla, kuomet
jiems išrodžiau savo stiprumo jiegas, ko
kias aš turiu. Vien tik susirūpinau varg
še savo žmona ir vaikais. Jeigu neturė
čiau jų, tai nk>kč nelaukęs pasiskubin
čiau prigelfbeti, nelaimingiems savo bro/
iįąms. (Drąsiai). Ir ką gi aš paisau savo
žmonos ir vaikų, kuomet gresia Pavojus
krikščionims, mano kaimynams? (Žvel
gdamas į šalį). Vai, varge! .(Drebėda
mas), Aure, artinasi kareivių kuopa. Dar
gali ir mane suimti. Vai, kur gi aš pasi
slėpsiu? (Garsiai). Į kur gi bėgsiu? Sku
binkis, Juozapai! Begk ir gelbėkis! vai,
vargas man! Pagelbos! Žmogžudybė!
(Kareivių ku6pa žingsniuoja pro sce
na). . ,
TREČIOJI VAIDYKLA.
Mamertino kalėjime.
(Krikščionių būrys supančiotas. Kvin
tilijus, sėdžias — jo veidas Užslėptas ran
komis. Xystus kalba. Negarsus, bet ma
lonus vargonų akordai girdžiasi iš už see
nos).
~ s* * M l
XYSTUS: Mylimi mano vaikeliai,
daug jau metų savo gyvenime darbava'iis

jūsų tarpe ir mokinau jus, kaip mylėti
viens kitą. Netrukus apleisiu jus visus.
Mažai ja-u laiko. Ir nužemintas jūsų tar
iaus aplaikys kankinio vainiką. Dievas
jumis ir-gi aprinko tapti linkiniais. Tai
gi, melskitės į Jį, kad suteiktų jums stip
rumą ir ištvermę savo tikėjime. Atminkit,
kad jūsų kunkinimas yra trumpas, o Užmokesrtis bus amžinas. Krikščioniškos sie
los, ar gi neesate patenkintos, būti man^
draugijoje? O gal bijotės kęsli tą visą,?
Ar gi neesate jau mirę pasauliui, kad
galėtumėte gyventi Dievuje? Ar | į turi
te bijoti šventųjų kankinių kančią, pį'rsi menant, kad mūsų Išganytojas kentĘjo
iš meilės del mūsų visu. Ntimyletį matto
vaikeliai, dabar, kuomet apleidžiu šį jpasaulį, kokį gi palikimą paliksiu jums?
Juk žemiškųjų turtų atsižadėjote ir \itiėmėte neturto įžadus. Tatai aš palieku
jums nusižeminimą, tikrąjį dievotumo į&v
grindą. — \ 0 , * laimingosios sielos, kaip
greitai artinasi valanda, kurioje jus ir as
sutiksime žiauriąją mirti, hikitės tvirti
ir ištvermingi paskutinejb Valandoje Ir
melskitės, kad mūsų Išganytojas palaiium
tų ir sutvirtintų mus visus!
(Visi klaupiasi ir pakelia rankas lyg
maldon. Girdėtis giedojimas imno "Mi
serere." Pasibaigus giedojimui pasikelia
visų.
* * s .«f
(Bu*

daugiau).
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ADVOKATAI
_ _

Telefonu

—

—

i

YarUs SS90

F. P. BRADCHULIS

_

LIETUVIAI AMERIKOJE i
i

—

A D V O K A T A S
(BuVęs Vifciaus ir Kauno Apy-"
gardų Teismo Teisėjas)
Veda bylas visuose Teismuose
Padaro
visokius
dokumentus.
Duoda Lietuvos teisių patarimus,
91111 & Halsted St. Chicago, IU.

CICERO

-Liet. N'ainų Savininke Są
jungos įvyko pusmetinis susi,
Įlinkimas birž. \ d. Susirinki
8. W. B A N E S mas buvo Jabai skaitlingas; aA D V O K A T A S
pie pustuzinis prisidėjo nau
7 t W . Monroe Street
Room 904 — Tel. Kandolpu 2900
ju nariu, daug reikalų ap
Vai.. l i n o 9 ryto iki 5 po pietų
tarta; buvo gana karštų ginVakarais 8203 So. Halsted Str.
Telef. Tardą 1015
ču, būtent apie jieles mat ren
Chicago.
—'
kaina petkM.'fos 'ar cementuoti,
ar ne kaip girdėti dauguma
pritaria yni aišku, k a d tai
syti reikės. () tolvu viskas eiY«ss» Vytas vtasmis Tristane**, rtrsaaal
na 'brangyn, tai kam laukti?
• M J * Abstraktu*.
Padurs pirkim* B
f rJBilw
Dokumentus Ir
7 South Dearborn Street Kaip pasirodo iš komisijos
pranešimo
mokesoi'ai
labai,
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG.
Telefonas Randolph 8281
Vakarais: 2151 West 22 St prieinami bus.
Telefoną* Canal IMT
Apsisaugojimas nuo juodukų.

JOHN I. BAGOZIUNAS

>—

D. V. C H E S N U L
A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko Ifame
9201 W. !I2ml St.
Tel. Canal 0999

BALYS F. MASTAUSKAS
A D V OK A T AS
Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju.
Metropolitan State Banko Narna |
2201 West 22nd Street
Telefonas Canal 0999

mtmm

•II-

Pradžia 12 vai. į>. m. įžan
ga veltui.
Gerbiamieji ir gerbiamosios
Kacinieėiai ir apielinkės lietu
vhii jauni ir seni, visi atsi
lankykite į minėta pikniką,
kad po laiko nesigailėtumet.
• Bus virves traukimas vai
kinų su vedusiais.
Bus lenktynės moterų su
merginomis ir bus spėkų išmėgijiimas. Stipriausias vy
ras gaus dovaną.
Taigi, nepraleiskite 22 die
nos birželio, kas greitas, kas
diktas, kas k a gali parodyti,
— visi į pikniką.

šmeižia
Gal, Amertkofe lietuviams
teko girdėti 'apie lietuviu bah
ką. €levėlande, ją įsteigė tuo
metiniai lietuviai k&terlrfctfci,
tai bus apie 1909 metuose.
Kiek teko girdėti pradžįa,
taip to gražrtUš daVbo, bitVo
sunki, ir tik vieri katalikų
pasišventimu, ištverme, teteih
gumų, šiandie t a bunka išaugo
milioninė įstaiga. CieiHkų Cle
velando šlamštas
negalėda
mas nei jokiu būdu isiskver
bti i btmkos Mitų vietelę, su
manė skleisti visokias, melą
gystes. Šmeižė iš kelių kar
tų. Mat vįs laukė šmeižtų pa
sekmės, 'bet lietuviai katali
kai ir išmintingo proto žmo
nės neatkreipk į tai atydos ir
banką gerai stovi. I r duok
Dieve, kad tų toki brangi Ii etuviams įstaiga d a r daugiau
plėstusi, augtų ir bujotų, nes
tuomi paėiu laiku yra kelia
mas lietuvių vardas. , •

—

„j.

mas linksminosi, o pu>M\ti u£
siganedinusi SKirstėsi namo.
Oras.
Iki šiol oras pas m us b u 
vo Vėsufe i r lijo kasdėin, bet
kaip nuo birž. 7 d. atšilo, tai
jau rodomi h* laikysis šiluma.
Prano Sesuo
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BINHAMTON, N, Y,
f EI tavo kūdikis gauna tinkamą
° maistai tai jU augs stiprus it- svei
kas. Eagle Piėh*% yra priimtas mai
stas kūdikiams per 63 metus Ii- išau
klėjo tūkstančius kūdikių i stiprius
l t sveikus vyrus Bei moteris.

Birželio 4 d. įvyko Lietu\ių
salėje a n t Clinton^iatvės pui
kus koncertas ir kantata.
Tai atliko s v. Jurgio par.
choras. Koncertas labai pavy
ko. Matomai, buvo j3rie jo la
bai gerai prisirengta. Sveėiu
kunigų buvo iš visos eipielin
kės ii* net iš Pensilvanijos.
Btivo nemažai J r svetimtau
(Mų. I r visi net stebėjos, kad
lietuviai taip puikiai išsilavi-

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pienf, prisiusk
mums šita paskelbimą ir mes jams pasiusime pe
nėjimo instrukcijas, Kūdikių Knygą i r kitokias
brangias informacijas, dykai.

Visi atsižymėję gaus dova
TttlE feORDEN OJMftrVNr
nas.
BORDEN BU1LD1NG N E W YORK
S
Visus kviečia širdingai
*ic*dninose ir muzikoje.
Neprieita prie pageidauja Komitetas.
Vestuvės.
inų rezultatų. Klausimas lik
duosi jam geriausios priežiūros ir
Stebėtinas išėjimas. '
viduotas.
Nutarta būti vi
geriaUsį
maistą. Vikrią ir stipcą sv«i
Birž. 8 apsivedė Ona Aškiu
katą įgavo tūkstančiai vįiikų, ku iems
Marceilleje
senelių
priegiau
Žemaitis.
siems sargyboje, o juodukai
tė vaikino pavarde pamiršau. doje nuo trijų metų aklas se buvo petiima Eagle Pienas, k-ilp s a Red.
Vertėtų
šmeižikams
KO jų dgkingos motinos. Sioma mo
nei neis gal bnti ir taip. Bet
tinoms
maisto labiau vartoja
nelis Juozapas H. Giaucliier mo su •nėra
parodyti, kad Amerikoje įs Krikštynos.
tokiomis gerdfciis p a s e k u s 
galėjo ir kitoks tikrai prak Sutuoktuvės.
G gegužės diena, praregėjo. iais, kaip Eagle Pienas. Smagu sa
tatymai veikia.
tiškas apsisaugojimas butų
kyti, kad daugiau kūdikių tttimhlgdl
Tų pačių dienų apkrikšty Gydytojai tiria įvyki.
•t
I\istaruoju
laiku
įvyko
dve
išaugo ant Eagle Pieno inogu ant
tik kainavę keletą, dolerių, o
tas
.Tono
Palionio
sunūs
J
o

visų kitų dirbimų penų sykiu sud«Pijus X I .
tų
jau visados nereikėtų jokių jos sutuoktuvės įžymių vie
nas penkių metų.
Ncekspcrirpentuok su sii'.o iTAitinių
darbuotojų,
tregužio
25
Si gegužes d. sukako sv.
kallm kelti. Tų visą daro gy
__
kiu
teikiam jam pieną, ao'ti k'frj
Čia klebonauja gerb. kun.
d.
Kaz.
Rimkus
susituokė
su
T
e
V
Ų
l
P
l
l
U
l
X
I
6
?
,
U
n
^
m
u
s
M^8
Eagle Viena
enas s*ra
abejo3if
ventojų vienybė; niekados ne
K.
Skrjpko.
Jaunimas
prigelmėtai
j gimtiSkas nfaištks kūdikiams, nes
Sportas.
mergaite,
d
a
r
nesenai
"atvyku
j jame tikra nieko kito, tik grynas
susein'a visi aptart savų rei
bsti kun. rūpintis parapijon
i pienas ir grynas cukrus. Nėra jokių
sia
iš
Lietuvos.
Birž.
1
d.
Zof.
Ned. birž. B d. viet. Vyčių
kalų, ty. ncpriguli prie Snj
abojonių apie 56 grynumą, art>a jo
dvasius reikalais. Duos Die
(iedvilaitėištekėjo
už
J
.
Kapuikias pasekmes Gydytojai reko
kp. s valdininkai turėjo rung
jungos; Besirūpina savai* rei
vas
visi
liurbiai
—
bedieviai
mendavo Eagle Pieną tukstantiemn
KŪIMKlv
tynes su šio miestelio tvir
ir tukstantlems nedaangusių ir men
kalais. Buvo beto, svarstyta minskio. N
pranyks, mažiau bus tuomet
kų kūdikių. Eagle Pienas „yra lenLankysis
tėvynėj.
čiausiu
tymu.
Kova
buvo
daug įvairiu reikalu. Xutar'
gvai suvirškinatnas, suaugus ir pa
ir nelaimingų atsitikimų:
Birž.
1
d.
išvvko
tėvvnėn
tikėtinas
kūdikiams penėta
*^
smarki mūsiškiai ši kartų p r t
DEL APRŪPINIMO
ta kreiptis j valdžią, kad tai1
Skaitykit
šiuos
straipsnius
ka«
sa«
P.
Lietuvon
du
energingu,
įžy
MOTINŲ
JR
J
Ų
vaitę
ir
pasidėkit
ateičiai.
laimėjo,
"
s
c
o
r
e
"
buvo
2—t.
rytų gatves, būtent 15* 10 yKŪDIKIŲ SVElKATO&j
paė 1b\ 48 Ct. V.) a ve.. 4!) Ct.miu vietos darbuotojai: Ant. Minime smarkų tymų ir neuž
ir 11, ir draustų vaik'aius ant Pažėra ir Ant. Zdankus. .tie ilgo žada aplankyti Cliicagos SKAITYKIT IR PLATTMtfl
*nfaj»
du
sugrįš
vasarai
baigiantis.
ttU
tymus.
šaligatviu bei gatvių svaidvLIETUVYS AKUT SPECIALISTAS
"DRAUGĄ."
tf
Tollestotfiette.
Palengvins visų
M I I M M ir M U H M J U Ant šio ^ a m o V
buvo
ti )>oI<\ Tėvai, bukite atsar
akių • tempimą
atsilankę du sveėiu iš Chicn- E
kas yra priežas
gus, labai nepadoru kartais
KUUdv «pri#W«M t r > timi skaudėjimo
gos: Pranas Savickas ir P r .
ir nuostolių atsitinka; tą visą
•ijiMaa m ialykma m—
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotartos Matytai Ir U«ui
tumą, skaudančius
ir užsidegusiu*
Paliulis, kurie kaip ir daugu
lengva prašalinti galima. Bu
Ir M jMONMklM UI
karščiu akių kreivos akys katerak'to. r^emiegio; netikras ajets Jdedaru
ytm ialjUa, kart mm tomas kitų atvažiuoja pakvėpuo
vo paduota keletas skundų.
I
Daroms egzaminas elektra parodan
J a u senai besimutė bei ko
rkM ntiliiMtah kUta%
ti Westvilles tyru oni. Abu
tis -mažiausias klaidas. Akiniai pri
Tam išrinkta komisija.
tafUa .trtrml U kkr«l
kia //mele dienrašty "Drttutaikomi telsngai, toli ir arti matan
taipgi dnjyvavo tų pat vakarų
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
Korespondento klausimas
»>
STRAIPSNIS 76 <•
gėjimo
ir vaikus einančius mokyk
ant Vyėių operetės '* Katriu
žaklinuis.
lon.
Valandos:
nuo 10 iki 8 vakaro
paliktas sekančiam susirinki
Čia imvasaris nelabai šiltas,
Jums kaip jus norite ir
Su kūdikiu dažnai yra perdaug Nedėllomls nuo 10 iki 12.
tės (jint'arai". Tų patį vakarų
mui.
ir jus norite Marquette žaidžiama ir nuo to jie tampa nervin
I k ui
vis kaip kada užneinU šattesir neramus. Jaunas kūdikis reika 1545 W. 47 St. ir Ashland Av.
Vyčiai statė scenoje ^Katriu Mtuior, puikiausiam lietu gi
Pirm. rezoliucija priimta ir nes o!ienos, tai vėl atšyla. N
lauja daug pail.sio ir ramumo. .Nors
smagu yra matyti jj klykiant ir šyp ir
t«"s (Jinlarai vaidino sekan vių distrikle Cliic^igoje.
išrinktas naujas K. Liaudens Darbai.
santis, kada kuteni ar mėtai bet at.sl
20 metų Prityrimo
tieji:
A.
Aponaitis,
A.
Misiū
HepUnias
yna
blogas
Ir
gali
jj
padary
kis pagelb. A. Bertąsias.
Akinių pritaikymo meno
Darbai biškį silpiriau eina,
ti nuvargusiu ir piktu vėliaus.
naitė, 8 . Pocaitė, J . Markaus
Kūdikio supimas, kratymas kario
Naujiems valdininkams lin- nes rinkimai artinasi, dabar
tukės,
glaudimas įpratina jĮ to visa
kas, J . Rakauskas, J . Rimšiu- ir nusipirk namų arti Sv.
kiu geriausių pasisekimų nuo j visi gyventojai įdomauja Redos laukti. Suprantama, kad visi k ū 
tė, A. Šmitas, Z. Seimonaitė, Kazimiero Vienuolyno, kui dikiai ttkrl būti Siek tiek "lertdojasekliai darbuoti L. N. S. Sų- j publikoniška konvencija, kumi." Išbudus reikia j} paimti ant
M. Stulginskaitė i r J . Har- gyvenimas malonus, arti rankų
Ir palaikyti tai vienaip, tai
arti
gražiausio
parko
yisahi
įungai ir vietos gyventojams. ri turi
šiomis
dienomis
kitaip,
kad vieni muskulai liejvarpiutė.
miėštc Marq*ette l ^ r k . glų perdaug.
Motina sunaudojadąug
Koresp. K. D./•ia įvykti. Tikinfcisi, kad ga!
Visi lošėjai savo rolėse at Mūsų kainos visiems priei nerve energijos "pridabojant" kūdi
konvencijoj, bus ir lietuvių
ki, todėl reikia jj įpratinti iš jau
sižymėjo. Choras išpildė savo namos.
nystės mislyti, kad yra kas nors dau
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
atstovų, kaip girdėtis, kad
Planus mes pampinsime. giau ant šio pasaulio mei jis Viena*.
užduotį kuogm'iausiai.
Akiu Ligas
Kūdikis su kuriuo perdaug lepinimu
Kepublikonų partija nesuras
Ar
jums
skauda
galvą?
Kreipkitės:
dasllcidžiama vėliau karčiai upsivihs
IMd'žiausių įspūdžio žmo
Ar
jūsų
akys
ašaroja?
ta paskui kada patiria, kad mėnulio
dft kandidato į viec-preziden
Ar yra uždegtos?
nėms j>adarė lietuviškos ves
negali u$ tik paprašęs gauti
Metinis Piknikas. ,
Degina ar niežti?
tus, jie kvietė Illinois vals
tuvės. P o vaidinimui jauniAr skaitant akys greit pavarg
2516 W. 63rd str.
gubernatorių,
žaislai.
sta?
S. 1^. I{. K. A. 67 kuopos tybės buvusį
Ar
kvaišta galva?
Malfvotl.
plaukuoti
ir
gauruoti
žai
Telef.
Hepublic
1932
metinis piknikas įvyks birže bet tas atsisakęs.
slai nėra saugus, kadangi kūdikis
Ar matote kaip ir plukančius
dažnai vtuką deda burnon Jo žais
taškus
lio 22 d. š. m. Midvvav Park. Mūsų veikimas.
lai turi bnti plaujaml, ije aštrių
Ar atmintis po truputį mažėja?
kampų.Mažyčiai žaislai, kuriuo* ga
Lietuvių viduinis veikimas
Ar akys opios šviesai?
lima
bhtų
praryti
nereikia
duoti.
Ar
jaučiate kaip Ir smiltis * IiietnTis Oraborins
kiek silpniau eina, ateinant
šitoje
mekamiško
tobulumo
gady
kyse?
«914 W. 9Srd Pi.
nėje nėra galo žaislų įvairybei. P a Ar yra balta dėmė ant TdlMj*
vas'aros karščiams, bet dėlto
Telefonas Boulevard 9550
R E A L
E S T A T E
Olcago, IU,
prasta* kūdikis turi jų" tiek daug.
Ar turit kataraktą?
i kad jo domė išmėtomą. Jis. bus ge
Patarnauja laidovisokių laikraščių šlamštų už
Ar turi žvairas akis?
Perkam,
tuveae kuoplglauala.
riau Dafenkintas, jei gaus tik viena,
parduodam
sivarinėjimai ir visokie šmei
Reikale meldžiu atar dvi del žaidimo, ir tokie papras
Ir %nalnom
DENTISTAS
•liauktl.
o mano
ti virtuvės dalykai,
kaip drapanų
žtai eina smarkyn ir, mat ne
darbn boait* n*»anamus, far
gnrbtukai mediniai šaukštai ,arba ka
AKIŲ SPECIALISTAS
Setas dantų padaromas taip
nėdintl.
reliai
iš
špullų,
tiek.
pat
jam
bus
1801 So. Ashland A ve. •
mas taipgi
kaip tik jūsų paėių dantys. turi nei jokių naujienų rašytu
m
a
l
o
n
u
s
.
Ž
a
i
s
l
u
s
r
e
i
k
i
a
dažrųji
n
u
p

Kampas 1S gatvės
įf ir visokius
Tel. tianal 1171
Duodu gas. Peržiūriu X-ray tai nors šmeižti galinui, tik
l a u t i , kadappri ji«^ s u s i p u r v i n a , o k ū 
Ant
trečio
augšto virš Platte apbiznius.
1199
tiekos,
kambariai:
14, 15, 1 6 ' i r l ?
d i k i s j u o s TtISa b a r n o n .
3100 So. Halsted Str.
Darbą at
deja, vis apie katalikus. Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.

GARY, INO,

•

WESTVIUil ILL.

B0

A. A. 0 L I S
A D V O K A T A S
11 S. L a Salle st. Room 2001
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-5
VAKARAIS:
3301 S. Halsted s*. Tel. Blvd. 9775
v. v apart Panedėllo ir
Pėtnyčios

V. W. RUTKAUSKAS
A D V O K A T A S
Oflaas Dldmieetyj:

29 South La Salle Street
Kam baris 580 •
Telefonas Central 9890

Vakarais 3223 S. Halsted St.

L

Telefonas:

Tel.

Central

Vards 4981

6200

STASULANI
A D V O K A T A S
\ idurmieslyje Ofisas:
Room 911 Chicago Temple Btdg.

7 7 W . VVashington St.
CICERO Ofisas: Panedėllo vak.
1314 S. Cicero A v. TeL Cicero 5030
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak.
3236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737

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

L a wy e r
LIETUVIS ADVOKATAS
Dlen.: D . 514—516—137 N. Dear
born St. Tel. Randolph 5584—5585
Vakarais
10717 Indiana A ve.
Tel. Pullman 9377

PETRAS CIBULSKIS
Koorraktortos

0 A2Ų
IR

POPIEROS
KRAUTUVE
Nepapraota?
m asų
blank
augimas
kia

ralš

aaMnlšk*

Koatumoriamf
patarnavimą.

2338 So. Leavitt Street
-

Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Generalis Kontraktorius,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th Street
Chicago,
UI.
- - —*r ~
'

TeL Dafajette 4139

P LU M BI N G
fl

Iš CIEVEIANDO.

REAL ESTATE

MES PASTATYSIME

PASINAUDOK PROGA

RAGINE, VV1S.

WEBER & VV1LUAMS

S, D. LACHAVVICZ

Telefonas Canal 7888
MahaTOJimo

DR. 0, VAITUSH, 0, D.

Kaipo Uetovys, UetnvIanM visa
dos patarnauju knogerlaasia
M. TUŠKA
• t 88-th Stteet
m
•*>•••»••,, i

?C.P. SUROMSKIS & CO.

DR, HARRY TETER

DR. JAN J. SMETANA

liekam gre
itai, pigiai
ir geraL

jĮ.t.n.n.i^i.

—

=

PRANEŠIMAS CIGERIEČIAMS

M 0 V I NG &
E X F R E SS IN G

=»=

Kreipki
tės: '

3152 So. Wallace Str.
Telef. Boulevard 4794

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR M AL
NVTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiinimiimiiiiiiiiiim

PAGRAŽINAM NAMUS
Maliavojame. dekoruojame,
kalsimuojame Ir popieruojame
našaus,
dedame stiklus į naujus
namus.
Mes tą, visa Tamstos darbą galime
atlikti \iž gana prieinamą kainą —
pirmą negu duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas
m ūs

Hardvvare, Paints, Oils and General Repairs
1421 SOUTH 49th COURT
OieKftft, j|,L.
=

Kreipkitės:
BRIDGEPORT FATKTlfcu
HAKDWAR£ * 0 . ,
ai49 SO. Halsted Str.
Tel Yards 7292
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MOTERIMS IR MERGINOMS!

P e r k a m e ir P a r d u o d a m e ,

J. A- Z D A N I S

n

Nedėllomls uždaryta.

3352 So. Halsted Sur.
Telėf. Boulevard 9641

Perkraustome ir Į kitus
niiestus. Nauji ir Antros
Rankos Rakandai

šinomi pranešu, kad aš nupirkau
nuo A. Tar\ido HanHvare Storą. Už
laikau geriausios rūšies nialiu VŲ. prlrniRlij Ir neprirenf*ti| maliu\ojiniui.
Tau>oKi užaikau geriausio aliejaus ir
tarpadno ir ma/.ni sienoms išpuošti
popierų ir a4 užlaikau visokios rū
šies griežiniu. dailUų: zomkelitj, vi
nių, visokiij krar.'i ir visokios rū
šies tulšiu ir dar/rliams laistyti frumiiilų paipij ir dratų į langus ir du
ris ir dratiiiiu audeklų dcl langu Ir
durų ir varnKiavimui Ir maliavoj!mui šepečių ir visokios rūšies pail
siu.

Jūsų kūdikis tinkamai tarps Ir
augs nuolatos didyn bei stipryn jei

Gal jys turit Gdtomi* r>l*ųkus! O'gal jus plaukai yra juodi!
Ar KafiUninlai Rtidl, ar AukalSes panos; R*u*vi plaukai ar Vtaįš*Hi Raudotai! Vfrnok tietiurint koklda ipalvoa jie nebūtų, nel^k

i.

JRmffttt atliks tąi, jtt flį* tik laik» noo laiko JI»B natjdngite.
^Nežiūrint Ar Jųa sato plauku* dar tebedSri* supintus į kast, ar su
suktus j ma*8ra, ar pU Jau'esk^ trumpai iw«kirpe. vie*»k jus nefabte daleftrti, k*d WSvario», IsfaTkc pleiskanos smradytŲ jusu Uraizdą t Jums nereikės .kentėti nellįatrumo dėlei niettjimo ir beauupistti
galvos odos, jei naudosite
Rįįfhu.
NetikCkit raigų iodžiųi. Niiaipirkit 65c bonką ir ps^los per•Ititrinklte, ita<i Jtufftma y » mirtinu prieSu pTeiskang ir ¥|rtu yra
pulkiansiu pl»kų toidku, koki tik kada esate nsaidoJe l Griiaa
gauti aptiekįse.

F. AD. RICHTER & CO.
104.114 So. 4tk Strest

.

809 W. 351h S t Chicago
•

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siiaiCiam pinigus ir
VjĘM^^Lairakor
msw»"to*toto—

• « .

.

•

Brooklya, D . Y .

.

i i

NU6 šalčiu, kosulio, galvos skau
dėjimo, Neuralgijos,
Ruiuattamo
ir "Visų skaudėjimų
Visose Vaistinėse.
i
ėScsna«Sc,^krtmtiiitA«
Hospittl «ix«, $3.00
• a h M M S n i s M
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• iis W E S T S I D Ė S PADANGĖS

Susirinkiman ketina atvyk
ti Centro raštininkė p. M* Vai
čiunienė.
I Naujos scenerijos. i
Visos
narės
nuoširdžiai
Šia savaite Aušros Vartų
pa ra p. svet. įdės naujas gra kviečiamos atsilankyti.
žias seenerijas, kurios atsiei
Valdyba.
. UNIVERSITETO PROFESOK a i p m o t e r y s , t a i p vaikais na keli šimtai dolerių. Ant
RIA1 IŠKLAUSINĖTI.
" į g a l ė j o i § e i l i l a u k a n > n e s naujai įrengtos scenerijos tu
Šv. Kazimiero
Karalaičio
j liepsnos pagavo išėjimo laip- rbūt teks pasirodyti Aušros draugyste ant Town of Lake
Vartų * mokyklos mokiniams. praneša savo nariams, kuri^
Vakar valstybinio prokiiro- l u s Mat užbaigiant mokslo metus, esate prisidėję po $1 prie šei
r o ofisan pakviesta keletas,
i
Chfeagos universiteto studen- TARPTAUTINIS TEATRAS jie rengi'a didelį vakarą šioje myniško basket pikniko, tu
"Svetainėje. Vakaras įvyks bir rėjusio Įvykti 8 birž. d., bet
tu ir profesorių.
Klausinė
Scenos mylėtojai Chicagoje Želio 22 d,
dėlei lietaus neįvykusio, kad į
t a apie Leopolde ir Loebą,
vyks 15 birželio (June) die
kuriedn kaltinamu »vaiko Ro iškėlė sumanymą čionai įkur
ną Beverly Hills. Važiuoti rei
BRIDGEPORT.
berto Franks pa^robirrro ir ti, tarptautinį teatrjj,, kuria
me turėtų bu t vaidinami Eu
kia Ashland 87 gatvekariais
nužudyme.
iki linijos galo, o paskui eiti
Profesoriai
ir studentai, ropos autorių teatriniai veika, j Mūsų darbuotojos.

CMC4 G0/£

v

Turiu parduoti iš priežas
ties žmonos ligos. Biznis gerai
išdirbtas puikiausioj lietuvių
kolonijoj ant 63čios.
Puiki
proga lietuvaitei, merginai ar
moterėi. Atsišaukite pas sa
vininkų:
bueernė

ir

grosemė pigiai — gera vieta
norinčiam dirbti viskas cash,
aplinkui bučernės nėra. Atsi
šaukite:
1444 W. 74th Stf.

r *

k'

vi

AUKSO ALTORIUS
Baltais kauliniais viršeliais, N vidury virše
lių yra įstatytas gražus kryžius. 464 puslapių U
k'aina
•*»
•
12.00

?•

n

JI

W Juodais, skuriniais minkštais viršeliais( su
kjabėmis). 464 pusi. Kaina
$2.25.

2519 W. 63rd Str.
PARSIDUODA

•

nyges

!*

(Skrybėlių Krautuve).

•

KĄ TIK GAUTOS Iš VOKIETIJOS

n

MILLINERY SHOP

i

-jmt

t

PARDAVIMUI
BIZNIS

. -

• •» • •

ANIOLAS SARGAS
Baltais kauliniais virbeliais, nedidelio for
mato, 288 pusi. Tinkama knygutė Į jaunimui.
Kaina * • • • • • • • * • • • • • • • • • • * • • . . $1.75c.

SeseIų į vakarus iki miško.
kurie Leopoldą ir Loebą pa lai ifiversti •nngliškon kalfaor. l A u k o s ŠV- Kazimiero
prisilaikant originalumo.
* Ateikit visi.
j Vienuolyno koplyčiai.
žįsta, tvirtino, kad, tiedu bū
*«
Kamp.
Bishop
Str.
Tam
tikslui
susitvėrė
komi
K.
WoBcowskas.
domu studentu neparodė jo
(Surinko p. Barbora NaugTelef. Vincennes 6751
tetas iš įvairių tautu žmokio pakrypimo pakvaišima n.
žemienė prieš koplyčios paš
ni,j.
>.Į|jfl
Juodais minkštais skuriniais viršeliais ne
F ARM0S.
Abudu turi nepaprastai auk
ventinimų šių Vienuolyno prie
didelio formato. Kįaina
'
75c.
Kas nori Bargeno 80 akrų n
štos kultūros protu ir abudu
telių aukas:)
40, arititoos, 40 akrų miško.
Gi juodais kietais viršeliais. Kaina . . 50c.
AR BUS ŠĮMET ŠILTA.
visas laikas mokslo įstaigoje
Jonas P. Evaldas $10.00
15 vyrų Ir gero furmono dirbti Visa aptverta. Seni bildingai. n
ant Ko-operativio darbo plano ge Žemė visa lygi. Parduosiu pi
darė daug pažangos.
Pov. Dambrauskas $5.00
rose
AsbestOH kasyklose.
Darba:? giai arba mainysiu ant autoIš fedorallo oro biuro pra
pa
v
Valstybinis prokuroras ron- neša, kad Chicago su apvlinDom. Pušinskas $5.00
»°« jr . Krtn
* H , Um , J n i o b i l i o . K a i n a $2,000.
Kietais viršeliais, mažo* form. Kaina 40c.
įteikia
$500
cash
del tulSių ir J
*.
I
ka apie t a r z i m u , nes kaltina- , . . v .
. ,. .
a ««J>^**.' ^*.*[ZZsL.
Juoz, Polijanskas $3.00
ANTON
BRUŽAS,
Perkant didesnį skaitlių, kainos yra nulei
jrongimo. Atsišaukite:
*
.
. . I kemis simet v ra nuolatiniu ve
3122 So. Halsted Str.
Vasiliauskienė $2.00
Room 310.
džiamos.
mu bus giuaimi remiantis .jai.
. _
„
r>8 W. \V&sliijiKton Str.
ANT PARDAVIMO grosornė, bu
Tz. Petrauskas $2.00.
H
• •'; trų ir vešaus oro eentras. Kuo
eernė su namu 8 motai kaip laiko,
Galima gauti:
storas ir 7 kambariai pagyvenimui,
protu susklvdimu taip kad!
.
,.
,
v.,
v.
turiu
kitaužsiėmimą,
arba
mainy
1
$27.00.
•
' n e
kasdien pucra siaurvakai
siu ant 2 flatų namo
"-DRAUGO" KNYGYNE,
jųAtsišaukite:
Sekmadienyje, birž. 8 d. lai
jiedu kartais negali Rus.val-Į
^ .
.
.
' ARCHER GROCERY,
2334 So. Oakley Ave.,
Kuomet Chicago sulauks
Chicago, IU.
ke koplyčios kertinio akmeni
7044 Ajvttpr Ave
dyti.
. mMlją
•
r
šiltesnių dienų, oro biuras
Telef Prospeet 2.>r>9
-Ji
pašventinimo ceremonijų j * .
Prokuroras patyrė, kad unegali pasakyti, nes nežino.
PARDAVIMUI
B. Naugžemienė surinko Vie
niversitete nepastebėta
nei
6 runriŲ medinė bangolovv su 2
nuolyno kieme $116.72 (užra- akrais geros žemės 1 blokas nuo
menkiausias jų protų nukry
BRIDGEPORTAS.
šinėjant vardus aukotojų p. Justis Park Gera barnė ir vištininm j. m u i • • •
—T
pimas. Beito, tos rūšies ?vpkas taipogi daug viStų ir mažų an
Telefonas
Boulevard
ltM
Anastazija Leikienė) viso p. čiukų, viskas pirmos klosos tikras
gynimas
bus
kovojamas.
IGNORUOJA DR. GLOVE- j J a u n i m a s gražiai pasirodė.
gražus gyvenimas ant tyro oro.
Naugžemienė
surinko
tad ir
Kaina
tiktai $.r»Q00. Tai yra tikras
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
RO IŠRADIMĄ.
Laike užbaigimo šventų Mi
$14.'».72. Tai gražus pavyzdys bargenas del darbininko žmognus
4608 SO. ASHIiAND AVENUE,
4442 8o. Western Ave.
I sijų bir/elio 8 d. 8 v. rytą,
prie:
Chicago, 111.
rimtos ir darbščios Vienuoly- Atsišaukite
Telef. Lafayctte 4146
ANTANO Brj'ŽO.
Vai.: • ryto iki 12 piet: 1 po
Amerikos gvdvtoju
kon- per šv. Mišias, L. Vyriu 1(J
3122
So.
HaUit'd
Str
riiicagn.
111.
piet
iki
a
po
plet.
6:30
vak.
iki
no darbuotojos.
9:30 vak.
veneija Cbicagoje
ignoruoja kuopa, viešai in eorpore priLai Dievas atmoka už graANT PARDAVIMO namas
Dr. Glovero išradimą.
Pra-jėmė šv. Komuniją. Nors in'aža
g r aižiausius moterų darbus ir su 2-storais 4—Ti kambarių fla
rel. Boolerard 05»7
nešta, kad tas Dr. Olover su- laiko tebuvo prisirengti, bet
tai ant 24tos arti Oakley ave.,
Vienuolynui prietelingumų!
Gydytojas, Chirurgas Obspjarduosiu greitai, pigiai. At
sekės, iš ko kilanti
žinoma nariai skaitydami
sau už
tetrikas ir Specijalistas
Rep. sišaukite:
praplitusi Amerikoje vėžio šventa priederme,
susirinko
Elektroterapas.
2415 So. Oakley Ave.
IŠIMA TONSILUS arba telefonuoMte Roosevelt
liga ir išradęs vaistu tos Ii- skaitlingai ir pasirodė vyriais
BIRŽ. 15 D. RĖMĖJŲ
D—B« pcUm |r
2825 po 6 vakare.
"f-gflk pilnojto žodžio prasmėj.
1797 W. 47-tk ttl
t)—Be kmaie,
gos gydymui.
4)—Be* •-' - * —
PIKNIKAS.
Taiandos nuo f iki 12 dieną, nuo •
i)-*e
SPECIALIS
BARGENAS~
Gydytojų suvažiavime jiaPo &v. Mišių geri), misijolkl 1 vai. rak. Nedėllonila nao t
B ta*j rekfyti. k
Arti prtižaus Marcjuotto Parko auk
I
Iki
S
vai.
po
pietų.
štos rušios H»-tuvių distrikte a,rtl šv.
reikšta, kad to Dr. (Jloverio nierius kun. Dr. J. Navickas
(ek-utai* tniiyj*)
J RCmėjų pikniką tai turbūt Ka/iiuicio Vienuol\"no. parsiduoda >2
Ir akmeni* liapnrao poalaja be ••
paracUoa, «u tam tikromia mokaskeliamasis
v ra
neteisybė. piisakė puikų jaunimui pritai
mūrinis namas
6—6 dideli
—
—
jau vi>i rengiasi. Žmogeliau, flatu
Uikamla prlemonaml* baJ valatala
Teiefonati Beeley 74S9
kambariai, saulės kambariai, u^ne(ertaafeaaa *nrr%iiDa girdėjimą.
kinta pamokslą. Be vvčiu bu
Tai esanti viena reklama.
Dcaa paaekmmg-al. Ir Jai
vįett's,
knyjryn«\s
ir
indi
n.
s
šėpos,
kur tau nesirengs, juk Kėmerra relkalaa darą oparacUaa.
fitymu
šildoma,
viskas
mod«rniSka,
vo ir kitu draugijų einančiu
PrifialJtnaH patarnavimą talkia aara
jos visuomet surengia ka tai plieno kofmtrukoija, ix>lHmentas phi
*«aa:
>
Oydo apeclallal risokiaa rjrų ir
McADOO KAMPANIJA. prie šv. Komunijos in eorpo tokio '*ehainillg ,, ir ką gi steruotas.
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI.
Kaina $15,r,00. Cash $r,,000
moterį) lytlškaa Ugtut.
re, bet
gerb.
misionierius
Oftaaa atidaryta*: ka*dl«n ake I r U
AtsiSiiukite:
jau bekalbėti apie pikniką.
po piet lkl t rmL va
•401 Madjson Street
Nadalloml* Ir aeradomla
daugiausiai
domės
kreipė
i
vy
Buvęs pinigyno sekretorius
WEBER & WILLIAMS
ryta*.
Kamp. Weatern Ave. — Chicago
Sako Ims kupinas visokiu da
J
V
•alandoa: l — 4 po pieta 7—• rak.
2516 W . 63nd S t r .
IfcAdoo, kuris nori Imt kan filis, nes vyčiai Amerikos lie lyku. Vieni gros, kiti šoks,
t .
'
'
'
'.
%
>flm
TeL
Boulevard
N
M
Telef.
Republic
1932.
tuvių
tarpe
lošia
labai
svar
didatu į prezidentus iš demo
vieni trauks j r sumegs, vie
Rezld. Tel. Dresel i l k i
r
bią
role.
Jis
ragino
jaunimą
Tel. Boulevard 2160
kratų partijos, visas laikas
ni bf'gs kiti vysis, ir taip to
Ketverge, Birželio 12, 1924,
~EXTRA~
DR. A . J. K A R A L I U S
savo kampanijos vyriausią o- dėtis prie garbingos L. Vy liau ir taip toliau.
Vieni
School Hali Svetainėje/
RDSA8 GYDYTOJAfi IR
parsiduoda muro namas 2
Lietuvis Gydytojas
fisą turėjo Chicagoje.
Da čių organizacijos ir būti do pirks, kiti parduos, Town of
CHTRURGA8
48tos ir Paulina
augštų su boismentu 4-4 kam
3303
South
Morgan
Street
rais
žmonėmis.
•pedaltstaa
Moterttkq, Vrr«kq
bar tas ofisas perkeltas Xew
Pradžia 8 vai. vak.
Lakiotos su Bridgeportiotė bariai. Randos neša $100.00 į
Valką
Ir
Tteq
chroolAkg Ikjp^.
Chicago, III.
Torkan.
.Trumpoj
ateity
Tas vyčių skaitlingas vie mis virs, keps, o sveteliai vai numosi. Kaina $10,6QO.OO; pu
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
%
Risis lenkų čampijonas Vla
sc easli; viskas geram stoVy.
Ke\v Yorke įvyks demokratų šas ėjimas prie šv. Komunijos
Kampas 31ft Str.
das Zbyszko sveriantis 240
Atsišaukite:
partijos nacionalė konvencija. ir tėvo misionieriaus pamoks Jr kas dabar iškentės to viso
Vai.:
l t — 1 1 ryto: S—I po plet.
sv.arų su lietuviu Karoliu Sar
7—1
vak.
Ned. l t — I I d.
C. M. W E B E R ,
las, teikia vyčiams didelę mo nematęs, negirdėjęs, neraga
palium.
Pažiūrėsime
katras,
Gydytojas ir Chirurgai
2243 W . 22nd S t r .
ralę paramą, kelia augšėia l vęs. Aišku no blogiausias ora?
KAS KALTAS Už
katrą, jie apgalės. • Sarpalius 4 6 3 1 8 . A s h l a n d A v e . / vyčių garbingą vardą priduo nesulaikys.
artinasi visai prie šąmpijonyT—la.
"OPEN SHOP."
Tel Y arda 0994
stės.
da daugiaus energijos, drąsos
Valandot. •
Perkeli MITO ofisą po numeriu
PARSIDUODA 2 lotai prie Kamarauskas nesenai atvažia Nuo 10 iki 12 piet.
Namų statymo industrijoje ir ištvermės darbuotis ir pil
Vienuolyno; graži vieta; pusė vęs iš Lietuvos, dabar New
Chicagoje yra "open shop." dyti taip kimu vyčių obalsį
Nuo 2 iki 3 po piet
4 7 2 9 S. Ashland Ave.
bloko nuo Marquette bulvaro, York, risis su Stoker Tiger
—
Dievas
ir
Tėvyne,
kur
pra
Namų statymo unijos kovoja
parduosiu ar mainysiu 'aut sveriančiu 290 svarų. Jis lai Nuo 7 iki 9 vakare.
SPECIJALISTAS
Nedėl.
nuo
10
iki
12
p
i
e
t
kilnesnio
obalsio
nei
viena
or
K.
Federacijos
Chieagos
Ap
mažesnės
/propertes.
tų padėtį, bet nevyksta.
Džiovi}, Motcro Ir Vf** I4ff9
ko dvi mašinas, kurių nega
J
JOHN KULPIS,
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—*4
g
tinizaeija,
draugija
nei
pa
skričio
reguliaris
susirinki
lima pajudinti.
Žinovai tvirtina, kad už tai
po pietų: nuo
T—e.et
n
5208 Engleside Ave.
vienis
asmuo
sau
pasirinkti
mas
įvyks
šiandie,
birželio
11
Nedėilomla:
10
Iki
12.
Joe Bancevieius "Drapiež- Tel. Boulevard 3686
y r a kaltos pačios unijos. Dar
Telefonas Pairfax 6503
Telefonas Mldvray 3880
negali.
d. 8 vai. vak. Aušros Vartų
nas Dzūkas'' rivsis su Niek
bininkai nepasitenkina $1.25
parap. mokyklos kambaryje.
Biliun, kurio Požel'a nepagidKorespondentas.
darbo valandoje, kaipo miniTeL Ganai 0257 Vak. Canal 2118
dė. Creko-Romanų stylium, ir
Skyrių atstovai irfalonokite
mum užmokesniu.
Reikalau
GYDYTOJAS
išauke Požėla ristis Ameriko
PLAVER PIANAS.
suvažiuoti.
Valdyba
ja dar daugi aus.
.Mūrinin
ir
Paliktas storage,
repruliarč kaina nų stylium, tai pažiūrėsim kg
$700 instrumentas pirmos klesos, su
CHIRURGAS
kams jau pripažinta $1.50 dar
Lietuvis Gydytojas Ir
kabinetu ir 75 muzikos vo Bancevičius jam padarys.
Moterų Sąjungos 1 kuopos suoleliu,
leliais. Parduosiu už $100 ir $31 už
Chirurgas
bo valandoje.
3337 So. Morgan Str.
Nepraleiskite šių didelių risusirinkjmas įvyks trečiadie storage. Esu be darbo dėlto pini
1821 So. Halsted Str.
gai man reikalingi. Atsišaukite krau stynių, atsilankykite visi.
V A L A N D O S : 9—12 iš r y t o
Kuomet unijos savo darbų
JUOZAPAS JOTKUS
ny, birželio 11 d. šv. Jurgio tuvėn:
Vaandos: 10 iki 12 ryte: 1 lkl t
/
Kviečia:
Nuo 2 v. po piet iki 9 v a k .
mirt' June 9, 1924 m. 7 vai.
taip brangina, jos eina prieš
1389
Mihvaukee
ave.
Klauskite
Mr.
po pietų; e iki 9 vakare
parap. svet. 7:30 vai. vak.
rvte, 42 metų amž. Jefferson
Komitetas.
Jankowski's Player Piano.
l
t
^
x
w
• mM M Į M . i ė • — — — * —
visuometie. Pastaroji . unisPark ligoninėje Kilo iš Skip
M*ių kaimo. Mažeikių
apskr.
tams tad neužjaučia ir "open
Židikų jK«rap Išgyveno ^\merikoje 22 metu.
s h o p " čia ištik rujų pradeda
tuu A*tOV7 VVHY - - - U»y Say That Nobody Loves a rel tm\ !.«rrpwATiONAL CARTOON CO., ir y gc( ^ M * • • ! • ftjff ū]f rf?wl Leel
Paliko dideliame miluidinu—
žmoną Franeišką, vaikučius;
įsivyruoti. .
*

* I

* l

•

•

1

ANIOLĖLIS

REIKALINGA.

VAINIKĖLIS

•

-•

PARDAVIMUI
NAMAI.

DIDELĖS RISTYNĖS

A K T A R A I
DR, A. K, RUTKAUSKAS
Dr.SABrenza
T

1

Dr. A. Račkus

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr, I. M. Feinberg

BARGENAST"

DR. A. A. ROTH

Dr. Maurice Kalni

LOTAI

Dr. CHARLES SEGAL

PRANEŠIMAI.

PIANAS

i

DR. JONAS P. POŠKA

0(1. P. Z. ZALATORIS

Rezultate amatams gali ateiti sunkus laikai, sako " o pen s h o p " šalininkai.

KGELBĖTOS 3 MOTERYS.
Namuose, 6020 Greenview
are., kflo gaisras. Nuvykę
gaisrininkai išgelbėjo 3 mote
lis, yienai 60 metų amžiaus,

it r i « į 12 matg yaiką,

J

.luo/ap.i lo m.. Stefaniją I i m.
Adolfą 9 m. Joną 5 m., tėvą,
seserj Evą Lietuvoje;
hr~U
Pranei i U p Amerikoje.
Kūnas pašarvotas 919 W.
33rd PI. Laidotuvės įvyks ket
verge biri. 12 d. iš namų 8:30
vai ryte mis a t Įlydėtas j šv.
Jurgio baž. ir po pamaldų WLS
nulydėtas j šv Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame
visus gimines, draugus ir pa
žystamus dalyvauti laidotuvėse
Nuliūdę žmona Franctška,
brolis Pranciškus;
Vaikučiai
Juozapa*:; Stefanija; Adolfas,
ir Jonas.
•
Laidotuvėms patarnaus grab.
Masalskis.

i

/

