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700 ATSIVERTUSIU PATYIRTIN'A.
PATVIRTINIMO SAKRA
MENTĄ SUT T K Ė ARKI
VYSKL r AS.
E A ^ T I M O R E , Aid., tg. 31.
— Vietos katedroje Sekminių
dieną Arkivyskupas Curley
Patvirtinimo Sakramentą suteilj> septyniems šimtams su
augusių atsivertusių
Bažny
čion žmonių.

Xi:\\ YORK, ^ , 31. —
Daugiaus kaip tuzino religi
nių denominacijų
reprezen
tantai, susirinkę
Carnegie
Hali, išneš)'- protesto rezoliu
ciją, atkreiptą prieš bolševi
ku valdžios nusistatvma kas
link krikščionių persekiojimo
Rusijoj.
Be to, nutarta pakelti ener
gingą kampaniją prieš bolše
vikų norėjimą nužudyti rusų
pravoslavų cerkvės patriarką
Tichoną.
Susirinkime kalbėjo pravo
slavų cerkvės Amerikoje met
ropolitas Platon. Iš katalikų
kunigu buvo Šventojo Kry.".įau. bazn\(įos klebonas,

Planuojamas Naujas Bolše
vist. Rusijos Puolimas

ŠIANDIE PERDAUG
TAKSŲ.
Bet jos ^is didyn, sako
senatorius.

Denikino Karinin
Wrangelio irr Denikinc
kai Organizuoja Armiją
NORIMA DAR KARTĄ MĖGINTI NUVERSTI
BOLŠEVIKU VALDŽIĄ

MASKVOJE GAUTAS
CURZONO ATSAKYMAS.
ANGLIJA STOVI UŽ SAVO
REIKALAVIMUS.
Bolševikai pramato taiką su
Anglija.
.MASKVA, birž. 2. — Mas
kvos valdžia iš Londono nuo
savo atstovo Krassino gavo
Anglijos užsienių reikalų sek
retoriaus Curzano memoran
dumą. Tai atsakymas į bol
ševikų valdžios notą kas link

Kun

IMPERFECT IN ORIGINAL

FAŠISTAI SKELBIA ULTI
MATUMĄ PRIEŠAMS.

VOKIEČIU POLICIJA GAUDO KOMUNISTUS
DIDELI NUOSTOLIAI ATLIKTI RUHRO TERITORIJOJ.

ROMA, birž. 2. — Visus
nustebino fašistų viršininkų

DUESSELDORF, birž. 2.
Pasibaigus
darbininkų
paskelbtas ultimatumas savo streikui ir kruvinoms riaapriešams, kurie iki šiol" nesu- &>ms R u hro teritorijoje, vosipažino su fašistų idealais ir kiečių policija dabar ima pulkurie pradeda, nerimauti su ti komunistus ir naikinti jų
tikslu griauti lą organizaci- lizdus,
ją.
Vienoj industrinėj miesto
Tas ultimatumas pirmiau- Boehumo daly policija užklusia pasirodė premiero Musso- po slaptą komunistų arsenalinį organe "Popolo d' Ita- lą, kurs buvo* įtaisytas vienoj
l i a " Milane. Kiti laikraščiai rųsy. į
perspauzdino.
Tas ultimatu- Į Policija atrado ir konfiskamas arba manifestas turi už- vo jų akcijos planus, ginklus
vardinimą "Fašistai, bukite ir amuniciją. Arsenale atrapasirengę kovon!"
j do bemitinguojant keletą koFašistų viršininkai pašte- munistų. Visus areštavo.

atrado didelį pluoštą kores
pondencijų (laiškų) Ruhro ko
munistų su kitų
-Vokietijos
miestų komunistais.
Atrado keletą tuzinų ranki
nių granatų,
namų
darbo
bombų, vielų ir knatų požemi
nių minų ekspliodavimui, claugybę revolverių ir keletą šau
tuvų.
Ne visi darbininkai dar gry
žo darban. Ne visi gfyžę gau :
na pilną laiką dirbti. Išnau :
jo atidarytoms kasykloms ir
dirbtuvėms reikalingas pasitvarkvmas.

L<OS ANGELES, Gal., birž.
2. — Reed Smoot, federalis
senatorius iš Utah valstybės,
kalbėjo čia Lincolno kliube.
Jis pažymėjo, kad šiandie per
metus surenkama 3 balionai
dolerių taksų.
Anot jo, at
eity tos taksos ne vien nemaž)ės, bet eis didyn.
Pirm karo, sakė senatorius,
mūsų akyse pasaulis
buvo
vieni niekai. Su juo neturė
Bet koks
kų valdžią. Bolševikai vis ta nieko bendra.
Bet skirtumas šiandie.
dar yra gana stiprus.
norima Kaukaze ir pietinėj
Praąjus dvidešimčiai metų
Dideli nuostoliai.
Rusijoj
įsteigti "baltąją" j $uv. Valstybių vyriausybės
bėjo, kad prieš fašizmą ima Mėgino naikinta dokumentus,
*
respubliką.
Jei
t o k i ą išlaidos bus taip aukštos, kad
išnaujo veikti ne vien viso
Miesto Gelsenkirchen auto
respubliką pavyktų įsteigti, kils klausimas, kur gauti pi!
Du
kios rųšies atsigaivelioję soagitatorių
****** ritetai apskaito, kad komunis
tuomet, suprantama, bolševi- nigų. Tik taksomis.
kllomet tiecm
llaikhiti
cialistai, bet ir senų laikų ita"*»
tų riaušių laiku padaryta ma
jTečiaus nebū
kanis gyvavimo dienos butų
Senatorius yra tikras, kad lų vadai, kurie negali apsi- dokumentus.
žiausia Aienas milionas dole
ta laiko tai atlikti.
suskaitytos.
Suv. Valstybių metii^ės tak prasti su fašizmu.
rių nuostolių.
Kiek tai bus
Bulgarijoje rusai karinin sos ir išlaidos nebus mažesnės
Tarpe pačių fašistų atsiraTrvlika kitų agitatorių su- vokiškomis markėmis!
kai buvo paimti į tam tikras kaip 3 bihonai dolerių.
Už d o ^ ^
^
kurių širdy-' imta'kitur.
Paikiaus suimta
Okupuotuose plotuose paatvieiv>tas stovyklas.
Dau keletos metų tečiaus bus di
se negali prigyti fašizmo tik- dar daugiaus komunistų ga- tys francuzai paskleidė dauguma jų iš tų stovyklų pasi- desnės.
Tik vienomis karo slai.
*
markių,
( vus informacijų apie jų slap-, gelį netikrų vokiškų
liuosavo. Daugelis karininkų veteranams pensijomis išmoDelto, tuos visus išanksto stimosi vietą.
kurios neregistruotos vaisty
išvvko į Konstantinopolį, Ita- karna kas metai didelės su- reikia įtikinti arba
kitomis
Tarpe areštuotų du pažin t a s bankos.
liją ir Franci ją.
Tenai jie mos.
priemoįvėmis
sustabdyti jų ta, kad jiedu pirm poros me
Šiandie patys francuzai ne
renka fondus naujai armijai
Taigi, senatorius ateitį A- kenksmingą fašizmui akciją.
Reika
tų Ruhro teritorijoj vecię ko nori imti tų markių.
išrengti.
merikoje piešia labai juodoKad gauti \ikmunistinę propagandą 'darbi lauja tikrų.
Ost-Kxpress priduria, k a d ' n u S spalvomis.
Nenorėkime,
rų markių, francuzai suran
ninkų tarpe.
nepraeis nei vieneri metai, kad taip butų, kaip jis tvirtida priemonių.
Randa prie
Bombos
ir
minos.
kuomet teks nugirsti, kad Ru-jUa.
•
žasčių del bile ko bausti miessijoja, keliama nauja prieš
KILNOJIMAI CHICAGOS
Pirmuoju " r e i d u " policija stus. Tuo jaus kokki**iįą.
bolševistinė kampanija.
SENATAS PRIEŠ ŠVIESOS
POLICIJOJE.
^^£
^**w
Trotzkv tad sulauks
sau
TAUPYMĄ.
a gandi t a i " grobė dvarą, pa
nalijos teismo dienos. Klau
Chicagos policijos viršinin
imdami visą kas tik rankosna
simas, ar jis su savo raudo
SPRINGFIELD, 111., birž. ko Collins parėdymu vieto
pakliuvo, o ką negalėjo paim
nąja armija pajėgs apsaugo 2. — Valstybės senatas did mis sumainomi 17 policijos
NESĄŽININGAS VALDININ ti, tai laužė ir naikino. Puo
ti Lenino sostą.
žiuma balsų pravedė bilių, ku- kapitonų, 26 leitenantai, 41
KO ELGIMASIS.
limo ir grobimo būdas aiškiai
riuomi visoj valstybėj užgina seržentas ir 96
paprastieji
įrodo, kad tai buvo nepapras
Pagaliaus teritoriniu van mas saules šviesos taupymas policmonai.
KALVARIJA, Mariampo- ti banditai,
kuriems rūpėjo
nustatant
laikrodžius.
denų praplėtimui Anglija su
Sakoma, tos atmainos daro lės aps. — Gircjėjau šnekant,
tik grobimas. Be to pažymė
Tad Chicagoj šviesos tau mos pačios visuomenės gero
tinka sušaukti tarptautinę ko
kad vietos pašto įstaigoj mė tina, kad p. Petronytė anuo
pymui yra pavojaus.
nferenciją.
vei.
giama tyčiotis iš kaimiečių. m e t u buvo kelis kartus lenkų
Apie memorandumą bolše
Pirmasis viršininko asiste- Ji B. iš Liubavo valsčiaus bu
policijos suimta, kaipo neišti
2 ŽUVO DAB BININKŲ
vikai dabar turės pagalvoti.
l l t a s A k o c k k u r s i k i UoM
a.
vo prašomas giminaičio angli kima lenkų valdžiai.
RIAUŠĖSE.
Matyt, jie sutiks atšaukti sa
sistentu buvo tik iš vardo, pa jo j , prisiųsti rūkytos mėsos.
t—
vo atstovus.
BERLYNAS, birž. 2. — keltas tikruoju asistentu ir . J. B. teiravosi pašte, a r esą
ČHa kalbama, kad nesutiki
Nuo "moonshine" vartoji
Bautzene, arti Drezdeno, įvy savo ofisą perkelia viršininko, g a l i m a n u s i ų s t i > P a š t o valdimai su Anglija baigiasi. Kra
i l i m k a s atsakęs teigiamai, ir mo žuvo David Shiland, 68
ko nedirbančių darbininkų de- otisan.
ssino pozicija nuolat eina sti
Veikliems ir energingiems liepė parašyti ant tam tikrų m. amžiaus, 20 S. Paulina st.
monstracija.
pryn.
kapitonams paskirtos svar blankų (kurios buvo gautos
Demonstrantai susikirto su
biausios vietos.
pašte) francuziškai "deklara
policija.
Kilo riaušės. Du
CHICAGO. — Šiandie praBOLŠEVIKAI UŽKABINĖ
ciją." J. B. daug privargo, matomas gražus oras ir šil
asmeniu nužudyta ir G sužei
JA JAPONUS.
CHICAGO SIMPHONY OR
kol surado žmogų
mokantį čiau.
sta.
»•
|
KESTRA
IŠGELBĖTA.
_
francuziškai. I r kaį visa buTOKYO, birž. 2. — Bolše
ALBERTĄ PROVINCIJOJ
vp kelionei paruošta, pašto
vikų nutoritetų Siberijoje pa
Cliičagos
Simphony
orkest
POTVINIS.
valdininkas pasakęs, kad esą
rėdymu pagrobtas vienas ja
rai grūmojo suirimas.
Mu
negalima siųsti į užsienį val
ponų žvėjinis laivas, kuomet
zikai
negavo
užtektinai
moldBCALGAĘY, Alberta, birž.
gomų daiktų, tiktai galįs sių
Lietuvos 10 litų
• $1.00
žvejota už 7 mailių nuo pa 2. — Nuo smarkaus
ti
ir
norėjo
pamesti
orkestrą.
lietaus
sti senų baltinių.
J. B. vi
Anglijos ster. svarui 4.63
kraščių. 72 japonu žveju pa šioj Kanados provincijoj ki
Tečiaus "Chicagos Federa- sa ruošimasis kainavo 10 litų
Francijos 100 fr.
6.68
imta nelaisvjėn.
tion of Musicia«rš" pasidarba ir sugaišo dvi dieni laiko.
lo vietomis didelis potvinis.
Italijos 100 lirų
4.94
vimu
orkestrai
gyvavimas
Seniaus japonai nekliudomi
l\ažin ar tai tiesa?
Vokietijos 100 mark. .0014
užtikrintas.
Nutarta
orkesžvejodavo
už 3 mailių nuo
Lenkijos 100 mark.
.0018
tros nariui mokėti mažiausia
Rusijos pakraščių.
Bolševi
Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
75
^oleriai
savaitėje.
Pirkai tad mėgina vykinti savomiaus mažiausioji užmokestines teises.
VILNIUS. — Laikr. "Zie- DRAUGO PINIGŲ SIUN
ALBANY, N. Y., birž. 2.— nis buvo 60 dolerių.
TIMO SKYRIUS
mia Oįczysta" rašo, kad ke
4

- , Anglijos ultimatumo.
Francis P . Duffy.
! Lordas Curzon pripažįsta
išdalies Bolševiku pašildymus
.'RYČERIAI ATAKUOJA
kas link žadamo
atlyginimo
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ.
už užgrobtus laivus, už Char
les F . Davison nužudymą ir
MONTREAL, N. C , birž. už Mrs. Stan. Harding areš
2. — Southern Presbiterian tavimą.
Taipat sutinka su
Chorch susirinkime keli pro- j bolševikų pasilvetinimu atšautestantai pryčeriai
atakavo k t į d v i s a v o l l o t a s ; kuriomis
katalikus ir Katalikų Bažny- į ž e i s t a Anglijos vyriausybė,
čia. Vienas iš jų dar reiškė , k u o i n e t Angląja
protestavo
pagarbą Ku Klux klanui, kad d e l k a t a i į k ų dvasiškijos peršis 4t kovoja prie? katalikus.' S0 kį o jimų Rusijoj ir del monsignoro Butkevičiaus nužudy
VOKIEČIAI MOBILIZUO
mo.
JAMI.
Tečiaus Anglija
nepatent kinta bolševikų atsakymu kas
PARYŽIUS, birž. 2.
A- }įnk bolševistinio veikimo arnot gautų žinių, Vokietija mo- ( timuose Rytuose, kur bolševibilizuoja kariuomenę. Į Mu- kai finansuoja britus komumensterį "sutraukia artileriją, s tus. Dėlto, Anglija reikalaraitariją ir inžinierių būrius.'uja Maskvos valdžios, kad ji
Francuzai neišgalvoja,
ko- atšauktų savo. atstovus iš Te
kiam 4ikslui tas daroma.
herano ir Kabulo.

f
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Toksai didis atsivertusių
skaičius pirmukart čia pasi
tarti?.
Pačios Patvirtinimo
BERLYNAS, bir. 2. — To
apeigos buvo didži; i
kiltos.
Nutarta ateity visu >met Sek- kiečių laikraščiai paskelbė, ži
rninių dieną teikti "a Sakra- niu, kad pastaromis keliomis
r
• •
mentą atsivertusieir .
i savaitėmis Gruzijoj ir pietiArkivyskupas Ci ey į atsi- nėj Rusijoj bolševikai nužudė
vertusius maloniai r gražiai keletą šimtų kontr-revoliueiome n u.
prakalbėjo.
J i s s. •*:
Tie žudvmai reiškia, kad
" J ų s gryžote atg:v per Die
vo malonę namon, ivo sielų Rusijoje, ypač tolėliau
nuo
atsilsio vieton. Gry/.ote Baž- bolševikų sostinės
Maskvos,
nvčion po atsimetimo nuo Jos išnaujo gyventojai
pradeda
16-ame šimtmety.
Prašau nerimti ir kilti prieš Maskvos
jūsų, pavartokite savo džiau-/diktatorius ir didžiausius rugsmą savo tikėjimo praplėti- ! s u tautos engėjus.
nrai. Jei jųs savo tikėjimą | ,Tik vienoj Gruzijoj bolševiginsite ir už jį stovėsite, jūsų' k a į s l l ^ a udė 340 žmonių, kalbrangųs
geri
protestantai e i n a m ų
už
sąkalbiavimus
draugai
labiaus jus
gerbs,
| p r i e š holševistinę valdžią.
Pirmadienį
Arkivyskupas
Vietos ()st-Kxpress agentū
Curley Patvirtinimo Sakra ra, kuri paduoda Rusijos ži
mentą suteikė
suaugusiems nias, gavo žinių, kad Wrangeatsivertusiems
AYashingtone, lįto ir Denikino karininkai Bu
ŠV. Patriko bažnyčioje.
lgarijoje ir Rumunijoje orga
nizuoja naują "baltąją" ar
UŽ RUSŲ PRAVOSLAVŲ miją.
PATRIARKA.
Šios armijos pirmasis tiks
las nebus paltis
tiesiog ant
Padaryta protesto rezoliucija.
Maskvos ir nuversti bolševi-
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CHIGAGOJE.

LIETUVOJE.

— i —

KURSAS.

NEW YORKO GUBERNA
TORIUS ŠIANDIE VEIKS.

ANGLIŲ KAINA KĮLA.
BERLYNAS, birž. 2. —Vakar visoj Vokietijoj pakelta
anglims kaina — 53 nuošim
čiais daugiau.
MIRĖ KONGRESMONAS.
WILSON, N. C , birž. 2. —
Mirė kongresmanas Claude
Kitchin, demokratas:

New Yorko valstybės "guber
natorius Smith šiandie galuti
nai išspręs, ar prohibicinius
valstybes įstatymus panaikin
ti, a r legislaturos bilių tuo
klausimu vetuoti.
Užvakar gubernatorius iš
klausė už ir prieš argumen
tų. Vakar jis tuos *argumęn7
tus patikrino.
' Visa šalis įdomauja, kaip
elgsis gubernatorius.

„

i liolika apsiginklavusių šautu

AREŠTUOTAS UŽ NORĖJI
MĄ PAPIRKTI.

Areštuotas turtingas kve
palų (perfiumų) gamintojas
W. D. Van Briggle, 2848 W.
Van Bųren st.
Jis nemolqėjęs federalių taksų. Kad nusikratyti " t r i u belį," nonėjo papirkti federalį agentą Great
Northern
hjotely.

Atdaras kasdieną (išskyrus
vais " b a n d i t ų " užpuolė Gied šventadienius) nuo 9 vai.
ryto iki 8 vai. rak.
raičių valsčiaus, Aleksandriš2334 So. Oakley Avenne
kių dvarą, esanti priskirtoj
lietuviams neitralinfės juostos Siunčiame pinigus doleriais
daly. CiBanditai"
nežmoniš ir litais- per didžiausius Lie
tuvos Bankus:
ku būdu užmušė to dvaro šei
ŪKIO BANKĄ ir
mininkę, lietuvaitę p. Petro-'
nytę, turinčią vos 19 m. am PREKYBOS - PRAMONĖS
BANKĄ
žiaus, prieš mirtį jai nuplau
Norint kad pinigai butų Ltaturoj
dami nosį ir ausis. Po tokio
lSmokėti DOLERIAIS, rtUda
brangiau mokėti.
žiauraus nužudymo tariami

<v

D
UBTUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"
iaarUani Bskyroa nedėldieniu*•a^tanU

•»....»«»•

^9*^9

Putei Metu
|8.00
Di prenumeratą mokai iškalno. Lai
kai akaitoai nuo oiraJymo dieno*,
Bt nuo Naujų Meti). Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir iena* adreeas- Pinigai geriaa•U siusti išperkant kratoje ar exprese "Money Order" arba (de
dant pinigui i registruota laitk*.

DRAUOAS PUB. 0 0 .
8334 South Oakley Avenut
Ghicago, Illinois
T t l Roosevett 7791
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NUSISTEBČJCS.
Sakoma, kacl prezidentas
Hardingas labai nusistebėjęs
skaitydamas metaliogijos Ko
miteto raportą kurs gina dvy
likos valandų dienos darbą,
geležies, plieno
dirbtuvėse.
Supnantama, dar nevisi yra ša
lininkai aštuonių valandų die
no? darbo, bet geležies, plieno
pramonė ypač to reikalinga.
J a u bemaž visose Europos
kraštuose ši pramonė atmetė
dvylikos valandų darbų ir dir
bama tik aštuonios valandos.
J u k nėra abejonės, kad tas
darbas yra sunkus, varginęs
kiekvienu žviUrsniu ir naikinąs
darbininko sveikatą.
Miestuose šiandien dvylikos
valandų darbas nek-idžia šei
mynos tėvui gyventi, šeimos
gyvenimu, atlikti savo pilieti
nes pareigas, pasimokinti to
kas galėtų patobulinti jo pro
fesijos žinias.
Dvylika valandų darbo di
deliuose Amerikos miestuose
reiškia bent 14 valandų. Dar
bininkas turi išvažiuoti dar
ban bent valanda anksčiau,
pietus valgo dirbtuvėje ir grį
žta namon viena valanda vėliaus. Kas jam palieka? Nak
tis. Kaip jis gali aprūpinti sa
vo tikybines, civilines ir pro
fesines pareigas? kas belieka
šeinivnaif
Nepersenai laikraštis " A m e r i k a " skaitė kiek tokiam
darbininkui atlieka laiko ir
priėjo prie zero - - nieko. Be
lieka trumpas miegas ir kietas
darba<. Kaip galima iš jų au
klėti šalies piliečiais pavyzdin
gus krikščionis?
Nieko nuostabaus,
jeigu
Prezidentas nusistebėjęs. Mes
visi stebimės ir tegalime rem-

B

J
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A

SeStadienis Birželio 2, 1929

S

m

stu-, kurui pagaminti, steigti dauir{i
a-VALDŽIOS PASITARIMAI se, p a a e u įietm-ungiems
kaip visados ji stiprėja gyva
dentams išeiti aukštuosius mo- j giau plytnyčių, organizuoti
A £ I E ŠALIES GE- "
me veiksme.
kslus etc., — ta/fpogi kreipti cementor kalkių gamyba priROVC.
Airišiai, antai, kelintas šim
dėmesio į doros auklėjimą i r j traukiant visiems liems dartas metų kovoja del savo ne
E. KAUNAS/ P. Respubli^kJlimą mokyklose ir visuome- Į bams privatinį kapitalą ir :priklausomybės. Regis, senai
rdciatyvą.
turėjo jų rankos nulėpti, tuo kos prezidentui pirmininkau neje.
Kad sustiprinus valdininkų T a i s reikalais Tupintis pa
tarpu regi, kokiais šuoliais jant buvo & m. balandžio 5,
randama vedama tam tyčia sudarytai
tvirtėja jų pasiryžimas. I r jie 7, 10, 12, 17, 19 ir 24 d, d. personalo sąstatą
laimės. Laimėsime ir mes. Te- Ministerių pasitarimai'* apie reikalingą įvesti valdininkams Komis i.].-, i'iš Žemės Ūkio X_l
pasidžiaugie priešai tik tam vidaus ir užsienių padėtį, ir kvotimus, kurie apimtų ir vi ni.->tciio :'i Krašto Apsaugos >
svarstyti priemonės visų kra siems valdininkams bendru? Susi:• iekimo Vice-Ministerių
kartui!**
5. Atkreipta V. Kontrolės
" L i e t u v o s " 97 Nr. Vilniaus što gyvenimo sričių gerovei pa žinotinus dalykus ir dalykus
ir Teisingumo Ministerio <dė
Kelmas del Vilniaus praradi kelti r— Prieita prie praktiš Žinotinus atatinkamai Minis
x
terijai. — Išlaikiusiems kvoti mesis į stropesnę priežiūrą
!
mo gana teisingai plaka pa kų išvadų:
Pažymėtina keletas svarbes mus valdininkams pakelti al- ir tvarkymą valstybės ūkio
čius lietuvius, ir t«rp kito ko
^ą lygiai, k a i p ir tiems val sričių, surištų su didesnėmis
nių uždavinių:
rašo: - arba
1. Duoti, galimybės ukinin- dininkams, kurie baigę aukš Valstybės pajamomis
..."Praradę Vilnių, mes ima
platesnio maštabo išlaidomis.
me panašiai elgtis kaip lenkų kams ir naujakuriams kuogrei- tąjį mokslą dirba savo spe
6, Tikslingam Kontrolės vei
ponai. Tai verčiame kaltę kits čiausiai atsistatyti ir įsikurti, cialybėje.
3. Griebtis griežtų skubių kimui rasta reikalinga, kad V.
kitam, lyg sviediniu žaidžiame kad visos Lietuvos žemės li
Kontrolė
Seimui susirinkus
Vilniaus skausmu partijos rei kis, kaipo pamatas viso kraš priemonių plentams, vieške
pravestų Valstybės Kontrolės
kalui, tai vėl kaltiname visu to gerovei, galėtų greičiau į- liams i r keliams pataisyti.
4. Atsižvelgiant į miško e- darbui reglamentą.
/kuo Lenkus, Tautu
Sąjungą, eiti į normales spartaus vy
Numatyta ir perreviduota
Santaros valstybės, tik ne sa stymosi vėžes. Tuo tikslu nu konomiją Lietuvoje ir į tai,
dar visa eilė kiekvienos Mi
ve. Lenkų pavyzdžiu įpratę matyta palengvinti ūkinin kad mųsų žemės ūkiui yra
mitinguoti ^ protestuoti, del kams ir naujakuriams reika būtinai reikalinga pereiti prie nisterijos pirmon eilėn vyki
s
Vilniaus irgi mitinguojam bei lingo miško ir kitos statybai lytos, o ne iš medžio stalybos, namų darbų.
*
numatyta
organizuoti
durpynų
reikalingos
medžiagos
gauti;
protestuojam, kartais tikrai
pakilusiu upu,
sugraudinti, teikti jiems piniginės pašai- eksploataciją. Susisiekimo Mi- j Persijos moterims neleidžiakarštai, bet kartais — Dievu pos ilgalaikinės paskolos for nisterijai ir kitoms įstaigoms įma nešioti skrybėlių.
lėli mano — lyg kokią valsty moje suorganizavus kredito ir
džv'rio J . Januso, žaidė ant:£bės baudžiavą atlikdami!.. O h ipotekos banką; remti pri va
čia toliau veikia pilstytuvė, tinęs organizacijas, kurios rū
čio base, irgi mikliai; B. Mi
trypiama jokiai, keliama rau pinasi ūkio keliniu ir kultūra,
sevičius, tymo kapitonas, gerai
tai, parados, iškilmės ir iškil- kreipti ypatingo dėmesio į
VYČIAI LAIMŽJO.
žaidė ant 1-mo ba*e. Ant. Ro
Žemės Reformos vykinimą ir
meles.
manas puikiai žaidė ant 2-ro
Bridgcport. — Gegužio 30 base. St. Klimas žaidė s. s.,
...Ir protestai ir mitingai, ir t. t.
2. Sparčiai kelti intelektu d. Mark White Sąuare Parke taip, kad geriau nebreikia. A.
ginklas ir diplomatija — visa
tai,« neginčiju, bus reikalinga alinį ir dorinį visuomenės įvyko smarkfos svaidininkų Drutenis žaidė 1. f., stebėtinai
Vilniui atvaduoti, bot vien tuo sluogsnių išsilavinimą ir pa rungtvnės: L. Vyčių 16 kp. mikliai. Br. Zabėla — r. L-Ymet jo neužmiršti ir prireikus jo neatgausime. Nereikšdami gaminti aukštesniu mokslu su Aubum A. A. Laimėjo Vy ra ko pasidžiaugt ir su juo. K.
paaukoti del jo savo gyvybę... vien įžeistąją tautos ar vals bendram Ministerijų darbui ir čiai gaudami 5 išbėginius, o \ Kazlauskis, labai mikliai gan...Jeigu nežinia skriaudos, tybės ambiciją, bet skaudžiai specialybėms valdininkų, o tai- Auburniečiai tegavo tik 3.
do svaidinį. K. Lauraitis, irgi
Rep.
padarytos vienu m žmogui, o ir giliai pajutę Vilniaus žaiz- •ut ir savivaldybėms bei vi
gabus žaidėjas, ypač svaidinio
šaukia iš dangaus atlyginimo, dą, ne iškilmiaudami ar tau- suomenei sumanių, veiklių dar
mušime. J i s žaidė c. f. Gi kiti
JTOWN OF LAIClEeiAI SU S. Seikauskas, M. Mikaitis, Z.
juo labiau ni-gali žūti skriau reles'už kits kita Įveldami, ne buotojų.
LIŪDESIO DIENA.
Tuo tikslu numatyta, t a r p !
T L I E K Ė WEST-PULLdos, padarytos visai tautai. I r barabonydaini i r plieninėmis,
Greičius. Jie buvo pavaduoto
dabar Varšuvos 3 gegužės bukomis plunksnomis priešus kita ko, neatidėliojant įvesti
Lietuvos laikraščiai oirearužės
MANIEčIUS.
j a i atsitikime kam susižeidus
'-o'
d. pasipuošė juodais rūbais. džiaugsme jau girdisi stygų vaikydami, tik gedulingai gal visuotiną nemokamą mokyar susirgus.
•
Town of Lake. — Gegužio
Tą dieną Vilniaus lenkai nutrūkimas ir Targovicos Šm vas ne vienai kuriai dienai, tik nhąsi, pradedant nuo sodžiaus,
Todėl kaip matot mūsų yra
visam savo " b e Vilniaus" am įsteigti viso* eilės specialybių 27 d., Marquette Parke, prie pilnas- tymas, ir susideda iš
džiaugėsi užgrobę Lietuvos so- ėkla atgimsta.
Taigi nenusiminkime ir ar želiui p i e n a i s pabėrę darbo mokymą pradedamose, viduri (»8-tps i r -Kėdžių g-vės; irykfi viert:gfeii^^itft6^«J,fVkrt4*> rytttinęi Lietuviai liūdėjo ho*
blaurios neteisybės akyvaiz tinkime ateinant teisybės va !>ei skausmo sparnus užsiaugi nėse ir aukžtesniose mokvklo- rungtynės L. Vyčiu 13 k p. $vai rukų, karštų sportininkų, ir
e>
di ninku tymo su 35 kp. svainę—savo Vilnių pasieksime."
doje, stiprino savo pasirįžimą landą"!
iškalno pramatoma, jog var
kovoje už Vilnių. Koks stiprus
"Lietuvos Žinios" 98 Nr.
" L a i s v ė " 98 Nr. įdėjo ilgą kalai supuola vienon sutarti- dininkais.
giai prieš juos atsilaikys ki
mūsų brolių nusistatymas tuo įdėjo tarp kitų Vaižganto str., straipsnį, kuriuo vispusiškai nėn bendro obelsio vedamon:
Rungtynės buvo gan smartų kuopų tymai, kuriose dar^
reikalu, teliudija šios ištrau kuriame skaitome:
apibudinamas Vilnius, ir str. visi Lietuvos piliečiai ginkimyl kios, ir jas laimAjo Vyčių 13
gi girdėti buk esą įmaišyta
kos
kaikurių
laikraščių.
" D a b a r mes toesame pus baigiamas:
savo valstybės nepriklausomy kuopos tymas, padarydamas
vienas kitas ir svetimtautis.
* 4 Krašto B a l s a s " 97 nr. rašo: iaukelėje. Nejaugi grįšime iš
..."Šios dienos nors mums bę, vadookim savo brolius nuo '20 išbėginius, o west pullmaTokio gaivalo nesimato mūsų
"Mūsų vyresnioji Karta gal pusiaukelės?.Žinoma, ne, nors skaudžios ir užgaulingos iškil svetimo jungo.
mečiai tik u.
j
tyme, nes liudija paskelbimas
kiek pailso, bet jaunoji auga kelio galas dar butų toloka. mės anapus Inekų sienos, visgi
L. Vyčių kp. gali pasigirti
Jeigu ta pati sutartinė ne
vandu.
ir dėmisi Lenkijos skriaudas,jNegrįšime ir nueisime! Tegu teikia mums dausr suraminimo nustos. skambėjus varant ben savo mikliais svaidininkais.
Antras rungtynes mūsų ty
padarytas Lietuvai. Ne kers-' tai nuolat.jaučia mūsų sostinės ' i r vilties. Visa Lietuvių spau drą vidaus kultūros ir Lietu Štai mūšų atletai kurie ėmė
mas turės su 16 kp. tymu,
tas, o Vilniaus ir Lietuvos iš-j okupantai lenkai, tegu nerim- j da ir valstybiniai nusistačiusių vos valstybinio tvarkymo dar- dalyvumą šiose rungtynėse: A.
birž. 3 d., 3:30 vai. p. p., Arplėštųjų žemių ilgesys ir mei- sta ir įieranda laimės ten, kuri Lietuvos piliečių
piliečiu balsai radojbą
rado!
—'Lietuva stiprės ir žydės Ivasmauskis, kurs atsižymėjo
niour Square Park, prie 33
lė išauklės mūsų priaugini į jų niekas laiminti negali. Gi [galimybės rasti bendrą tautinę ir jos įtakai neatsi>pirs mušą padar} r damas "bome r u n " . Tš
čios ir Shields A ve., Chicago.
kartoje doros pajėgų, kad at- I mums kultūros kovoje tik sti- ir valstybinę platformą, ku- plėšrių . kaimynų
pagleUižti oponentų pusės to nebuvo. B. [, J£įadksime pasekmių
ėjus progai, nežiūrint jokių |prės energija ir pasiryžimas, rioje visų luomų ir tautų rei- mūsų kraštai >>
Latpža, pagelbininkas manaKorespondentas.
ti darbininkų pastangas ko aukų, lietuviai žut ar but eis
voje už aštuonias darbo'-va vaduoti Vilniaus. Lenkijos pa
vergtosios tautos tai mūsų tallandas. *
,kininkai.
SOCIALISTŲ IR BOLŠEVI
Viename Styko paveiksle yKŲ JUNGTUVĖS.
ra parodyta, kaip liepsnoja
Kauno pilis, Kryžeivių Ordino
Socialistai dažnai susikerta paimta ir uždegta. Joje žuvo
su bolševikais. Nepažįstas vie daugybė lietuvių karžygių. Ki
nų bei kitų galėtų manyti kad toje pusėje $emuno sėdi ant
tai amžini priešai. Netiesa. Jie kalto žirgo nuliūdęs kun. Kęs
labai dideli bičiuliai ir jų gin tutis su būreliu kariuomenės.
čai daugiaus taktikos, priemo Taip arti ir betgi negali iš
nių klausimus liečia negu prin vaduoti savųjų iš degančios pi
cipialius, nes vienas ^ bendras lies! Ar bereikia didesnio traitikslas juos jungia. Savo prie- (gizmo? Jaunas Vytautas šalia
telybę jie . įrodė Seiman rin tėvo Kęstučio, kilpose balno
kimų laiku. Tuomet jie liovėsi pasistiepęs ir kalaviją aukš
vieni kitus kirtę rr net SUM- tyn iškėlęs, Dangui prisiekia
,;ungė, sudalydami bloką prieš nedovanosiąs kryžeiviams. Dai
nesocialistines partijas. Pavyz- lfninkas puikiai atvaiz(įa*;o
dfn socialdemokratai susijun senovės Lietuvos tragizmą ir
gė su revoliuciniais socialis iš jo kylančią viltį atsiteisti
tais, kurie eina ranka rankon savo priešininkams. Praėjo ar
su bolševikais, reiškia susidė trys dešimtys metų nuo Kauno
jo * su Lietuvos valstybėm ir pilies sudeginimo, ir didysis
tautos priešais. 7
Vytautas sunaikino ties Žalią
Iš antros pusės liaudininkai, j a Giria Kryžeivių g a l y b e
"-socialistų" uodegutę pasprau
Ir dabar mums artimas Vil
dę susiblokavo su socialdemo nius džiaugaujančios Lenkijos
kratais. Nors valstiečiai liau rankose, saviesiems ten nega
dininkai sakosi neiną' p r k š lime-ištiesti pagelbos rankos,
tikybą, giną ūkininkų reikalus, esame nuliūdę, gedime, bet ne
susidėjo su atvirais tikybos same nusiminę, nes esame įsi
ir ūkininkų priešais — social tikinę, kad mūsų priaugančioji
demokratais.
karta, atsiminus garsiąją LieA r negražios jungtuvės! Vi tnvos senovę, akyvaizdoje Len
si "Naujienų" -pikti pamoks kijos neteisybių, šiandien mu
lai bolševikų " L a i s v e i " bai ms pridarytų, daro priesaiką
giasi brolybės sutartinu.
nedovanoti Vilniaus, niekuo

• •

•«

<h

1
Wai
27 d.
piniK
cagos
iš Cli
rodė
[U k]
Iš
lė g
tinga
:•;

•

IŠ SPORTO SRITIES.

M;
m;

pa
tu
dr
tu

U KITI RAŠO.

ek
an
rei
•

do
v"

cu
pi'
1

41-

mm

IR VĖL DALINA DVARUS.
Žemės Reformos Valdyba
eidama žemės reformos įstatymui vykdy
ti instrukcijos 16 § skelbia, kad jos nuta :
rimais yra paimta £emės reformos reika
lams sekantieji dvarai:
'
Ežerėnų apskrityje:
•

1) Avilių dvaro dalis Bogėnų kaime
ir Avilių m. esamos žemės, kurios yra An
tazavės vai. i r priklausė Mečislavui KontautuL
2) Liudvinavos pal., kuris yra Salako
vai. ir priklausė J. Minskienei;
3) Vasaknų dvaro, Jurkiškių vien
sėdžio m Syratavos pal. žemė. Vasaknų
žuvininkystės prūdai, Vasaknų ežeras,
Sniučių ežeras, Vyko ežeras ir Vykežerėlis,
kuris yra Antalieptės valsčiuje ir priklau
sė Vlado Grabauskio įpėdiniams, palie
kant Vasaknų dvaro centre 160 ha;
4) (Neigofo ir Joannesgofo) (Jansovas) palivarkų i r Povidinio viensėdžio že
nte, kurį yra Paupinės vateč. ir priklausė
Vadimui Felkerzambui.
' _.

Tauragės apskrityje:
•

1) Labardžių dvaras, kuris yra Kalti
nėnų vai. ir priklausė gen. Žiurkevičhii,

/

paliekant buv. savininkui 80 ha;
žemę, kurie yra Pivošiunų valse, ir pri Misevičiui, paliekant Aniv. savin. 80 ha
2) Vilkenų dvaras, Ūtos Rėžių, Rin klausė Chelstauskio įpėdiniams;
Bielazariškio dvaro centrą
gės, Armolinės, Serbetinojaus, Labatme3) Geištarų dvaras, kufis vra Miras4) Pagirėlių dvaro žemė, kuri yra Padžių, Inkaklių, Oželių, Bliudsukių, Bndvi- layo vai. ir priklausė H. Seniauskui, pa girių valsčiuje ir priklausė Marijai Mag
čių ir ^Šiaudėnų pievij, Labatmedžių ir liekant buv. savininkui nenusavinamą $Q dalenai Rudominaitei.
\
Raudiškių kordonai, Pailių, Razmjų, Vil- lia žemės normą. , .
Šakių apskrityje:
kukaupio, Nikelių, Šaulių bendros ganyk
4) Trezanpolio dvaro žemė, kuri yra
>/
1) Naudvario dvaras, Varkuliškės,
los, esami prie Bliudsukių, Pusdrovičių, ,Jėzno valsčiuje ir priklausė Emilijai RiMeizelių, Varniškių, Pelkupių, Birbalą, bickaitei-Kučinskienei, paliekant buv. sa iPajetijo, Morlišiškės ir Zarambiškės pal.,
kurie yra Plokščia-vai. ir priklausė Jus
Pampiškių, Labatmedžių ir Kakališkių, vininkui 80 ha;
tinui Strumilui:
Raudiškių, Budvičią, Ūtos, Šaudėnų, In-'
5) Bendrių palivarko, Geistariškių
kaklių, Oželių, Nikelių, Šaulių, Paičių, pal., atskirų žemės sklypų Miroslavo kai
2) Zyplių dvaro žemė su I>egučių ii
Vilkukaupio ir^ Razmų kaimų lienidros ga
me ir malūnų sodybos, žemė,- kurie yra Meškinių'žemėmis, kurios yra Lukšių vals
nyklos, kurie yra Švėkšnos vai. ir pri
Miroslavo valsčiuje ir priklausė Florijo čiuje ir priklaus i Pelagejos — Potockieklausė Aleksandrui-Kostui-Mykolui Pletenui Skaržinskiui, paliekant buv. savinin nės įpėdiniams, paliekant -Zyplių dvare
riui, paliekant b. savininkui Vilkenų dva
Pelagejai Potockiejiei 80 ha. v
kui 80 ha Bendrių dvano centre.
ro centre nesusavinamą 80 ha žemės nor
Raseinių apskrityje.<.'
Ukmergės apskrityje:
mą.
1) Kliučikų dvaras, kuris yra Raudo
2) Paplių, Jagminiškės ir Vozgirdų
1) Deltuvos I I dvaras, Aukštadvario
palivarkų, Bitlaukių, Lapkalnių," Peplių dvaras, Viliukių, Juodupiu, Sarasaičio ir nės vai. ir.priklausė M. O-Burkaitei, pa
(Paižnės) ir Platuštelių vienkiemių ir Ged Podbariškio palivarkai, kurie priklausė J o liekant buvv savininkei 80 ha;
2) Bagdoną vos dvaro ir esama Rimmįniškės i r Bernatiškės kaimuose esama no Tiškevičiaus įpėdiniams, paliekant b.
žemė, kuri yra Kaltinėnų valšč. ir priklau savininkams 110 ha Aukštadvario dvare kiškių kaime ūkių žemė, kuri yra V i d u k l e
su to dvaro sodyba ir 110 ha Viliukių pal. ir Kelmės valse-, ir priklausė Karoliui Bagsė Eustaehui Volmerui.
danavičiui, paliekant ;buv. savininkui 80
su jo sodyba;
Alytaus apskrityje.centre:
2) Jonapolio dvaro žemė, kuri yra ha Bardanavos dvafo
••
į ) Stepanavos pal., kuris yra Butri- Traupio valsčiuje ir priklausė Juozo Zu3) Instrukcinis Skirsnemunės dvaras
mainių vai. ir priklausė Ž. Ramanauskie bavičiaus įpėdiniams, paliekant jiems 106 su visomis jam priklausančiomis žemė
ha;
j
nei — Barisauskaitei;
mis, kuris yra Jurbarko valsčiuje ir pri
2) Stačkiškių dvaro atskirą sklypą
3) Bielazariškio dvaro žemė, kuri y- klausė Aleksandrui Savinskiui;
" Skynimai" ? Sudvariškiu. kaime esamą r a Siesikų valsčiuje ir priklausė Vladui
4)"Cigelnės palivarko, Bridvaišio ,•—,,

So
n

K——

i
-•
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Varlynės i r esamos prie Tytavėnų mieste
lio sklypų bažnytinė žem?, kuri yra Ty
tavėnų valsčiuje ir buVo valstybės žinio
je, grąžinant Tytavėnų bažnyčiai ligi 36
ha žemėsj

-

1

5) Skerbų dvaro žeur>, kuri yra Rasei
nių vai. ir buvo valstybės žinioj.
Vilkaviškio apskrityje:

•

,

1) Budavonės dvaras, kuris yra Bartnik^. vai. ir priklausė G. Kaganskiui pa
liekant bifv; savininkui 80 ha:

<

2J Vilkupių dvaras, kuris yra Kybar
tų vai. ir priklausė K. Legnikui, paliekant
b. savininkui 80 h a :
"3) Klampučių dv., kuris yra Laukeliškių vai. ir priklausė P. Mlinarskiui,
paliekant b. savininkui 80 ha to dvaro
centre;
4) Kaukakalnio dv. i r Valerlonavo
pal., kurie yrą Alvito vai. ir priklausė L.
Mlinaskitii paliekant b. savininkui 80 ha
Kaukakalnio dvaro centre; .
5) Rasių dvaras, kuris yra Bartykų
vai. ir priklausė J . Galleriui, paliekant
buv. savininkui 80 ha to dvaro centre;
(Bus daugiau)
•f~^"
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leSfadienis Birželip 2, 1923
L. V. 47 kp.
! W. Kairis 2 b
Kuzmickais 1 b
Unevičius 1 f . .
Juneius e f . .
Doeis c
Iiulįe 3 b
Skyriaus vedėjas S T A S Y S
PIEŽA,
Vasilius r f . .
_______^—__.
Amdruškis s. s.
VIJURKAS SAKO.
dė. Argi jau daugiau negalė B. Kairis p
jo? Waukeganie( v 'iams tad bu Mesevičius c .
16 ta kuopa supliekta.
vo proga žaisti be baimės, ne j Kundrotas r f
Waukegan. IU. — Sekin. geg.
Įtempiant didelių jėgų, taipgi
27 d. Wire Mill darže, įvyko nestatė nei savo geriausio mt
Viso
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6 0
4 2
5 1
4 3
4 1
5 2
3 0
4 2
5 1
0 0
2 1

H C
1 0
1 0
2 0
3 0
0 0
2 0
1 0
1 0
4 0
0 0
1 0
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0
0
0
0
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kad net vienam reikėjo pasi
traukti nuo žaidimo. Sekm.
birž. 3 d. Šv. Antano tymas va
žiuos į Berwyn susidurti su
vienu iš smarkiausių tymų
šiais metais. Kadangi Kren
cius laimėjo visus septynis
žaidimus tai jis ir šia
me
žaidime
bus
Švento
Antano sviedėjas jeigu jis ga
lės. Mažintas bus gaudytojas.
* Čia yra lineup "Decoration
D a y " žaidimo.

Į CHICAGOS VYČIUS, TURINGIUS AUTOMOBI
LIUS.

MŪSŲ PAČIU GEROVEI

L. Vyčių Chieagos Apskri
čio veikiančiosios Komisijos
Ne visiems lietuviams yra žinonjas dabartinis turtas ir
posėdy liko nutarta prašyti vi
stiprumas Didžiausio Lietuvių Banko Amerikoje. Ne visi
su. Chieagos Vyčių, turinčių
0
turėjo galimybės prisidėti prie ŠJQ Banko, pirkti Banko
automobilius, ir visų kitų, Vy
1
šėrus ir t. t.
čiams prijaučiančių, kuriems
0
Tečiaus 4abar VISI LIETUVIAI gali taupyti čavo pini*
laikas leis, su savo automobi
1
gus šiame Banke ir tuomi kelti lietuvių vardą. pwodyti
liais suvažiuoti šiandie, birž.
0
Amerikonams liet. tautinį susipratimą ir finansinę galybe.
2 d., lygiai 6 vai. vakare, Brį0
dgeportan (ant 33-rd, priešais
0
•v
šv. Antano (15)
Šv. Jurgio, bažnyčią.), čia bus
i
surengta tam tikra ajutomobf42 13 16 0 2
AB R H E
lių paroda Apskričio piknikui
pirmos rungtynė.y Vyčių Chi tiko. Ta. diena, metiku buvo B.
Valiulis s s . ! . . . . 0 1 0 0
L. V. 16 kp.
garsinti, kuris įvyks rytoj,
eagos Lygos, t a i p 47 kps. ir 16 Kairis. Non* j? ? o;*r tik prak
Petrauskas s s . . 4 2
birž. 3 d., National darže, RiFriday p . . . . 2 1 0 0 0
3
3
Bukauskas 1 b . . 5
iš Chieagos. Laimėtojais pasi tikuoja, bet -jau pusėtinai ge
verside, 111.
PareAvicz e . 5 0 2 0 0
2
2,
Sapit (f Red.) 2 b 4
rodė 47 kuopa su 13 punktu, o rai svaidžia.
Geistina, kad kiekvienas va
Yotingratis 1 f 3 0 0 0 0
2
4
Kiškunas 3 b . . . . 5
.16 kp. tik su 1.
žiuoįantis' dalyvauti automo
Sekantį sekmadienį, birž. 3 Douglas e f . . 4 0 1 0 0
Mažintas c • • • • • • 5 2 3
iŠ ehieagienų pusės pasiro-Įd. L, V. 47 kuopa keliaus im- Pruskatis 1 b 4 0 1 0 0
bilių parodoje prisisodintų
5 0 1
<\:> gana silpni Žaidėjai, ypa- tis su 36 kp., \ Brigbton Slažas r f . . . . 4 0 0 0 0 Matonis e f
kuodaugiausia jaunimo alasui
Mickevičius
r
f
..
4
0
0
tingai mažai miklumo teparo- Park, Chicago.
daryti.
Muzkas 2 b . . 4, 0 0 0 1
Tad visados remkite savo lietuvių įstaiga?.
Norius 1 f
3 2 1
Basavieius 3 b 3 0 0 0 1
L. Vyčių Chieagos Apskričio
Sutraukime visus savo pinigus į savo Banką UNIVER
Norbutas 1 f . . . . 1 0 0
Urba s s . . . . 4 0 1 0 2
Valdyba.
SAL STATE BANK.
»
Krencius p
2 1 0 0
Sehulzman p . . 2 0 0 0 0
38 15 16 1
(J ai ite gauti šio Banko knygelė su $1.00.
L.
VYČIBT
CHI.
APSK.
Viso
35 1 5 0 4
PER ŠĮ BAtfKA
Waukeganas (3).
Ėaieball komandų domei.
WAUKEGANO JAUNAME
AB R II E
SIŲSKITE PINIGUS
L. Vyčių Chieagos Apskri
ČIŲ VYČIŲ 47 KP. SU
Veplys r f
3 1 1 0
Liepos 7 d. šiais metais naujausiu ir didžiausiu Kovai
LIETUVON
čio
Lygos
atstovij
reguliari*
PLIEKTA.
Povilauskas c f . . 2 0 0 0
j Mail Linijos laivu OHIO.
TIGIAU IR GERIAU
Petruška c f
1 0 0 0 mėnesinis susirinkimas įvyks
U Laivas OHIO yra naujausias, su patogiausiais įrengi
NUEINA '
Gegužio 30 d. "Deeoration! Kuzmickas s s . . 4 1 2 1 antradienio vakare, bn*ž. 5
mais ir tik ketvirta sykiu plaukiąs per vandenyną.
D a y " Šv. Antano, (Cicero) ty N o r k u j e
3 0
1 0 d. Dievo Apveizdos par. svet.,
Keliaujančiu reikalus iš Bostono ir New Yorko iki
mas važiavo į AYaukegana ir Butkus 1 f
.1 0 0 1 8 vai. vak. Sulyg konstituci
pat Kauno ypatiškai prižiūrės gabi ir intekminga lie
supliekė tenykščių Vyčių jau- P. Kuzmickai 1 f 1 0 0 0 jos kiekviena komanda turi
tuvaitė. Marijona Dusevičiutė, Lietuvių Prekybos Ben
namečių tymų. šv. Antano ty Palucis 1 b . . . . . . . 4 0 0 0 teisę siųsti tris atstovus su
drovės, Laivokorėių skyriaus darbininkė.
3 2 5 2 S. Halsted 8 t r . Chicago III.,'
mas gavo 15 išbėgimų, o Wau- Kairaitis 2 b . . . . 4 1 0 1 sprendžiamu balsu. Reikės ap
Dabar patogiausias laikas aplankyti savo Tėvyne Lie
keganas tik 3 išbėgimus. Šitas Kasiliauskas 3 b 3 0 1 1 tarti Vyčių tradicijinį išvažia
tuvą kuomet ji yra pilniausiame gražume.
žaidimas buvo septintas kuri .Jenevičius p . . . . 3 0 0 0 vimą, kaip mes jame dalyvau
Tam tikslui mes ir rengiame šią speeiale lietuviams
KAUNO OPEROS ARTISTU REPERTUARO DAINOS
Šv. Antano tymas laimėjo, o
27 3 fe 4 sime. Kiti svarbus reikalai ir
ekskursiją h\ patyrusia palydove. P-lė Dusevičiutė yra
gi * bus gvildenami.
dar nei vieno nepra!aim\jo.
S. P.
STASYS, solo pritarimu piano
50c.
amerikietė, metus laiko gyvenusi Lietuvoje ir su kelionės
Pr. J, Paliulis, pirm.
DUL DUL DŪDELĖ, solo
50c.
f
Krencius prieš AVaukeganiereikalais iš visų pusių a pripažinusi.
TRIO, OI NEVERK MOTUŠĖLE
$1.00
(Daugiau Sporto žinių yra
čius gavo 18 "strike outs", o L. VYČIŲ JAUN. SVAID.
KAD SKAUSMAS, baritonui
60č.
Važiuojantiems apsilankyti pagaminame sugrįžimui
2-me puslp.)
RATELIAI ORGANI
tedavė tik 5 " h i t s " . Tai bent
Taipgi galima jau gauti Šimkau^
dokumentus su kuriais į 6 m"nesiūs galės be jokiu kliuZUOJA
LYGĄ.
metimas. Juoz. Kiškunas iš
SILUETAI (22 kompozicijos- pianui) . . ;
75c
ėiu sugrįžti. Pasus ir vizas parūpiname. Klauskite tuoj
Harbin,
Mančiurijoj
yra
I
mušė svaidinį penkis sykius.
Kataliogas ant pareikalavimo. Adresuokite:
platesniu informacijų laiškais a r ypatiškai pas
Šeštadieny,], gegužio 26 d. dvidešimts keturi miltams ma- j
J i s gavo hvo singles, double ir
X. STRUMSKIS
Brooklyn, N. Y.
312 Milford Street
triple. Visi gerai mušė svai- Aušros Vartų par. svet. vak. lunai.
Įvyko pirmas -susirinkimas or
inj.
J . Jenevičius, AVaukegano ganizavimui L. Vyčių JaunaTurtas
414 Broadway
3313 So. Halsted St. Chicago, 111.
mečių
skyrių
svai.dininkų
rate
sviedėjas, net penkis mūsų
$14,000,000
So. Boston, Mass.
TeL Yards 6062
lių
j
L.
Vyrių
Chieagos
Apsk.
y.aidikus užgavo su svaidiniu,
Jaunamečių Svaidininkų Są
\
jungą (baseball lygą). Šiame
,
susirinkime dalyvavo penkių
REGULARIAI TAUPO IR
Chieagos kuopų jaunamečių
INVESTINA IŠMINTINGAI.
tymų atstovai: 4-tos, S-tonįlGV
tos, 24-tos in 36-tos.
A
Šiame sus-me <laug svarbiu
reikalų aptarta. Nors valdyba
dar galutinai netapo išrinkta,
bet nutarta kad lyga bus tvar
1900 BLUE ISLAND AVE V KAMPAS 19-TOS GAT.
koma ir visi reikalai atliekami
ILLINOIS
CHICAGO
per "board of directors", t.
y. kiekviena kuopa galės tu
KAPITALAS IR PERVIRŠIS
rėti joje du sprendžiamu bal
$ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
su.
Tas labai lengva sužinoti nuo savo bankiniko. Nei jokios mis

.»
-m

TURTAS

UNIVERSAL STATE BANKO
Jau Uiršija

$2.900.000.00

KELIAUK LIETUVON PER KLAIPĖDA SU
PALYDOVE

UNIVERSAL STATE BANK

LITHUANIAN SALES CORPORATION

•

•

TAUPUS ŽMOGUS

Kaip Bankai
Daro Savo
Investmentus?
terijos apie nėra.

Kaspar State Bank

Bet apgaulingi brokeriai pripasakoja visokių

nesąmonių apie banku uždarbius, faktas yra tas kad bile kas, kas
turi keletą šimtų dolierų gali investuoti savo piningus kaip ir bankas.
Pavyzdin: Bankai investuoja milijonus dolierių į Pirmus morgičius ir Pirmos Mortgage Auksinius bondsus. Kodėl tu negali to pa
daryti? Investmentai padaryti taip neprapuls kad pinigai duodami
apgaulingiem brokieram ir jų agentam.
Norint daugiau informacijų apie saugius investmentus ateikite mūsų bankon ir pasikalbėkite su ponais Grišium, Maciku ar
Sedemka.

PEOPLES

Del tolimesnio veikimo ir
sudarymui schedule šio sezo
no veikimui sekantis Jaun.
Svaidininkų
Sąjungos
sus- Narvs Federal Reserve *^
_mas įvyks šeštadieny j , birž. s
c
2 d. 7:30 vai. vak., Aušros
Vartų par. svet. Visos kuopos
turinčios Jaunamečių svaid.
ratelius pasiųskite po du at
stovus.
V. Andrijauskas.
L. V. Cli. Ap. Jaun. Sąj.
Organizatorius.

cE?House S°

^

~~*—"

~*~

"

Trisdešimts mėty Konservativiškai Vedamas Bankas

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj

24 KP. LAIMĖJO.

5TOCK YARD

STATE

DIDYSIS BANK AS ANT
Kampo 47 ir Ashland Ave.

BANK

Mi

\SP
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje
savo stiprumu ir geru patarnavimu.

.v

%

*fbTa°-

West Side. — Gegužio 30
d. prie 15-tos ir Mongan gvių susirėmė du L. Vyčių jau
nameeių svaidininkų tymu:
24 kuopa su 4 kp. Laimėjo 21
kp. tymas. Jis gavo 13 išbėgimų, o 4 kp. gtik 6. Abiejų ty
mų žaidėjai pasirodė miklus.
Gana gražiai žaidė.
24 kp. metikas buvo J . Ka
minskas, gaudytojas (— S. Va
las; 4 kp. metikas — Petro
nis, gaudytojas — Bereckis.
V. Andrijauskas.

•

PKARL QUEEN KONCERTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0
Musų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausių kainą, kur kitur taip
negausi. Mašįnėlhi laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų.

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO. HL
Telefonai BOULEVARD 7309

i

V

Šeštadienis Birželio 2,
*"1

.»""

" 'f

,

' '

. • • ' . '

D KA U G A S
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•

'

•

•
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-at-

mo, gegužinės. Visiems labaillhikės parapijų, esančių wz skambučio* gaus-dovarrur {Faipatiko buvęs išvažiavimas, to-J trijų keturių mylių. Suvažia- jgi, vyrai, miklinkit rankas, f
del nutarė ir antra surengti vc kuoną visi vaikšto ieško Visi įsigykit išanksto }- PtRKTL PARDUOTI AR MAI '& S i u s i u per duttlansius L i e t a i ?
NYTI VISADOS KREIPKITĖS , g v o s Bankus.
f
m
birž.
1
7d.
toj
pačioj
vietoj.
savo
gimirif^,
pažįstamų.
Po
žangos
bilietą
papiginta
kaina,
PAS MUS, TAS JUlfS BUS
. r > «• — • • > • • • • • • • • • • • • > ! • »
T j » • « % • • • • • ,, M I I H M I W
I
Padmtmu l ė l i š k u , dokumentus į
AMT KAUDPS.
Ęfmtarmmiu
f»ir|time
ir pardavė $
Komisija išrinko ir jau dar visam kiekvienas Veik vežimas nes pikniko dienoje prie darK JAUNIMO DARBUOTAS. rbuvo skaitytas.
g
C c i e namu, l»tu, ir farmų.
buojasi,
kad
jis
butų
pasek
#
turi savo kompanija Jauni-:žo bus brangesni.
••
Išduota įvairus raportai ir
M
Koresp. |.mas, , vaikinai ir mergaitės,
J
Ligi pasimatymo.
Cicero, HJ. — Gegužio 29 d. visi kuopos neikalai apsvarsty minga*.
X Užsiregistravęs Lietuvos atsto-I
—
vaikšto po miestelį, akimis
po gegužiniu, pamaldų, par. ta rimtai. Ant galo isrinkfrj
7t vybėje,
f
Rengimo Komisija.
mrvRi
USTŲVIO.
vieni
kitus
šaudo>
šypsomis
į
Taipg i užlaikau Draugo <iiąvefc. įvyko L. Vyžig 1,4 kp.darbininkus apskričio pikni
diiausio knygyno akyrių su dipažintį eina ir t. C Kiti, ypač
3E
^diiausiii
rinkinio knygomis. U£.
> mėn. sus-nias. Šį kartą jis bu- kui kuris įvyks 4bjirž. 3 d. Nat
\f
prenumeruoja
Draugą.
/vaikinai
apstoję barankų,
809
W,
35!li
Si.
Chicago
r
m
vo nešikai tiingas Kadangi nut. ional darže.
Atam, Ohio. - K'un. klab.|p i e r n į k U ) s a l d a i n i u vėžinius
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
Innoc Klimas
WL h m a a
PADAROM PIRKIMO IR PAR- % Jonas
rfcuštintakė. neatsilankė sosAnt pabaigos buvo išduotas M. Cibulskis pasišventusiai bengiasi kuodaugiausia: "pri-.
i
DAVIMO RAŽTUS,
ARKITEKTAS
Pasekmingai si«ii£iam pinigini ir i 14414 South Oalifomia A ve. IJ
man, todėl ir protokolas ne- ra)»rtas iš buvusio išvažiavj-'darbuojasi parapijei. D»ug k»|.sigrajyti", kad užtektų viIĮ
Tel. Lafayette 5976
% Parduodam LaivakortM. • _ n
r«l. Off. Humboldt 48If
>'«onai pagerino. Dabar, kad K o m s m e r g i n o m i < ) p r į e kuriu
Į K BU B B Mft§#§»»§»fiB g V;^^X>:;*
Res. Humboldt SS9t
tik tUR-tump lietuvį ,vargonin, ? k y s tr&m^
širdis nnksta
1263 N. Paulina St.
Ką tik gavome iš Lietuvos gražiais skuros apdarais
k> Mūsų choras nors ir p*. ^ yy&ių
Kftnp. MJlwankee Ąm,
chicagDS Apskri.
j r paauksuotais pakraščiais majdaknvgc.
Ohkmfo.
NAUDINGA YRA SKAITYTI PAGA|tSINIMUS
g.eda. neblogai, bet susideda iš hys k a s m e t r e n g i a m e t i n į
^
"MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTOMUS"
evetimteueių.
Svetimtautė r n i k a _ i ž v a 2 i a v j n u | i į kul .į
m i.1. •
=
Kaina
$2.25
margina pagroja ant vargo- •suvažiųoja žmonių iš visos
DRAUGAS *UB. CO.
( Tclefoaj|k« Boalcvard 4130
nų. Žmonės" norėtų išgirsti
2334 South Oakley Avenfee
.
Chicago, Illinois
Chicagos, ypač jaunimo, Šįmet
lietuviškų giemių. Čionai yra
teks išvažiavimas įvyks atei
A. Masalskis!
priaugančių vaiku. Reikėtų
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke.
nančią nedėlią, birž. 3 d. Na
Graborius
juos mokyti giedoti lietuviškai
Taupymo Account 'as šioj įstaigoj tai geriausias
tional darže,' Riverside, 111.
Patarnauju lai
dotuvėse j ves
Širdies Jėzaus ir Širdies Marijos ir tautiškų dainų. Užtad bū Šįmet Apskričio piknikas bus
investmentas, nes saugus nešiautis'gera nuošimti ir pil
tuvėse,
krikštyti i reikalingas lietuvis vargo
aėe Ir kituose
nai atsakantis savo vertė.
šaunesnis, įvaifresnis tuomi,
reikaluose. Kai
ninJuus,
kurs
galėtų
kiek
paLabai gražus paveikslai
kad be pačių chieagiecių jame
nos prieinamos.
' Account'us galima pradėti su $1,00 ir aukščiau.
vlirbėti ir kitur, reiškia algą
bus svečių iš apylinkės mies {3307 Auburn Ave. Chicago.
Rankomis išsiūtą.
Lietuviai klerkai Jums patarnaus.
/
galėtų imti iš parapijos ir iš
I
telių. Taigi šiemetinis pikni
11
kito darbo. Bet mu* klebonas
Dieviškoji Jėzaus Širdies, susimilk ant
kas visai bus! panašus, kaip
sako: kad sunku yra gauti
Šie paveikslai ką itk gauti iš Vokietijos.
Lietuvoje kurioje nors parapi
J
ger£
vargoninką.
Gal
su
laiku
PRANEŠIMAS
Po vieną perkant po $1.00 Abu paveikslų perkant ant
joj per atlaidus. Bus įvairių §
CICERO, ILL.
48 th Avenue and 25 th Place
20 metų p r l t y n - ^
koks ir atsiras.
maa plačiai pagar
progų dovanų gauti, kuriomis
syk, atiduodame ui $1.80
sėjęs fotografas A.
[ne vienas vaikinas galės ap
Nunešė pakrikštyti.
^S~^fc
Voitkevlffus pagrj9-o Iš Lietuvos Ir
DRAUGAS P0B. 0 0 .
dovanoti savo "dūšią". Be to,
B I T T E S S
savo
name 63fl W.JJi
<U»g. 15 d. tūlas bolševikėlis,
S A L U T A;.
18th St.. Chicago, •
kas
btus
seniausias,
kas
jau2334 South Oakley Avenue
Chica^o. Illinois.
nors netiki į Dievą, vienok sa111. atidarė plkčer-j!
Kas tas "Salutaras" Biten
niausiąs, kas aukščiausias, kas
C. pagal naujau
ris" per vienas? Yra tai gy
sios mados.
duolė sutaisyta per specialis
vo nesenai gimusią dukterį nu- J žemiausias, kas storiausias,
tus
;— chemikus, kuri suNepamlrfklt '•a-?!
nešę ir pakrikštijo pas lenkų w . p ] on iausais — visi gaus
drutina nervus, pagalbi ligo
viskio.
B
se skilvio, vidurių ir Žarnų,
j kunigą. Podės ir buvę bolsevi- dovanų. Taigi neveltui ir pat.- K Afi5xrt aasAUtafiAkJijs. s&t 11 a
ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
kai. Ir tokiu musy miestely y- išvažiavimas pavadintas links
dūrius, prašalina visus gesu«i
Ir išmatas nereikalingas žmo
H
UETUVYS oRABomvm
Phonc Cicero 8027
ra.
gaus
eystemai Ir priduoda
mybių, ir dovanu pikniku.
Kuomet JŪSŲ vaikučiai atliks pirma, kemuntja nepamirškit* nu
stiprų,
drutinanti veiksmą
siimti paveikslus,
Vargdienis.
jPrie slogos bus didelės var
kūno dalims, k a s veda prie
CICERO PHOTO STUDIO
tikros atgavimo sveikatos.
Į
žytinės. Kas vasirodys stip
P. PtTCKORICS
w
Mes esame išimtinai vieni
Cicero, 111.
1435 South 49 Ct.
riausias, reiškia kas daugiau
visoj Amerikoj ką rekomen
Taipgi duodu dovanas savo kostumeriama
duojame savo šaknis — liesia sykhį Jšmuš šlėgg iki
karstas kaipo geriausias gy

N'OREDAMI

LIETUVIAI AMERIKOJE i

II PINIGUS K i m i

BIONAS CO.

NOTABY PUBLIC

f

• •

—

M, E, ZAL00KAS

I

MES KVIEČIAME TAMISTA

L

•

4

CICERO#BANK

TĖVU ATYDAI

7

CHICAGOJE.

TAIP KAIP LIETUVOJB
PER ATLAIDUS.

Skaitykite "Draugo" apgarsinimus.

<

GEGUŽINĖS V1ESUL0S.

(A
<

Gegužinės viesulas tai pap
įspūdingi, masinantys f>una
siaiirinėj Ame
Lietuvoje atlaidai. Į juos su rast as dal
važiuoją žmonių iš visų apy- rikoj. Tuomet mes negalime

AMERIKOS DOLERIAI' n

nieko p a g e l t i .

BMltlencijos T e l . Ur«JAH%%k-|i 4%%1

Dr. S.YUCIUSD. C.Ph.C.J

Pastaruoju laiku mūsų biznis ant tiek išsitol

jog

pradėjome

išmokėti

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS
Bc Kjduollu, be ppermeijoH
Vai. 9-1; 5-8 P. M. Sventad. 9-13 |
1579 Mihvaukcc Avenue
Kanip. Robey Ir Nortli Ave.
11

Amerikoniškais doleriais

kiekviename pašte Lietuvoj, su mažu nuošimčiu, ir
pilna gvarancija laike 24—26 dienu, taipat ir per
telegrafe, laike 5 — 6 dieny.

,

v
Norintiems atsitraukti savo gimines arba pažįsta
mus,

AR TURI GDdlNIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON

taipgi važiuojantiems Lietuvon, klauskite pas

mus informacijų ypatiškai

Suvienytu Valstijų Konsulas Kati
ne dabar priima aplikacijas del
pasportų visų kitų metų "ąuotos.
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai s u
Cunard bilietais neturi laukt ilgai
|* del to, kad Cunard laivas aplei
džia Europą kas keUta dienų.
Cunard- Unija turi padarius «utart) Lietuvoje del pagelbėjimo pasažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dc.l to, kad priveda pasa|lerius prie pat laivo, šis patarnavi
mas, veltui.
Del tolesnių informacijų kreip
kitės pas bile laivų agentą, arba:
Cunard U n e ,
140 BT. Dearborn
St. Ohioago.

ir per laišką prisiysdami

krasos ženklelį del atsakymo. Gausite teisingas infor
macijas DYKAI.
Apdraudžiame nuo ugnies ir kity nelaimių.
Padarome įgaliojimus (davernastis), ir visus legališkus dokumentus, pirkime, pardavime, ir t. t
Registruotas notaras.
.

Visais reikalais kreipkitės pas

901 W. 33rrf Str.
Tilefonas
- •

Yards 4669
•f^r

Chicago, Illinois.
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PRADŽIA

1 VAIi.

Oms labai greitai mainėsi.
Mes žinome, kad viduriniuose
ligose galima sau pa5*»;elfeėti
riiat, ka<l tunt^J*" Triner's
Litter Vyn§, jis £traJ išvalo

¥J

.,

'

įi

J

- . -

IR

i

i

«

I

, SALUTARAS DRUG & CHEMICAL 0 0 . , Inc.
1707 So. Halsted Street
Chicago, Illinois,
S A L U T A R A S
B I T T E E S

f

Mes tikime turėti truku
mų šį rudeni del namu ap
šildymo reikmenų. Užtat
pasirūpinkite . iš anksto.
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigu.

a=K

NUSIMINĘS

Levy & Company

•

.STANI.JBY P.
IvTĄftynrA

vr-^

jGRADORll H m
įBaLssuiaotoJas
Turlų automo- i
billus
visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

ĮŽANGA 50C YPATAI.

3310 Anbam
^Ave. Chicago.

ui

M >

\

Mes' taipgi turime visą
prirengimą del pluminimo
(plumbing) labai žemomis
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam* Jei nebu
site užganėdintas; mes su
grąžinsime jums pinigus
arba apmainysime materijolą bile kada. Tai yra mū
sų motto biznyje.

11S8
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[Jeigu Manot (vesti j Savo Namus Apsišildimą,
Darykit Tai Greit kol Mušu Stakas Yra Pilnas

=

•

muzika. J. Pocxaus Syncopating" Orkestrą.
Paimkite bile karą iki Archer Ave., pžfkui Areher-Cicero iki galui. Gį ten aiemt;
Johet karai kurie davėž iki daržui. !
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vidurius i"r priduoda apetittj.
Triners Linimentas labai ge
ras vartoti Triners Cougb Se
dative jis tuojau.i pagelbės.
Bveikata ta* žiniiįiHu^ bran
giausias turtas ir vieninnėlis
turtas kurį kiekvienas Smogus
tiokšta. Užtatgi kiekviena .^ei
iiivna turėtų t^ovo namuose tu
i>'>i \-isas Triners gyduole^.
IŪVO aptiekoiius
turi piln«rti
bituką, įsigyk ja> tuojuus^

LIGONIS

TKTTT

p

K a p o patirta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj Amerikoj, bet taipgi ir Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysite klai
dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios.
Reikalaukite savo aptlekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki
te tešlai iš mūsų.

ko nedaro" sakė Mark IVain

Brighton Parko Liet. A. & B. Kliubo
NĘPŽLIOJ BIRŽELIO (JtfffU) 3 1923 M. Jųttice Park LWi«
f Archer & Keene Are., Wlllaw SpriBgs, IU.
Pl

S. D. LACHAVVICZ
Telefonas Cnnal 1271—2lt9
3114 YV. asrd Flace
Cnica«o/DL

Gauk patarimą fX.ro Van Palng, Specialisto kuris su
pranta, tavo stovį ir kuris pa tars tau kaip paatgelbėti
Norint išsigydyti reikia
rasti Ilgos PRIEŽASTĮ.
Pasitark
su daktaru
kiuris
turi
ilgų me
tų prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave
gerai išegsamln uoja.
Tavo kraujas ir šlapumas turi būti egzeminuojamas
mikroskopu. Jeigu kenti ftuo Chrcttriskų Ligų arba silp
numo lytišku Ilgų ar ušsinuodijimo kraujo, tau reika
lingas specialls gydimas. Serum Elektra.
DK. J. VAN PAING
^
Ofisas Ir Laboratorija
^^
Valandos | t išryto iki 8 vai. vakare
8101 South Halsted M.
Telefonas Ynrds 1119

M E T I N I Š I? i K N
— Rengiamas

džiasi ant oro, bet niekas ni«-

i
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V i.si .skun
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Paul Baltutis and Company

<<r r

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mauo
darbu busite užganėdinti.
>

duoles. Tai drystarae atsaky
ti kad mes . esame Šaltines
sveikatos.

Kampas 22-ros ir State Str,
^-

TeL Calumet

i fio? ^

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
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LABDARIŲ IŠVAŽIAVIMAS VISI RENGIASI PRIE PIKs NIKO.
Birž. 10 d. National darže*,
u
Roseiand.
-—
Mūsų
parapija
Kiverside, įvyks Labd. Saj.
piknikas. Nepamirškite įsigy rengiasi prie savo pikniko, kif
ti tikietus ir atvažiuoti su sa- ris šįmet bus birželio 17 d.
l

CJardner's Parke. Komitetai ir
vo draugais ir draugėmis.
klebonas darbuojasi, kad pikNašlaitis. i nika^j turėta pilną pasisekimą.
NORTH SIDĖS 2IK2LĖS.
•Piknike bus visokių įvainmių:
Iškilmės.
dainų, šokių su dovanomis,
Sekmadiervyj, birž. 3 d. 8 vai. visokių užkandžių, žaislų, lenk
ryte, Šv. Mykolo parap. i irmn tynių ir tt. Parapijonai taip
kartą šv. Komunija, priims 24 gi jau teiraujasi apie* busimą.'
vaikučiai. Per suma bus Die pikniką ir žada visomis pajė
gomis jį remti.
Rep.
vo Kūno procesija.
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ IŠ
VAŽIAVIMAS.

Vakaras.
Birž. 24 d. I*. Mykolo pa
rap. svet. bus mokslo metų
užbaigimo vakaras. &iais mo
tais baigia mokslą gražus merfftičių ir bernelių būrelis. Kaikuuie .<ieks ir aukštesnio mok
slo.

Brighton Park. — Sekm.
birž. 3 d. Manąuette Parke,
šalip 8v. Kazimiero Vienaolvno, Šv. .Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Dr-jos 6 skyrius tu
r s savo išvažiavimą. Pirmas
Parapijos pramoga.
būrys važiuojančių susirinks
sv. Mykolo parap. rengia Nek. Pras. P &v. parap. svet.
puikų pikniką liepom 29 d. j n v a l Tyii7 antrai būrys 2
Polonia (Jrove, jeffersdh Par- U . a l
^
*ir vį„
piet
Visi
Northsidiet—
ke.
sos, kurie važiuosite, ar su
pirmu, ar su antru buriu, pra
ĮDOMU DALYVAUTI.
šomi susirinkti laiku. Narės ir
Town of Lake. — Rytoj, bir^ Dr-jos prvieteliai-ės kviečiami
3 d. įvyksta mūsų parapijos skaitlingai dalyvauti išvažia
vakarieuė su įvairia programa, vime.
Koni.
v. Letukienės svetaiiu je. 4,V>!;
So. AVood St. Pradžia 5 vai.
vakare. Re to, kas muš f&VL*
AUKOS ŠV. KAZIMIERO
didelę dovaną. Bengšjai fo la
SESERŲ KOPLYČIAI.
pastangas, idant vakarienė Inu
tų tinkamai priruoštu. Įdomu Aukos prisiųstas nuo bal. 22
dalyvauti.
Tyla.

VAJUS,

Telefonas

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos nariai
Tel.

BKd. ~ 7042

Boulevard

^ Y I ; ^ ! . !

»0. ASHLAND
AVENUE
arti 47-tos
Gatvė*
Valandos: n u o » ryto iki 9 rak.

1939

Dr.S.ABrenza

"ii DR. MAURICEKAHN
4iVT>VTOJAM IR OB1RUROA1
N

geredomls nuo 4 iki » vakarą, j

A ve.

3107 So. Morgan Street
CHIOAOO, tLumon

DE. A. J. KARAUU8
Lietuvis Gydytojai
3303 South Morgan Street
Chieago, 111.

DR. A, L YOŠKA
1900 So. Halsted Btr
VeL Oannl U I S
Ofiso val.: K ryto Iki II po e4«A
I iki 7 vai vakaro.
vai.: I iki 4 po platų,
4199 Arcfcer Ave.
TaL Laiayetts ••»»
. .
•'
a_.
-

• • -
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Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

• » • •

SPECUAIJSTAS
Džiovų. Moterų Ir Vyrų L%ų)
Vai.: ryto nuo 10 — 11: nuo t — I
po pietų: nuo T—t:tt vakarą.
Nsdėiiomla: 10 lkl 1.
Telefonas Dreiel t t t t
— — —— — — — —

-j -

IMI goatk Halsted Btreet
ralandos: l t lkl I I r*to^ 1 lkl 4
po pietų: t lkl t

Rezid. tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9693

Tai. Btvd. 60M. Nakt. Canal 8118

Dr. A. k R0TH

J) r . V. A. ŠIMKUS
S 2 t l So. Halsted St., Chieago
Valandos: Nuo 10 lkl 11 diena,
n u o i — j po pietų, nuo 4^-9 vak.
Nedt-Įlomis 10 iki 12 diena.
K —

L

Dr, M, Strikol'is i
Lietuvis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avenue
Tel. Boalevard 7820
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki i
Ned. 10 iki 12
Namai: t * 4 i So. Albany Aveame
Tel. Prospect 1930
Val. : pagal sutartį.

yra Visų

ftventų

pa*,

RI'SAS OYDVTOJAI k
CHIRURGAU
tpedaUstas Moteriškų, V y r ė k i
Valkų) to T!S« ckrooliM U*+
Ofisas: 8SS& S. Halsted St.
Vai.: l t — U ryto: t — • Pt
piet. T—K vak. Ned. 1 9 — 1 1 d.
Res. 1159 Indlf^endence Blvd
Chlcago.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS

4442 So. Western Ave.
Telef. Lafayette

m m m m * iJP » *"
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Nusiunčia
— per —
Tiesiogini Suaisiekymą
Doltriaia ir Litait
Pigiausiai ir Greičiausiai.
Visuomet Siųskita per

IŠGARUODINTAS PlENAS

CEHTRAL MiHUFACTURIHG
DISTRICT BARK

nekainiuoja dauginai kaip kiti paprastos njšics pie
nai; bet turi už savęs tyrumo, šviežumo ir gerumo
gvarantija* kuriį Borden palaikė nuo 1857.

L112 W . 35 t h S t . Chieago.
T u r t a i virt $7,000,000:00

20 m ejtu
t prityrimo

Vienas iš parankumų vartojime Bordeno
Išjaruodinto Pieno yra kad goMt pirkt bi
le -kaičių blėšinių ir tjurėt vartojimui kada,
norit. Ncsurugs^atdaroje Mėsinėje, nepai
sant koksai oras.

SIMPTOMAI PAREISR1A
Aklg UsjM
Ar jums skauda galva?
Ar Jūsų akys ašaroja?
Ar yra į d e g t o s ?
Degina ar nležU?
Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip Ir plukancins
taikus ?
Ar atmintis po truput) mažėja?
Ar akys opios Šviesai?
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky
se*?
Ar yra balta dėm* ant voku?
Ar turit katarakta? •
'
Ar turi žvairas akis?

vV

%s
a-o
v-^;

k o p i m e k u r reikalaujama smetbna, varto

kit neatskiesU. Tokiu būdu turėsit gar
džius maistingas valgiui pigia Kaina.

J O H N J. S M E T A N A
AKriflU SPECIALISTAS
1891 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatvAs
Ant trečio augšto virt Tlatto aptlekoe. kambariai \JL. 1S. K ir 17.
Valandos nuo I ryto lkl 9 vakare.
Septlntadlenials 9 r. lkl IX dienos.

Laikykit pieną ant ledo, jei atdaras Bordeno
Isganiodmtas Pienas yra lengviau užlaikomas
negu paprastas pienas, bet visgi nebuna švie
žus per ilga laiką po atidarymui blėšinės.

..«•.

m8&
SS!

ig rollege
illne Ik
•407 W
Telefonas Seeley 1S4S
Moko Siuvimo. Pstternų ktr
plmo, Deslgnlns
blsnlui Ir na
mama,
Vietos duodama
lykal
Diplomai,
Mokslas lengvais at
moksimais
Klesoe dienomis k
»akarais
Reikalaukit
knygelės
Bisnlo ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisymą. Norint tnformaeljv
rašykite ar talefonunkitą.
SARA P A T Į S , pirm.

9vrdi Cit t
Vartdkit Bordeno Išgaruodinta Pieną vie!»j brangios Smetonos kavai. Yra geresnis
aogu pienas ir pigesnis negu smetona.

MltK

M O K Y K I S GERO

| *

NORTH 8IDE. — Blr*. 3 d., tuoj
po^ pamaldų, par. svet., įvyks Labd.
Sąj. svarbus susirinkimas. Visi na
riai susirinkite. Turime daug svar
bių reikalų aptarimui. Teiksitės užsi
mokėti mėnesines duokles tio kurie
esate atsilikę.
Bltamas, rast.

D-ro RAČKAU6 IŠRADIMAS.

/

CICERO, ILL. — Sekm. birž. 3 d.
tuoj po sumos, Šv. Antano par. mo
kykloj, įvyks
Giedrtainkų 16 kp.
svarbus susirinkimas.
Valdyba.

'

••

i

^ "•'SvvecTCNto

Del paprasto kepimo su pienu, atskieskit
Bordeno Išgaituodintą Pieną lygia dalimi
vandens ir vartokit kaip pieną.

—»*^>p••»

AKITJ H F K C I A U S T A S

Palengvins ritu
aklų
templms
kas yra prisžas
Umi skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptamtmo. nervo*
tuma, skaudancJui Ir užsidegusiu*
karščiu akly kreivos akys katerakto. nemlegio; netikras akis ladedam
Daroma* egsamlnas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite agvo re.
gėjlmo ir saikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 'lt lkl 8 vakaro
Nedėllomls nuo 10, lkl t val. vakarą »

1546 W. 47 S t ir Asiiland Av. i

1
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PLAUKAMS,
Tlo valata! tai nėra kokia patentuo
ti bumbukal, bat daromi po priežiūra
D-ro Račkaua Ir Jla Taikia ant plauĄ kų ttat katp:

1)-Lžrrtuša mikrobus, korte ėda
plauko šaknis.
2)-Sustiprina plaukų šaknis.
3)Išjudlna kraują gal ros skalpoje
ir priduoda plaukams daug gy
vumo Ir Jlegu.
4)-Sustabdo plauko slinkimą.
5)-Augina plaukus.

Kurie nori gauti tų vaisto; tai ta
rt prisiųsti BU laiiku: — savo afntt*.
keletą nuellnkuslų plauką ir paiymstl ar tie plaukai rra nuolat aaual ar
riebus, ir ar yra pleiskanų. 8ių vai
stų aptirkoae atgs—1». Kraipkitiaa Ua«log prie mūsų FIRMOS.
KAINA 16.00 v i vaistas Ir a i pan tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug
žmonių mums dekavoja.
Paigtis ' s t v
skite si u o adresu:
DR. RAOKV8 Medicinai labaratary,
1411 8o. 50th A»e.,
O c e r o , IU.

Jei norit dažinot kaip kept su Borde
no ISgaruodintu Pienu, iSpildykit ku
poną, paženklinant kokias, pamokas
norit ir mes pasiųsim visai dovanai.

Tel. Lafayette 4224

PLUMB1N6
Kaipo lletuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kuogertausia.
M. YUSKA
' 8228 West M-th Street
»-'-.

THE BORDEN

COMPANY

B o r d e n Bldg.

ficrjz/eitJ

N e w York

Chieago Office: 510 N . Dearborn S t .
Telephone Dearborn 3105

UNSVVEETENED

Dr. 0 . VAITUSH. 0. D.
Lrerr^t

Ilga laiką Dr. Račkua galvojo, tra
si, itrado ir iiband* getiauaiu* vaiattu

\

NORTH SIDE. — Lietuvių Politi
nio Kliubo pusmetinis susirinkimas j vyks pirmadieny, birt. (June) 4 d..
7r^0 vai. Vak., bažnytinėj svetainėj.
Visi nariai būtinai malonėkit pribūti,
nes yra daug svarbių 4a*ykų aptariPiui. Taipat x norintys prisirašyti prie
šito kliubo yra užkviečiami. Rast.

'"'

AMATO

kuris moka nuo 135 iki $50 savai
tėj Kirpėjai, Kisenin Ir ir llningo
dirbėjai. Kotg Presseriai ir elektra
siuvamų maJMnų operatoriai. Leng
va išmokti, diena ar vakarais, ge
rai apmokama
JOS. F. KASNICKA, Principal
MASTER TA1LORING SCHOOL
l»0North State Street
Kamp. tiakc Str. 4 flopr.

^'.•

dr-

S. L. R. K. A. Chi<?agos ir
apylinkės Apskričio svarbus
susivažiavimas įvvks Aušros
Vartų par. salė] (2323 W. 2ėJ
•PI. Chieago, 111,) 3 d. birž. 3:30
Į val. po cietų. Visos kuopos pri
klausančios prie šio Apskričio
malonėkite kuoskaitlrngiausia
prisiųsti atstovų j šį suvažia
vimą. Kuopoms, kurioms jau
nebebūtų gulima išrinkti dele
gatus, f ai tegu jų valdybos atsilankor
Ap«k. rast. P. Gritėnas.

S|
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PINIGUS LIETUVON

CHICAOOS VYCIIJ KUOPŲ- IR
NARIU DOMEI. — iiuomi prai*j*ame, kad lalkanties Apskričio nutari
mo, viąų paimtų pardavinėti pikui-,
ko serijų galai ir pinigai turi būti
sugrąžinti kuopų valdyboms arba jų
Įgaliotiems nariams, kurie
kuopose
tas serijas išdavinėjo, ne vėliau, kaip
prieš pikniko diena, gi kuopų vaidy
bos arba jų {galioti nariai tuos galus
ir pinigus turi būtinai gražinti Apskr.
pikniko rengimo komisijai nedėlioj, t.
y. pikniko dienoje. National darie.
Sykiu pabreŪame> kad pikniko,
rengimo komisija priims, tiktai pilnas
parduotas ar neparduotas
serijas.
Taigi kurie Juri pardavę vieną, kitą
bilietą, prašomi pasistengti parduoti
ir likusius. Tai pažymime defto, kad
išvengus bereikalingo darbo — skai
čiavimo, kurio komiai;'/ ir be to n/, i
ligi kaklo.
,
Apskričio valdyba ir k<nnlsija
piknikui rengti.

Perkėlė savo ofisą po nameli n
' A
7 M SO.
»U-% ASHLAND
AUMf.AN
472t
AVKVUB

!

.

AMŽINOJO ROŽANČIAUS APS
KRIČIO susirinkimas yra šaukiamas
rytoj, biri. 3 U., 3:80 vai. po pietų,
Šv. Kryžiaus parap. mokyklos kam
baryj©. Town of Lakę. Turime keietą neaiškių dalykų, šiame
sus-me
manome Juos išsiaiškinti. Skyrių iš
rinkti atstovai bei pačios valdybos
teiksitės suvažiuoti. Sus-me dalyvaus
gerb. kun. A. C. Martinkus, apskričio
dvasios vadas.
V. A. Galiia itė, apskr. pirm.

DR. CHARLES SEGAL

Vak, C*«*l 1*1» j [.

DR. P. Z. ZALATORIS į

»

' I

prltalsymo mene

S U S . L . R. K . A . C H I C A O O S
A P S K R . K P . ErOMEI.

•••-«
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1,—be peilio,
i, >be krnujo,
S t —be marinimo,
t,—oe skausmo,
t,—be Jokio pavojaus sveikatai.]
Po operacijos, pacljentas gali tuoj]
eiti i darbą, gali tuoj valgyti; dai-j
nlnlnkų balsas tampa malonesnis.!
visa sve<kata geresnė. Kuriems Iš-J
Hėmlau tonsllua, yra pilnai užganė-!
dintl.
Ligonlns su {vairiomis ligoi
prijirau: —
Kasdien nuo t vai. po platų Iki]
9 vai. vakare.
Nedėliotais Ir šaradomis oflsas|
uždarytas.
*
DR. AL. M. RAČKT78,
QYl>YTOJA«, CHIRURGAS IR
OB8TETRULA^,
1411 So. ROth Are.
Cicero, ui.

TeL Boulevard 1499

K

^

•.

MARQrETTE PARK. — Labd
] Sąj. 23 kuopos susirinkimas įvyks
sekm. 3 d. birž. 3 vai. po pietų, šv.
S | Kasimiero svetainėje, prie 67 ir Talman ave. Prašome skaitlingai susi
rinkti. Yra daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Taipogi meldžiami ateiti
naujų prisirašyti.
Valdyba.

TibHliiBslMiis ilkilo priamoiemts:

i

—

W

'

2

IlTiTTOlfsiLUS

Telefonas Tardą &OS2
Valandos — • Iki U » *f**
po p u t ų f Iki • rmk, Padellomls
ofisas uždarytas.

^^

m • • ^ • • • » I ^ M

'

PRANEŠIMAI.

1

HedAHorols; n u t t V. ryto lkl
t r a L po piatn.
»»m

N

ja. Gera draugija yra geriausias drau
gas ligoje ir nelaimėje. Valdyba.

a — l t v. ryto, 1 — • Ir T—t T. *.
t — —

Į

3K

iki 29 d.
Ponia Stalilionė,
Ąrighton
Park $100.00
Narė Rėmėjų Skyriaus, Town
i of Lake $100.00
Ona Sambąrienė, Town of
Lake $100.00
Ant. ir Ieva Kazlauskai, Town
of Lake $100.00
N. N. $26.00
Ponia Stampelienė $10.00
Ant. Butkus, Monongahela,
Pa. $5.00
Šv. Juozapo Dr-ja, North Side
$10.00
Aukos lietuvių iš Hoinestead,
Pa. $200.00
Viso $641,00
>
Pirmiau pagarsinta $13,192.95
Viso $13.833.95.
Šu. Kazimiero •Seserys.

rim<*Ja.uaiy

Tcl. Yartte 0994
Tel. Var«t M M

orieo VAI*;

Dr. M- Stupnicki

iii II

— — U i — — * — * — — I — '

BHIDGEPORTAS. — Visų ftventų
paselpint^s dr-jos
prieš pusmetinis
susirinkimas įvyks sekmadieny, biri.
3 d. 1 vai. po pietų. Sv. Jurgio pa
rap. svet.. Vyčių kambaryje. Vist
nariai mnlrmėktte atsilankyti, nes yra svarbių dalykų aptarluui. Norin
tieji prisirašyti prie šios dr-jos tai
pogi yra kviečiami atsilankyti, nes
kuris turi gerų draugų tai laimin
gas. Geroje draugijoje geri ir drau
gai. Viena iš gyviausiu, geriausių ir

4608 So. ^Ashland Avcirue
Chieago. III.
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po
\ piet iki 3 po piet; 6:30 vak. iki
a:30 vak.
* afr»-— •*» • • » • • » — • * • - • • • -

4G31 S o . A.slilaml

x=

TQWN O F L \ K E . — Sv. Agotos,
Mot. ir Merg. Dr-Ja laikys prieš pusmatini susirinkimą sekm. birž. 3 -d.
2 vai. po pietų, šv. Kryžiaus par.
— - - X svet., prie 46-tos ir \Vbod g-vių. Vi
sos "narės susirinkite, nes yra svar
bių reikalų aptarimui.
Valdyba.

!

4712

I II
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CHICAGOJE.
>«w

WA M

KUPONAS.

«

Mėsa
Pyragai
Pajai
Pudingai

Duona
Saldainiai
žuvis
iPadažalas

KAS PRISIUS MUMS
savo tikrą adresą; ir pprą ad
resų savo pažįstamų; ir pas
tos markių už 2 centu, — tas
gaus naudingą knygute
BRANGINKITE SAVO
SVEIKATA

Znpė
VARDAS
ADRESAS
< Uthuanian )

Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al.
M. Račkus. Ta knygutė sučėdys įums turto.
Kreipkitės šiuo adresu:
DR. AL. M. RAčKUS
'
Medicinai Laboratoriei
1411 So. 50-th ĄTe.
Cicero, UI,

' * • •

tems

Šeštadienis Birželio 2, 1923

D B AU6 A S
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-

PIRMAS LINKSMYBIŲ" IR DOVANŲ

€

G ROVĖ

Riverside, Illinois

[i

Pradžia 11 vai. ryte

y

*ąfcr**

J

*d®**
f'-'M^St*^'^

&fa

&Ą#j

\jc/y&£}c/+i

Programoj dalyvaus Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskričio Choras, Liet. Vyčių Baseball Lyga, B a - Į

ilgia —

I

seball los 4 ir 5 kuopos komandos. Dovanos bus duodamos už'įvairias lenktynes didžiausiam, m a - g

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskritys

ziausiam, storiausiam, ploniausiam, seniausiam, jauniausiam vyram ir moterim ar merginom; už slė- H
. Bus virtuvė, bufetas ir Ice Crea/n Parlor. Šokiams ^riež didžiausias benas.
gos mušimą.
Kviečia visus
LIET. VYČIU CHICAGOS APSKRITYS.

ioj, Birželio--June 3 d. 1923 m
fį*|\»*

f^lO

PRANEŠA, STREIKAS
NEIŠ VENGTINAS.

tas, kitas — pavojingai su
keistas.

Darbininkai laikosi savo
pozicijos. •

REIKALINGI VYRAI.
kurie norėtų dirbti fandrėj ir tuo
pačiu laiku mokytis. Pradės kaipo
leiberiai paskui kaipo pagelbininkai
ir bus pakelti sulygr gabumu.
Atsišaukite

IŠ DIEVO APVEIZDOS
KOLONIJOS.

B R I G H TO N P A R K I E Č I Ų

PIKNIKAS

RENGIAMAS

Liet.Vyčiu 36-tos Kuopos ir Šv. Agnietės Choro
NEDEUOJ,. BIRŽELIO (JUNE) 10 D., 1923 M.
Bažnytiniam Darže, Fairfield Ave. ir 4 4 Gatvės

LINK BELT CO.

329 West 39-th Str.
Nieko gera nėra iš konfe
Viskas o. k.
. Nepaprastas sujudimas ten bus: žemė drebės nuo šokių ir geriausio beno, jaunikaičių širdis alps nuo skaisčių mer
2 blokus j vakarus tmo \Ventworth
rencijų miesto majoro su gatgelių, vyrai ir moterys eis į lenktynes, visi seniai šoks džika ir t. t. ir t. t. Visus Lietuvius kviečia kuoskaitlngiausiai
Avemfe.
Pereitii sekmadienį pikniveHarių bendrovės viršinin
KOMITETAS.
atsilankyti.
• ChlcOffo, III.
kas
erai
av ko
I r oras
S
P ^ kais ir su gatvekarių konduk»,!•,„ rpuikus,' ir *
įvairybių
torių ir motormenų
unfjos
J * ipilna,
y ir
REIKALINGI
PARSIDUODA čeveryku taisymo,
niDnAinun
* xrm T> A TVT» A i m m T r\m A O
- .v. .
I žmonių daugvrii buvo. Visi
UETUVIAI ADVOKATAI
Sapa. elektra varomos mašinos. Vie- 1
* * * PARDAVIMO namas su . , A N T P A R D A V I M O L O T A S ,
15 metų. Jeigu per. ™ * l » « « randos .po a kambarius , g e g t a a n U 0 L e a v i t t g a t v ė s a n t
viršaičiais.
* •©. r~
Fabriko leiberiai. Darbas pas ta iSdirbta i ver
*
.,AAnn
r>-~*.. i , ^ 4 i 1 po 4 kambarius, jeigu : mėnesi n * ,
•
• »• i • •
J
uBendroves
i . sulai
v , • *•
•
„
žymesnieji
aštuoniolikieeiai
tiesiog OQ
sa- *
tovus geros darįo sąlygos.
savaitę suvirs $100.00 Parduodu P*" | 1 1 0 . 0 0 . Kama $ U ,000. Auna.s ran- 24-t0S, g e r o j a p i e l i n k e i — p a r MĘjg
PI
Atsišaukite:
ko, kad jie negali didinti už- ^ l ^ a v o . J * tarpe dau*g brzTet.
Dearbonu
9057
Atsišaukite
siai uiut kad vaiuioju Jetuvon. | dasl ^
^ ^ a p g V v o m o j v i e . duosiu pigiai. Atsišaukite pa.,
n w n
kur
savininką:
Girdi,
bendrovei
*
°
biznieriai
yra
j
toj.
Atsišaukite
pas savininkę*
liiokesnio.
,
S.
VIRKtTtS
t e n l rmzilis
Urbonąvidia.
VINC. I>1 BlFI
HYDRO STONE CORP.
geras... Atsibutų saužudybė. Nes ir šian- I ~
22! O West 19th< fc»r.
219 W. 67-th Str.
(J»l(«go, 111
1915 West 23rd Str.
l a n k ė 8ve
tai at i š Cicero
Tel. t'aual 09«0.
5821
W.
66-th
St.
pajamomis
**»
P
'
"
die gaunamomis
ANT PARDAVIMO
} Towu of Lake, Bridgeporto ir;
(Cleariag)
ADVOKATAS
**>s aprūpinama reikalus.
Dry Goods krautuvė, biznis Išdir
ANT PARDAVIMO natrjas dviejų , KITRIE NORITE JSIGYTI NAMĄ
kitur.
Vi(iurmie»tn
Ofisas
btas ver 15 metg, stock'as gražu:? ir flaty namas po 1 ir 6 kambarius, matykite kaip namas yra statomas,
Anot viršininkų, bendrovė
M
iKoom
1726
Cbitago
TtfmpJe Bldg.
švarus "fixture's
geri, 4 kambarini
štymų šildomas arU C3-č1os ir Sacra- M e g 8 f a t o n m i 2 0 mūriniu namg po
j
MOTEĘŲ
—
MERGINŲ
pagyvenimui už preinama kaina -Įtutinka su darbininkų atsto
Ir vėl rengiasi.
7 7 W . Washington St.
_, . .
leas'as. Turiu parduoti iŠ priežas nvento Ave. Atsišaukite pas savininką _ , „ .
ir
REIKALINGOS
4
merginos
.
5
ir
5
ir
po
6
ir
6
kambarius,
visas
j u s tarti* visokiais reikalais.
ties ligos. Priimsiu sąžininga pasiū
OFISAS
CICERO
JOS. KRAL
ažo'o trimaa tailos maudynėse ir vi| 5 f t 5 j ^ 49.tj Court
i Tai buvo parapijos rengia- j ar moterys kurios norėtų tapti lymą. Gera vieta lietuviui p»4.»ryti
. . . . . ^ _. —
».-.'si vėliausios mados parankumai. Ge- M PancdėMo, Sere<lo ir Pėtnyėlofi vak.
Bet užmakesnio klausimu ne
i
mas piknikas. Bet draugijos "nurses" slaugytojoms 2 metų biznis.
2444 \ * . «7 «t. Tel. Prospcct 1364
»,_. ^ Jir> __. ,«,<,
ltM
gali but jokių derybų.
MKS. A. JOHN •
; riausia,
kad
patys
pamatytumėt,
mes
m
- «-,<^"J ov*»
0
ai }
ime
ir
gatavų
tokių
namų.
iVeta
1
' taipat
nesnaudžia. 'Jos sku-'«ziaus
j g " * įturi
" į būti
* * " užbaigę
S f i * ! ^pradi? '
i turir"~ *~ —»*«.»" »«ui.. «r, m ., IVMO : »<*^
"* ""
Tuotarpu unijos viršaičiai
**»»»»»--?g
4312 W 14th Str.
Cicero, 111. BARGENAS PAS J. KLIMĄ lietuviams gerai žinoma tarpe 65 ir Į £
mokykla; kambarys, val- Telefonas Cicero 4048
Didelis bargenas, medinis ant dvie 66 Str. ant Rockwell ir Tolman ave.
tvirtina, kad darbininkams botai rengiasi prie naujos ne
1
pramogos.
Draugijų p i k n i - ^ knygos ir uniforma duojų pagyvenimų namas 6x4 kambarių Parduosim ar mainysim ant senesnių
įK-ui
PARDUOSIU saldainių
Hrautuvę
užmokesnio klausimas y r a r; . , į.
,
£
I
dama,
apart
to
$;>.00
i
mėnesi
nn
eektru, vanos, cementuotas gara- namų ar lotų.
ADVOKATAS
arba mainysiu ant -namo ar loto, džius del dviejų karų, stiliuotas vorkas
įvyks
liepos
22
d.
Pama!H okinanties. Atsišaukite:
(Buv.
Vilniaus
ir Kauno Apygar
svarbiausias
reikalas. Tą,
randasi geroj" lietuvių apgyventoj vie čius, randos neša $60.00 i mėnesj
ST.
PAUL'S
HOSPITAL
dų
Teismo
Teisėjas)
JOKANTAS feROS.
toj. Atsišaukite i» duokite teisingu vienas blokas nuo VVestern Bulvaro
klausimų darbininkai stato pi- tvsime.
Veda
bylas
visuose
Teismuose.
828 W. 35-th Place
ir
tarp
40-tos.
$550,00.
Atsišaukite
Padaro
visokius
dokumentus
Verst
aminų
Augustas,
pasiųlyma, jiegu bu,s prieinamas su
rmon vieton. 10 centų daugreit.
Duoda Lietuvos teisiu -fmtarimus.
tiksiu.
4138
Archer
Ave.
3112 S. Malsted St..
Chieago.
I
giaii6 valandoje ir viskas.
€34 West !£th Str.
Medinis, ant dviejų labų namas:
Tclephone Yards 2300
elektra ir vana ant pirmų lubų po Tel. Lafayette 7674
Streikų gali sulaikyti tik NĖRA PIENO, NĖRA ŽMO
7x7 kambarius ant stulpų su base—
GAUS.
pačių darbininkų pasipriešini
mentu tik $5000.00
S. W. B A N E S
By C. HOUSTON GOUDI8S
mas streikui. Pirmadienį vaADVOKATAS
Medinis vieno pagyvenimo namas,
Leidėjas
v
aukštu
basementu,
4
kambarių,
elek
7f»
W
. M o n r o e Street
PIRK LOTĄ
kare
darbininkai
balsUOS ^ublisher, The Forecast. America's
ANT PARDAVIMO FARM A. 62 a6
DIDELI
BARGENAI!
tra,
vana,
dviejų
karų
garadžius
cej
Roora
904
—
Telef. Randolph 2900
Leading Sood Magazine; Founder
krų; 50 akru užsėtos, o likusioji ga
Puikioj Parkholme Subdivizijoj, ^
mentuotas
ir,
surais,
kampinis,
graVai; Nuo 9 ryto iki 5 po pietų
streiko klausime. Nėra abe
The Forecast School of Conykla ir miškas. Laukai lygus, že*tarpe 48-tos ir 52-ros Ave. ir 16^
iiai
apsodintas
ir
aptvertas
lotas.
Vakarais: 3203 So. Halsted Str.
mė gera. mažas upelis bėga per ga
okery; Food Adviser, The
PARDAVIMUI fVikus muro na
ir 19-tos Cicero, III.
|
Parsiduoda
už
$7200.00
nupirkt
ga
jonės, kad jų didžiuma prie
Telef. Yards 1015
nykla. Sodnas, namai, gyvuliai lr mas 2 augfttų po 6 ir 7 kambarius,
People's Home Jou
Vanduo, šalygatvial, gaifas ir
lima
inešant
tik
$3000.00.
Chlcago.
visi padarai. 2 mylios nuo miesto su gasu, elektra ir maudynėmis; aurnal; Lecturer
kiti jtaisymai, viskas
apmokėta.
šintųsi streikui.
ir geležinkelio ant gero paStavo ke gštas skiepas tinkantis atidarymui
on Nutrition.
,
Kainos nuo $1,000 ir auįščiau.§
Mūrinis dviejų pagyvenimų namas
lio, viena mylia nuo mokyklos. Par storo; namas randasi ant VVestern
Pienas,
tai
geriausias
maistas
vi
Miesto majoras abiem puNepraleiskite šios progos. iieika-Jj
su basementu 6x6 kambarių, pirmas

A. B.

I

ISTASULANIĮĮ

i

,

FP BRADCHUL1S

i

PARDAVIMUI.

NAMAI

ŽEMĖ

pasauly. Jis tinkamas visiems duosiu viską sykiu arba mainysiu
niaiiems ir suaugusiems ir į ant mleeto namo. Atsišaukite
vartoti
lubai
l
P' S^a maistas. Bet reikia, kad i
JONAS 1.1'KšlS.
I
pienas butu Svarus lr Šviežias, kad •
I*. 1
pasiūlymu.
B e t bendrOMėS karvės, kurios duoda pienjį butų svei ,
Mason, 111.
. v. * j
. . .
I kos, kad žmonės, kurie dirba butg
Viršininkai nesutinka.
1 Svaru* be jokių ligų. Žodžiu sakant,
Streikas, jei jis kils, dau- k a J vistkas5 5 ? ^mtariškai.
°
°
Į Norint išvirti geriausias
sriubas.
KAM REIKALINGAS didelis auto
g i a U S i a p a l i e s V i s u o m e n ę , p a - ' iškepti geriausius pirag-us ir pajus
mobilius
ant 7 sėdynių labai patogus
. .
m vj geriausia yra vartoti Bordens Srnev.
dideliai
šeimynai
ar buferiui. Con
C1US
darbininkus.
TeCiaUS ! toną ir Pienas. Bondens f:vapohited
tinental
motor
Bastį
magnatų. Par
Pienas yra tyriausias ir geriausias
šiandie tose kontraversijose vartoti
duosiu
pigiai,
galima
matyti kas
prie visokių valgių. Neturėtų
SU V i s u o m e n e n e s i s k a i t o m a . O b u t i n^« vienos virtuvės kuri netu diena n ^o 5 vai. vak.
rėtų ant lentynos Borden Evapora4611 Ko. Whlpple Str.
Telefonas
Lafayettc 2891.
juk visuomenės balsas turjėtųjted Pieno.
(Apgr.>
sam

0 e m SiųlO arl)ltraeij<>. D a r b i /linkai
rasi
SUtiktU SU tUO

AUTOMOBILIUS

but galutinas žodis.
Tiesa, visuomenę šiame at
sitikime atstovauja
miesto
majoras. # Bet kas iš to.

REIKALINGA

BIZNIS
!

ANT PARDAVIMO.

V Y R Ų

laukite

Ave.,
netoli 85-to gatvės. Kaina
$10,000, pusę turini, galima pirkti.

flatas furnace šildomas, randos neša
$46.00 J mėnesj, namas netoli Kedzie
lr 55th St. parsiduoda tiktai už
PARDAVIMUI bevelk naujas 4
pagyvenimui muro namas; 2 flatai $12000.00, $3000.00 mortgage.
po 6 kambariu ir 2 po 5 kamba-4
rius; viskas ištaisyta pagal naujos Į Medinis namas penkių kambariu,
mados su garu šildomas; rendos ne su elektra, vana, netoli naujai sta
mokyklos
Brighton
ša $230.0ŪLJ mėnesj. Kaina $20,000, tomos viešos
Parke.
Tik
už
$3506.00.
,
nereikia visų pinigų'.
JONAS KLIMAS
4414 Soutii Califomla Ave.
PARDAVIMUI 2 augštų merinU
Telef. Ląfaycttc 5»76
namas 2 flatai po 5 ir 6 puikius kam
barius su daining rūmais, su gazu,
elektra ir maudynėmis; yra tuščiais
lotas prie šalies ir taipogi 2 auto
mobiliams tvartas; puikiai apsodin
ta on ėdžia i apie namą. kaina $6,800,
Apie $2,500 reikia jmokėti, kitus
Dit 30x125 lotai ant Caįifornia bu
lengvais išmokėjimais kaip rendą.
lvaro netoli
lietuviškos
bažnyčios
Brighton Parke, parsiduoda labaf pi
PARDAVIMUI geras medinis na giai.
mas 2 augštų, 3 pagyvenimai 2 po
4 kambarius ir 1 su 6 kambariais;
Lotas
su garadžiumi del dviejų
namas randasi ant bizniavos gatvės, karų prie Califomla bulvaro parsi

LOTAI

informacijų

pas

^

V. W. RUTKAUSKAS i

JOHN 0. SYKORA
REAL EST.VTE BRORfc.R
2410 So. 52-ml Ave.
Cfcero, III.
Telefonas Cicero 8154
atdara Nedėl. il£l 4 vai po pietų
i

ii

j

*

• •

•

i

" "

•

labai

Ofisas Didmiesty J:

29 South La Salle Streef.

~*

I,

Vartoti Automobiliai
Imami ant morglčlų
einamomis kainomis.

ADVOKATAS

Vakarais 3223 S. Halsted St.

pri
Telefonas: Yards 49111

B. H. BUCH

Tel. Dcarboru 905?

Tel. KUdare 5804

A.

'M

bučerne ,r groserne iš priežasties k a d | k a i n a f 4 > 5 0 0 y r a v e r t a f l | 6 > 0 0 0
duoda už $850.00.
savininkas
važiuoja Europon. Turi
Ummmmm
REIKALINGI VYRAI.
— — I
. f . •
parduoti tuojaus, randasi geroje šiau
PARDAVIMUI beveik naujas mu
dirbti paper stock name ant po
VIENAS ŽUVO, KITAS
Atsišaukite pas:
pierinio pres'o. Darbas pastovus. Al rvakarinėj daly miesto šalimais di ro namelis 5 kambarių, su gasu, eSUŽEISTAS.
t*ktra,
maudyne
lr
skiepas;
yra
geJONAS KLIMAS,
ga gera.
delės kepyklos, biznis nuoseno Iš
SOL'TH SIDE PAPER STOCK
4414 So. Califomla Ave.
dirbtas, , viskas CASH jeigu suvirs m vieta laikyti naminius paukščius
ir
gyventi
ant
tyro
oro.
Kaina
$4,500,
CO.
$1,000 savaitėj. Geriausios
Pušies
Tel. Lafayettf 507«
- *
nereikia visų pinigų.
583S So. Throop Str.
1818 West Superior st. na
Daemickee darbo rakandai — (fix—————
"
-m—
Chieago, 111.
tures) randa pigi •ieaa'as" geras.
PARDAVIMUI
5
kambarių
me
mų priešaky žaidė du vaikiu
Kaina $2,500 dalimis mokama. Ra dinis namelis* reikalingas biskutj pa
Lotai 90x125 ant 61-nios ir
ku.
Reikalingi mali ori ai Unistai. kandai vieni yra verti dusyk tiek. taisymo; kaina $2.000, nereikia visų 58-to Court, Clea'ring, 111., vi
Parduosiu rakandus jeigu kas norės. pinigų turėti.
si įtąisvViiąi. Turinu, beveik užv I
Gatvėje du automobiliu 'su- j Darba užtikrinu visai vasarai. Nepraleiskite
Norėdami
gauti
tolesnių
informaci
šios progos, nes tai
jų^ ar tai pamatyti viršminėtus na pusiiykiai parduoti u"žtat kad
labai retai tokią, pasitaiko. Atsišauki
sidaužė.
Vienas automobi- j Kreipkitės pas:
apleidžiu^ miestą. Atsišaukite
mus atsilankykite sekančiai:
te nedėlioję, visą dieną krautifvėn.
liūs smogjė. ant šaligatvio i r '
P. M. Cibulskis,
BRIGHTON REAI/TY COMPANY,
Mrs. C. SCHULTZ

» » » » » » » » » < » * » » » • » »j|

Vienas 2338 S. Leavitt St., Chicągo. 3456 Momtrose Ave. 1 blokas
sumaiPhone Canal 7233
į vakarus nuo Western Ave.

J. Yushken'itz, vedėjas,
4034 Archer Ave. (prie Califomla

. 6827 So. Carpenter Str.
Telef. Englevvood 0001.

KU^ERKA

A . S L A I M

ADVOKATAS
Ofiso* vidum lestyje
CHICAGO TEMPLE BCILDING ,
77 W | | t AVashington Street
'
Room 1726
Valandos t ryto iki B po ptetų
Namų Tol. Hyde Park SI96

A. Michflievicz-Vidikiene!

tiesiog ant vaikiukij.
vaikiukas ant vietos

Karabaris &SO
Telefonas Central 6390

J|» • • » • • » • • • • • • » » » » » » » • • « . « ; |

1. P. WAITCHES

101 S. Halsted St
Kampas 31 gatvė
hone Yarda 1119

Liw ye r
LIETUVIS ADVOKATAS
Dlen.: R. 614-516.127 IT. Dearborn Str.
Tel. Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. Wabash A
Roseland • Tel. Pu 11 man 6377

Viena*ne ofise su
Dr,
J. F.
Van
3
aing. t
. - :
Sąžiniškas pa
tarnavimas
prie
gimdymo.Visokį pa
•Remkite tuos įizuierius, ku
patarimai dykai.
Valandos: nuo 7 ryto. Iki 12, nuo
rie
dažniausiai
garsinasi
C iki 9 vai. vakaro.
-V

<i " D r a u c ^ "

N a t i o n a l G r o v e, R i v e r s i d e, I M.
Pradžia 10 vai. iš ryto

'

••

*

įžanga 35c. Ypataij

Brangi visuomenė atkreipkite' atyda ant mušu tautos našlaičių ir senelių remdami juos visokiai;
.Liet. K.

K..

LabdaringOS SąjUngOS CentrO

;
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X

.. budais. Todelgi prašome paremti ir šj pikniką atsilankydami visi.
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