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n Ai. hK£UNII-C1mV« U Al'F K MARCU ai, l»U, AT CHICAGO.

ANGLIJOS ANGLEKASIŲ STREIKO
'
PRADŽIA

I M°ATNAUjSc KARQRIE,
I Ji J DA. Moiuko. 'ieir. 4.—
Nors derybos l.u p i'mm-uzą.

/

tlelis nhnriii*.
T.-uii nlloriui
p
Ims piilrtisytas kryžius. 125
Maisto Išteksią Mėnesiui
pėdą aukščio.
J
■ Prie siu nltoriuii* kardino
lui giedos treja* p udifiknlc* J
PASITARIMAI PARLAMENTE BE
Mišias per Ki.dinristiuį Kon-J
PASEKMIŲ ■
gresi).
|
Tn- altorių.* pedantas pn
ir t rūpinai .Mik •: * I e. -ir. i
Svnrstymar parlamente
našiui j \• Paulinu.. Ii.iu.1) ------- p
kas”. Paskui jj išėjo sll a
eitis už lininis kielių altorių,
J.OXIM)XAS, geg. •>.
I ž- Įinr<,|,|i> nkyse alsi. .1. II Tli<>
lik daug didesnis. .Jis'Ims ge- vu’;ar visą d.'eną iki pasiau iiiiis.
tai imitmmi.* u viešpntrjis ant mikčių posėdžiavo parlaiuenVISUOTINIS STREIKAS
viso siūdina prie ežeru krSn- t!K jr starstė podėlį.
ANGLIJOJ
I°- .
j Sąryšy su karaliaus p:okISiis paslnlAlas imi plnilor- hinineiju 30Š atstovi) prie*,
J/)XI)OXAS, geg. 5. — Ly
mos. 39 pėdu mm ženps pavir |im balsavo už pareiškimą ka
giai pusiaunakty tarp 3 ir 4
šiauš- Pne altoriaus l.u- p. i- raliui “tl» kiminui.“
geg. milijonai darbininku prn(•„imas trejais putomis l.iipPremieras Bnhliviii bešališrV-jo streiką. Streikas
tuolais, kuriais kardinolui pri- kai, perstatė įcirlimeiitui daJaus apėiiP geležinkelius, gasiartms s. ms.i .savo a»*4:t. Ivkii stovį, už ką gavo plojitvekarias, lmsu«, laivu- ir*iikuri jiems .ui. u laike patai- u}q m> jįk iš konservaiistą pil
sokiu rtjšin susisiekiu o prie
natis.
sės. |l(.| į|-•jum kaikuriii kai-'
mones.
Platlorma. aut kmios viriu- riujij Snsiv. Ihirlr. atstovas
Ekouomiius diktatai iu • p.
rio l.us pasirūktas uitomis, tu J, ||. Thomas pagyrė bešnliš\Villiam Mitelie'.l |Tompson
rest 224 įmmIus ilgio ir 214 po- 4c urną premjero, liet sykiu su
pareiškė, knd jis yra jau vi
dij pločio. Ant jo* Ims taip- tuntui ir pnroi#:ė. knd višnu-,
siškai prisirengęs prie išiuąipat klauptos -MNi vyskupą. ir tinas streikas yra būtinas itinimo visuomenės streiko laiareivyskupi). Kltigpkos bus pa piiežąsties netinkamo pnsielku. Visas kraštas yra pa.bilin
kniptos į allurii). piie kurio gi„|O kasyklų savinĖulę.i ir
. ... ....
, , ,
litis nudūlini aptaisyti kortli- |.(.|„nj kotiservnlistii.
ln\1
!W ”
U

z

H.UMJls LNJDEH TUE At
act op

ispaną ir rilu «l»l'-ir:itu ,|ur
nepjL-ibnigė. I'ntm-i/.ai ir ispa
imi jau dabar ruošia ir koncentruoju didele- tinuijn*, kad
pulti ir užimti dm pavakary
, rifu kraštą.
KINIJOS SUIRUTE?

MI KDKX, geg 3. — M ar
sala.- ('linng-T«o.liiias toliau
persekioja generolo Pi iigo ir
Rusijos šaiiniuki s ir juos žudo. M arsalasW u l’ei - b a buvo
telegralaves

marš.

< bangui

k:td jis atvažiuota j Pekiną ir
paimtą- pi t ia valdžią į savo
n|llk„s |M.t .'( |i;uix;i; {„>ak.(-.t
jjs snv<| nl)|Į.i|Mi p.||n(kv>

ztAitcn a. ima

»■« i*r» un,*. ktrA/lkų. būt*
daufltii ritnyb**, m«iH« Ir natRr*ūmo ir b«4 «iau<l*u raiAuima ’■«dirbti naudingų darbų, naudoktmto
harailklbba apaudų Ir J* platinkime
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METAI-VOL. XI

chicagoje

Anglekasiai Stoja Už Anglekasius

CROVVE IR CORLSTROM
DIRBA

Amerikoje, Holandijoje, Vokietijoje ir

Francuzijoje
Juodu pasirižo dėtį vi mis
„ ims ir ištvermę, kad sutriuš S9LIDARIŠKUMAS AhuLEkinus ki imiualizmą. si. ša'tniKASIV
uii.- išrovus gėinhi gaminto
\Yll.KKs-BAi:i:i-.. p,,.. .....
ju- ir pristatytojus, kad nu
guži's
4. r. M. \\. of A. (Sa
bundu- užmušėjus ir sugrą\ ii j |.-III Aini iki 11
ii i: inie-iui ra:n\ !>ę ir j.-l.i- MVlel
ll distnkta.- turės šiandie mityiui laikymą.
Teisėjas Brothers iv prisie- siriiikuną Scrantoiie, k. l imito
kt siejį (grumi ji.n|l jiedviem u p“ varstys Auglius -inikąir
pritarialaišku.- gautu.- uim
AiidijuDidelis triukšmą.-.
Bet ar miglek'isią ledernoijo-.
daug Im- iš to gero. lai labai
PITI SDI IDJII. p„ . y,.g. 4.
abejotina.
Soeijalistą partija .'.menkoje
UŽATAKAVC POLICMONUS„

sav o suvažiavime priėmė r e.

BEDI. YNA.S.
geg. 4. —
Vokietijos augleka.-ii) unija
t. y. sii.-ivieuijiinns išleido
šiandie maiiifcstaejją, reikalaujaiiėią nuo visą Vokietijos
Jai įmunku p4C ipi e .-imino auglią Augbjni -iuiiiinėjiaup, o
taipat auką. pagal išgalės dėl
tarptautinė.- auglekasii. Inlsln
n b’-.
----------PA RYŽI L S.

geg 4.

—

Prancūzą aagb-kasią unija su

siviem imas turės Šiandie beit

din -Usiriukimu -u geložilike.

žolinei ją Anglijo- -treko reibu ir uostą darbininkais tiks
kale. kalioji* reikalauju, kad
lu {uiriukii priemones, kad neii.’: mililiiriiio valdžią, n visa
-avo pi ib i-ii prie .-imli uT'jiiiio pi.Trys poiiiiuoiiai - iš Ma\we|l Amerikos dai biiiiakai
civiline palieka inm -alui \\ v. gatvė- -lotie- laivo užpulti ko pnge'bo.- užtikrintą augleka- gl'u i Anrliją streiko laiku.
kio llizino įpykus*?,j žmonių, .-iaiiis |H*rgalėjiaią.
Prancūzą uiigleknsii) vieny
ARMIJOS KAPELIONAS
kc.mu t jie lamdė suimti 'ris
AMSTP.KDAM. Ilolaudijn. bes delegatas pareiškė, kad
vyruki -. kurie imimuiėjo tnje\VASIIIX(IT<).\. geg. 4. —
geg. 4. — Tarptautinės susi jie viską padarys, kad tik pnrins. baterija.- ir kitu- daly
Ifigulinrės armijos kapelionu
siekimo dm binmkŲ orgiinizaei dėti Anglijos streikininkams,
kus nuo pavogto
automobi
paskirtas kun. J. II. O’Xeil .
jos valdyba išsiuntė vakar vi- net yra pa-iteiigę patys strei
lio. I žpi'.uUkaii - vadovavo l’e
šv. Karolio
elegijos dekasičius Europoje pnieišioiiis kutui, jei Ims reikalas. 1x4 ne
ter Mikulskį 5n metu senumo.
aus. Helena, -Moiit. Kinu <Porgraiizaeijoms
rrikalavimą. lei.- Prnucijos kasyk'ą Miviuin
Xeil| iš kolegijos dar laiku v- ! 153 Biuliugton str.. tėvas kad visa jiega pM.-ipr'ešinl.) kailis naudotis proga prntnrdvieju vogilii).
ra žinomas kaipo žymus atle
uolų sostai. Prie kiekvieno kn
J.
Thon as „ž savu kai„rjvn.uou k" k”r
siuntiuėj'iimi augliu j Audi- tėti it padėti Anglijos kasyk»
- -__ - — j - ■ - »-r »-- ■ •tti b ■ i
Ptiiietituuai
Jnu)f*a
Ųuiuu.
ją. o taipat* kad neduotu ją lą «nvininknms pergalėti Anrdciolą Ims keli popiežiaus vy ’i„, graro plojimu iiė lik iš kai- St"’ * Or* M‘ ° P“'OJ,’g ne* tasJohn Folev ir Jolm Siiield* Anglijos laivams.
• . ....
, •
..e’.
,
*
.
iirniuntoma*, liet vistiek paš
.lijos tlarbiniukiis.
omi ir šiaip tiekime |misuuIiparlamentu pusės. !»••».
„
....
. .
l*B>)<H\IAX. (per pa.-tąb pasiimti ištini plėšimą, gavo
• . .
» .
-i-r.
.
.....
. kelmus vrn reikalavimas, knd
įtini zvnijs žmones. Kardino- jr jį dešiniųjų..
' . . ,
— Žydų. orgr.iizaei.a llariy žinią, kad trys vyrukai. Jot visi laikytųsi didžiausio tau
XE\Y YOK K. geg. 3. — M i
lai bu* nprurėdv savu raudoU9yd George ir Ihmsay
\\ollioli A.-.-nciatįon sircu'v na.- ir Juozas Mikalski. 19 ir
Pinigų Kursas
pumą. Sako, kad Anglijoj uuii
nois, bnžnytįniais ruluiis. Gi MncDonald kaliojo už klin
katalikam.* hnnkietą, kuriame ju „„ą,,, įr Antanas Maelinii. iė čia žymu* val*tyb-.» \’yrasto užtek.- dėl viso mėnesio.
Vakarykščios dienos
- (Lear S.'S|raus. buvęs Jutim esantieji ąreivyskupni ir greičiausia susitaikymą ir už
apdovanojo kunigą Keegau ir jj
į;us So Morgan st..
Ypatingai valdžios yra kont
ii’-vyskupai Ims kopoje ir su mi- padidinimą valstybinės juigel
p. Sodru platinos laikrodžiais paėmė nekuria.* pavogto auto
'dst. ambasadorių
Lietuvos 100 litą
$10.00
roliuojama* pieno vartojimas.
>»•trn aut galvos. Mišią rūbai |>ns anglekasinni., kuri jau ir. \Ynlliori' kalboje pareiškė. ,a«,bi'io dalis ir gryžta paimti
»' darbo .*•
Dar prieš streiko prasidėji
Angijo* I steil. sv.
4.S5
kretoria.- lioo.-cvcho kabinete.
l.us liukso spa.vos.
ki šiol uuiėmė valstybė* iždui
kad banketas yra sukeltas lik daugiau.
mo jau <>0<l žmonių pasiauka
Eraiieijos 100 franku 3.2R
----------------------- 112.000,000 doleriu.
siu jųigerbti lab.biriugą dar|’oli,-moliai pa.-i.-lėpę gatve- Tai buvo piinm* /.yda* J augt.
3 31
Belgijos J oo frnjiką
vo valdžiai visokiems dar
ĮSFLJ1NG0S APEIGOS Vii•’ ries pat pusinnmtktj dar bams. kad kovoti prieš strei- Imi pažymėtu kataliką ir pato |(-.j(. |n„kč. Vagiliams alėja*, Va'.*t kabinėti*.
Italija* ICO lirą
4.02
<lnrbuun: ,
dyti. kad tolerancijos dvasia jį,. į;.,; ,, įr j*akė ,-iislot. Tie
RV VAKARE PER EUCH. atėjo.. i parlamenta
19.35
šveiearijo* 100 f r.
..
.
ko nepatogumus. Daug pa.-tką deA’gneiją tartis i.-vengmio
yra ją organizacijoje.
leidosi Is-gti. I’oliviimnui šovė. SKAITYKITE ••DiiAl CA“
KCSGRESA
aukavo ,*u automobiliais ir
streiko reikale su premieru.
Mikaliki sii/.ei.-ta.*
14.')t> motom aną ir komiu,u
.
. .
. ,
t rokais. Šimtai
transporto
z.inomą minui stov.jo Imt- j.jju))n savanoriai įsisteigtu
Autiadieiiio vakaras, birže
ktorią Cbieagus gatvekarią
I'vdi >lu ii pusidav «.
ke
laukiant
ir
skaitant
ne
tik
lio 22. skirta* speeinlini vv
St Kukuojantieji darbininkai pancdėliu vakare nubalsavo
l*om lai o alingo Mikaliką
Tc isinO
a a s Patarnavimas
rauta ir Ims pažyiu'*ins-ypntiu* minules, bet ir sekundas jutėvas su gauja ir užpuolė ponėra revo'iiieijouierini ir nei reikalauti, kad butą judalta
O
goiuis niicigomis. l’o vn« lovys- silikusias iki l2tos vak t y. .
...
, , .
.
.
,
.
lielUolllls.
n
1
. , ‘
. •. .
. vienas is ju ne mano, knd strei mokestis a centai valandoje
Siuskite Savo Giminėms
te / Chicagos šventojo \ ardo kada ludėjo prasidėti strei- .
.. .
. . , , ,
.......
Polieinouas Šbields gavo
<
G
n
.....
,
...
,
kas gali ko nors gero paca- ir kad kompanijos lesoiius bu£L
l>r-jos susirinks ”kareiviui kas. Dar 12tns nebuvo, o dr.'. ,
,
. •
.. .
.. ,
O
Į
. ...
rvti. bet sudarytomis nplat- tą parūpinta* lomias, i* ku- p’.yta j galvą. Vienok gauja Im
K
Lauko’ , Ntadiume aut krnn- buimką delegacijos pirnnuin- ......
‘
......................
. .
. . . . 1UU, vo išblaškyta, o vagiliai Įviim
fc
-i,
... i
kyl».*mis jie viii prie streiko rio išmokėtu j mini rtines 1.1MMI
LIETUVĄ
CL
to Miebiguuo ežero į dušimtu kils Look aplenlo iiarlamtuim.
...
*
, , . .'
. .
O
•*
i
•
11
vereinnn.
doleiią ir ligoje 20 dok snviu- ti į policijos *totj.
(Z)
••
liikstauėiit •vienu vvrą.
* =—---- ——
----------- -------------------------------- . .
...
. .
. ,
PINIGUS
-.
.
•
toi.
sm reikalavimai Ims
TINKUOTOJAI.
| jąos kalK’s Menu* m r- »LENKIJOJE DIKTATŪRA?. paduoti darant naują už.mo2
PER
uolus ir vienas žymus pasau
c
-__________
kesniu sutartį birž. 1 d.
o
lietis. Po to bus palaiminimas
Dali* tinkuotoj) unijos Cbi
n
LENKIJOJ KRIZIS TĘSIASI i iu kabineto, kuris ilginu ga•l<’i
riekalavinini Ims |<nOC
su švenčiausiu.
eagoje nenori atsisakyti nuo
O
----------lėtą užsiluikyti prie valdžios tenkinti, tai konduktorių ir
Prasidedant ptilniiiHinmo -n*avo reikalu vintu. Jie suko/
Lt).\DONAS. geg. 4. -r vairo, sudaro tokia padėtį. įuotorinniu;. m<»‘;esli.* siektą
Nes, "DRAUGAS” pigiaupeigoui's, visi vyrui suklaup“ '.
•‘•ubu $14.90 dienai arba iie-j
c
K)
Diplomatą ratcfiiinse knlbaina kad diktatūra skaitosi kaipo
valandai, kaip laivo 19LM
šiai
siunčia
ir
geriausiai
pa

ir kiekvieuns tiif’-s rankoje ži
lirlumie.
”
o-»
5r
VJ
apie {vedimą Lenkijoj diktu-'tiesiog Imtina.
-U
lmnčią taškę.
tarnauja.
“
DRAUGAS
”
siun
t m*u lllr°K >U 'l'ktftlor’9ln maršalu
Lenku įkabinėtas n-zigiiavn ('
J—sivaizdykime sau
čia per didžiausia LIETU

4

DRAUGĄ

šimtu
P’’X'*“I{yJl‘- Xegali- praeitą savaitę, a paskyrimas
vnkaią ir štai klupo du ..........................
................................................
.....
, .
, .
„.iiitintas imskirti tokio uuiiiste- naujo misirodc nitai sunkus. |
tuiodaiieią vyrą ir kiekvienas _
1 _
_____ 4 J_____
_____

MraSfo.' ' PULMAN VAGONUOSE
gi« reginy-. Sunko ouprosti. ;

VIKRUTIS

ji.- .mbr}-. n mylia,
,r "''I’ l"w

MIRĖ FRANCUOS SOSTO
ĮPĖDINIS
FRANCIJ0S CIESORI-

tba savo motino.* Prim-i-aės
Klementinos Belgietė*. Taip'
•
,. „
...
----------nusprendė Bonnpartistą įvirti
’
BKH’KSEI.IS, geg. 4. —į ja Fniueijoje
Prineflji Viktorus Xapojconnx
i Belgijos karalius paskellx*
Bonaparte mirė čia vakar lit
rėdomas G4 m amžinus. Prin- knd jo dvare gedulinga* lai-’
tas Liudvika* Xnpole«nns. kns iš priežastii‘s Viktoro Xn(toleono mirties bus per 2 ša-!

Ufft SOSTO PREZIDENTAS
PRF7IOFNTAS
,k»<1 ŠKO/SOSTO

savo patogumais gnlė* nžsto-

1
Bniginntės palniminimtii, kn
Jtl viešhučiiut.
‘ .
•U relCbrenM'. p*lmn.inę8 nt, c,ncAOO gpg. C - 1IHmgryž prie-nltorioM,
„ni„ c,.„lrd Roilmnil:
.
Atvyko Praneusijos įgaliot’ini ktapončią ntsuuos ir gie
is^ kar
u nutilo vngonni ga
minist. Lietuvai p. Pilam
dos “Svetitos Dieve“ ir kitus
IČK Xebuun^kaM« ,
(Pi„0). Jis halandHo G d. išKnt. Baž.nyčibs h
*®«ilU,*K4nw*i’1’*to,i'vie3‘,u';kilmingBl iWW p. n«puWi
siutus Princo Viktoro dabar
Praakamhdjua
,
ko. Prezidentui eavn jgnlioji toliau skaitykis kaipo preten- vaites.
bymno paskutinėms gaidom*
žvakės bus nigesintoa ir vi-į Tok.* skaičių* tą vagoną mu«. l’:i Šiol buvę* Lietuvoje1 dnnta* j Franci jo* ciesori&ką
karališko
(Xe*enai
gos Jo vakaro apeigos hn* hni bu* sutrauktas i tą( dieną j • Prauęutijns įgaliotinis p. Pa-'šoktą. Jis turi tik 12 metą ir "Frartcijos sosto pretendentas
Chirngą. knd nnVn bendroj ii- dovani iSvyko Paryžiun.

. ‘ t/* ■

» • i'
*
-'e.

____

ikoi kas “viešpataus“ po glo- iš šeimynos Burlioną).

VOS VALSTYBĖS BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.

“DRAUGAS” siunčia Pinigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais rr
Telegrama.

“Orams” Pnb. Co.,
2334 S. Oakley Avė

"Tyli
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D
Koscusko”, bando aiškinti ant
kieno žemės dabartiniai lietu
viai gyvena.
...........
Pakeliui išvadinęs liurbiais
to. A OOFT
rCDUSOtSa OO., Ine.
—
Oafcta? Amu, CbJcMo, Ut “lietuviškai — lenkiškai
IM. RooMTtli 17*1
i lotyniškos kultūros kunigus”,
p-ikuišioju, kud kunigui “ne
•PASTABĖLES žino ir nebando žinoti, ant
kieno &eme» anie, t. y. kuni
Plati ir didelė Rusija de gai gyvenu ir tarja? kokių
juoja budelių slegiamu. Vie žmonių savo lenkiškai — lonas ginkluotas bolševikas val tinišką kultūrų platina”.
Žiūrėkime, kokius ‘argumen
do kelis šimtus beginklių pi
tus
teikiu Puly*udis, kud Lieliečių. Žadėtu, daug laisvių:
spaudni, sąžinei, tikėjimui, su- ll,vu ,l’’ru Kosciuškos žeme.
sirinkinmiu*, o paliko tiktai
laisvė numirti nuo bolševiko
kulkos. Retai teisingu žinelė
išsiveržiu iš bolšcvikijos ribų.
Bolševikui
stropiai saugoja,
kud ]>asuulis kiek gulint ma
giau patirtų apie vidujų Rusi-

Ne* Kosciuška niekados
neturėjo savo žemės, bei Imvo
Bib,iškas Kildins. kuris gy
veno ant žemės Arų Gutlionų
Kurofios, kurių žemę Kryštaa (Kristus) Sūnūs Dievo <laAram
'e Aram*
tėviškę, bet ne

jos pudėtj.

Klieltams”...

Bet štai Mikele maištą Zir.ovieva* prieš Maskvos val
džių, norėdama* net atskirų
iš Leningrado ir npiclinkių re
spublikų sūdanti.
Įprušyl-i jiagelbėti tiei.o. pla
nams įvykinti Baltijos laivy
nas ir Kronštudto bei Lenin
grado garnizonui, neatsilaikė
prieš pasiųstus Maskvos ka
reiviu*.
Sąkidbiuinkai suimti, ir nule’sti. Į 2 vulundi po teismo
sušaudyta 12 karininkų ir 48
jūreiviai.
%
Bet vos tik jūreivius sušau
dė, pakilo naujus maištus.
Baltijos jūreiviui utsišaukc į
Juodųjų jurų jūreivius pugelbos prašydami. Tie pritarė.
Muskvu išsigando, Pasiimto

savo atstovus nuraminti, pu
žadėjo " visų bylų peržiurau,
'duoti geresnį jureivinms mais
tų ir laiku apmokėti algas
apie tuos įvykius plačiai rašo
“Moming Post” Londone. O
lietuviški bolševikai ir toliau
kalinis, buk sovietuose viskas

" Dievu.' pnt> niekados ne
galėjo sutverti šviesylrės ir
dvasios, rašo toliau Palysndis,
pirmiau negu Jis, t. y. Dievas
sutvėrė medžiagų. Žodis “Lie
tuva” nereiškia medžiugos,
vien tik tarnauja sulieti me
džiagų į vienų nepadalintą
kurių. Tas žodis negali Imti
prilygintu prie Kosciuškos
žemės, nes jis yra Arams ži
nomas jx*r 200,000 metų”.
Dar įdomesni to laisvama
nio tolymesni išvadžiojimui.
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TAUTA IR RELIGIJA

kad Žmogus žmogų mindžios, teuta-gi prieš tautų kels ko- New Yorko miesto vokie
čiams, kurie reikalavo legališvų, idant iio pasaulio materialinius turtus paveldėti.
(Tąsa)
Pasauliui nėra kitos išeities kaip sugrįžti prie Jėzaus Kri ko8 pugclbos bet kurio buvo
staus, ir J o Bažnyčios. Jeigu tautos šį žingsnį padarys, jų ger per biedni eiti (jas advokatus..
5. Neapykanta Kunigams.
būvis užtikrintos; jei atsisakys tų daryli, nepasiduos Kristolis Tuom laiku, labai daug vo-.
1. Pagailos, apsireiškia pasaulio neapykanta link kunigi
vnldž'aj, uieko kito neguli laukti kuip Kristaus žodžių išsipil-' kiečių atvažiuodavo j Ainerijos. Kaip Kristus buvo neapkenčiamas, perrėki ujamus, nežu dyiuo: “Bus didis suspaudimas, kokio nebuvo uuo pasaulio J ką, nežinodami šios šalies k ddytas, taip ir .lo Bažnyčios kunigai to imties likimo susilaukė.
pradžios iki šolei ir nebus. Ir jei tos dienos nebūtų buvusios bos ir papročius buvo visur
2. Pasaulio neupykuntu ypatingai nukreipta j Išpažintį ir
sutrumpintos, neišsigelbėti) ne vienus žmogus; bet deltai iš ir visų išnaudojami. Tu pirma
Altorių. Pusauli*. jei galėtų, išgrinutų, panaikintų kiekvienų
legališkoa 'pageltos draugystė
rinktųjų los dienos bus sutrumpintos”. (Mat. XJIV, 21).
khisvklų. altorių. Kada pisnulinė vnldžia uždraudžia procesi
(Pabaiga)
atidarė suvo-pirmų ofisų 39
jas. a|k-uiikinu altoriaus vyno pirkimų, tuoiui parodo šios
Nossau Street, Ne\v Yorke.
rųšies nenpykantų.
'svietiškių inteligentų skait
Draugystė nuo j/at pradžios
IŠVADA,
lius visai neišsibnigtų, išsi- žymiai augo. ir 1890 metais
Jėzus Kristų* atėjo pasaulin žmones išgellieli savo moks
...
auklėkime dauginus inteligeu- tiek daug įvairių tautų žmo
Ai.,, lietuviu ,nteligentį, «- , ,Se)pdanli bcsjn,oUtaui5il,g
lu. Atpirkimu ir Malone kuri yru teikiama Žmonių išganymui
nių krcijiėsi prie draugystės
l,w niekuomet didute nebn- j„uu|I0|ills Nore dcsctkni >w.
Jo Bažnyčioje per Sukrane-iitiis.
kad ji turėjo visus pribūti,
kas
Dangiško Gydytojo siūlomos gyduolės užtikrina išgyjimų, vo, l.ct L,etų™, nrprikluunepnisiant tautos. 1696 m. bir
jei jos priimamos ir vurtojamos sulyg
nurodymu. Apart -somyfe atgavo., tos eite dar g-||Mi,t ||et VOjj ke|(!,ai jž -Ų
želio 1 d. teisinus ĮMbrmainė
iu 5uleik|i
Jo prirengtų gyduolių, kitų nėra. kurios gali išgydyti žaiždus, lobjaus s.mmž.'jo, „es tėvynės j. cdenlcija jst
vanlų j Ix?gal Aid Socicty,
Jci
atjaushlūK>
karias nuodėmė.- imt- žmonių užkrėtė. Žmonių įstatymui, ne ITOdgf vien.es po kito it tie |m5l|
Nuo įsteigimo draugystės, ik
žiūrint kaip atsurgiai (lagaminti, negali Dešimts Dievo Įsa iąk,tel,a. pavasario saulute. „,oUslcivi„
ki šiandien, 873,346 žmonės
'
........................
kymų vietos užimti. Nė išminčių nurodymai negali pagerinti uzsvitus. skrenda tėvvnėn ir galėtume
sušelpti koletų de- prašė pngelbos, dėl tif d ran
k„|ia .
Viešpaties pi-kcllilii |nimok.-l<* ant kulno nurodymų — patari n. us intetigent.) - vad,, skait- „,(k,(

KVYKO TĖVYNĖN.

Ju

mų.

Kurie stačiai žinodami atmeta siūlomas gyduolės, jiems
Dieviškos Išminties leikruimis. — tampu kulti ir papildo di
džiausių nuodėmę, atmetant Dievo branginusių, geriausių do
vanų. nž kurių geresnio negalėjo duoti. Jų nuodėmė yni prieš
šventų Dvasių, didesnė negu kimo nuodėmė, ir verta didesnės
bausmės. Kuris atmeta žinomų tiesų. Dievo ukyvaizdoje vm
kaltesnis m-gu pagonis — stabiueldis niekados liesos negirdė
jęs.
Tų-jait galima sakyti ir apie tuutus bei draugijos. Tau
tos atpuolusius, atsinietiisios ano Bažnyčios vra kaltos sun
kins nuodėmės ir gali tikėlis lygiai didelės bausmės. Pri
lyginimas apie sugrįžusius septynis velnius, galima čia pri
taikinti prie lokių tautų. Vienus velnius, kuris tautas buvo
užsėję*. tai vm, pngoniziiias, buvo Bažnyčios išvarytus, kada
ji Evangeliją skelia* bei vedė tautas eivilizueijou. pildant Kris
taus įsakymų: Eikite ir iiiukinkitu tautas. Jos t u iki Krikšėioaiškios ir gėrėjos Atpirkimo ]xiluinin. Tučiuus. j>er pastaruo
sius keturis šimtus melų, vjutlirigni-gi per ]iuskutinį šiintmetį. it pats velnius sugrįžo su septyniomis už save piktesnioinis
dvasiomis, ir vėl užviešpatavo didelę pasaulio dalį. “Ir pas
kutinė padėtis tų tautų bus blogesnė nė pirmoji“.

“šiandieninė... Lietuva, yr.i
ligi laikui nnt į rturnystės že
mė Arų Gutlionų Žemaitijos,
kurie užlaikė jx?r 200,000 metą
Arų kultūriškų kalbų, ir, iš
dalies, Arų doriškų, draugiš
kų ir politiškų kultūrų”.
...“Aras — Žemaitis negy
vena Amerikoje, bet Suvieny
Tai jMiaškina kodėl kaip Kristus yra pranašavęs; prie
tose Valstijose Atletas, kurio
protėviui gyveno 23,000 tam pusuulio pabaigos “bus apšėiai neteisybės. daugelio meilė at-

bus kas kart ys nuuėjo
„,oka,ch.iv .t)u|,nr ku0.
du metus - k.tus .r pusyuja„ taip ai-kiai win.
s.u.e ka.p buvome 25 metai
inle|igcn„J stoka> įora da.
tum atgal, kur inteligentai Ur 8„sin,pjnUini(! sttvo libiunt p.rsty buvo skaitomi.
1
vislJ ko|onijl)- tahdikl)

tė atgavo pjnigų arba tnr

to iki $3.716,489. AjYskritat
imant, kiekvienas nlsitikimas
kaštavo apie $1.40. Draugystę
yisuomet rėmė garsus ir tur
Siu. Imlandžio 27 d. ir vėl^adai. darbuotojai paėisteng- tingi amerikiečiai. Dabartiniu
laika organizacijų remia Char
netekome vieno « geriausi., p;,,,, -jM ’ vaRaros
les E. Hughes, Eliju Root ir
savo visuomenės darbuotoju, I ra)IJrti sj„kin.t„kia pramogė
AYilIiam Jforurd Taft.
le. bederaeijos Vice-pirmi-.„loka,s„Selpi„ia
Organizacijos svarbiausias
nmko “Garso” redaktoriau*
tikslus yra duoti pngelbų net
o. Leonardo Šimučio. Kus tik
Nelankiiue Jr nesitikėkime, ir už dykų kur žmonės negali
tuiėjo progos arčiaus susipa
kad iš Lietuvos privažiuos jau užsimokėti* iš 23 centų, kuris
žinti su p. šimučiu, tas nega
nuolių inteligentų. Ne. To jau mokestis reikalautus nuo visų.
lėjo jo nepnmylvti. Visados
nebus, mes patys turime iš kurie prie tos organizacijos
slaugus, su visais turįs kų
savo tarjio sau vudus išsiauk kreipiasi. Organizacija niekuo
kalbėti, pilnus humoro žmo
lėti, todėl visi privalome su met neima tokių atsitikimų
gus. Visuose lietuvių dides
sirūpinti moksleivių šelpimu kur žmonės lmn<!o neteisingai
niuose susirinkimuose, Kon
ir savo darbu prisidėkime, gauti pinigų arba užniokesgresuose, Geimuose p. Jštinu..
, ,
.
- (kad l’ederueiia galėtų ir atei- cm
tis visur dulv vau fa nevmn
...
, ,
. .
...
. .
.. .
, , . , .1 nunertus mokslo metais suselp-, ,>
.

kaipo paprastas

dalnus, bet'.
. ,
......
, ! Pereitais metais orgamzaeili ĮmsaljKis reikalaujančius be
(ja turėjo 28,900 atsitikimų
įvairiose kopiisijose uktingas

iTmokinančius Amerikos juutik Nevv York’e kur randasi
darbuotojas. P. l^onardo Si
mioLius.
mučio išvykimas’ tėvynėn yra
įvairiausi uitsilikimui. . - . .
Federacijos Sekretorijatas.
Orgatrizaeija buvo įstėlgtiT
didelių
nuostoliu
Am.
lietu

jitgal........ kurie rėdė šitų šu-fnnSš; dar-gi “bus didis sus,Miudinftis. kokio nebuvo nuo jintik imniignintiuas, bet šian
lį tukstuučius nietų pirmiau*.' šaulio pradžios, iki šolei ir nebus. Ir jei tos dienos nebūtų viams kutulikuuis.
‘‘LEGAL AID” DRAU
Kartu su p. šimučiu išvyko
dien vietiniai amerikiečiai su-:
GYSTĖ. ‘
negu Kolumbas arba Pilgri- buvusios sutrumpintos, neišsigellmtų nė vienus žmogus; bet
Llnro suvirs pusę visų 'upliknn-:
Lietuvon taiposgi daug užsi
mai, drauge ir Georgo \Vnsb- deliai išrinktųjų tos dienos bus sutriiiiipintos”.
tų, kuriems pngelba reikalinJeigu paklausime, kodėl taip įvyks, mes sunisime štai kų: tarnavusi ypatingai lietuvių
ingtono tėvai čia atkeliavo”.
Dabartiniu
luiku,
Suv. Vals
•
<
Dievo
tiesų
atmetimas
turi
užsibaigti
neapribuotoje
savimei*-J
^didikų
jaunimo
tnrpę,
L
’
’
lv
i,,i
;
S11*
v’iršminėtų
r^’
28,900 nplitvarkoje.
Na ir kų? Ar ne Inisvauiubėse yra suvirs šimtas “Lie
tų
ir
nesuvaldomų
kimo
linksmybių
go
f
"
,ok
v
l
°j
u
p-lė
Juze
Lconaitėpj|I
A;
j„
(
,
rilll<rv<
;il
n
,.
!n
’
;il
i.
kunt
’
.
1
J
925
m„
16,.'183
gimė •
uiškui mokslinis įrodymas, kad Įėję, šio imsaulio turtų
gal Aid” draugysčių, prie šių
Prie kokių nesąmonių guli letuviui visų jmsuulį valdė! dūme. Teisingumo ir meilės įsakymai Ims neklausomi, tnipj:!s ^oreester, Mass. P-lė Lco- .
.......
.* Suv. Valstybėse, 1,59S Ang-.
draugysčiųj kreipiasi žmonės,
žmones,’.-. . . ,,.,n n ... , <mA ..
prieiti “rašytojai” kleptomunaitė nors Amerikoje gimusi. , .
........ ......................—
, . ,
.
"joj, 1,329 Rusijoj, 1,290 VoSu tokiuiš mokslininkais ar ne
kurie per biedni kreiptis prie
nai kurie save tituluoja lais teks Sirvydams išsikraustyti į tinti kiekvienu įmintu
kietijoj, 1,237 Airijoj ir 1,202 į
■lar-.tne, ka.l „tusu- tnuticfių tlnr-i^ (telūrius kurstai mylėjo, adv#kat|Į d(d
(aria ar
vamaniai.*, — geriausiai gali bepročių namus.
Jtulijoji Kiti puejo iš 23 kitų’
biuiukų is savo tarpo, kuris t buliukų prie Maskvos agentų j v’sur dnlyvavo. I’ ederaeijos j- „
šalių.
:
tik priklausys komunistų par-1 (įėjimasis musų tautinei sų-, Kongresuose, L. Vyčių Seime patirti iš lypiško tos ligos
Prieš )x*nkius-dcšiints meti),
apsireiškimo pas laisvamani
Brooklvno "Y-bė” vartoja tijai: “V-I>ė” ragina lietu- monqi ir reikalams yra labai ,-‘u°se .daugiausia užimdama
vius
darbininkus
nieko
neinu(žalingas,
bet
vis-gi
neinu
no;
raslinykės
vietų.
Federacijos
buvo tik vienu tos rųšies dr- Graikijos uostas.
“palysadį” Brooklvno “V- naujų taktikų kovoje su lietustė
Amerikoje — The Gerinai
bėje” No. 32.
kus pamesti komunistus.
inie, kud Sirvydų puimtoji tuk- kongrese Philadelphijoj p-lė
viškais komunistais. .Ii pra
Atėnų uostas smarkiai at
Mums visiškai suprantumi tikn, pačių sugalvotus gan- Leonaitė išrinkta j Fed. vai l^egal Aid Society of Nev.didžiausių
Užkliuvęs minimus “Vieny- nešu. buk viena
gyja.
:
bes” rašvtojas Palvsadis už Amerikos unglekusių unija,luisvumunių naminiai S. L A. [dus leisti. Imtų jiems imtiems dybų kur užėmė 1-jo vioe-pir* York. Kovo mėnesį 1876 nz
* **
•
•«
• •
••
Pereitais metais
įpluukė ’
uiininko vietų, uj/jirt to p-lė grupė vokiečių susirinko ofise
kun. Jur. Jonaičio straipsnio, ‘(lik nepasako kokia), ištvru-,įkalni. Tie reikalui juos ver- naudinga.
I.’.;,
.............................................
Prigaudiiiėjumi,
“V-bės’ Leonaitė yra ir L. Vyčių vice- buvusio gulienuitorrnus Ed- 1,296 guriaiviui su 543,37$ to
tilpusiu “The Denrborn Inde- si duburtinių komunistų pir.,čia gulirnui mužiau įsileisti kiwurd Salonam ir įsteigė drau- nais prekių kuomet 1924 m. į- :
pcūdent” 13—UI—1926 m.: tijos Amerikoje darbuotę ir tokio nusistatymo žmonių į sa durbininkai
darbininkai utsisuks prieš pu- pinnininkė.
Kad Am. lietuvių katalikę ’ gy«dę tikslui teikti pugclbos plaukė 1,203 laimi.
“Litlnuuiia — the Countiy oi’ nusistatymus, nutarusi prašą- vo organizacijų. Taipgi žino- Čius prignudinėtojus.

:str

PREKYBA IR PRAMONĖ ANGLIJOJE
(Tusu).
Del musų mėsos eksporto Angį ijom
Didelių padangų dabar yra daroma,
idant suįdominti anglų pirklius mėsos pre
kybos galimybėmis Lietuvoje iv praskinti
kelių musų mėsai į labai svarbių ir di
delę anglų rinkų. Šių metų kovo niėiivsį
dviejų pirmaeilio didumo mėsų importuo
jančių firmų direktoriai buvo išvykę iš
Londono į Lietuvę, idant asmeniškui su
sipažinti su “Maisto” įstaiga. Nėra Ietig
alis dulykas šitų prekybų su Angliju sku
biai suorganizuoti, tačiau yra vilties, kad
Lietuvos mėsų neužilgo imsirodyu LondoUo krautuvėse. Tūli anglų spceinlstai sa
ko, kad visų Lietuvos mėsos prekybos
politkų su Auglija privalome bazuoti lieikono eksportų. Beikono (rūkytos kiuulėnos) prekyba nėra sezoninė. i>or kiaurus
metus bcikonų galime eksportuoti, jis ne
genda, prekylip juomi nelaip jnivojingu ir
u tikš tos. Šviežią kiuulieną incs le- (

pavojinga prekyba. Reikia darbuotis su
didele paskubu ir su laikrodžio precizija
ir prie musų transporto ir kitų sąly
gų
tai
yra
rizikingas
dalykus,
šviežios mėsos transportų gali tyčia ar ne

mokėti. Vidus mėsos pirkliai nesuko, kad
mes visai negulėtume vežti Anglijon švie
žios l>ei šaldytos mėsos, kartais gali pasi
taikyti, jog tai bus pelningu, (učinu, dau
guma jų mano, kad musų ateitis yra šiuo

įveia kur uore ir-ka> uore užlaikyti kely

žvilgsniu rūkytus kiaulėmis ekupoite.

4 Paprastai iš Danijos ir kitų žolių beiir štai pii.-idaro dideli nuostoliai, kurie
neturtingą firmą gali ka|xiu nuvaryti. Ar- koną atveža nerūkytų ir ruko jį Anglijob». ^vyzdžiui, guli pasitaikyti; kad švie 1 jo. Bcikonų eksportas, jeigu kiaules yra
žios kamienus transportą atveža iš Lie- I tinkamos, ncperdidclės ir tt. esąs Igan

tuvos į Londoną kaip tik tą dieną, kuo- 1 greitas dulykns.

Turint gerą ekspertą,

mot jos daug privežė iš Olandijos ir Bei- ( Imikoną buk galimu eksportuoti už kokių
gijos. Vadinas, kaina gali nupulti gal H dienų nuo kiaulių pupjovimo. Rūkytų
ligi 3Orį «ir vėl pnsiduro dideli nuostoliai, kiutilėnų įleidžia Anglijon be inspekcijos,
šviežių uiė-ų gnl mes galim jianluoti vo gi šviežią ir šaldytų importuojamų mesi)
kiečiams, transportas lengvesnis, bet su turi prieš įleidimą apžiūrėti veterinerini
Anglija vargu l>cgu šį prekyba išsivys arba reikia nudaryti dėliai šito siMTialę
tys. Pašaldyta ir šaldyta mėsa yra pigi sutartį su Anglijos Yryriuusybe.
Už beikono |xirdavinėjiinų vietos ur
ir gnl sunku bus išlaikyti konkurencijų.
Argentina, Kiinuda, L’iagiinjus ir tt. turi miniai pirkliai paprastai imu nuo 1% ligi
3% komiso. Už šviežių ir šaldytų mėsų
milijonus gulvijų. kurie ganosi Stepuose,
komisus yra didesnis. Paprastai IaiiuIoiio
jie pilną laivą arba kelioliką laivą pri
mėsos biržoje už Šitų mėsų imama
verčia šaldvtos mėsos, bet mums. mn- penso komiso nž svarų.
žomis partijomis siunčiant, transportus
Beikono prekyba 1925 m.
Auglija kas met dabar perku beikoeksportuoti žicųių. Ta yra labai , bus brangus ir visas biznis gali neupri-

IKI*. ;;
89*.«
uo (rūkytos kiaulėmis) užsieny už apie Kovas ......................
iro*?:
37 milijonus, svarų. Vien Danija impor Balandi* ....................... 87*.
119*.-;
tuoja Anglijon beikono už apie 20 miL Gegužis ........................... 95*.
118*. ■
svarų per metus. Pernai inųmrtas beiko Birželis ..................... 108*.
112*.
;•
Liepos
f
.
108*.
no Anglijon buvo 7,486,620 centnerių ar
ba npin 500,000 ccnt. mažiau negu pernai Rugpjūtis
118*.
138*.
134*.'
ir todėl kainos buvo aukštesnės. Ypatin Rugsėjis •
107*.
gu! sumažėjo beikono importus iš Ameri Spulių ..
1 IS*.
134*. :
kos J. V. ir dabar impOrtininkai ieško Lapkrilys
109*.
129*.::
129*. ’■
naujų gamybos eentii). Sųryšy su šiuo Gruodis • «•••*»(
111*.
daug vilties dedama į Bultijos Vulstybe*. 1
^ŠVEDIJA. — Beikono importas iš;DANIJA. — Aladinu imant, pernai ftvedijos nebuvo didelis, Imk prekė* ko--«
Danijoje per savaitę išpjaudavo beiko- kybė pilimi ulatiko rinko* reikalu vi nuims 3
nains apie 57,(XK) kiaulių (1924 in. — 67,- Vidutinė metinė švedų beikono kuinu “
! 000). Ui 112 svari) danų beikono pernyk buvo 5 Šilingui* už centnerį žemesnė ne-j
štė apskrita metinė kaina buvo 120 ši- gu ilonų kuinu.
lingu, o 1924 m. vidutinė kaina buvo Į02 |’
OLANDIJA: — 15 Olandijos lauko-::
ši!. Del nelygaus pjovimo ir spekuliulv- no importas buvo reguliarus: vidutinė me-:’
vių apsireiškimų prekyboje, dnnų*rukv- line kaina buvo 114 šilingų urba 6 Silin-;•
to* kruulėnos kaina pernai labai siūbavo, gaiš Žeptesnė negu danų kainu.
Vidutinė mėnesinė kaina už (tanų beiko- |
AIRUA. — Sis šalis pernai paskerdė 3
nūs ia»r imstnruosius 2 metus buvoncknn- upie 910,000 kiaulių rukytųjai kiaulčmii. j;
ti (už 112 sv.):
Airių kaina buvo net'3—10 šilingų per-j;
1924 za.
1925 xzx. imi aukštesnė už doniškų heikuuų.
• »*
Sausis ............................ 92*.
109s.
.Vrts. •»••••■••••••• 88*.
109*.
A-
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_ sąjungų. vaduoja skautuose kim- for- kšėinnylm. šv. Pranciškus A- kad gimimu

ijSjKnnyemtyvų Sąjunga jiernni mos, kurios budina til-rą vy- »ižieti- buvo dieviškas riteris. oro. Atsikėlę- rylinelj naudok
ARBA v , § igjiietais tarėjo sujungusi 393 i iškurną.
mylėjo žmones, garnių ir daug vundens kaip išluuko
nop. drnngijna su I,$3ft,(i7l
Shuutni vedami • laukus ap (gyviutaip ir is vidaus.
1 ba iili-i
.
..
.
......
J.
...
•
___
•
1
u
-i
DARBININK
2 ii.il m.
ėia neri j.-kuitytu tų sišarvnja energija ir 'tinriiui I Skaulibė i m atgimimu* jaaii'I. gerai u gerk danu
Hu7^lumi7f<ihuun'uuT
.inii>41 |;oa,|N.ri|tyVii| draugiją. kurio- skuutvbės idealų bi,.|.-(t prieš viiluruiiižiit ritelių buku.
\ atiilens.
r
ANGLU03 DARBININKAI, ginusiu turi milžiniškas I-oa- priklauso Darbo Partijai. Per ištižimą, sugedimą.
'rauliniai klnil-iiuai rauda
----------*dotuis.
,
1925 metus j Sąjungų prisidė-j Skliutas — riteriniau. puin.-uiio laiku
•litelio vielą skn lity bėję. Skautai yru I
šiouiis dienomis Anglijo’ J Turtuoliui visados galt pir- j„ 79 naujos draugijos. Bet dvasia reikalauju vyriškumo j 1 i-uomeniiikai.
.vaikams .Jnidnm duodamas
darbininkai parodė didelį su- imi laiko •ųk-irupinti reikalin- ncpri k h tįsančių
draugiją į drąsos. mandagumo. Skautui Tautinė* žjaias išvy.-to skan g‘‘r,i
sn-id-dantis

•

'

-

»

užtektinai tyro

PRIGĖRĖ 3 POLICININ
KAI.

x

Palinga.

1

Į

italuudžio

12 dieną

juroje

tie- Palangą prigėrė 3 jroliciįlinkai:

Bertuli-

Kukaitis ir

Strazdas. Jie funuitė juroje
plauk i a nė-i n- spirito skardi
nė*. laiveliu išvyko pažiūrėti

turimų, sustreikavus angleka- gu maistu. Imt nustojusiems kooperatyvą Sąjunga yra dar' Iužmins pagrįstas, kaip rite-'lybė- praktiniuose darbuose ir iš >irii|xi ir »ieio-. I tildavo kn.- ten yra.
sianti, paskelbtns
visatinis d.irlro ir algos ilnrbininknins |n|,nį daug, net 959 -n 2,712,- ri<». garbė, o tas didina -ąži- -kailio prievolė* prasideda -ei- -pjaulu, kad kokiuo nors
Bevažiuojant laivą- per-vi-tcbiiklingu Imda ta- mi-inistreikas Anglijoje, 4 gegužė- tas atsiekti labai sunku.
Į-jj;; narių.
Į nės jautrumų, o ši pradeda' mynnje.
10 ir vi-i 3 jnnie važiuojant ie
žmogau- -i-tenm.
dienų pnryčiu Lomiomis lm\o Į Anglijo* ilurbiniuką strei-j Tokiu budu knojiernlyvų Sa- pildyti visas privalė*. Gerai j Bendrai, prelegentas nušvie išvalidiivo
1
z.uioį.
j' pa-kendo.
iii badu įrodė kon- gj, (m-i sujungusi liktai apie atlikinėti privalės reikalauja Jė* jdėįinp skautą, jo pnsniile- kilimai gal taip ii badavo, ne
* it išmiręs. Nei kokio žymes- kils gerinu-iu
nio judėjimo. Geležinkelių .-to seivntyviai Baldivino Valdžiai, j.;j vi.„ų kooperatyviu draugi dora, drausmė,
žarą i- ko .«kauhii turės ne- trupa- valo 1 ubu iii*; bet
lys paskendo tauisoje, nždury- kad išnaudoti darbininkai ne- j„ Anglijoje.
Į Bendrai sknulyls"
pagrin 'ina/Ji medžiagos praktiniame moderniški viduriu valytojai
SUDEGĖ NAMAI IR
.-idnos sau nepriimtiną sąlygų
tos. Laikraščiai neišeina,
Dinose yra kovoti su žmogau- darbe Lietuvos kmii|M*liuose. tą patį jeidiiro ii iie:ip-unkili;l
DUKTĖ.
si-temo- -u ellkrilllli. Kildavo
r darbininkai streikuoja.
statyti, kad jie turi jėga. mi KANADOS DARBININKAI. silpnybėmis, egoizmu, ištiži
Rytas.
ir kitokiu tonika, bet dide.-nė*
kol kns nenusis- Į kuria kovoti nėra lengva nei
mu. o kelti ir ktovėti sargy-•
l Visuomenė
•
MAKšiTAVOS k-a.a- (Jona
ją
dali- -u-idėdavo iš nikolio
/tnčius kurių pusę imti. ar ei- paeini valstybei. .
PAVASARINIS TONISavo
kongrese Kanados I “j*’ gerų prakilniu jausmą.
iti* vnl-ė.) Balandžio 7 d. 9
Iiu.
*
ti kartu su darbininkais, ar
i.-obiriinkai
išreiškė*
pngAi<lapairri-lu
meile.
dora.
KAS.
1
nl rvtp ja-* ptl ‘-iJora Kn
.ti'tT'U
Ve
rr, • ■ • rrei e-' -•
pllg.s JUOS.
.Skuulyhe yra piakli.-ka do-1----------užsitęstą ilgai, visuomenė al-.',,,,<’• kari įvežimas puiriu
“Yėra jokiu -tcbiikliugų gy diašovą kilo gni.-rns. Sudegė
Parlamentas pulekojo kam
,,,,,, darbininką, arba. ' f'r,‘kią -- išdirhysčių j Kana- rinė auklėjimo sistema. Skini ' Nciv York’o Sveikatos Vii
diiolią. Tos kurios pagelbsti gyvenamas namas ir kalės su
liui Jurgiui žymia balsą dali- ,h|-ur,.( V(„ revoliucinio elemeii
*»«it y muitais apsunkinta lybė nėra koks aklas tradicijų šininkas paduoda gerą reeep- vienų, gali kitau, užsibaigti -tr vi.-u inventoriu.
guma už nejmprasto Anglijo- (() pu,orėtą padaryti Anglija- ' !«»»«> m i kaip daro J ungt. Am. sekimą.-, bet gili pedagoginė tų pavasarini ui tnnikui:
l'gnyje žuvo 3 metą Kudogom pa-ekiuėm. Yra lik
je stovio paskelbimą ir pas- je
i(, [Militiuį Aversam.
|
Val.-tyl.es.
mokykla,
kur
augs
t
n
i
pasta
jierversmų.
P
Ji- sako: ‘'Kasdieną gauk \ ienas vaistas kuri- geras nišovo duktė, (ini-ro priežas .* *
k vrimn diktatoriaus Baldui,{)1, jr I|(>, |(|
'ų.,,,, (,!irJ Tom Mnore. Kanados .larbi- lytu ir religija,
■aule- šviesos ir jnivnikšėiok visiem-, kurie turi “pavargu- tį- tai nevalvma- duriitraiikio.
Ano.
bilduką būvi- nei kiek nepnvadas, laikraštyje
011. Xetikintieji jaunuoliai negu , po tyrą orą. Paskui pavalgyk -į jausmą” arba taip v.idina- Nuostoliai -eka 4,500 litu.
1
Darbininką violai neimsi- gerėtą.
'
, grės* Journal -ako. kad tuo |j i-.ųį „kautai. Sknutyls*.- įku-(gerai, ir žiūrėk kad prie kiek-, mn ”ĮMivnsarini karštį”, ir Kvota vedama.
mena. Jie -ako. jeigu valdžia
Žinant anglo .-altų būdą ir
galinta butu sumažinti rėjas Baden — Pou nelis tai ! vieno valgio butą nors viena tam tonikai Sveikatos Virši UI*1'
L.
norinti kovos, tai darbininkai apsvarstymą kiekvieno žings- net 9tr; jv«»žimą ja sietinoj pjj/.yaiėįo. ir .-kautai turi želi ;daržovė. Leisk kūnui if-ėti-. ninku- davė receptą niigšėjnu.
ir duoti daugiau
j|lo |{e|ju
i miegodaimis nors astuonias va ir kul i- visiem.- via prieinajmsiruošę. Stroiknnjfl
apie’nio. galima spėti, kad prie |s»- i.ilstibią
SKAITYKITE IR PLATIN
kri- 'landa-. Miegodamas, žiūrėk mus’’.
penki milijonai darbininką, litiniu jiervrremij vargu prieis. duriai .-niokraštodnrbinin-, Sknutybė tyri ryšius -u
KITĘ "DKAUGA”
kailis,
Ap-kaitouui.
kad
meti1
Tokio streiko Anglijoje ne---------------------buvo. Tasai vi-uoliims strei- ANGLIJOS K00PERATY- ui- ivežima* Kanadon prekių
už. $! M M 1,000.00.1 žirniai siiimika- |X‘r daug ilgai negalė- tęVAS.
/•'•tu, daug paliktą pinigą šastis. Patiems įlarliininkniii— —
teikia turėti lądiuieji gyveAb tinę koojjeraP vii Angli lije ir greitai darbininkai
nimo reiktmrayi. reikalingu
konferencija įvyko 4’,u -"ulankliĮ geresniu laiką,
šviesa, susisiekimas, vanduo ir •'■ausin Lomlmie. Iš tos kon fe-Į Muilu sistema esamomis są
duona.' Tiesa, maisto vėžinto- remujos protokolo sužinome lygomis Imtina priemonė np ,
jattL- neįsakytn streikuoti ir 1'uopemlyvio judėjimo Angli- 'J‘"goti savo salios dnrbinin-j
jie toliau tęsia savo darbą, joje |widėti.
’
^,,s nuo ,-kuido ii vargo ir
Kooperatyvės draugijos <lc- užtikrinti jiems laimingą, rv- (
bet paties maisto Tit-pcrdau--------------------------- --------- -— loja.

GAILESTINGUMO SUSI
VIENIJIMAS.

Gaisras Bidslė
Nelaime
Niekas tiek daug ir taip greitai nesunaiki
na žmonių turtą kaip gaisras ugnis. Kur ky_
•
la gaisras, ten nuostoliai skaitomi tūkstančiais
doleriu. Tat. jei norite išvengti nuostoliu, tai
npilraiiskitn-inšiuriukite savo turtą.
DRAUGAS KKAL 1CSTATK tur sąryšį .-u
didžiau.-iotuis I ii-ii ra tu e Apdrnudns kompani

Aštunta- tarptautini- kali
liką gailestingumo Susivieni
jimo kongresas prasideda rv-'
toj. ii gegužės dieną ir tęsis,
iki 9 g«‘giižė*. Kongresas jvy-1
l.sta Luxeiiibiirge. šią draugi
ją .-vai biinisi.* tikslas — ap
saugoti miestuose jaunas mer
ginas ir moteris, vpaė keliau
ninkes nuo įvairinusio išnau
dojimo. Susivienijimas tari įva’irimise k ra.-tuose savo sky
rius, prieglaudas ir savo laik
raštį. Vyrhijisis Susivienijimo
-ekretfirialns buvo šveie:‘rijo
je, Friburgo uii«>«te.
LIETUVOS SKAUTŲ BRO
LIJOS KURSAI.

jomis, kuriose galite ir Tnmi-los turtą apdrau
sti.
I

Balandžio R d
Baskiiitų laiko sktn. Civiliskas Draugovių vedimas,
j Ba-kaita apėmė technikini,
‘praktinį draugovių vedimą ir
' .-iitvarkymą. Iš šio- |>n.-kaitos
skautai pasisėmė nemažai sau
'praktinių žinių.
I \ isi dalyviui apleidžia šaujlui Sąjungos salę ir susirikai(vę eina j daug enlvesnę. Zitininkių salę, kur vėl laiko pa
skaitą prof. šalkanskiLs JSkautų poMiuležiiinu
į Sknutyliė yni ne tik svarbi
jaunuoliams bet ir juunuomenei. Tai rodo ne pn prasta s or
ganizacijos augimas ir plotoji-

DRAUGAS REAL ESTATE Apdraudžia:

Namus nuo ugnie.-; tiiitomohilms nuo pavo
gimo, ugnies ir iielniniingti atsilikimą; In.-iuri11a stiklus, rakandus, įvairią tintą ir taip to
liau. Taigi kas norite gimti teisingą patarnavimų kreipkitės j DRAIGAS KKAL ICSTA-

TE ar telcfnnnokile A. I'ELDZII'I Koosevelt
7791. .
Taipgi jei norite pirkti nr parduoti nnnuis
lotus nr kitokias nuosavybes ateikite j

DRAUGAS
MORTGAGES
INSURANCE
2334 South Oakliyavl Chicago

PER VISA

i
Nuo vieno iki kito krašto “Chesterfield
gerumas” yra įgavęs paliudymą nuo
rūkytoju visuose gyvenimo srityse.

Chesterfield
Toks

yra

populiarumas

■

J
$

mosis. Jnunuomenėje vyrau
jančios įvairios formos, kurios
nekelia žmogaus sielos, nebuJir«i tikro karžygiškumo, vy
riškumo. o sknutvbė stumia viI
>n tai iš gyvenimą.
••
Fostrotus, džinu ir kiL ui-J
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LIETUVOJE
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uigiis Julius Miieiejati'kas tum piiįtikimus,
komib-to prušo-ljais, mokytojų .-vinimirijose
dalykui važiuoja Kaunan dusi- mus, -uliko atiduoti piogiu. Įmokosi apie '-*> u-jiiviių. Ova
žinoti. kokiomis sąlygomis ~u nazijai plyti) muio uumus, ku siskių
tivmiuai įjojo 4 asu t,
liktu Švietimo Mini-tci ija le: linose prieš latrų buvo ru u*|,‘r<tloi» uuksb 'tiiojoje sodinis-

ŠVĖKŠNA.

(kurti Švėkšnoje progiinira- liaudies mokykla. Dar pirm kystės ir rluiziuinky>tėM tuovęs pii'kiit iniu' vergijos pan z’.':' l’;|r\.'iii' Mjlygn*: tu kito n. n Domininkas Endze- ky kloję 3 U'i
Dotnuvos Zočius, juu pil luo.-v NiVo rirpri- 11 kuli diinti atat inkality > lia- li iniidaaias paliko Švietimo Ulės l’kio Ak idemljoje J usnį,
Švėkšnoje namu.', Tiiivvrsitvte J u'ia., Buliultekliilisouiy Ih*> tiiciio>c prinlijo naii <11 tų aplamai imu, n- įeiknkims

Lietuva, nuiiK’tuhi

nuo mi-

irikailllgii iniciibi- ,eile- ketui III lllk'(aflėių b) lijos kursulanko I usnį.,
l.nko
iii-ii
iiibliij.
To
tinto
stir pradėjo Meigti' moky kh>.': linini. taip |uil dno<Liiiiji' ki:
Pašto tvlvgial’o kursus 2 usnį.,
v
lobejiii'
Imvo
palikti
:
l'et
po sodas (kainui')
pradžui' IH'- siua-ta- atatinkamų 1110
Kuto mokyklą jau liuigė 1
linuku-. Domininkas Sau asm.; kiti gr;ž.o pas tėvu ūki
mokyklos,
o p. did-nni' kyb.jų 'kai.'ins, <> pati Mini'- 1:
miestelius ir liin.'tii' progini baija ap-mine moki ti mokvto- Il s. 1‘etlils, ,le|įi .|||-kl'. Kaži ninkauti, kili Į'tojo j kitus
\ i- nionlii

rūpintis švivlin.o darbu.

ii

jnni' algas už pamoka- tų kla- ioiem- Motuši'. I'rami' L d gimnazijų*, dniig mokosi priliko tame dari,.- ir Švėkšna. 'iii. km i.,'- bii' iiei.uįžniu d‘i minta', Juozapas llupSy s. dar Mielai ru tik-lu -toli taip |*iit
Kadžinje 1919 meili švėkša.,* dešimt
pelikių mokiniu. Są ’• ui' J. Kūgi-, jau pii m: n į aukštesnes gimnazijos klu
vnLšėiiljc laivo j-teigtos. tie«- l>go< i« gailinos. I iiojaii' p" k..10 laike miięs. Tas tai a •es. Keletas luelglliėilj įstojo
kaitant jau iš Kokieėiu laiko to sii'ikure Progimua .1 jos Lai a. Kndzelio palikta-is Imi;. - vienuoly nnu mok)tie* kad lik

linzijos ir giniiiazijo'. Nral.-i

Komitetą' iš ii'iiie u padi.i'iiio pi, pilniu Kaliau ti Kazimiei i<t įemi'.
X<-iljru
bl|\ ll'ios Švėkšno j.- vienos p. a koma-idžios mokyklos, dar sio-e -•. nu: pi 1 loiiunl.o (,r. Jurgio m n k ą ■ I. M;a-|e|ailską, o pa- švė| Mios piogimiiazi |o- alii-

i:

siisilv ėi iisj

duse nalljo-: l \ .iškle’iose, \ ii

Plialejio. Vien pirmininko Ka iii

kų — kaiii|H<. Stemplė-.•. Kur

nauninko J. Maeiejaii'ko ir aa Lomib-tą imti' . -nukali' mulo nelaimiu. 1D J J m. kovo 1 L d.
I . ...Inu. IJal'io, Sl.misb. ii.iuti šv.k-noj. piogn..ii;</.ip. Kaialiuuėiuj.
11 u:
nuo padarvtos
i......
I
.1
I11 i,
l
. 1 :1 111,1
, . .
I,. 11..
11 . : 1
,p im įjos ir ii i ii,ii sll V lai)

minose

1 I

i 11 ‘

<111

11ll•"»

I uiikoum ii

bet jnu ,uiėio ir didelių

• III-

J
tais pradėta rupiutis ir pro kai!'. Autam, Knabikio ir Juo
gimnazijos įkiiriuui Švėkšnoje, zapo Kupsio. Sušaukta- Sv.-!

i rime laike, at-akaih-iai p<r- nminis nvuž.nuįstums progini
,'i' l'Us valsčiau' duotu- iii pa 1: z i jos pinmi'i- direktorius i«
Jau pa\;i'ari Kanu liniuką- k u >■»«,' valseiaiis gyventojų s»i* Daili- naujus minui- įgauti uganizatoriu- kliu. Antanio
•ollllioĮe nuo \ I-II lnok-k l-rll- šarka. Nepapm-lai gerus sir
£umiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiitiiiii!iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiii(i!i!i'.:r.u:i^

Į

PIRMOS KOMUNIJOS

j

PAVEIKSLAI

j

S

I
=
=
=

Iš Vokietijos “DRAUGAS" gnvo lai.ai gra. ių I’irmos Komunijos paveikslu. Paveikslai yra kelių rusiu
ir spalvuoti. Pu vien.) perkam 15c. Imant daug ant
sykio, nuleidžiame nuošimti.

=
S
E

i.ok.vkia. \. a. Kudzi po mimu ti l lis ir sum.mp- auklėtojas,
■ lobi-jui -u liiik'imi širdimi 'O ji' taip pi ii rauke prie savęs
I'i.o pave-li
1; lol leja 11.11 •• 11a .uikleiiuiiis, kad jį laidojant

1 ui - piogmuiazijo' reiHulam- nebuvo tuokime, kurs nebūtų
M .ky tojais progimnuzi; >(•• su '/raudžiui
veikęs .-avo gvro

liko Imli: ,\. a. Aulanas S;u mokvtojaus ir direktoriau.-. Ir
ka. Pianas Stalmokas. Juozefa ji' savo mokiniu' mylėjo. Va
I ’ul Ie
Jokllbail.'kii t,ė. p.., žiiiorianiiis aut o|»erucijos pu
Iuozap.is Ltip-v-.

“l rašė testuluciita mdikdama;
S o iio ii direktoriumi buvo pii'- v i-jy turtų, nurs ir nedidelį, sg
ui; - a. a. kun, A. Suka l.iit' v»» mokiniam' ir progimnaZi

DRAUGAS PUB. CO.

ėmėsi

1.1 Ii.u

'

VARGONŲ KONCERTAS

01 gaiiiza«'i: m jai. Antru uidelė iieluimė, iš-

Chicago, Iii. f........ .............

i 2334 S. Oakley Avė.
s

nuk.'le-niaj t me-., nedidu-. nuolaidus, dur

Š\ek'iioje

(iii

"T "i

o
v., raujoms pareigoms. Komi metu geguži’- 1-. <1. Šveksho-i
»itiuiiU!tu:u!niuui!!!iunuuiiiiuiitHHii!in:nuiiiiiliiniiiiuiiiniiiiiiinuiin!i:in*
- nuline
pirmais m< tai' gaišias. Sudegė netiktai pro-

NAUJOJE ŠV. ANTANO

'atidengti lik Iri' pirmas kh»- gimnazijoj butu', bet visas iu-

va- vi-nb/rms iryliu ta*; neišnešti,

.')•'. Po to Kanaiminhas

z.iunja išmmjo j Ivanrtų išgali- užmiršti dingo ugnvje ir daik

,li

tų piogimimzijai atadengti lei- ko~. Turėjo

progimnazija ii

• limų. Progimnazijos pašveiil,

dienų:

baUsiaesiiiij

mums buvo Dilgsėjo meti. •!.. iudmiį
’.i

|4t

Imv o pabaigti aukščiau,

e■: i' IPIP

Vasaros

LIETUVON
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KONCERTO DALYVIAI:

— ar naujus Matyli. Tam ikcv

1JJ1

buvo

panluoti a. a. D

CLARENCE EDDY, žynius pasaulinis muzikas gros vargonais ir parodys naujų

vargonų turnų ir balsų galybę. Grace AL Eddy kontralto pagarsėjus dainininkė; kitos

įžymios dainininkės: pon. E. Rakauskienė, poni M. Janušauskienė, poni A. Pieržinskie-

ptogm na'ijos , nigii' m.ukiains krintant v o.-,

metam'

pa-itilojo

vanj iiit varg. Adui. Mondeikai

išgauti l>emi|:i!,ta HO tuksluuėių plv . ~

.d iiii'tei ijos leidimą etudeiig- | ą, kalkių ir pidirbtos stogui __
lt |H iiktą klasę; tais metais '« mm nl,11. > sLieg.dos (do kai >v.-čiaiiis

j

STAR

pcrditbii,

LINE

viso

T

bevo I4T I.,,',. Trūkstant

mokinu.

Klaipėdos

kraštu

•cI

kaimu-j'H.zį<|,.„lui E. Borcbertui, bu-

lėšų

s.ai' PJJ.i — PL'li m. via i !•» įlinkas J. Maeiejail'kils

< III! Vi.O, II I.

šilti-1

mokiniai. Per tą visą I; ika kej ko važiuoti i Amerika ti<

vii'iiim švietimo

PAVASARINĖ KELIONE LIETUVON

Minif-tei im

’:i*’‘Jonui \ėui,

Rlui|tėdos IvotiDirektoriui St. Į
ir jo Šimkui, Klaųt-dus micMo Ma- j

fiiiuiiiiiiiinniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiuihiiiuifiiihiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiuiHiiiiiiiii * t •1 ir uiokv tojai: v įeina* mi. ginimam' aukų ĮMirinlfti. A<ių >rrv ntoriju'
do. kloimi,'

= i.i'io

|

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai pamirštu Į

|
1

giimąją lietuviu kalba, tai išrašykind jiems -i
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTI
5

\. ameiiki.mii

kini.

dosnumui

Kas manote važiuoti Lietuvon ir atgal sugrį-j
šti, o neturite pilnų Amerikos pilietiškų popierų,
ateikite pas niujriis pasikalbėti. Mes gausime leiDiliuj, ir Tamista išbuvęs Lietuvoje visus metus ga
lėsite sugrįsti kaip ir pilnas Amerikos pilietis.

= sai ko- doekloi mm ,mliko Šia kaimiuiinko triiiMli ir pas,- gįqlutn nniianis,
buvilHvnt* Į
K'tkmi'k,'. mokvinjani' šventimui, sulinkta iki
ĮatbiidiioN. kunigums progim-|

“SAULUTE”

j

1 DAUGYBE PAVEIKSI

U!

__

|

.. ........... .
| Ihilvbi

l'1l'.mevv. 1.1':
■■
=

I iškeitė
'»»!•»’ !•’

K UIHfliUlUH
\

- tingi

S

Iltlll
II
nmiji

iuo-

Inliu.i

I mokytojai

g,im|azi|0'

p Iė siūlyti. Tas

piakalba.s jm'n-1

naujiems namams |„..

Ki.mmniukns

plotas minė tiems k,LS

jškeldamJi.s

Maciejnns- '

Siunčiame pinigus, ir išmokame arėiausiame
pašte, AMERIKOS DOLERIS AR LIETUVOS LI
PAIS; taipgi telegrafu išmokame j keliais dienas.

aukštui b,11 į

Balt ku*, -u namam' imt uiaŽJis, ką mnly- |jųmnerikivėių nuopelnu*, ui
.
ir A. Šimkus, plė «». danu.' g r. J. Pliateris paauk-j snitl,„t
tėvynę
Lietuvą; p. t

Merlells. J. tingi

ir A. Šen

s K. Motasis. A. Pinikus ir J

= I’nliiibomiilė.

c

tiružias

.1

~ ku- ut-i-akė ir jų vietų užeini

S
5

Norintieji atsitraukti savo gimines iš Lietuvos
tuojaus kreipkitės pas. mumis, suteiksime pilnas
informacijas.

raštinė-: ’ kl„į!lll|r ir di.lelei žmonių mi-i

,,|ulŲ aliikuT po-

Maitinki.', I.iiilkeviėiiis 1.

DAUGYBE PAVEIKSLŲ! f..
l’asakos, apsakymėliai, eileiašėiai, juokai.
Plėstis vaiku teatrui.
Žinutės i' gimtojo I raš|o n iš plataus pasaulio.
Jvairutnėliai.
Uždaviniai ir pramogėlės. I'artailės, piiežmlžiai,
Uždaviniai ir pranuigėlės.
Palai lės, priežodžiai, mįslės.
Dailieliai iš popietiatis, molio ir kiloki.
Laikraščio kaina: metams—2 dol , pusei metų — I dl
Luta "2 Laitus per menesį.
.'V’-.' ir
H kiti dailininkai
Paveikslus piešta K. ŠIMONIS
Leidžia “Pasakos” B-vė . Reda k t nriu s A. Giedraitis.
Aut esąs: ' Sauiutės Administracija Jurbarke.
užuiti Muiiėiuiiiuj veltui —
— Vienas Nr. susipažinti

-Et" tu Rupšiui. L 000
Buvusių piDgimiiaziKomiteto narinai?, pre 1
Joknbauskieii, 1 ir i j,,- m.mii -ienų likučius ir žv- j gjmuazi jos mokytojams, mo-'

| Bnrm.11 al'i.'ukiii' nm- H,ke, A,,- pi,.u valsėimis
1.

M. 8 VAL. VflK.

mokiniai P'j:; -- Eailz.lm švietimo dalvuam-i nė. p-lč AV Kutaiti', p. J. Vaičiūnas, p. A. Jurgcla ir visas choras Sv. Grigaliaus vado
11J mokiniu P*J I
p.dikli namui ir už tuos pi-

I-••mit. !iii

<li n«|

ap> p.k- *

ktvIpKlli

nrogimuuzi.|oje p lir tuos purius

IPt mokinių.

ptjj m.
P’J4 m.

\\ hil •

u.-v (r.i ’ v ' L* v a*

agenti)

lg;

t L1

»

SKSS., OT8 9B., 1926

b'-niojo mokslo |iutnrėjii poliu

IJJJ m. 11»S niukintai. P’JJ — kili

MII IMSI M PH'IVI l KM\ \ MM

|
TlL

jui' >■•*

ii

l,ltili(»4

,>ona- L Bistras su Auk.-

atadengtu k«*tviita I lase. lai' nehigieniški, — reikėjo galvo-

buvo

I» « uit»h j s

1:

\ ololk,,.
\ alsėiali' duotieji
PI i
!M
n,'linui
ii<*hu\o utsukomi pro
piji iu. buvo gimnazijai: buvo jiemukšli ii

ui< tais i'Viso

K•

T 5th ir 50th Avenue Cicero, Illinois

jnugimnaze

Švėkšnos

IPjit mok.-: >

I »»
.‘.utinis ptjn

Ekskursija

PfJū ai.

pi;:s:,|,jo ir ją apl.uil ė švietimo Miliiste

piu ią diena

(H okv ma-, i(l s eg<a .,enai

Didelė

BAŽNYČIOJE

iš Mmi'i.-tijos dokumenti- tai. palikti a. a. kun. A. Šal

mo kylojanjai.

kun.

A.

Iminiojo žemės ploto; v„
sumšvtas
Įutšv elitiiiįino
kaine ir pnidednmi.s progini-j.,įj.,
ir su ihdyvuvusiŲ pa-

= J. <uiraii'kis ir iki jo dabar y r-ii šv. aųmštalo Judo Tmle Gausi
E m kii|Md. kun. St. Blaivyti', atlaidai. Iškilmingas mišią* *
...

hl|„.
,,

1 ..

Apdraudžiante (inšurinaine) nuo ugnies ir ki
tų nelaimių.
, *

111 šuis stikliniame inde įluu-

buvo atlikim rvtus

įkųventiniiimn

jNiuuitč.

Padarome ’egališkus dokumentus pirkime
pardavime nuosavybių, ir t. t.

Saukai likybo' mokytojais Im 1!L.*, m. spalių iii. 28 d., kuvo kun. Jiioeepys. įm» jo kun. im dienai Švėkšnos bažnyčioj1

| H,,....... .
s, |,,„hv|i.,
5 ... . ».
. ...
= '‘mgi.. .ą ..m...... .
5 nn/ujų yra m:vii>uii£.od as.meuų liaudiva mokyklų inok.'lo-

ant didesnių ar mažesnių properčių.

šalia

kini,- ir dabar nazijai namai statvti. Pamato
Minis

Parduodame namus, farmas, lotus; mainome

avo -av,, jMrko dalį, esam in ' Bon-bcrlns. Yčas ir kiti. Bu Į

*-|

REGISTRUOTAS NOTARAS

paskola.
_

.. . 1

PAUL P. BALTUTIS & CO-

.

milijonų šunini Ūpo net 1
naudu' miško gvrbiuinnsis ka- vi,.llllo|ika kurtu padengta, t

* ..

901

nuiiniiikas Mnciejuuskus, daly- y. žmonė* jMukoi'uio voktum
vaujaul

.1

West 33rd Street
■»>■■■1

l

Chicago, BL

Telefonas: Yards 4669 arba Boulevard

iškilmėse gurbingienu net 4,400 milijonų.
J

iM
’

Y

♦ :J.

2426*

- -

-,-17

draugas

TreiradioDis, Oeg. 5 A, 1126
RUS

LIETUVIAI AMERIKOJE
MELROSE PARK, ILL.

ypatus ’čiausią ir atiduoti; Jarn garbę.

Šios

Baltuška,

ūuug prisidėjo rengime šio
vakaro. Iš karto buvo daug
Gyventojai mažėja.
yni prašomi būtinai suMirink- opozicijos; buvo manomu, kad
Paryžinus gyventojų skni

ti, m* yni daug svarbių rei- ncbns pasisekimo. Pilnus en
Ikulij, kurie liečiu musų victi- (iiziazmiiti minčių ypnlų davė
tablo ringo* Sąjungos 9 k p. hvB iulyJLWb gerovę. Valdyba. realizaciją vukarui. A. Rami
Inikvs savo susirinkimu. 9 die-I
--------nnuska*. ypač daug dirbu. Jo
i,ą Gegužio, 1926, liainytini'je
Draugyste
Dievo Motinos pastangomis buvo
nuveiktu
svetainėje, tuojaus po sumos. Sopulingos per binūiiukimą,! jQU gjQS kolonijos lietuvių
Kviečiame vira* narius aUiBalandį, 25 d.. 192G bluliDi]lx,
•

darės nuliui rengiasi. Jau ži-į Draugystė Dį«vo Motinos
nia, kad jos turi padirbusios ‘^pūlingos per šį susirinkimų
skųnių gėrimų ir užkandžių, j nutarė pirkti parapijos bonų
Atplunkusiems nereiks imi$1.000.00 (tuksianti dolei*ų). '1'.ai
pm.s/.d}.’, kitoms
Ietis.
draugi joms

A. Urbelis, rašt.

Cl C EROJE
Lietuvos Vyčių U k„..|»,s

■ fU|„ijįj,j neužilgo.
Daug reiškia

PIANU IR PHONOGRAFU
IŠPARDAVIMAS

JOHN B. BORDEN
(John Ilitclzltnuu Ilonlrn)

Ofi*o Trl. Canal 1*12
tano Trl. I’«lrf8J 9803

mėgina

parkieeins1

Cllini.TIG.V)

Trl,f.

(Kl*o

Gerui llrliivlam* Dnuti.o* prr I",
molų kaipo
p.iljrę*
cyd>lo)a>,
clilrurp:'.. Ir „k.iA-rin,
Gydr (laDsIaa ir i'lironUko* Ilsi.
vyrų, molrrų Ir valkų puriI i.iiuJaualiii metodu* N'luy Ir kitokiu*
riekt ro* prletslaun.
ori*a* Ir latbarniniija: 14)23 W.
imli bt.. netoli Morgan Si.
VALANDOS: Nuo 10—12 pintų
Ir nuo C Iki 7:30 vai vakare.
Dlnn>>lnt«' i 'anai
T l.-fnn.,);
:.| |,i x,u.!|
Prntrl (I37.il
Itoule'itril 4|3'i

DENTIKTAS
aSOl U rsi 3211,1 Mrvrl
1.1 lai,,Hilai.' 0703
VaL:
tat 12 p.. : iki L ir 0 Iki
J vak.

pru
I»v h-XUJU

lis >730. u* .............................. *a5»0
atsiekti.'HPhull < nanjnx Groiikll* pumas S2I3

•

_________

ROGKFORD, ILL.

"oi

JOS. F. BUDRIK
PIANU KRAUTUVĖ

3343 So. Halsted Street
diliau.,.

7012

DR. A. R. LAURAITIS
'J

-

*"
<

*iiion Avenue, Chicago, III. Mel
džiu atsišaukti jms pirminin-'
Vakarais: 2151 West 22 St. kę. ponią Pasetckienę 1512 So.
Tclrphonr ItoonrTcll 0090
uOtli Ct., Ciceru, III.
Namų Tclcft.au ItrpubUc 904)0
---------Ateiiuintis susirinkimas jTd. Ilamlolpli 4212
vyk^ gegužio 23, 1926 m. 1:00
JOHN T. Z U R I S
vul. jk) pietų.

Hventu Petru ir Povilo pirnPD0* Keturiasdešimti valau“tluidui pnuidūs 23 gugužiu nedėlioję per sumą ir tęjmt tris dienas. .Musų gi*rb,
klelnmas jau jkt Atvelyki praliejo raginti ir rengtis prie

l>

K

S

T

I

S *T A

S

Valmitlun: Nuo lu ryto Ai 3 tai.
takam

Dar sykį!^, kad
l>nuigHl iškilmių. Tos iakilvėluot,unct i koncertų Gegu-1 ",ės liktili
’Ai i
žio 9. ir kad priimtumėt 7:1X1'
E,1> mus
",us smis
5iui?‘ ,nvtui'‘
bus kur kas iškilmingv^nės ne
vai. vak. j svetainę.
l;uip pareitais metais, šįmet
Kukulis.
A. A. O L I S
bus ir .Jo Malonybė musų Vys
IŠ STICKNEY PARK.'
ADVOKATAS
kupas I’. J. Muldoon. Pasku
U S. La Šalie st. Room 2001
tinį atlaidų vakarą 25 gegu
TcL Ilandt»lph 1034 VaL nuo 9-3
Naujas Lietuvių Bruzdėji
žio jis suteiks Sutvirtinimo
VAKARAIS:
mas.
1211 8. Hal.lcd bl. TcL Tarti* 0092
Sakramentų (Dinnavonę). Vai
7 Iki 9 v. v. apart Pancdėllo Ir
Daug mano .kad lietuvių
iVlnyt'lo*
v
kūčių yra nemažas stalčius,
kolonja Stickney I’utk visai
apie UJO. Jie yra baigiami pri
t'hc gyvuoja. Netiesa, nes pil
rengti prie Dirmavonės Sa
imi, prugresyviškai egzistuo
kramento. Gerbiami Hoekforju. č’in randasi Vipie 50 lietu
diečiai ir kitų apielinkių lie
ADVOKATAS
vių šeimynų, šita kolonija ran
tuviai nepraleiskit progos, nes
dusi netoli SuimiiH. Illinois.
Ofisas Didmiesty
Ims iškilmingiausi ntlaiilni,
29 South La Šalie Street J 'auginusiu lietuvių gyvena kokių dar musų kolonijoje
kilt 77 ir Archer Avė.
Kambarį, B30
nebuvo.
Telefonu Central 9390
Be darbininkų lietuvių čia
Telefoną* Tarti* «U1
Pne šios prugoa bus sveti
raminsi ir biznierių. Daugu
Vakarais 3223 S. Halsted St. ria jų užlaiko mėsinyčius ir mų knnigij, bus iš Hoekfonio
vb.tonkepyklas. Jiems biznis septynių inirnpijų kunigai tai
einu |Mtsukmingui. ims Imlu pgi iš Cliicngos ir iš kitų apie
taii gyventojai
svetimtau- linkių. Vienu žodžiu sukant,
i turėsime gražių progų pusiLIETFVIS ADVOKATAS
i'iums nedaro biznus.
2SS1 W. SS*1 5L art! L-avHl Si
Veikalą Statys.
f holiuoti Dievu Diuluuėuiis ii
Telefonu Canal 3339
šioje juunutėj<.‘ kolonijoje ' I’1
išpažinties prieiti kokiu
103 W. Monroo St. Clik-ago

IVrUutn'Imtut, piknikų ir Imlių
res(.tiei»a perkant dausiui, duo
dama nuolaidų.

RUSAS GYDYTOJAS
cninintGAs

1 IETĮ \ Is

DFNTlsT \S

:>

17 f) to: I

S Vakurr

—
.
Akiniu

25

Valandų*: 9 ryto Iki 9 vakaro. &*redoj Ir Pitoyv’loJ ano 9 r. UU 9
v. Veda visokia* bylaa vUuom
telamuois Eceamlnuuja A bet rak
tu* Ir padirba visokiu* Dokumentua, perkant
arba
parduodant
Lotua. Namu*. Terma* Ir Bkanlua
Skolina Plnlrii* ant pirmo morgielaui Icnrvoml* Ulrcomta.

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS
KOSELANDO O USAS t

10756 Bo. Michigtn Avenue
TcJcfoo** Pullman 3959
BOEKTO OEiUAlj

127

N.

Dearborn Street

Kaime* ld9O TcL Deerbora 9®9d
Telando*: Mleal* iki pietų; Bo**land* po plelt) Ir vakere.
5TEaxucrAa is=usi=itaj!ae
tbatrakti* tr nor^evybė*
TVtpfft rodo vtaoklua

*?r

tt

laminsi lietuvių politikierių hullm tas norės. Tos trys diekliubiL*. Šis ratelis pirmu kur- nos atneš didelę naudą mums,

Egzaminuoja aki* — |ultt»ll»o uklni,la — Kliuoll »UkUI ant vleloa.

T, I. Ik.illnard 2100

Dr. A.J. KARALIUS

DR. BENEDICT ARON

OITOSIETIlDiTAS
184)1 Sotllli A-I,l«n.l Avenue
Kampo* 18 Galvė*
Tcli-funa.* Ganai 4)323
Ant trv*Uo auliAto viri I’lalto aptli-kOR, UainlMitlal. II. 13. Ilt 17
Yalon.lon: nuo 3:3"
Iki «:3"
vali. 01t9.ii uldarylas N.'.ldllomls

Ofl*a, *#ni S. Kiti,Ir Avc. Pitone
lavfnj-cttc 0073. Valanti,>- 2-0 vak.
Ki-rldmHJa 3130 W. 03 Kt. I’Iiiiim1‘r.K.p.-, t notn. VaUuiki* Iki ll)
r>lo, 7 Iki 8:20 vakar,'.

.J

OPTEMITRISTAS

2019 Canalport Avenue

cinnopnACTomi s
Valando#:

Nnraldr ai*a*lnii
r*»tyo)». *<i ftuiu ««oiluų rUlp
lų int pliku* **htrl.
B-t (*IIM •p»a«c*>4l *19
pUuk'i uknl* »i«o i'livinr, pr*«rj«nt tlritkino*.

Tel. Boulevard 7589
1545 WEST 47th STREET
Akinei $4 ir augščiau

1053 Milwaakee Avė.

Ant A#ie«*kto #pti>*o* irt. Arieit***’ 3ū**
Yetaadoa nuo 19 r>ts Iki 4:90 po plota Ir B«* • Iki 9 vakore.
Nedalioj nuo ii rv ii

Iki

3

DR. C. 0. SINGLEY
t NPFCYALLNTAS
Ituinni |O|3 — mi3 — tom
2W WENT JACRSON lUlVI.KV 11(1,

puitkam) mirtina • fwlc4»T
|unn lalnryi. |trina>it oriniai
Į ^lua -M,
ar
4«*itnt| d<nw
KaKIet
UfiAikra* Ii |«m ■>!*•>• plrbkar*a» tr
RotaiaH (ibvk'J

r Ubu'-UjKK.

*

Iš I I liti 13 METI S PVniUMii
Talei nmiiMinliiklt,
1*4 cik;'
(m* lIkr# >|»*.tall*l.,. nr |ai* kukt
l,r|.utvr»-l| Tikrai *|«*'bi!l»l.»*. .11I*. pruf.'aoriu*. „.kinu* ),I*U kr.*
jum* k-nl.tu. „r kur akniiiln. Ir 1
|k-,F.ik>* luil*, |.,r |dl„<» lui'KCiliil.
naviMui Jų* »iit,i.i „vtalkų Ir
liliile"*.
I>umi>il*
kilų daktarų
nrjrBiėju p.iir. iiu • jum* dcllu, ka.l
Jlt< n, turi r, iki.u i'*, |.ul,,linu, «u.
radymitl Jtmnsau* k,'iik*ni|iiiri„i"
.Manu Kailiu
Sropr — Kaitei.
N-I(av Koi'ni«rn,> Apurala# Ir vlidkkun h«k!Iuluuiik.1. VKIUlIliltiavliuan kraut., ulld^lie* Inall J"*,|
tikra* nesur*,• *, Ir J. įsu .1* „n.
liu. Iii Ju* ti)‘i>ll. lai Jil*ų *,aika'a
Ir evmniu* misryA Jum* taip kalil.uvn pirnilMii. Jrlgu km. li.t tiuu
Ubu Ak.lvm. lamų. I.ik.ių, „.In*.
kinuju, uervų, kiruir*. rrOiuaii*„10. kirminų. itZdcelmn i.imu. .1pnų plaučių, arba Jcicu imi, ku
klų
,it»l*r,l«'JU*U|.
|.lkrr. jilnli,.
clirunlkk#
Ilsų. kuri
ii>'pu*bl..
n--l Katilam iri iii, nu* *y,lvl,ijul,
licnlld.lloklt nrut.'j* |,«* „..nu.

Ruffles

\tfp4(wrl»iu bnnkif
tk.
i«»«tu>1nlut iMUilrtų «»*#«
( notlfe • laukite Ik- IKM*>

Nuo

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

IK

k

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
nurašo, nt

Tcl. Canal 0237 llr*. ITo-prcf 9039

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas Ir Chirurgas
1831 Sonlli Hnl-tcd SL
Rrrfilrtli Ija OOUO (į. Arftrslan Arą
Valandoj; 11 ryte Iki I po pietai
« Iki (;>• vakar*.

0571

DR. f. C, TAUTKUS

S|ui t.il,' ui? da nitui,(dauui luuk>klo:« v alkui luina.

j

Coliai

DR, VAITUSH, 0, D,

I’rlrvnslu ltlMUS.il uklnluu vt*onc al.11 Iklmuo*o ,'ffiuiiiinavinuui
d.ir,*im* au .Irklru
(Utroduav'la*
tua)lau.-kia klaidinu

CCMmlnoojB akla — prilaiko akiniu* — Kituoti
•Ūktai aat vieta*.

Arli Ntair Galvė*
oriau Valando*: Nuo 10 ryto 11,1
I |M» virių. Vnk-in,l* nu,, 5 II 1 7
N.'il.'tlunil* nuo Ift t, to iki I
|x> pietų.

__________

Remiate tuos profesija na

tas, biznierius kurie gviv
uasi “Draugo” dienraštyl

DR. J. F. KONOPA

,2

Ikiiili-tard 9337

I, I.

D p. Marya
Dovviat-Sass
170: \\Evr I7lli SritITTT
Valand»n imu
Iki 12 db-na. nuo
C Iki k vai. vak. Ned Aliumi* nuo
h Iki 2 vai. po pietų

----

----

Ti-b-fniBi* Varvi* 14199
Ofbo Tcl. Iluulrvard 3911

Namų

DR. A. J. BERTASH
3401 Sot llal'icd
O fino

Street

va'andn# nuo 1 Iki
pietų ir 4 Iki 8 vakare

3 po

DR. CHARLES SEGAL
Pi-rkė’ė *avo ofl-rj pu numeriu

4729 S. Ashland Avė
SPECIJAL1STAS
Dlknų. Molrrų Ir Vyrų LIku
Vai : ryto nuo 10—13 nuo l-*4
po pietų: nuo 7 —1:30 vakar*
Ncd-'lionitn 10 iki if.

Ti-lcfoiia.*

Slblnay

3880

Dr. Maariti Kalni

Gydytojos ir Chirurgas4631 So. Ashland Ate.
Td. Yards 0994
llril.li-niljua Tcl. H,dr Perk
Valando#:
Nuo 19 Iki 11 pl#L
Nuo : Iki 3 po plot
Nuo 7 Iki 9 vakar*
Niulrt. nuo 10 U 13 pl#L

GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

G)dn vyrų. moterų .r valkų liu.,* Tulpei n indą. aki*
i„i*| Ir *»rhlv uaiilAuMu lupiu (lydi, ,1*.* Ibiu" orotlal.
U2U4-: 1322 W. Mvt-taa SL. Kampa .MHv.auLty tvc. Ir Dlrkaon JkL
\ a lando*. 1V-I2 db,u». 2-4 tu, pt*lų. Ii-') vakare NcdedluJ 19-13

X-RAY

TEL. Alt MII'AG E *113

■r
T ’

Vai :
* ryto Iki 12 plel; 1 p*
pl*t Iki 1 po plak (;]• vak. Iki
9:30 vak.

—>
■’l

DR. JAN J. SMETANA

ASHLAND AVĖ.

Ctrl,-aso, UI.

Valandų*: Ktudlrn nuo I! Iki 7 Ir
nuo 6 Iki K vikare. Ii*kyrua K*kmadleniu* Ir Aventadlrnlu*. Tre
čiadieniai* vakarai* u Ida ryta.

ralriijrvln* aklų Jli*ii|diui) ku
ri# c*l prlcibudlin KulVca nlvuuilėjiiuu.
Kvulcltuo,
ūkių uptcnilmo,
m-rvuolunio, kkuu<latn* aklų luir4l|. Atitaisau kleiva., aki*, nuimt)
rnlaructii.*. .Mltal'uiu liunųių ns,ktv Ir lulnuų njryrtę.

F. AD. RICKTIB 9 CO.
Tcutras, matomai, pasiseks,
katl
i bažnyčių
B*,ry «•# Be. Kh Si*. «
**
BtoaMyo, N. Y.
nes šios kolonijos gyventojui akaitlingui ir lankytų šven
=
žingeidnujo jį pamatyti.
—
DR. A. W A R C H A L O VV b K I
VeiknUs vra “O. S. S. arba
OPTOMETRIBTAS
Šliubinė Iškilmč ’. Vaidilų*

■i

4008 M)

GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
1145 Milwaukee Avenue

Lietuvis Akiu Specialistas.

tu mėgins budinti lietuviu-, j°* Kerai priairengsiiu atlikti
ir kviesti prie visuomeniško^ is|Mižintj ir priimti šv. Komu-į
dnrhuotė&. štai, g.gtižio (May ,lUU- Keikia tikėlis mus Roek9 d., sekmadieny, pirmų karią Tonliečiai lunkysis koskaitlinšioje kolonijoje įvyks teatrus, ginusia į iškilmes. Nedaug laiTai pirmas žygis prio pabu-j^o lieka, tėvučiai tūrėtų padinimo lietuvių šioj kolonijoj. »impintl savo vaikučins }i«ni-

.šie veikalo labai geri. Jam*,
'ibdyvauu A. Itumunuufvku>, J.
' l rakupima>, 0. Nurbutienė,
Balsiene, A. Liuterio^, p

Irlnima. Itoiili'venl 1939

DR, W, F. KALISZ

V. W, RUTKAUSKAS

PLIKOS GALVOS
DYKA 2EM&.

.

<__________ _____ __________

TeL Armliagv 2823

i'iinvuisio

Valando* nuo 10 rrlo Iki l va
kare. Nrdrlluml* nitu 10 rvln Iki
1 po piclų.

I

Trl. lofajr.-tte ųgftg
*«<an.|„*. i—* a 7—4 v
«*di-lloj' ll — IJ ryt*

Dp.S.A.Brenza

l’r'talkymn Mano

MEl'V

spinduliai

32<M w. 22nd gt.
I « or. H l.raUtl Si. Trl. <y,ual 0223
ICr,.'t.*., lĮa: 3114 u
litu) U'
(ll I-a-;

0PTEMITRISTAI
r-

—

1

IU

Kampai 31*1 Ktrrrl
Vai.: 1—3 po plot. 7—s vak. Ned
Ir fivcuiadlcnlala II—II d

T<l. , .m«l #222
Vul.nidua

DR, S, BIEZIS- "*

3103 So. Halsted St.

2201 WEST 22nd STREET

Clccm. Birulė* «*ldalnlų sau-llc
M. J. ICVVjU.lAtSKAh.
1101 Su. I9il, Court

JOHN KUCHINSKAS

t Išminkai* ir KrlnyClomla
mm 3 nu y vai. vak.

un»vr<>jAs nt ciiiitVRn**

Spet-lalL-to.*
)(olrrl«kų,
Vyrllfcų
Valkų Ir vl»i, ilimuškų litų
OFISAS

DR. P. G. LUOMONS

Trl.

3311 S. Halsted St. Chicago.
Tel. Yards C062

’ .r-,

Rez.: bu 04

vul ;

Krauluvd atdara k«adlcti#:

V, M, STULPINAS & CO

’ — 12 I* ryto

» HM T Iki o
S. Arlcsiau Avė.
Tel. Kemlock 2374

\

Dr. A. A. ROTH

SALDAINIS (KANDĖS)
Iš LIETUVOS

Ilea. 0029 Chainploln Atcnuc
31kl«ay 3039
Re*. Vai. 7-4 vak. Oftau VaL 9-5

3133 South Halsted St.
\ 4i'an«1o«:

Oftxoi Tcl. Ikrolevard l)8»3
IlezltL TcL Drcirl 9191

4454 So. VVestern Avenue

BIRUTĖS

LIETUVIS ADVOKATAS

t.ll.VroJAS IK (TllltritGAS

DR. L. P. SLAKIS

III.

Jau ym Balinta eutill *5»atil*utdų
Ir crrlauMų Biruli* *nl,lnlnlų V.
31. Stulpinu krautuv. J"
Vl»l kurie norite patirti IJcluvo» pranu,n<* puluncų. Ir lAdlrbv■U* <crninų nortplrkllr «varą 1:1Lų HIKVTes Kvldelulų. Tad* vi
sai kitaip tnuny»|to a pi o klrluvų.

P* Poška

Dr. J.

3235 South Halsted St.

ADVOKATAS

7 8. I>EAJII1OKN ST.. 11OOM I33A
Tvlrphonc RantlulpU 3201

Tcl. BouJevard 3686

Vai.: 9—10 .V M. Ir po S v. vak.

!

Kringelis.

Ilonlrvnril

1411 So. 50 Avė. Cicero, IU.

i'll-j,
,-'-p,,.,i|rn ,.uo ;
‘ ‘
’ ’ DG J iki ? ral tulturo.
... ,|> n, ...1, ,r nrri>doinl» ofisą*
U.'-lurt t.in

IŠ RUSIJOS

4845 SO. ASHLAND AVENUE

iu«p

jaVU.S

DR. HERZMAN
LIETI'Y IK IIEATISTAS

"Mainos JW.|Tni iUlo jųrengiuiuns l*«lni». jJ^^gSĮSUTK-,'

I Po veikalo buvo laimėjimus
(“Muduira Work”, kurią {miau ,
J<ojo p. Kiškunienė. Laimėjo
•Jomis Zablockis, 1932 S. U-l

III

J.

A.

V*J. 10 Iki II ryte 2-4 Ir 7-1:10
vakar*

,
i.Ll varlAlii
4u ii ii ii
a l.i
Ir i.
bl«k|
vartotų c,
planų
ui
labai įtinu#

. , J.

DR.

OVDYTtjJAS Iii CIIIKl KG \S
OffL**n: 3133 So. Il#l*(nl Sl/rvl
Trl. Ihrtilrvartl 70417*
Valandų* — J Iki 17. — C Iki J
Urs: 4110 ho. callfornia Avi'ttun
Tcl. Ijifajrtic 3793

DR, M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS

1 I — II'- n. irlntm.)
2) — llnp,'tllo Ir bn *1, n namo,
3) —Ho kraujo.
I i
IU. j,.ii,n pavojumi rvelkal*!,
) - Pi,'I n i.itil nereikia
alrgtl.
ra i Ino, vaisyti, ir ffall eiti | daro*
|''<i^im»
"Gal-atour*" (akmeni*
i"
j. , ir al.nirnl* Mapumo puaL
l.
'.p,'i i.'ij,,*. *u tain llkroml*
ui.-Ii Ikiji.h
prl.Tiionėnila
bųi
v.iii.iiii
ApkirtitMIntna «ii«rqllnn
,:ir.!. jin a tjy.ln vlnnkla* lirmo IKt"••i nilniui. ir j. i yra rolkalaa ,laI I, op. II', I |u„
l’iot, lįnti.ili
piilarnavliaj (*|I I > . m o i.Hm'

iv_

DR. G. Z. VEZELIS

šių gyventojų _'.įpratimas. Jųi
da ilgu n m yra g* ii žnmnė-.. ta-|
pu lai'.”
tulikui. Bėdų, kad nėra lietu-irių turime p*rdu„n

,

4442 So. Western Avė.
Trtrf. Mfnjrtic Ilk'

DFNTfSTAl.

dabartinis

...

1

■■■ ■

DA. Račkus
Gydytojas, Chirurgas. Obstetrikas ir Speeijalistaa
Elektroterapas.

GYDYTOJAS III cniltl'HOAh

1724 S. LOOMIS STREET

labai svarbus mėnesinis susi- |ė". Vakarus visais žvilgsniais' Ganome, daug žmonių sueis tai.... »^M.pr.K...,
linkimas jvvks J5j vakarų, uŠ-. pasisekė, ir Draugijų taria
'';l t4l0S kolonijos X rankiniai pUnut, c,ri mokinti*
Krojytl. vl»I <t uolų po
... Stl.'.
tuntame mokyklos kambaryje. I nuoširdžiui ačiū lošėjams už j pi°ner*a* Ipdi nuveikti.
Uruuatt'lck. Radinio.
I’honocraf:,* Ir
Kailio krūvoje, kalnu |2iU ui $lou
Prasidės tuojans po gegužinių jų pasišventimų. Pelini* šiol Teatras ir šokiai įvyks snSu 12 rekordų.
|ximaldų. Visi narnu ir nares vakaro yru skiriamas “Naujų Įėję, 61 SS Archer Avė., 7.-.3U Krenhinan Gorimi, Kuiliu n. tai. S IU
in) ........................................ saa
!—=--------------------------- Stacijų Komiui.” naujoje baž-'“kare.
f-nrdiMMlam«' nnl Irusių bnmUrJli,,,,.
tyčioje.
' laukimo!

ADVOKATAI:

LIETUVIS NAFRAPATIIAH
4431 S. IVcairrn Avė.
CTil<*«o
Vai.: Nuo 2 Iki S P.p. « Iki l valtį

* . ’.w>

vių mokyklos vaikučius lie- kalnas.
Gulbranacn Grojiku,. id»l.| varteb,,
,Sekmadienio vakaru Biilnn-1 Gi'iškui pamokinti. Svnrbianui ..................................................... S33n
Klinball Grojiku, l'nmus. mažai vardžio 25 .1., 1926 m., Dievo MoJ”? tni lietuviškos dvasios pn
, . ,
(olas
......... ..
3-.
dabartiniai gy-lKimiudt nauju* Grojiku# i-inna#, v«r
tinus Sopulingos Draugija pu-Tukinau

si kvietė Urigblon

DR. A. J. NORMANTH f DR. A. K. RUTKAUSKAS

eitu? per portalinius penkn
metus sumažėjo 25.U17 ž'iio. .
,
...
'Naudoja_ kmumus paveikslus.
Anglijos konservuiistni jd;
Anglijos
naudoja pi učiai krutnniuosiu*,
|iaveikslus savo propagandai.

kinkyti koskuitlingiausio, nes n’” nutarė eiti ui corpore
Šios kolonijos ateitis.
turime daug svarbių ilnlykų naujų Vargonų Koneeituii mm
Lietuvis visados siekiu grn-[
aptarti.
Juje bažnyčioje. Yru imgeidau- žnus, linksmo gyvenimo, ty
____ ____
Ijuma kad ' narės susirinktų
rume ore. šioji- kolonijoje tus
Lobihiringos
.Sąjungos 9 Gegužio 9 d., 1920 m., i.'OO suteikiamu. Taigi, j šių mažu
kuopa rengti puikų išvužavi-j'*^,n<^ vakare svetainėje, iš
lę kojonijy. gulimu tikėtis.
mą — piknikų gegužio 2.3 <l. J<,,r c****00 visos narės sykiu ■ (,augiaU
lietuvių suvažiuos
T. Porslmdiiio darže. Kaip i naujųjų bnžnjrią jAisikluu-įgyventi. Pramutomu, kad iš
girdėt, tai Melrose Parko lab-'*^1 koncerto.
į šių 39 fumilijų Išaugs j 100

DAKTARAI:

Ptioao L«l*y*1(e 868*

Klebonas,

D R S

• CHICAGOJE

lu-nllll

-

DIKINIO SVEIKATOS
FONDAS

Clii«»jigi<*i’iiii

-ii/iii<<j<

jiįči-

-:i\u

nu. liuli.-I;u

Minti.m

mn

kad tui iit-iektų ir lik l’iiiii'-

reali-

v.ului -iii u

I.

■■ ■

■■ ■

DRIMDZI

;ZIMDZI

GRABORIAI:

Co., Ine.

mu-ii ateinanti' šoki-, -i

unn|jj

SJA \ul. \ak.. I ielavių Audi-j

P. B. Hadlry.
flal-amnlnja"

710 W. 18 St., Chicago, 111.
TIkSbji

kj. rrtkJllhffn prie pagrahij. Telilnfo. kalno" Geriau■la. potarhn rimą.
VaJIuolnnin I
lollm*>n«. viela, ui lu pm’l i kal
as. l>l»kll» nitim. pafilloll luina
aolludlmo valandoje.

Telefone. Canal

3141

J. F. RADŽIUS

mažiau

dalyvaus

artistas 1.

įtikini-. nes jo ligji neleidžia
, I ■, 11 < - • - 111 -11 r I i i
* . i H1111
••
•
.

I -'I litui U

nes juokų kiek kas

domus,

Pradžioje Im- raitomas
n li:l'
jo\ al:.; l.u- “šiupiii'i;oiės.

Iltimi- Grnlmrltt"

( lili atrujtpa*

larnuuiu
fp-rlnu
n» L'ti
pildau
Ir
tol, 1.
J.i'l.
1 1p r 11, la i -, i
rrabt/ Itdirhvali".
1 ||| 1S \ s
vv,'l D» M
T. 1
<‘ull.il < i; i
si; v l:ii s
llul-lol M
T, 1 Illvd <(K3

k.iitroje \m|eviline
ir g'iiliiiu-iiii

Hzriudzini

prašinu:-

ku. Po Mtidiniuio šokiai. Mat

im,i

ai-i-M-ik inl i

kokioje tvarkoje atskiro*- l.o.

Metinės Sukaktuvės

Jonija- dalyvinis kaip savo įsi

,

Telefonas Rooscvtlt 7532

r

sukaktuvių

d.,

re.'ini.'

PETRONĖLĖS
GAIZAUSKIENĖS

SKYK1IŠ

Jau n.’-lnl laiko -iil.akn kaip
Įn-,-1 .k. i,- -11 l|n (ut-aull.i niu
rni iii.I.Mui
miili-rl- l>rlniin-l<'(lalafa.t-kti-nc I- namu Jnnlkallė
CiUUjė' ’3 ii. 102.1 ilk (iiii-u-.
• ė'liilitum- Kimulilo* ui .cllniiė' -|i-b) |..U- l*i-in.i'(nj <;»••
uu!,-' * U *020 m. •'.i’iini l.r.
iiuii' luiln.ėinji- pili' ln Ir S.i
l|i-niiliiu;i- c-'l'lUV l--« - cluiln.-'. ilcuiicu, ir |u
dj-lamunuolinliilni
k.li-'u
ilul. .auti ši’iM* pnmalilo-r.

I4IO So. JUlh
Tol. »'kcr« “T‘»|

E k vinis
3201 Aut.iim V. rime
Tt.. IU..1 '.UU

S. D. LACHAWIGZ
Oraborla-

A iitiuili-M

M14 W. Mrd riac-'

Jurui.
•t.V.VN -■■
|i |

Chlc*<o. UU
Patarnauja laido-

luCrltii'ki'
« ani|itx II V.r.
l|i-|r.iblk- O l'2

tSV4aa kuoplctaunla
R«ik*la ae-lilJIu ataltauMI.
o
mono
darbu budi* u!<i

.+

H7I

jc. Nulini ir narės iiuilonėkit<*

k miškai t tinginusįjį
-v.irbių

oiuMuiiui s iii i.viiM»TWiv
v 1:111 j v s

1650 West 4GLli Street
Kamila. 4«Hi Ir 1’anllna Si».
Tel. lll.il, 52113
kreipki!^

ąrlo im»n-.-» patnriuui'l'i »ini|iuir,
kai
mnndnirioi.
K«-»nl 'r piuiuii
necu kitur Ko|il>i'la d«l trrlli'il'l
dykai.

V.
U.
Il.iine l'uiiih »nr,| 7311

L O V E 1 K 0 S
KVIETKININKAS
NVSKIXT< M KYUZTKOH
VaBfuvrttiN. lUnkirtutiia Ir
Y-.Inll. • i

Pall«

3316 S. Halsted St. Chicago.

|

I

1‘cr-l'li.rė *ii 'Inu •lu-unllu
G.-mOln 3 dienu I I .alnmlu l'
i.lu. IU20 ui, -liln.iku-l 31 me
ili nuiilnii-. uinui'l Kaunu rė■ I.Imi* Itn-elnlii nji-krli'ki. K.l<
■ laliiip- mie'lellii, I emblii —mIalau-, pallkilnnu illili-linim- nuIhlilluii-om nt. Ilur.iir-lii- Ir
m.Ilm'lii' . »i;i l’elrų Ir I -uim-: M* I'iiui llmul-lu.ii. Jiiilu
Ir JmuaiM. .I*uu dukterį Jnn/elu ir man*- <hui Kinta- |k>šanula-.
rauda-i IN2I seuilli
Peuria siri-et.
I nliliilii.i*' |..k- GrijiiJIn n
illriut. 8:.3ii talamlu tylu |l mi
mu | IHi.ii Ap.el/ilu- |uiro|d
i<>- liajimk,. kurioje al-llmsėdiililiku' na maldo- ui .«V|k»111* - -Iria. 11
Ietį lai- Uillyili-In I
Kn.lmlrm ka|ilm-<.
V1-1 V. V. viaril<wiu« Uu|išl«-m*' ntninr-. ilraiium Ir palj-Lanil r»aii- inui'lr.lital kilnia
mi įlali.auil laldnlii.,-M- Ir «uivll.li Im |"i-kuiln| imtumai 1ni.i Ir ai-l-.i iktiiliu.).
Mlll
Sultini,liekame:
.ra- Vaikai Ir Manė.
I aulu
aulom,i-e imiuniniija Kral>.
4. F. IItaiULiu*. *>*rl Canal 0171.

reikalu

ljibdiiry bės

namini.

7

Miirlnlnio Ir limta.t(|lnu> namų
(.1 MH.VIIs

C ONTRAK TO RlS
Al'llauk) kilę 5111,
(■alaruiin

Kuopos Valdyba.

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE GO.

Jei butų pada

buk tai Stasy- I’ieža savo k.d.
loję pauto- laike begarbinda

m-l iškoliojo mu

lai-. Iš to suprantame

silpnapročiai

delko

socializmo

gia at-kirli

]>.:•

vaizdų nuo tikrenybės.

kai

kunigą-

u* (

prilyginimų

M..t,

Tel.

Gegužio J d. I vai. |mi Įlietų.

He|„ibUe

PARDAVIMUI

IBI |

J. SUOKUS
is ko vti n kto i i i cs
7010 So. MapleMood Ateiiuc
Turiu pariją* Mnul nauja ! Da
ili n.unit inlpcl kiti: nau,y ku
riuo* malnynlu ui automobili, lolim Ir ll. Ktaiau aiaoklus minui
nnl ulaakymo

J. C. Enchcris, rašt.

PEOPLES HARDWARE
AND PAINT CO.
s V V t s’l S K A I

GREG0R0WICZ BROS.

Kas bus geg. 9 dieną?

l'JIalkom.-,
Mallatoa. Atb-Jij, F Iklij, Aulo reik
mei,,/. /ranki-j, ItiJ'i ir kitokių na
miniu relka'lncu rrlknirfŲj.
Turime pi,mitiniu
Ir ,-lrklroa
relkmcrjj.

Gegužės 'J d. musų kolnni-

j'»je įvyk- penktuku buznriu
kns. iipie tu i jau pranešėme.
Tunte luiziiriiike

bu- neĮuiĮb

im-tii daiktų, įvairių dovani;
-kanių užkandžių ir taipgi iš

liiimėjinias

set’n” ,

“Sdver

Kurio bilietai arba serijos bu- •

Į’arilavinėjamos

vo

laike

S'.-itii

prieš ir

Kazimierii'ėių

vajau- nnt'ii Įiarnpijoje. “Sil-

ver

-et ”

yra

dovanu

gvrb.

I»PI MEST 47lli STKFET
TelnOma- Ijifaielb- 1139
CliU-aco, III.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo -.i\o balso )r® V®*
mil.il O dldllai liBlrtl. P*r pogar"ėju«lna
artiolua
Ir inualkoa
rknprriua.
Vien ,1h »u KlmbaU
■rojlkllu planu Balti* frajlll mild»*i toiiiinrul Ir girdėti <i*rlautlal iHloleillnl J plano muUkų.

PnntuiMlam nnl li-ncą>) l-iouk<’ limo

"Silver

išliniiiėjimui

set’o” pra-i,me nteili

tukų tiazara’
K«vn laimę.

į

‘‘ĮX*nk-

ten patirsite
Rep.

Trl.

Ijayayrlle

daryta*. deltn. kad luivlnlnlvuv a,i"lr.
ro. įlenda 190 | mėnra|

A toliau kilę:
M. KMIAtCZVNVv
Tel. C*n*l
Vakare -aukllr, Hemlia-k 0378

M24

JOHN VILIMAS
GKXKRAI.IK KONTIIARTORIFS
4201 KO. (’AMPnF.LL AVĖ.

AXT1U MORGICI.U
Kuteli,lomi ant <% pulukanŲ.
Talptl perkali," TreZlua Morglčtus
Ir kontrakinr
IVTFRXATIOX.M, IXVCSTMENT
COKPORATIO.V
3104 Nonlh Knlile Avr-nne
larajrette <731

LIETUVOS ŪKIO BANKAS

Visi turintieji bilietus nusi

1322 32 So. Lėuatcd St.

4177 83 Archer Avė.

j

PRIE VIENUOLYNO

2 flatų naujas mūrinis su
vėliausios mados Įtaisymais,
Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba biznio ir pri
ims lotus už pirmą jmokėjimą.
Įmokėtj $1,000.

BRIGHTON PARK
2 flatų po 4 kambarius, su
visais Įtaisymais. augStas cementoūs basementas, randasi
ant 44 ir Artcsian Avė., kai
na $7,800.
2 flatų po 6 kambarius, nau
jas namas, su visais Įtaisy
mais, atigštas cementotas base
mentas, Kaina $10,300. Ran-

2 flatų
mas, 6 6
Arba pašaukite Roosevelt 1333 $3,000.00.
2 flatų
RARCRN.V"
Pardavimui
ir.,r.idilu» I.*, karu.
mas, 4-4
-lame Kura.lnu/e laipB, lateorne aaiiL". Ititnla Ubui e»n»» llargeiiaa pa $2,500.00,

} 'a.

ptel. ,\|. L. Kručo.
pirkę

A. J. DULLER

MORTGEČIAI-EASKOLOS

S,alau ramu, ant uJrokvmo Ir
turiu nauju pirduoll Pardavimo
Ulyro" rar<M.

PIJANĮt KRAUTUVES

įmokėti S700.00

|

1856 West 23 Street

I

BRIDGEPORT.

( Dalų muro narna." J--3 ir 3—1
' kambariu* Kuino" randoel ii'O So.
j IJnco’n SI. |»l«o» Berno. PurUrtuodu
I plgluL TaJpcl turime daugeli blanlavų Ir rrtldi-n,-Ijlnu prupcrCIų Doje
aplellnkė/e nuo 13,000 Iki Jlfl.OOO
AlaKauklIr luojuua:
Į

i; i:x kimi

III.

ybuMir rrlkalnoar piaiaii krMplit
virš nilnėlij anlr.iAu ar Phone PraxI fr.3 73*0

Malavojiine, dekaruojame. C
p. A. SEDEMKA
kalsimuojame ir nopieruojnine
namus.
Padaromo
PARSIDUOLA
darbo greitai ir pigiai.
Xaugi niuro
G «lldi*il kuml.arli|
Užlaikome maliavų, popie
Uiuieuloif. vl"l Arini,, trlmlncil ar
ti! ir stiklu ir t. t.
ti Itioliy kino. Iialnv.'lų Ir I Idoko nuo
3149 S0. HALSTED STkanj. IV.VoO.OG bl»kl l.aoki'li, llltua
Pres. Rantančioms
po J'0.00 | nn'n,"l. Sttvlolnko"
Chicago. III. TeL Yards 7282
5223 So. Savvyer Avė.

Miko prilyginu

iaštiniuko otti<e |hi nmn. -4401

St. t’liiciign,,

.

ŽEME

dtlo"lll

tikėtis <

,n.u- žmonių prie avelių iš i<
L. IJ. K. Sii-mo Amerikoje
j'.gugei i jos, tai musų silptųItitt kuop.. sii-ii inkimas įvyk-1

Mozjirt

mane

XIII su. Ilnl-l.-.l Slns-I
Chlincu, in.
limite
U.-JJ laiMe .Vilime

Rašo "Naujienų” rašyto ja-,

mas kitus

...,*.

SU ViSAlS įt<USyiil3iS, aU^ŠtUJ

2 flatų naujas mūrinis names, su visais vėliausios ma
l’iii'lduoda |>iB{nl 3 «moU| "kuri
Randasi
ni- |ior or o-tas.
1,-dunne.
eolu r ! dos
_ įtaisymais.
,
, - . ant 66
ehr-i. f—- ir i-rdronm i.-".poa ir i, | ir TaJman Avė., Įmokėti $2,000
M. ALELUNAS
kitus kaip renda.
2219 VV FKT
sTICFITr
C kombcirių bungalovv, su vi
1-ninrt luboa 16 »il«aUalM. Vakarai"
sais
įtaisymais, randasi ant 66
po Ii ,l«l. Nmblloj IIM dlefl,.
Ir Artecian Avė., Įmokėti $2,500.
NAMAI 4 flatų naujas mūrinis na
šluoinl lurlu rtrb-*" pranrSU vl- mas. au visais įtaisymais, par
■ mr a.ivo pajj.'tainlnna kad a." pa- siduoda labai pigiai. Savinin
H0WARD E. WALTER & Co.|kas mainys ant mažesnio na„ , -e, . .
t
_*
mo arba Parmos. Randasi ant
Real Estate Investments
65 ir Talman Avė,
3124 West 63rd Street
SOUT HSIDE
Tel. Prospee.t 8820

A. K A I R I S

,-cKėjai nuklydę — jie nepuje- j

BP.IGHT0N PARK.

MARIJONA RUPŠIENE

I, J. Z 0 L P

n t šilan kyli

-n-ii iiikiumn. m-- tuiiui daug

A. B A.

sm

viii. vilkine. Auš

i>u

tll»nl« is.lirb-

MOIIKI S
70-11 Vrellcr V.rnur
T«*lrf. |’r«»-|><s-l 237,0

Trl. >Alins at)C2

įvyk- *» lutų jo- tilpusius.

ros Ynrtų j m rup i jo- -velninė.

šo.

valandoj"

-ti-iriiikiiiui.'

•1. Gegužio

Ko. VnlrOrM A.cnur
Tel lzifnyrlle 0727

SIUOS BARGENUS!

RAKANDAI

TjiImI. Są-gus Z ktiiipo-, iiiė- vęs teisingų žinių, tikrai m*,

s

BŪTI

K rch« r

luto cieili-tinio laikraščio ko-1
lesponilcnto.

Tel. Yorda lUl Ir <010

NORI

o. per i meni" 'io™* ir < i»""‘ basementas.
u„r.
G. naurla
. lela
pu
f t vveiUmu,
«* tilta ui

aprašyto-

Ž.tiuin.i. lo ir reikia

4605 07 S. Hemutage Avė

j

17

Trl. H«-|mlillc 4537

GEMFTtAt. COMTRACTon
AND nun.DER
7018 K. Campbr-ll A»e.

Yi-os šįo, kU’j[>o- pramoga.--

metų

namu arba .lenų liUnl

JOHN G. MEZLAISKIS

“ Naujienos’’. (iėdo.

i •-ąžiningjt- žinią apiiišymas.

PRANEŠIMAS.

PAon.vnv vetii'jm
Oflua":

AR

.. TORTINGAS? PIRK

l'anlo. iu.ul hiii'i-rie- ll cr...«z n>

~

Todėl, kas lik gali, lai at I,. Ne vien, kad “Naujici'ovyksta į t’, l’liie. Apskriejo >c” tilpo, bei tai dar bino
-n-it inkilu.i.

skvi:u

NAUDINGUS KNYGELĖS

BRIDGEPORT.
i < papenimų naujas mūri;ni» namas, su visais jtaisiimtis, Rendn S210.00 į mėnesi,
puokeli $2.500 kitua kaip renIšsimaino ant namo, farmo arba biznio. Savininkas
priims lotus už pirmą įmokėjimą
2 pagyvenimu namas, 6-6
Rcik'ulnukilę tuoj’nn.
.
,
kambarius, su visais itaisiMokvrl;,
guli e -iu- i s nni ma^ q automobilių garailžius,
Mol

Aps- talpinęs savo žinia. Ginta V y

Be to reik- tarti

J, F. EUDEIKIS KOMP.

P.i/rnb 1 tini

t”ve.'.

kriėiui žodis delei sumanymo ėjuj kutalikui, Evsli su save
'ateivius varžyti ir I. J.
liištui- į Vyčių engėjų laikraš-

Mundumis
Geresnis ir Piiresnis l’ž K i
tu
Palai nuvi
mas.

.
1

metu suknk-

aptaiti

•I)

-

vvrai, kurie vogė tnje-

tęs iš beždžionės, nors patys
net išleido tain tiki a nenori vadintis beždžionėmis.

minėti dešinits

technikiniu^ ir ■■Naujienose”. Butų daug ge
-pandų-, brošiirn. informaci licu
“Naujienų” rašytojai
jų reikalėlius.
dūlę.-, jei j “Dnmgų’ Imtų
2)

-Ji

Kullodinio

tvirtinti, kad žmogus
išsivvs-;
*
•
1

.-ėdžiiio.'c, taip ii vi.'ii Cliica- iii šiinties
go- kataliku procesijoje;
lalandžio

n

(’atasnnujT!
alrnpnll*ltal. n'oūdaclal
ir
|>!cl.U
.Vuloitit-lilllal
-aamvrm*. krIM,) uotu- Ir ll

bMIbIL
-• Tol. Canal

, - t
.
i ...ikil.e.
taipgi,
minėta kuopa,

pavogti
. . •

atstovai. įsi jn antra ne vien l'iziiiini. lito- {VAIRUS K0NTRAKT0RIA1
išpiji, at<tov,ii, ge rb. lvi-i- kuliui taipgi. Ta.- mat) t i šio-i
|a|.Jje kiniĮstje ne pu.'i rodė.
Dvn-j
| j.,j jr -tt^kiri
vi.-iioin
Tel. Canal 2A»1
ponii?
kaina $4,500 Įmokėti $1,000.
-in šios kiiopis. matyt, yra
METR0P0I. ITAN
bimlojai.
“DRAUGAS”
2 flatų mūrinis namas. 6 6
uupiiolii'i, nes (ik keli šios
ELECTRIC SHOP
Šii-irirkiiiiii' labai svarbu2334
So.
OakJey
Avenue
,
kambarius,
su visais vėliaul>-«r<l'i,Klamr- Vl-nkln« Klcklrlnln"
kuopo- nariui yra uždegti L.1 Balkiu". Elrklrln| llnrlią AlllrltaChicago
III
i
si
°
3
mados
įtaisymais,
Kaina
Teks: I i galutinai išrinkti n-i
nu- K>inc**rlaii*A.
\’)ėiu organizneijo- obalsiu—
-------------------------------------------- $8.800, įmokėti $1,500.
221.-. Wr»l 22 M.
tTdrasn, UI.
kalinga.' kiielun i-liniam Koniivitcrvvs
g kambariu mūrinis namas,
ir Tėvynė, štai. mat)g|-i-m Komisija- ir pu-i<lalia j

jonės, kad Im- link-ma ir jau

11’zinnlziui

- nesidrovi;

koi i ietį i ja ki-kų drnrtgijii

dailia dainelės,

vi-tioiiiet

Graborius ir Balsamotojaa
1911 CANALPOP.T AVĖ.

Lfctutli

at-liauk \ t i.

Prašome

,\i-kns kuopuikiauriai jinsise.

Mardu-

Labui gružus sknitynuii de.
II,u,,,,,. <--in Icunpo. l-lorjj., 1
kmp
piik.T-<li kiekvienos dienos jmt visu
J,. v.-iliiiim" dHlmitini.,
,»it,krinin,u..-. P...I Gegužės mėnesį.
I Knygelė, Gegužės Alėnue
PRANEŠIMAS.
m,. „I.ižvm.-.,.
poat ■‘įžymėję namu ,rj,,il.lo vi'- P««0nxi žmonės iSskyrns
Į
sudijo Margeliu I1H pusi.
-I iii i- šio albumo. Kiw]mi i> f
J
Tt-I. lllvil. I7»:
šimulio. geg. a d. .\llšro< lo mnt'li -parėjai progTepifi
Kažna
,
“■ “e ■
RAVI. NORKUS
\...... ,.t - I ,
2. Ku j t. •Iv. Šilui
i'J ".
J“MOVIMI
X
TIll
’
CK
RKKVICE
-.,kaie įvyksta mėnesinis k.
turr.uitė! par. k.tn. V. Še.skevl'<rk ruii«futri lavorua Iš viena"
k iiopobei
organizacijos
'l'-ltp, , lilln.
l-'(.i|eia<,ijos Cliicagos Ap.-kri
ėius, iii) pusi. Kaina .... 25c.
Gcrlaii'laa Pniarna'
su-!riiikinia-. I šitą -u-i j I ogres'il- nepriklauso skait
IT'mj VV. »7iI. m.
(ld<as».
Perkant daugiau 'duodami
liui iais. l Ii guiiiznci• i inkiiiiu kviečiami yra: katuli- / ’
ilidelj nuošimtį.

mi' junk i ulojai, tad nėr alio

LIETUVIS

4447

I Ir

I
.
.
.. .
itrvs
dovanų ir kulkų buvo /" J]' ,»rg««'zac,jai.
,
•ocmlnteliai
matėmprogramas, puota, ir šokia:J
-Masu socmlistr
................
..
(

,

-u publika, .iicinil ją -ut-il:.
i. šio' kim|M)s nary*, net ra| įkalbėti, pu-l - \ eėį uot i. Geros | t darini:
-iiiėju , .-ocialistė’iu
organą
klol įe-’
M.
2) -ii-ituili. kokiu lualit ir

S. M SKUDAS

dimp:itiškn.«

va

ui *1
toiijnje
■■ Dziii'dzi -- Drim- lankę ne-igailė.-ite.
dzi" duoda pii-kuliiiĮ’utM'Vi :-j
Viena.s,
kiiiimo vaidinimą. Programų
i-pildy- \i-i il/.imdziui. kiek!

lt. \aidiuima- Im-ių- labai j-

I'lSlau-lo-

.Ii pmmotina

l,rj I ll! I \\ .lilUM-in A Ve.
gegužė’- A dieną, tt .j,,
d. ITJii m.

šiandien,

PRAPUOLĖ MARGAITE

Klfcžkoks llliu*’

ntnižyiaėjimo zen- veikėjas yra kaip mulas Lte
Paieškoma Junetle
prieš s.
Idą niii-ij
kuopai, ne m ūmu tuvor Vvėių organizacijai, tin
eei 10 metų mergaitė.
.lidiiiiiikaiiis, kaip “N’aujie- m i pi n niurnai jisai pavartojo
J .
J
p, nerijoje. Jos
I .aimėj'iiii. liet dūlini norime, tm-” nių**ti>, sitlnbiinę
užu. metafora, prilvgino, kad
taB ‘
...
t
...
. mano. kad ja tunėjo
laimėti kitu atžvilgiu, hiilml. L'ikai graži dovanu,
Mei'aūnH issiinoses dirba nu-.
.. .
l.arn Šv. Mykolo par. -vėlai

Paskutinis vaidinimas.

BUTKUS UNDERTAKING

AmPeliiIlUis zfi sakė, kad

K.

.-nuaklinęs.

jo dešimtame ,iei>inuiinyme '• įteikė kaipo

-v«-iknt«»- žuoli. Juo tin-ii-inii tu- ku> pa•pftilėlj, kiliui -ii-ii iii nei. Iv,d • luivtu. juo geriau tn-vrikii<>'•iuiii nrli-tui.
•jllin Įindėjiii- mliiiiin- ji-iiuiiii-riiii

NAMAI — ŽEMĖ

Laimėjome.

• \,i!.utą. Tam Minia

artistu J. I Ūkiniu

4»rifli v

jrnėini, ijrnornntnl, .panupM (ir ju bemukns, mu' kn.l kunigai juos išvadina Ik a atskirti palyginimą nuo tĮ-t

||l-ti*|J2

“Naujienos” Apie L. Vyčius, kvailomis avimi*, gyvuliu5**. knnybė*.
m mm •liiiigiiinii prituriu, Intui j Pirmų ši<» .'»*zoii«» žindimų
Xi•s«nni,
innoų kolonijos Kii^tnu* mok-da* prilyginiParaJeliopipėdos.
milu kai
U. \iulitoiijnj. Vortli.-iiliičini liiiim'ju, k.-i tu jniiniiiuis L. Vvėini. Šventė sa i.iiiom*. dlsni sakė 5v. Petrui,
-mk tu- indui-. Ik ijuiii-iiiih’iij įėjo -imi iai ir Miliuliui žni-li, vo nurimo
ilciiinl irs metų p* Tu esi uola”. Kili p-nns Pie
ii

J.

llJUlll' gilblų

BRIGHTON PARK.

NORTH SIDE.

.ulo- loliilų, kurio

-t -I V. t I

TrečW»nlf, Geg. 5 d., IfKTi

S S

U

12% Dvylika Nuošimčių moka Ūkio Bankas už in
dėlius metams. Suma i't nuošimčiai išmokami doietiais. Pinigus siųskite pėi bankui. Gavę pinigus utsiųsme knygelės. Adr. Kaunas, Laisvės Alėja 31 Nr.

naujas mūrinis na
kambarius, Įmokėti

naujas mūrinis na
kambarius, įmokėti
kitus kaip renda.

dasi ant 44 ir Rockvvell S;.
G GERIAUSIOS FARM0S.
ant pardavimo arba mainymo,
Miehigan, Indiana arba Wisconsin valstyjoje. Kas nori ge
ru formų pigiai, pirkti arba
gerą mainą gauti, kreipkitės Į
musų ofisą.
REIKALINGA 100 LOTŲ
Chicagos apylinkyje. Mel
džiu pranešti telefonu arba
laišku.

G, P. SUROMSKIS & CO.
3352 SO. HALSTED

ST.

CHICAGO
Tel. Boulevard 9641

