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S| NORI IŠLAIKYTI TAIKĄ
JUGOSLAVIJOJE

Nauji Francijos Pasiųlymai

METAI-VOL. K

RAUDONIEJI APNYKO
ŠVEDIJĄ.

Tėvynėje Lietuvoje

STOCKHOLMAS, liep. 30.
- Karo laikais raudonieji gai
DEL EFEKTO.
ŪKININKU SĄJUNGOS .
NAUJAS PREMIERAS NORI Valai
Švedijoje turėjo propa
TAIKINTI NACIONALYBES. gandos centrų. Paskiaus jų CENTRALIN10 LIAUDIES
ŠIUOKART BUVCS SOSTO
Pasak Paryžiaus " T e m p s "
BANKO DARBUOTE.
veikimas pranyko.
Šiandie
. ĮPĖDINIS JURGIS. .
žiniii, Va r savo s seimo kons
Klausimas, ar tas žygis jam
išnaujo jie ima čia atsigaiveLabai smarkiai plečiasi ir \ titucijos komisija jau priėmu
pavyks.
lioti.
Jo dėdė princas Max jau
sivyrauja 'vis naujose srityse. si antruoju ir trečiuoju skaity
28 metai yra kunigu.
NORI TIK J DU METU EVAKUOTI RUHRO KRAŠTĄ. Į flBNNA. liepos 31. -Liu- Pastarajame trečiojo komu- Centras palaiko labai tamp mu įstatymo projektų, lie
ba Davidovic", naujas Jugo- nistų & internacionalo kongre rius ryšius su skyriais, sutei čiantį gudų, ukrainiečių ir lie>COLOG-NE, Vokietija, liep.
slavijos premieras,, pažymi so Maskvoje to internaciona- kia jiems didelės paspirties tuvių kalbos vartojimų moky
Hl. — Buvęs Saksonijos sos
kad jo kabinteto svarbiausias' 1 0 Prezidentas Zinoyiov nu- '..kreditų, kaip pinigais taip ir klose, administracijoje ir teis
to įpėdinis princas Jurgis an
tfkslas — sutaikinti kroatus b a r ė š v e d u k o m u n i s t u v a d u s įvairiomis prekėmis.
Ture muose rytų pakraščiuose.
LONDONAS, liepos 31. — ti, tuomet tas darbas butų pa- ir slovėnus su serbai*.
dai Bantzen-Meissenin Trebdel
u
|
J apsileidimo, del neklau- damas gerus ir tamprius ry
nitz Vyskupo I)r. Sehreiber Francuzų delegacija po ]>oros i vestas Hagos tribunalui.
Voja Marinkovie, n a u j a s ' s > ' m o * * * * * * i^pėjimų, del šius su geriausiomis užsienių LIETUVIŲ ABITURENTŲ
dienu sunkaus darbo pagami- Byg atmestas.
įšventintas į kunigus.
užsienių, ministeris, pareiškė, į v e d i m o propagandos Svedi- firmomis ir fabrikais. * Centr.
NENORI ĮSILEISTI.
no
nauja
planą,
kurs
turi
but!
Pasirodo,
kad
francuzams
e
Kunigas princas
Jurgis
kad užsienių politinis nuris. ^
" ^ ^
Maskvos pro- Liaud. Bankas importuoja ir
garantija
bankininkams
už
ža
I
nebeužtenka
jau
vienos
repaVILNIUS. — Keletas lietu
a
primicijų (pirmąsias Mišias)
skirsto savo skyriams pirmos
tatymas nekeičiamas.
*
Jie nori
turėjo liepos '16 d. Kihyller- danią 200 milionų doleriu pa- racijų komisijos.
Kad atgaivinti
Šveduose rūšies prekių. Taip, keletas vių abiturentų, šiemet pa
.Naujas kabinetas rems
ir
not pilies koplyčioje, kur su skola Vokietijai
į r paeiai iškelti dar kitą. organų
j ' • tikrų'' propagandą, M ask- dienų atgal, atplaukė į Klai baigusiu Vyt. Didž. gimnazi
Ijani/ specialiai pavesti prižiu- palaikys visas taikos sutartis, va čia prisiuntė tris emisa pėdos uostų iš Belgijos lai jų, buvo bandę stoti lenkų usirinko kuone visi karališkos Francijai.
Tečiaus jų
Tas planas vakar Įduotas j rėti, idant Vokietija regula- tečiaus bus pakeistos meto- rus: vokietį, anglų ir d a r vie vas su tomamilčiais (virš 500 niversitetuose.
šeimynos nariai.
!
^ s l o t E T A nepriima, aiškindamiesi netu
Sosto Įpėdinis .Jurgis IMI- santarvės premjerams ir ki-iriai Francijai pristatytų re- dos, kurios bus daugiaus pa- llfl k a ž k o k į .
T i e i.^istlaidė l o m j ^ 0 ^
poros
;
lankesnės demokratijai.
nigysiės pašaukimą pasirinko [tiems
konferencijos
daly- j pa racijas daiktais,
ir policija jų ieško. .Suradu- tmų^
^ trumpu laiku vėl lau rį teisės ir patardami kreiptis
basibaigus karui.
'viams.
Kaip šiandie
tas
Tų planų surengė francuzai
Parlamentas
(skupčina)', si, žinoma. juos deportuos, kiama laivo su superfosfatu į ministerijų.
Įdomu, kad šios gimnazijos
.Kuomet karas baigėsi, jis klausimas turi but aptaria- ekspertai įr premieras Her- kurį premieras Pašič paleido Bet kol tas įvyks, "jie daug1 iš /Danijos.
Rudenio sėjai
riot jį patvirtino.
išvvko Silezijon
ir miesteimas.
atostogosna li#i spalių, bus bloga atliks Švecįų valdžiai.
Bankas yra jau pargabenęs ir liudymus pripažįsta* visa eilė
Tečiaus pranešta, kad kaip
Suprantama, francuzai per veikiai sušauktas
Breslau studijar/o ekonomijų.
sesijon ir
išskirstęs skyr. 1.000 vago užsienių universitetų, ir tik
Bet 1919 m e t a s išvyko i bankininkai, taip Anglija tų daug nori ir jų norai negalės Jam bus įduota pravesti svar
nų įvairių lauko trąšų. Visa kmkai čia laikėsi savo neteiSTOVI UŽBRYAN'O
Anglija be bius socialius įstatymus. Tais
AVuerttenbergija
. (Tubinge- planų atmesią, kadangi l'ran but patenkinti.
tai rodo, kad Bankas turi žmo s;ngo, nors ir aiškiai supran
NUSISTATYMĄ.
tamo, nusistatymo.
ne) studijuoti filosofijos. Ru-jcuzai perdaug reikalauja, gi jokios kalbos atmes paduotų įstatymais norima palengvin
nėse pasitikėjimo ir dėlto jo
denį 1920 m. išvyko Freibur- Europos taikai nieko nežada. planų.
NEW YORK, ru,gp. 1. — darbuotė sėkmingai plečiasi.
ti valstiečiams ir duoti reika
gan, Badene, studijuoti teolo
lingų kompesaių karo invali Iš Maine valstybės gryžo DaŠiomis dienomis Centrali- KAUNO MIESTO VALDY
Kas
tas
planas.
Ruhro
okupuotė.
gijos. , Tenai jis susidūrė su
vis, demokratų partijos kan nis Liaudies Bankas įsteigė
BOS PASKOLA.
dams.
Tuo
planu
francuzai
pasiū
Militarinės
Ruhro
okupuosavo senu draugu, Gomeliu
Kuomet nauji hunisteriai didatas į Suv. Valstybių pre šiuos skyrius:
^Kauno Miesto .Valdyba ne
lo
įkurti
arbitracini
tribunatės
klausimas
neineina
konfevon der Buscb,
kurs po to
zidentus.
J
i
s
pareiškė,
kad
praeitų
pirmadienį
Belgrade
..Ibudonių, Ūkininkų fSųjun- senai yra prašiusi Ministerių
Tai butų 1 reneijos* programom
Tečiaus
greitai įšventintas į kunigus lų iš trijų narių,
turėjo prisieg$, dideK žmonių "niobilizacijos dienos" klau- gos Smulkaus Kredito sky
•Kabinetų suteikti jai 1,000,tas
klausimas
y
r
a
svarbus
a
r
savo
rūšies
"
g
r
a
n
d
jurv
ir šiandie darbuojar/ vienoj
šime
palaiko
Nebraskos
gu
minia susirinko
pasveikinti
rius, su 32 nariais, kurių tur 000 litų paskolų kanalizacijos
jei kartais žinoma reparacijų premierų atskiriai bus svars
neturtiDgoj parapij<vj.
naujų valdžių. Daugiausia o- bernatoriaus Bryan'o nusista/ t as įkainuotas 514,000 litų.
darbams pradėti. Ministerių
komisija nieko negelbėtų nu tomas.
n
i •
• •
vracijų sukelta premierui.
tviua> ,
j a m centre atidengta kredi- Kabinetas prašymui pritarda
veikti,
kuomet
Vokietija
ne
Tie
patys
francuzai
eksper
Gyveno kaip visi.
Bryan yra demokratų par- t a s sumoje 20,000 litų.
;
mas, bet neturėdamas galimy
tai pagamino planus, kad Ru- Švari valdžia.
Freiburge būdamas princas pildytų taikos sn ygu.
tijos kandidatas į vice-preziBagotosios, Uk. Sųjungos bės patenkintr jį Valstybės iž
Silpnoji to franeuzų plano bro kraštų francuzai avakuoPirm pradėsiant eiti savo dentus. Jis paskelbė esųs
J u r g i s gyveno Šv. Petro ku
smulk. kred. bank., turi 20 na do pinigais, pasiųlė Miesto
nigų seminarijoje.
Neturėjo dalis yra tame, kad Francija sių tik i du metu vykinant pareigas nlinisteriai
turėjo priešingas mobilizacijai, ko rių su 280 00 litų turtu. J a m
Valdybai užtraukti paskolą,
ekspertų
planus.
neatsižada
pati
viena
pakelti
jis jokių išimtinų privilegijų.
po f- Cdj ir premi » a š Davido kią valdžia rengia rugsėjo 12 eentre atidengta kredito 10,Lietuvos Banke ir sutiko jų
Su tokia schema, kiek žino vic jiems pranešė, kad jo val dienų.
J i s kasdien valėsi avalines, akcija prieš Voikctija, jei pa
000 litų.
garantuoti..
lygiai kaip visi kiti seminari staroji butų apkaltinti* nepil ma, Anglija taipat nesutiks. džia turi but švari, žmoniška,
Plutiškio skyrius. Jam kre
Nes tas dar toliaus prailgin negailestinga korupcijai ir vi
stai. Atlikinėjo ir kitus dar danti taikos sąlygų.
BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS ditas atidengtas 5,000 litų.
Planuojamo
tribunalo
na
tų
suirutes
Europoj,
£>u
tuo
sokioms suktyb *,'ns, kas buvo
bus.
PEKINE.
Be to, šiomis dienomis stei
rius,
kuriu
vienas
turėtu
but
negali
sutikti
nei
bankininkai.
praplitę
prie
senosios
vald
Praeita kovo mėnesį prin
giamas banko skyrius Gižuo
amerikonas,
skirtų
reparacijų
31 Liepos 1924 m.
Išeina
tas,
kad
arba
Fran
žios.
cas įšventintas diakonu. Tas
P E K I N A S , Kinija, rugp. 1. se.
Tai tokia naujo premiero — Bolševikų atstovas Karaapeigas atliko Freiburgo Vy komisija. Bet jei kartais ko cija turi' pasiduoti, arba turi
Lietuvos 10 litų
$1.00
idėja apie valdžių.
skupas Dr. Fritz.
Bet Sak misijai išvyktų narius paskir- suirti konferencija.
cban, kuris vedė taikos dery
Anglijos 1 sterl. -svar... 4.40
sonijos Vyskupas Scbreiber
GRIŽO.
J i s pažadėjo išnaikinti vi bas su .Kinija, vietos valdžiai
Prancūzijos 100 frankų 4.98
rezervavo sau privilegijų bu
sokių politikų iš valdžios de įdavė savo kredencialus, ir
Belgijos 100 franku
4.55
P. M. Lipčius, buvęs Vi Šveicarijos 100*frankų . . 18.60
vusį sosto įpėdinį įšventinti
partamentų ir biurų. v Taipat skaitysis autorizuotu atstovu.
daus Reikalų Vice-ministeris, Italijos 100 lirų
Į kunigus.
4.3?
m
i • i
žadėjo
-aštrius
įstatymus
••••*
prieš korupcijų.
600 ŽUVO ANT GELEŽIN grįžo iš Francijos į Lietuvų. Čekoslovakijos 100 kronų 2.96
Dėdė kunigas.
= ;
Parlamente Dovidovič turi
KELIŲ KRYŽKELIŲ.
• Kun. J u r g i o dėdė, kun. pri
168 balsus prieš 123 Pašičo
LONDONAS, rugp. 1. —Y- mo.
Remiantis tais atsaky
ncas Max
(Maksimilionas)
tiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
balsus.
N E W YORJK, rugp. 1. —
jau 28 metai kunigauja ir jis ra žinių, kad Maskvos bolše- mais butų žinoma, ar apsimoNežiūrint to, daugelis nusa Pastaraisiais keturiais mėne
pagarsėjęs nepaprastu dievo vikų valdžia pasirengusį A n - ' k a toliaus vesti taikos deryko naujai valdžiai trumpų gy siais ant geležinkelių kryžke
tumu, asketiniu gyvenimu ir įglijai įduoti savo ultimatumų, bas su Anglija,
venimų.
lių Suv. Valstybėse žuvo 600
aukštuoju mokslu.
J i s pla kad paskubinti taikos sutar.
"Anglijos
atstovai ir fiasmenų.
čiai susipažinęs su Ryt/ų kal ties padarymų.
.
nansistai neapsieiną su mu- Civilis karas.
Statistika rodo, kad visoj
bomis ir Graikų liturgija. jKi
Bolševikų delegatų viršinin m i s draugingai. , J ų nusistaNauja Jugoslavijos valdžia šaly ant geležinkelių kryžke
tuomet jis profesoriavo Frei kas Rakovsky išvyko Mask- ty1™3 t i e s i o S nepakenčiamas, yra kaipir koalicinė Valdžia.
lių kasdien žųva 5 asmenys.
burgo universitete Šveicarijo von, kur su saviškiais' disku- J i e m u s l a i k o k a i P i r pastum- J i iškilo po ilgos ir atkaklios
P E R
je, paskui dvasiškoj seminari suos Anglijos statomas sųly dėliais. , ,
kovos su Pašičo valdžia.
. .
ORINfe PASTA TURI
joj Cologne mieste.
K a r o gas.
»
Rakovsky bus Maskvoj. A r
Pastaroji valdžia, ty> J?ašlPAVYKIM0.
laiku buvo armijoj kapelionu.
Pirm išvyksiant Maskvon, ir tenai jis stovės už ultima- čo valdžia, parlamente turėjo
P o karo jis vėl gryžo profe jis saviškiams pasiuntė tokiųj t u m a > reikia abejoti. Bolševi neįveikiamų opozicijų.
Pre AVASHINGTON, rugp. 1.—
soriauti Freiburgo universite
i kai visas laikas visiems rodo mieras PašiČ reikalavo kara Generalis postmasteris skel
telegrama:
NES. wpRAUGAS,, pigiausiai siu*tan.
savo " b a u b ų . "
liaus paleisti parlamentų ir bia, kad aeroplanais vežioja
* .
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
Pirm karo ir karo
-laiku
paskirti
naujus
rinkimus.
'"Anglijos diplomatijos atma paštą tarpe New Yorko ir
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
kun. princas Max daug dar
Tečiaus Pašičo priešai įspė S. Francisco turi pavykimo.
sinešimas ir pasaulio "busi- DAUGELIS NORI KELIAUTI
banke — ŪKIO BANKĄ.
bavosi Romos Katalikų Baž- n e s s " aiškiai rodo, kad mūsų
jo
karalių
saugotis
paleisti
l SUV. VALSTYBES.
Daug žmonių naudojasi siųsti
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
Jiyčios vienybėn grąžinti grai konferencijai su anglais ne
parlamentų. Jie sakė, kad laiškus oru.
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draikus stačiatikius.
BUENOS A I R E S , rugp. 1. parlamento paleidimas gali su
bus pabaigos. Absoliučiai nė
tais ir telegrama.
•Tikimasi, jaunas kun. J u r  ra vilties padaryti bent kokių — Čia gyvenų europėnai tie kelti civilį karų. Jie pareiš parlamento. Tuomet atsista
"DRAUGAS," PUBL. CO.,
gis žengs savo dėdės pėdo taikų.
siog apgulę amerikoniškų ko kė, jog imi but elgiamasi re tydino premiero. Pašičo kabi
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, HL
miantis
konstitucija
—
vald
mis. '
netas. Jo vieton premieriau"Dėlto, aš Maskvos vald nsulatų, kad gauti pirmenybės
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vafc
aplikacijų ir gauti žia turi but pavesta parlamen ti pakviestas Dovidovič.
žiai patarčiau įduoti Anglijai paduoti
Sekmadieniais uždaryta.
t
Tomis dienomis karalins su
CHICAGO. — Šiandie pra-1 ultimatumų. Ultimatume pa progos išvykti j Suv. Valsty tarinei didžiumai.
Tečiaus didžiuma apsiKaralius šių pastarųjų pa nauju premieru žada aplanky
iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuni
matomas gražus o r a s ; kiek duoti klausimus ir kategorin- bes.
gai reikalauti į juos atsaky vils.
tarimo paklausė ir nepaleido Ii Dalmatijų
tilciau.

NORI ĮKURTI ARBITRAGINĮ TRIBUNALA

KIEK ŽINOMA, TAI VISA BUS ATMESTA
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Bolševikai Gamina Ultimatumą
Anglijai
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JAUNIMAS -- LIETUVOS VILTIS,
REAKCIJA P R I E * VISUOTINĄ tšTYtlMĄ.
-

Bina kasdieną iiakymi nadėlditniui
Pasaulinis karas raudonoji revoliucija, neapsakomai sunie.oo ki kova už Lietuvos nepriklausomybę,^Labai skurdus pokari
Metams
•••••••
|3.oo uis gyvenimas, netikras rytojus ir nuolat įtempta karo padė
Metų
Gi prenumeratą mokasi iškaino. Lai tis del neišrišto Vilniaus klausimo -- visa tai ištaršė mūsų
kai skaitosi nuo užrašymo dienos, Tautos nervus ir sumažino jos moralį atsparumą. Dvasinio ir
M ano Naują Meta. Norint permai kūniško ištyžimo pikti raupai apsėdo
sielą ir kūną, o
nyti adresaj visada reikia prisiųs
iptas visai kur
ti ir senas adresas. Pinigai geriau "gydytojų'* neprisišauksi: jų domėsis n
siai tinsti išperkant krasoje ar t r kitur. Ne vienas tų "gydytojų" atsidūrė
-šantane ar gir
preso "Money Order" arba Jdedant tame klube iki rytmečio kortomis lošia
zulina nekultupinigus į registruota laišką.
ringus Amerikos šokius, atsiprašant.ar two steps...
DRAUGAS PUB. CO.
Apie Vilnių žinoma visi kalba (nes to
dabar mada), bet
2334 So. Oakley Avenue
savo moralų galybę stiprina degtine, ko
s ir šokiais. Tu
Chicago, Illinois.
riu omenyje ypač laikotarpį 1919 - 1922
Moralio ištylimo
aiškiausiu įrodymu yra: nesugebėjimas smkurfi stipresnio
TeL Roosevelt 7791
blaivybės judėjimo ir visuotinas išsiplatšnimas "samogonORGANIZUOTAS DARBAS kos" pramonės, paleistuvystės epidemija ir jos vaisiaus, veneriškų ligų, baisus išsiplėtimas armijoj irįnet kaime ir kar
IR DAVIS.
tu nesugebėjimas prieš šį ištvirkimą organleuotai kovoti, dai
navimo ir bažnytinio giedojimo nuskūri
ir nepasisekimas
John W. Davis yra denioorganizuoti geresnių chorų. Viso moralio,
*do keliomis eikratų partijos kandidatas į
lutėmis juk neišskaitliuosi.
S. V. prezidentus. Iš WashPuvėsių kandims begraužiant Tautos
praaejo
ingtono pareina žinių, kad or
ganizuotas darbas jį atkakliai organizuoties gyvųjų paiegų reakcija prieš visuotiną išty
kovos, idant jis nebūtų išrink Urną. Galingo atgimimo pradžia kristalizuojasi jaunųjų tar
tas prezidentu. Darbininkų va pe. Kovai u i kultūrą ir kilniuosius Tauto* idealus susiorga
dai sako, kad Davis esąs or nizavo 3,000 sportininkų (Sporto Federacija), 5,000 gimnazis
ganizuoto darbo* priešas, ly. tų ir universitetų studentų (Ateitininkai) ir virš 40,000 kai
giai kaip tokiu yra respubliko mo jaunimo (Pavasarininkai). Tad mūsų tautinės kultūros ir
nų partijos kandidatas į vice tikslaus gyvenimo kovotojų armija Lietuvoje jau siekia 50
prezidentus, bankininkas Da* tūkstančių jaunuolių, atstovaujančių ir liaudį ir inteligentiją,
ir smegenų ir rankų darbininkus. Tai jau graži pradžia. Pra
*"•
J 1:1 eis 5-6 darbo metai ir mes turėsim dvigubai pavasarininkų
Štai kame dalykas:
(80,000), trigubai ateitininkų (15,000), gal penkiariopai spor
Pirm karo Corohado CoaJ tininkų (irgi 15,000). Drąsiai galima tikėties. kad tuomet
Company kasyklose organizuo mūsų organizuotų kultūrininkų skaitlius ptržengs 100,000.
ti darbininkai sukėlė streiką
GRANDIOZINIS JAUNIMO KONGRESAS.
Kezultate minėta kompanija
Gyvybės, kultūros, šviesos, tautinio atsparumo ir tvar
patraukė tieson "United Mi fcos šalininkai pastaraisiais keliais metais tiek gerai susior
ne AVorkers of America" lo ganizavo, kad nusprendė vie*ai uidemonstruoti visas savo
kalę uniją, kuri streikavo.
gražiąsias kūrybos paiegas. I r iš tikro buvo į ką žiūrėti,
Remiantis Shermano antitrus*.
kuomi gere ties! J u k Lietuva dar niekad nematė tokio kongre
tiniais įstatymais, kurie pri
so, kokį ten liepos 5-7 d. surengė Šiauliuose pavasarininkai.
taikomi ir prie organizuoto
Lietuvos žemė neplati: ji tik truputi didesnė už Massachudarbo, iš anglekasių organiza
setts, Connecticut ir Rhode Island valstybės kartu paimtas.
cijos reikalavo atlyginimo už
Iš Bridgeporto (Conn.) į Bostoną (Mass.) gali ekspresu at
padarytus nuostolius streiko
važiuoti į 5 valandas. Vienok Lietuvoj nėra tiek 'gelžkelių,
v
laiku.
| $
kiek jų yra Naujoj Anglijoj. Tolimesnių užkampių pavasari
Federalin teisman Arkansas
ninkams greičiausia neužteko 24 valandų, kad pasiekus Šiau
valstybėje pašaukta visi ang
lius. Vienok 6,000 (šeši tūkstančiai) jų suskrido pirman savo
lekasių distrikto viršaičiai,
kongresan, kurs vaidino visą kūrybinį jaunimo darbą. Tokio
visi lokalčs unijos viršaičiai
kultūringo ir didelio kongreso mes ir Amerikoj d a r nesam tu
ir 65 pavieniai anglekasiai.
rėję.
Šis teismas apkaltino or
Iškilmingoje eisenoje dalyvavo 356 kuopos su $3 savo
ganizuotą darbą ir kompani
mis kuopų ir daugybe tautinių vėliavų. Pasirodžius ant estra
jai pripažino 600,000 dol. at
dos ministeriams Krupavičiui ir Dr. Bistrui pasipylė grauslyginimo. Be to dar pripažin
mingas "Valio, pirmoji katalikų vyriausybė"! Tai buvo
ta, kad unija apmokėtų advo
liaudės, ir tai organizuotos, nuomonė apie naują ministeriu
katus - 25,000 dol., ir 20,000
kabinėtą, nuomonė visai nepanaši į laisvamanišką;?.
nuošimčių už pripažintą atly
Didžiausia garbė pavasarininkams, kad jie surengė pir
ginimo sumą.
mąją Lietuvoj dainų šventę, pirmąją Olimpijadą it pirmąją
Tos rųšies federalio teismo gražiųjų jaunimo dirbinių parodą
ištarmė reiškė organizuotam
PARODA IR OLIMPIJADĄ
darbui galutiną smūgį. Angle
Iš aprašymų galima spręsti, kad pavasarininkų išdribinių
kasių organizacija nebūtų iš paroda labai įdomi ir ypatinga. Buvę išdėta virš 3,000 įtekusi pinigų atmokėti tokį vairiausių kurinių, kurie užėmę vieną didelę salę ir 3 gim
didelį atlyginimą. Dėlto, dau nazijos klases. Ir tai buvę labai prikimšta. J. Strimaitis apie
gelis pavienių darbininkų bu tą parodą šitaip • L i e t u v o j " atsiliepia.tų nebetekę nei savasčių.
"Nšsu per daug įspūdingas, bet, įėjęs į pavasarininkų
Organizuotas darbas butų Parodos didžiąją salę, nustebau; tiek gražių dalykų išvydau.
pragaišęs, unijos butų suiru Čia irgi mažiau buvau tikėjęsis.
sios. Nes kiekviena kompanija
š i jaunimo skubomis suruoštoji Paroda, žinoma, neap
už streikus butų trankus tie ėmė pilnai visų dailės dirbinių lygiu eksponatų gausumu;
son organizuotus darbininkus. nedaug buvo drožybos, skaptybos eksponatų, o keramikos
Organizuotas darbas dėlto taip kaip nebuvo, vos vienas kitas. Visi eksponatai buvo su
kreipėsi su apeliacija Auks- skirstyti ne jų rūšimis, bet apskritimis. Mat, Čia turėta, " P a 
čiausian Teisman. Po ilgų me vasario" Centro Valdyb. noru, konkurencijos tikslas: kurio
tų, vos šiomis dienomis ta» regijono apskritys susius daugiau ir įdomesnių, gražesnių
Teismas panaikino žemesnio eksponatų, šiaip gi galima butų buvę eksponatai suskirstyti
jo teismo ištarmę ir paskelbs rūšimis.
palankų organizuotam darbu*
Daugiausia Parodoj buvo kilimų ir įvairiausių audinių.
sprendimą.
!
Daug buvo tokių įdomių, tokių gražių austrų kaišytinių kili
Demokratų partijos kandi mų ir šiaip audinių, kokių neteko niekad man matyti, prade
datas i prezidentus Davis kom dant 1916 metais "Ausstellung der Vilnaer Arbeitstuben",
panijos vardu kreipėsi Aukš- kaip pradėjau ypač tautiniais dirbiniais domėtis, iki šian
-čiausian Teisman, idant iš dien. Kilimai šiaušti su dideliu skonių, labai harmonuojančiu
klausinėjimai butų atnaujinti, spalvų suderinimu, įvairiais raštais, iš kurių tiksliai juos nu
nes kompanija nepatenkinta. kopijavus, galima butų sudaryti gražiausią tautinių raštų ir
Teeiaus Teismas nesutiko.
Ornamentikos albumą".
Aiškus daiktas, Davis labai
t Olimpijadą truko dvi dieni: liepos 5 ir 6. Apie ją "Lie
nusižengė organizuotam dar t u v o j " tarp kitko rašoma.bui. I r nestebėtina, jei jis at
"Organizacinio Komiteto priešakyje buvo prof. Eretas,
einančiais rinkimais bus kovo- technikumo ir žaidimų vedėjas Kar. Dineika vyriausias tei
jams.
^
sėjas Petras Spėtyla.
v
Labai gražiai marširavo federanti ir atskiromis vyrų ir
Jei nori, kad katalikai lai mergaičių grupėmis, grojant muzikai, demonstravo gimnasti
mėtų, remk kaip tik išgali, pla ką ir plastiką, 100 metrų bėgo lenirtymų, metė diską, fetį,
stumdė rutulį, žaidė kxep£iasvydį, kumsčiasvytį, svydisokį, ir
tink katalikų spaudą.
jĮ
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GATVĖ, VAIKAI IR LIGOS. Vo vaikų neleidžia trankyties
Liepos pra gatvėmis, niekad nesigraudins
"Dabok savo vaiką, kaip akį
džioje, mačiau
kartoje", tai jis bu& ir sve-i
apie šešių me
kas, ir doras, ir naudingas.
tų
lietuvių
Daktaro atsakymai į
mergaitę sė
paklausimus.
dinčią ant ša
Klausimas. Labai prašau
ligatvio
ir
daktaro, patark man ką tferyčiulpiančią
ti kad manę tankiai riemuo e"suckerį"
Dr. AL. M. RACKUS,
Tel, Clcer*. 111
(čiulpiką
rV da. Kada pavalgau, tai kai1411 80. 60-th AT«,
saldainę pas kada po kruitne duobutėje
meigtą ant medinio kotelio). taip peršti rodos lyg kas žaryPro šalį ėjo kita mergaitė jų but įpylęs, seilės taip la
apie penkių metų amžiaus, iš bai teka kad vos tik suspėju
balusi, sunykusi ir retkar jas ryti. Potam kaip pereina,
čiais kosėjo. Aišku, kad toji tai vėl viskas gerai. Šiaip
mergaite turėjo kokią nors esu diktas ir sveikas. Už pa
tarimą busiu labai dėkingas.
plaučių ligą.
Sėdincioji mergaite užkalbi ~St. P .
Atsakymas p. St. P . - - Nte*
no ją: " m a n tėtis nupirko
suckerį, aš laikinu (mėgstu) kad nevalgyk šiltos duonos,
suckerius; jei tu nenukąsi negerk kavos ir nevartok
tai aš tau duosiu pašokinti " v i n e g e r i o " (actos). Kuomet
(pačiulpti). Nepoilgo toji li užeina riemuo, tuoj išgerk
gūsta mergaitė jau čiulpe stiklą pieno, arba vandens.
savo drauges saldainį, pačiul Jei pienas ar vanduo negelbėpus tą " s u c k e r į " atidavė at tų, tai tuomet tamsta turi ko*
gal savo draugei. Ana ir yėl kią nors skrandžio ligą, tuo*
įsikišo tą saldaini savo bur met reiktų nueiti prie gero
nelėm. Tokiu budu toji gera daktaro.
širdė mažytė, galėjo lengvai
Klausimas. Buvau išvažiaužsikrėsti džiova nuo anos vųs į Michigano farmas atos*
vystančios mergeles. J e i jinai togoms. Antroje atostogų sa
dabar jau sergą — nyksta, ir vaitėje pradėjo mane berti to
jei jos motina i- sužinos, kad kiais raudonais spogais, o jau
dukrelė jau turi džiovą, tai niežėjimas neišpasakytas. Juo
tik pečiais traukios ir sakys: labiau kasau; tuo labiau niež
"Nuo.
ko jinai -$ą ligjj. galėjo ti. Tų spuogų niekur kitur ne
siranda tik ant kojų, ir regis
gauti, nuo ko j & u i gavo"?
Kitas
regin)fc
Gatvėje jų daugiau dabar nesiplėtoja.
žaidžia būrys berniukų. Mo Nežinau ar mano ^kraujas su
kyklos užlarytoiB, atostogos, gedo, ar kur ciongas buvo, gal
nėr ko veikti. Šalygatviu ėjo vėjarauples gavau, bet vėją*
rūkąs žmogus, ir numetė pu rauplėms jau sirgau ir man
sę papiroso. Tuoj vienas bet* taipTabai neniežėjo. - O. M.
Atsakymas p. O. M. - Mlniukas prinego, į pasiėmė ts*
papirosgalį, ruko ir didžiuoju-j 9)1 igano valstijoje randasi ma
si, mat i r jis <<1 vyrs". Taip Sulytės raudonos amerikoniSper dienų dienas, berniukai j kos bluselės. Tos blusos lyg
valkiojasi gatvėmis, rankioja dulkelės įsibenda po žrtiogails
nuo šalygatvų visokias sąsla* skūra ir ten sau peri vaikus,
vas ii* papirosgalius, ruko, IK Geriausia tas bluseles užmuš
ta ip užsikrečia sav£ ir savo ti ištrinant spuogus su atiėnamiškius visokiausiomis Ii- Suota amonija, arba su kero*
gomis. Bene berniukui galvo- sinu. Toks būdas gydymo neje, kad tą paphrosgalį, kurį pakenks, o nuo tų parazitu
jis dabar ruko, galėjo b ū t i ' visuomet pagelbės. Jei negelburtioje sifilitiko, arba sergan betų, tai tąsyk butų kita korio džiova!
ki nors liga, ir reiktų nueiti
Išmintingi tėvai, kurie sa-! prie daktaro.
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Nueik šiandien pas Columbia KrautuVhlhka ir hii
tau parodo šiuos puikius rekordu* Pasiimk iemiau
panti lista. Jeigu dar neturi phonografo t s i M t t s s l
gyk Kauja Coiumbla. Kaina kiekvienam pritinama.
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Bimbalų Bambiso Dėdl.
PASA&A A P I E V I L K 4 t l t
RAUDONĄ KB3PURAITf.
^ ^

gfeitai lakstantieji suvtonttmt
<ai buvo automobiliai. Tos
pelediškos baidyklės a m d\ie* j^t ^ojU tai bu\»o prisiglre kar
•sčiamosie žmotoiės. į$enut6 paaiš
4M.
^
kino Marytei, kad automobi
Mano meili vaikučiai!
Ne už jūrių, ne už marių, liai jos nesuvažinėjo dėlto, kad
ne prieš tūkstantį metų, bet jos raudona kepuraitė atbai
už keletos blokų nuo jūsų gy dė. Lygiai taip pat ir girtieji
veno maža mergytė su savo jos neužkabino del gražiom
mamytė. Mergytes vardas bu k e l n a i t ė s , nes pasidabinusi
vo Marytė, bet visi ją vadin Marytė ir jeuns net buvo gra
davo "Raudona Kepuraite''. žu O vilkas, kuris paprast A i
Mat Maryte buvo išlaimėju- pasakose čionai butų turėj\s
si pernai metą " D r a u g o " " p i  ir seną bobutę suėsti ir Ma
knike gražią raudoną kepurai rytei būti pavojingas, tas vtftę. Kuomet Marytė užsidėda ka*> kaip tik pamatė ateinant
vo tą kepuraitę,ji' atrodyda. Marytę su Raudona Kepurai
vo yt aguonos žiedas. Nors tėj taip išsigando, kad spru
ir be kepuraitės Marytę pa ko šalin kaukdamas ir žadėjo
•
matęs nenusigąstumei,
bet niekada daugiau nebesirodyti.
kitus žaidimus.
Užbaigdama Marytei aiškin
Bendrai, visi žaidimai buvo su skoniu, apsirikimų ne visgi su kepuraitė Marytė at
pastebėta. Iš jaunųjų matyti gerų sportininkų, žaidėjų, kurie, rodydavo dvigubai gražesnė. ti sena bobutė pridėjo:
" K a i p gerai, Maryte, kad
lavinami ir auklėjami visais sveikatos ir grožės reikalavi
Ir pasiuntė vieną kartą ma
mais, išsivystys Lietuvos ir Sporto Federacijos garbei, ko mytė mažąją Marytę pas se tu buvai pernai metą "Drau
neilgai trukus galima laukti. Lietuvos Gimnastikos ir Spor ną, seną savo senuolę. Senuo g o " piknike. Kad butumi ne
to Federacija dabar jau tari į 3,000 narių, ateity dar labiau lė buvo labai senu .ir, sirgo. buvusi ir tos gražios kepurai
sustipaTės".
Tad mamytė liepė nunešti Jai tes butumi nelaimėjusi, tai ta
Lietuvos sportui daugiausia pasiiiarbav^ yra du v y t u : šiltos, skanios sriunos. įteikė ve butų senai ir automobiliai
p, Karolis Dineika (kurio brolis gabus artistas dabar Ame jo Marytei eiti labai toli, net tuvažinėje, ir bontei sudaužę
rikon atvyko) ir p<rof. Dr. Juozas Eretas. Jiedu yra gilus už penkių blokų. Tolima ii ir vilkas butų pagavęs. Žiū
kultūrininkai ir Lietuvos didybę mato pilnutinėje ir pras pavojinga buvo Marytei ke rėk, Marytė, kad ir šįmeta
mingoje kultūroje. J ų tikslas: stipri, gfraži. sveika, kultūringa lionei Ne vilkai, tofe! kaukiau, butumi " D r a u g o " piknike".
religinga Lietuva. Šitie .romuviečiai skelbia aitria kovą ku. tis sutvėrimai ne žvėrys, bet
" O kada jte ous ir kur? , •
no ir dvasios suglebimui: žodžiu - senatvei. Jų giesmė - ant keturų atramų, ilgi, juo paklausė Marytė.
tai jaunatvės hymnas.
"Tai,
tu nežinai.
Tai
di, dideli, baisus* -lakstė jai
Prpf. Eretas yra buvęs narsios šveicarų armijos leitenan pro šalį. Ir rodėsi Marytei, gi nedėlioję, rugpiucio, arba
tas, dabar Lietuvos pilietis ir jos sporto ir abstinencijos a kad ot, tuojaus kuris nors iš 'augusto mėnesio 3 dieną Na
paštaias, "Pavasario'* energingas pirmininkas. Karolis Di jų puls ant jos ir sulamdy*. tional (iro ve darže".
neika, baigęs sporto skyrių Dorpato universitete, yra veikius Pakampiais stovėjo kitos bai
"Gerai, senuolėlė - tarė*
svajotojas idealistas, medituojąs apie santykius tarp iegos, dyklės, ant dviejų kojų. t s tų Marytė, - aš paprašysiu magrožio ir žmogaus nemarios sielios. Jis sutvarkė gimnastikos baidyklių nasrų labai didelė mos, kad važiuotų ir mane nu
reikalus Lietuvos armijoj, dabar jis yra vyriausias šaulių ins smarvė ejo. Tos baidyklės atf vežtų. I r kitas mergaites para
truktorius k "Sporto Federacijos" pirmininkas. Šitiem dviem rodė kaip pelėdos su apžlibu ' ^ 8 1 ^ ' :
^ . j t l
veikliausiem svajotojam vadovaujant, gimsta Lietuvos spor siomis akimis. Jos stovėjo
Marytė linksniai grįžo na*
tas, apima jis kariuomenę, Šaulius, moksleiviją k universiteto prie kažkokųi urvų, ant ku mon, papasakojo maniai sa
studentus. Turtingos sielos ir toli matantieji vadai, Eretas rių viršaus buvo paradas, vo stebėtinus atsitikimus. Ma
ir Dineika, išplečia sporto praktiką į miestų ir kaimų darbi " S a l o o n " .
ma nenorėjo tikėti, bet visvien
ninkus, kultūrina jų kūną, gražina jų sielą. Tokių tautinės
į Baisu buvo Marytei Bet lai prižadėjo važiuoti j 'Draugo*
didybes veikliųjų svajotojų duok, Dieve, Lietuvai kuodaumiugai ji pasiekė savo seno p&niką, lies ir pati numanė,
giausia. Tai laimės pranašai, kurie nemoka nusiminti ir ne
lės namus. Tenai ji nerado kad vaikams nėra nieko links
žino blogo upo. Kai tūkstančiai tokių vyrų Lietuvoj atsiras,
jokio vilko, ir niekas jos ne- mesnio kaip " D r a u g o " piknitai mažute Lietuva bus dydi tarp pasaulio tautų, i r jaunieji
• tyr '
mėgjno suėsti, Senoji senuo- K a S .
duoda tokios viltie*...
lė paaiškia* lįUrytėi, kttf tie
Ot, i t t j , VailįtičUi, ir pas»jttodi, kaul&mtte, dideli ir •
(Tssa 5 nusU
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NATIONAL DARŽE. RIVERSIDE, I L L

KAS DALYVAUS?
L. K. Feder. Chicagos Apskritys
L. Motery Chicagos Apskritys
L. Vyčių Chicagos Apskritys
Visu koloniJŲ Draugijos
Garbingoji Dvasiški ja; Garbingieji Daktarai, Advokatai, Profesoriai, Redaktoriai, Vyrai, Moterys, Mer
ginos, Vaikinai ir Vaikai.
rfiTOAMlfliV^,
;

Ką Veiks?

•

W E S T S I D E svečius pavalgydins iš New Yorko pargabentais skilandžiais; kepta paukštiena, jau
tiena, aviena. Kepsniai kvepės, seiles varvės, svečiai visus valgius apžiuręs.
~
B R I D G E P O R T A S trokštančius pagirdys įvairiais skaniais, saldžiais, švelniai dailiais gerymeliais.
T O W N O F L A K E saules karštj malšins su šalta koše.
C I C E R O ratais važines, svečiy laimes žiures. jjf*""**1
1 ft-O J I prie baro stovės, visiems meiliai ir mandagiai patarnaus. * .
v

s

B R I G H T O N P A R K A S boles svaidins, visiems upę taisys.
R O S E L A N D A S lazdeles tvarkins.
d f. £***£*£
N O R T H SIDE saldainiais vaisins

DOVANOS:
Vaikai beginęs
Paukšteliai čiulbės
Vyčiai rungtyniaus

V I S I E M S atsilankiusiems — puiki, daili "Draugo" pkniko atminimui knyga 144 puslapiy.
K I E K V I E N A M - k a s k ę laimes.
.^JtfflHb
PRADŽIA 10 VAL. RYTO
VISA CHICAGA BUS "DRAUGO" PIKNIKE IR AS BUSIU.

Sęjungietes dainuos
Vyrai laimes žiures
Minia nuo juoky ulbes.J
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MOTERYS AMERIKOS . darbius ir moterims nereikės pramušus kadir storiausią le- |
PRAMONĖJE.
uždarbiauti.
dą išnaujo iškilti viršun..
Aįpuona* . Pusantro miliono patentų
Virš dviejų milioilį teikėjųišduota Suv. Valstybėse tik
sių moterų dirba Suv. Vals PRAMONE EINA MENKYN. nuo 1836 metų, kuomet įkurBEDARBĖS APDRAUDOS
(4) Pašelpos čekiai bus iš tybių dirbtuvėse, biuruose ir
—
—
j tas tas valdiškas Pa^ntų Biudalinami nariams paleistiems pirklybos butuose. Dėlto to įSuv. Valstybių; Foderalis ras. Pirm įkursianj; tą biurą
TAISYKLES.
ant trumpo laiko šapose syk} fakto nereikia pamir&ti, kuo- Atsargos
Boardas-Valdyba patentai valdžios buvo duoda-Trustisai paskirti sulyg Be
į mėnesį per atstovus Amal- met kur iškeliamos diskus i jos J praneša, jog pramonėje kilęs mi tik pačiam prezidentui lei•>
darbės Apdraudimo Agrygamated Trust and Savings apie
Seimininio
gyvenimo sloginimas daro įtakos kainų • džiant.
{Tarpe 1750 ir 1836
meato, paskelbia sekančias
Bank.
i
(puolime.
Įvairiausi gyveni- m. šioj šaly buvo išduota 9,puolimą Amerikoje.
taisykles del išmokėjimo be
UJji
1 1
Specialės taisyklės del
IR
Ka kurios tų moterų dirbai * ™ reikalingi daiktai prade- %7 patentai,
darbės pašelpos:
kirpėm.
t) liuoso noro, taigi, ne da palengva atpigti,
Tik
Jkurus Patentų Biurą, žmo
iš savo
Trys narių grupės gaus pa
Apdraudos mokestis laiki iš būtinumo. Tos rūšies mo vieni maisto produktai pasi- nes savo išradimus pradėjo
PIRMO MORGIČIO AUKSINIUS
šelpa; 1 — tie, ką paliuosuoti
patentuoti ir registruoti. Pirant tūlo laiko. 2. — Tie, (ku nų kirpėja ir viena-šešta mo t e rys noVi but nepriklauso lieka kaip buvę brangus.
BON D SU S
Pramonės mažėjimą arba moji puF(ų mdliono patentų išs
rie be darbo, dėlto, kad jų ša- kesčių iš nuolatinių kirpėjų mos, jos pačios savo darbu
pos uždarytos ant Jvisados, ar bus atskirtja į Bedarbės Fon nori užsilaikyti, nevaržomos produkcijos apribavimą dau- duota 57 metų laikotarpiu;
kurie neša pirkėjui 6% nuošimti.
ba ant kurių paleidimo buvo dą del laikinų kirpėjų. Kir dalyvauti politikoje ir būti giausia ima atjausti darbinin antroji pusė miliono 18 metų
sulikta per darbdavį ir uniją pėjai gaus 331-3 nuošimčio jų lygybėje su vyrais.
Įdėk savo pinigus į šiuos morgičius-nes jie saugus.
Tečiaus kai. Jie neturi darbo, neturi laikotarpiu; gi trečioji pusė
nedėlinės
algos,
vietoj
40
nuo
pinige
ir
negali
įsigyti
reika
miliono — 13 mecii.
iš priežasties sumažėjimo dar
tokių moterų yra nedaug.
v
šimčių.
Nuolatiniai
kirpėjai
lingų
sau
daiktų.
Kurie-gi
bo šąpoj. 3. — Nariai, ant
Patentai apima įvairiausios
Didžiuma moterų gyvenimo
bus
aprubežiuoti
iki
5
savai
darbininkai
dirba,
tiems
arba
trumpo laiko paleidžiami, np>
rūšies išradimus, mašinerijas,
būtinybės priverstos dirbti
čių
metuose,
o
laikiniai
kirpė
stojanti daugiau, kaip ketu
visokiose darbo įstaigose. Vy siaurinamos darbo blandos, transportacijos priemones ir
jai iki 1*0 savaičių pašelpos
Užpatentuotų yra j
rias valandas į savaitę.
ras neuždirba atsakančios pi arba mažinami užmokesniai. vaistus.
metuose.
Didelių minių ne/larbas tuo didžiai svarbių išradimų. Bet',
Pašalpa bus mokama vien
nigų sumos šeimynos išlaiky
Chicago Joint Bord
tik nariams A. C. W. of Am.,
mui. Dėlto, žmona tmi duo jaus a t l i e p i a į pirklius, y- pasitaiko ir nedidelės vertės
A. C. W. of A.
kurie išguvo mažiausia vienus
ti jam pagelbos, \uri įsikin pač mažuosius krautuvinin daiktų, išgalvotų didesniam
kus. Kuomet darbininkai su "business'ui."
metus ir gerai stovi unijoj.
kyti darban.
Pašelpa nebus mokama tiems, KURGI RASTUM TOKIA
Tie patentuoti išradimai
Tos rūšies situacija kaskar- mažina savo pirkimą, krautuTVARKĄ.
kurie apleidžia savo darbus iš
tas darosi pavojingesnė.
Ji tuvininkai priversti arba pa daugeliui žmonių sukrovė mi
Anot paduodamų žinių, šį
savo noro arba prašalinami
gali blogiausia atsiliepti į sitenkinti tuo, kiek pelnijama, lionus — didelius turtus. Kaiuž prasižengimus.
Fondas met Suv. Valstybėse labai už taip vadinamą "vidurinę kla arba uždaryti savo krautu kuric-gi numažino uždarbius
bus rezervuojamas sušelpimui derėjo sodnų vaisiai. Nežiū sę."
ves.
darbininkams. Senovėje visi
REAL ESI4TE LOAN DEPT.
rint
to,
miestuose
Įvairios
rū
narių del kurių unija negali
Tą pramonės depresiją ar darbai buvo atliekami darbi
Kiti
ir
mes
patys
dažnai
surasti tinkamo darbo, nei šies vaisiai neįperkami — be
ba slogą atjaučia ir bankos, ninkų rankomis ir sveikata.
VAIANDOS: Nūo 9 išryto iki 3 vat po pietų. Subastebimės,
kad
S.
Valstybės
yvienas narys negaus pašelpos, galo brangus. Vaisių trusto anes dauginus pinigų išimama, Šiandie didžiuma įvairių, kaip
ra turtingiausia pasauly šalis,
tom 9 išryto iki 12 pietų, Utarninkais ir Subatomis nuo
kuris at si šlakys imti tinkamą gentai sodn.ų savininkams u i
kaip padedama, bankų pelnas sunkiausių, taip lengviausių
turinti aukščiausią gyvenimo
darbą.
| s vaisius begalo pigiai moka. Of
nuolat mažėja.
darbų, atliekama mašinomis,
6 iki 8 vakarais.
kuomet tai, visa atvežama į laipsnį. To niekas negali nei
Pinigų apyvarta
šiandie kurių išradimas patentuotas.
Generalės taisyklės.
BjE
užginti.
Tečiaus
turi
but
kas
miestus,
pirkliai žmonėms
jau taip sumažėjusi, kad New
(1) Bedarbė ant ilgo laiko
nors pačiame pagrinde bloga
parduoda kaip auksą.
Yorko rinkoje siūlomi pinigai
ar trumpais perijodais nepra
vargus, sugražindavo suvar
su
ta
sistema,
jei
virš
du
miPraneša, George valstybėj
su dviem nuošimčiais. Vald
sidės skaitytis iki 44 valandos
gusiems Budrumą, grąžindavo
sodnų savininkai sunaikino 4 lionu tekėjusių moterų priver
žia sulaikė net federalių cerbus praleista be darbo. Bet
jau senai prarastą linksmu
stos
uždarbiauti,
jei
du
milimilionus* bušelių persaslyvių
tifikatų pardavimą. Nes tas
tiek laiko reikės praleisti be
mą. Nudžiugo alchemikas ir
(peaches).
Dėlto, tad agen onu amerikoniškų namų netu
neša nuostolius.
Finansinės
pašelpos tik vienų sykį sezo
ėmė visur platinti žinias apie
ri
šeimininkių
globos
ir
tvar
tai už jas siūlė tiek mažai,
operacijos sulaikomos. Nėra
(2) Pašelpos mokestis bus
stebuklingą gėralą, tikėdamas
Trečioji sesija
jog negalėjo apsimokėti nei kos.
S
E
I
M
A
S
.
iniciatyvos, niekas nemintija
40 nuošimtis pilno laiko motapti garsiu žmonijos gerada
Kur
vyras
su
žmona
per
darbas tai visa supakuoti.
5:30 valandą,
apie naujus "business'us."
kesties, bet nedaugiau, kaip
riu,
suteikti jai gyvenimo
Negana to, kad už vaisius dienų dienas dirba dirbtuvėse niekas nenori įvestinti jnriigų. Eidamas Lietuvių Rymo Ka
ą) ?ono P . Daugžyardžio džiaugsme padaryti ja^pasi*
$20.00 savaitėj. Penkios, ne
arba
biuruose,
tokiose'
porose,
sodnų savininkams pigiai mo
Artinasi visuotina stagnacija. talikų Pihrųjų ^Bkivininku; paskaita - "Blaivybės Tras- tenkinusią ir- laimingą.
dėlios pašelpos gali but š o 
Te
.
y,
Susivienijimo Amerikoje Kon* me."
kama, bet savininkai parduo- tokiuose namuose negali but '
kama į metus, bet ne daugiau
apsivylė.
°4
Tai visa pranešdamas mi stitucijos dėsniais, skelbiu mu
laimės
Į ^. w A o
Valdybos čiaus alchemikas
tus
vaisms
turį
savo
lėšomis
b ) N a u J Q s QmiTQ
kaip 2% nedėlios pašelpos'
Greitai jis sužinojo, kad tapo
Moteriškė gryžta iš darbo nėtas Boardas mėgina visuo sų organizacijos metinį Seirn^, rinkimas;
kiekviename iš dviejų* sezonų,Isupakuoti ir apmokėti persiuapgaulės auka.
menę pradžiuginti tuo, kad. k u r i s
nusikamavusi, gi namie ji ran girdi,
tas pramonės menkėjiįvyks Šįmet pirmą (1)
Gegužės iki Spalio ir Lapkri-' l l t i m * geležinkeliu,
c) Seimui vietos nuskiriGeležinkeliu vaisių siunti da, naujas pareigas. Turi kiek mas tur j s ir gerųjų pusių. dieną rugsėjo mėnesio, Wor m a s i r
Alkolo ypatybės jį suklaidi
t is iki Balandžio.
;
•
»
4
»
i
Re nors apšvarinti kampus, pa Būtent, gyvenimas pradedąs cester, Mass.
no ir naujai atrastas gėralas
(3.) Jeigu narys pasitrau mas nepigiai atsieina.
d)
Seimo
uždarymas.
Kun. Dr. J. Navickas,
tapo skaudžia rykšte žmoni
kia nuo darbo ir sustoja mo zultate sodnų savininkai daž gaminti vakarienės. Jei mo atpigti.
Vakare
vietines
kuopos
ruo
Sijs-mo pirm.
jai. Ne džiaugsmą nešė nau
kėjęs į Bedarbės Fondą, bet nai apturi labai nykų pelną teriškė stipri sveikatojo Ir do Bet kaip gyvenimas gali atšaimas
Seimo
atstovams
pri
jas gėralas suvargusiems gy
vėliaus sugrįžta ir tampa pa arba ir nieko. Tad vereiaus ra, tai už keletos metų susi pįgti, jei tas pat Boardas sa
ėmimas.
Seimo tvarka;
Po
leistas, jam gali but duota vie vaisius suversti kur į grio renka kiek pinigų ir pradeda ko, kad valgomi produktai
Pastaba; Su visais Seimo venimo' kovoj žmonėms.
1. 8eimas prasideda iškil
i*a nedėlia pašelpos už kiek vius arbi jais šerti galvijus. naują, tikra šeiminiai gyve kaip buvę yra brangus. Šia
reikalais kreiptis šiuo antra trumpo susijaudinimo sekė
Tuotarpu pramonės cent nimų. Priešingai gi tos. sun me atsitikime' Boardas pažy mingomis šv. Mišioiois 9 va
prislėgtas ūpas, sąžinės grau
vieną dešimtį nedėlių, kurias
šu:
ALi
žimas. Malonumas, trumpam
jis išdirbo industrijoj per me ruose žmonės šaukiasi pigių kenybės ir vargas prasideda mi, kad nesąžiningi maisto landą ryte, šv. Kazimiero ba
41 Providence St.,
vaisių ir negali sulaukti. Gi neapsikentimais, barniais ir produktų pirkliai kainas pro žnyčioje, Worcester, Mass.
laikui apšvietęs pasinaudojutus.VVorcester, Mass.
a) Iškilmėse dalyvaus Jo
sius nauju gėralu silpnatikius,
Specialės taisyklės del narių jei sulaukia, tai negali įpirk- amerikonišku divorsu.
duktams palaiko aukštas tik
Dirbančios poros tečiaus todėl, kad daugiaus pasipel Ekscelenciją Tanias M. O'Le- RYTŲ ŠALIES LEGENDA (virsdavo sunkiu liurėsiu. pra
paleistų laikinai, ir tų, kurių j t u
Ta, )
slinkus apsvaigimui, rupesnio
šapos uždarytos ant
l " , e t a i i m e t u s >*ra E n dažniausiai saugojusi vaikjų ir nyti. Bet ir jiems ateis tas ary, D. D., vietinis Springo
APIE ALKOLĮ.
field'o
diocezijos
vyskupas.
yj^Joj
j apelsinais, slyvomis, * obuo tuo patim veda paleistuvin- pat galas, kuomet nedarbas
pilna realybė tapdavo dar
b)
Šv.
Mišias
laikys
kun.
l į Nariai turi. registruo- j Kais ir kit. T aip yra su bui m gyvenimą. Tos rūšies po padidės.
Yra užsilikusi sena rytų ša niauresnė.
Tuo tarpu gyve
dr. Jonas Navickas, Sus-mo lies legenda apie alkolį.
tis Employment Office, 409 S. IĮ vėmis, svogūnais, kopūstais ros ką uždirba, dažnai visa
Ta nimo priešgingybės vis dau
Taip.
Bet žmonės visais
pirm.
, .
Žiemos laiku trustai atiduoda gydytojams.
Halsted St. Jų bedarbė pra ir kt.
legenda pasakoja, kaip vienas giau ir daugiau stūmė žmoni
laikais bus reikalingi maisto.
c)
Pamokslą
pasakys
kun.
dės skaitytis nuo dienos jų bulvių arba svogūnų milionus • Amerikos
visuomeninkai Todėl visais laikais tie išnau
arabų chemikas ieškojęs be ją prie slaptingo gėralo. Žtn6Pranas
Strakauskas.
užsiregistravimo. Nariai gaus bušelių sušaldo geležinkelių tvirtina, kad čia divorsai pUn dotojai turės progos valgo
paliovos filosofinio akmens, nea aukojo stebėtinam gėralui
d)
Visi
Seimo
atstovai
ir
vagonuose,
kad
tiems
produk
pašelpą kas savaitę iš Emp
ta del to moterų darbo, JTa- mus produktus parduoti bran
Jis apleidęs (metęs) pačią, visus turtus, sveikatą. Tam
1
visi
vietinės
kuopos
nariai
loyment Exehange, 400 South tams paldikyti aukštas kai me gali but dalis tiesos. Di giai.
vaikus ir apsigyvenęs toli nuo sios naktys įsivyravo žemėj:
Ir žmonės iš paskuti
eis
"in
corpore"
prie
šv.
K^nas.
1 * | 0 * vorsu svarbiausioji priežas niųjų turės jiems mokėti auk
Ilalsted St.
gyvenamų vietų pastatytoj alkolis atnešė naujų skausmų,
fnunįjos.
įsigalėjo Amerikoje visoki tis, tai nekrikščioniškas vai štas kainas.
(2) Pašelpos laikui atėjus
laboratorijoj.
Žmona atneš- naujo skurdo. Sujudintas ne
*
e)
Visi
blaivininkai
atnau*
nariams bus pranešta per trustai taip, kad jjų nei įsta kų .auklėjimas ir tikrojo Die
Suv. Valstybėse dažnai pra jins savo Blaivybes įžadus. davusi kasdieną maisto; jis, tikėtomis savo atradimo išda
atvirutes, kada ateiti į Emp tymais negalima pažaboti. Ir vo tikėjimo nepažinimas.
gyvybei palaikyti, greitai pa- vomis stovi alchemikas savo
moaė sumenkėja.
Nes &a
Pirmoji sesija.tos
rūšies
tvarkos
nerastum
loyment Eschange; atvirutes
Bloga tokia sistema kuri ne pramonę ne valdžia, bet di
valgydavęs ir vėl dirbdavęB. rūmų kambary ties langu ir
12:30
valandą:
reiks sykiu atsinešti, taipgi ir visam pasauly. Neatkeliamas duoda vyrui atatinkamo už dieji kapitalistai reguliuoja.
Kad nieko neapsunkinti, che žiūrį į tamsią naktį. Šniokš
a)
Seimo
atidarymas;
darbo žmogui gyvenimas, gi darbio kad butų galima ata
unijos knygutę.
mikas išpildavęs atliekamą čia vėjma. Vaidenasi alchemi
Kapitalistų įtaka
politikai
b) Atstovų registracija;
valdžia
nei
nemintija
apie
tinkamai užlaikyti šeimynų, begalinė. Jei kas prieš juos,! c ) S e i m o v a l d y b o s i r komi-' maistą į laboratorijos kampe kui pasmerktų dėliai alkolio
Specialės taisyklės del narių
kuri verčia milionus moterų- jie tuojaus šimtus ir milionus
paleistų ant trumpo laiko. bent kokius palengvinimus.
stovintį kibirą. Po kiek lai- ankstybai pražačiai žmonių
sijų rinkimas;
Proletaras* eiti uždarbiautų.
Dėlto tą darbininkų palieka be darbo." d) Pasveikinimų priėmįmas, k o J i s P l e b ė j o , kad kibire skundos, šauksmai, prakeiki
(1) Nariams dirbant tru
sistemą reikėtų pakeisti kito
mpą laiką nereikia registruo
supiltos valgio liekanos išduo mai. J i s ryškiai mato prieš
Ag. bei pasiuntimas;
AR ŽINAI KAD
tis Employment Excfcange.
Pirmoji Pačta
Suvienytose kia.
veidus;
e) Kun. Koncevičiaus pas da kokį tai žadinantį malonų save gromojančius
(2) Skaitliuojant laiką na Valstyjose tapo įsteigta Bos
Politinėm S. Valstybių par
Nustebo mokslinčius jam rodosi, kad, štai, kelia
GALYBE IŠRADIMŲ
kaita - 'Blaivybė Lietuvoje'. kvapą.
rių, ant trumpo laiko, Jrietme- tone du šimtai aštuoniasde- tijos gyventojų gerove nesi
ir ėmė tyrinėti atsiradusio ki mos prieš jį rankos, kurios
Antroji sesija;
RFATOmJ.
tfa valanda viršlaikio paįkeia šimts penki metai atgalios? rūpina.
Joms rupi tik parbire kvapo priežastį.
3:30 valandą: .
steagiaat jį nubausti, atkeršy
valandą nedirbamo laiko.
tijiniai
reikalai.
Rupi
viena
Patentų Biuras AVashingtoPo didelių pastangų jis at ti už atneštą žmonėms piktą.
Ar žinai kad daugiausia inea) Kun. Dr. Navicko pas
(3) Pašalpa nebus duoda gami cigaretai tarpe Ameri pirmenybė ir aukštai apmoka ne nesenąjį išdavė patentą, ku kaita - " Blaivybes platini rado naują, lig šiol nežinomą
Baimės ir nusiminimo apim
u
i m nariui dirbant trumpą lai- kos kareivių tai Helmar Tur-' mos vietos,
rio
eilinis nttmefis
buvo mas jaunuomenės tarpe' ,
skysti»a ir pavadino jį alko- tas puola alchemikas per lan
Su tuo numeriu b)
iTas politines partijas rei 1,500,000.
ką, kurio alga į savaitę siekia k i m ^garėtai dėlto kad juoSusivienijimo Centro liu (alkehal — kilnumas, švel gą ir, papuolęs šėlstančio*
Tuomet ir patentas išduotas Sim. Lake, Valdybos raportai.
numas, smulkiai sutrinta ma- audros sukurin, sukasi, kartot
$30.00 ar daugiau. Jeigu al-Į 8 e r a n ( l a s į 1 0 0 % g r y i i a i T u f _ kia reformuoti.
ga mž savaitę biškį maliau n C | k i š k o Tabako? Milijonai ra Kongresas bus kitoks. Dau- &urs išrado naujos rūšies nar-] c ) Įnešimai ir sumanymai, sė (arabų kalbos žodis). Ste- su s a w aukomis ieškodamas
gu $50.00, pašelpa negali bu- kytoju pamaine rųši tabako giaus rūpės dirbančių imoniu. daa&$ laivę plaukioti po le teikiami Rezoliucijų Komisi-, bėtinas buvo skystimas! Kas'ramybės, sukasi be paliovos,
ti 4i<į*snė, kaip tik, kad p*\*nt
Turkiška, tam turi būtį «**©vė.
Vyrai turėa aiatifr du. Tos ru&«s iaivė gali pajo iš*erdaTO„ įgydavo 4 t « £ j
1
tiekus $50.00 inplauKų savai j gerą priežastis.
(Apgr.) kamus g>-venimo laipsniui už- sinerti, plaukti apačioj ledo ir
e) Seimo komisįįjų raportai. jėgų, išblaškydavo liūdės} ir
J"Sarg.").

SĖJIKAS

MES TURIME IR SIŪLO
ME ANT PARDAVIMO
PIRMUS MORGIČIUS
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daugiausia j. programus pa PASAKA APIE VILKĄ IR
IR RAUDONĄ KEPU
garsinimų gauti. Plačiai pasi
BITC.
kalbėta,, kad kiek galint pasi
—
stūmėti dar su Kultūros va
(Tąsa nuo 2 pusi.)
deikienė, P. AugultavieieriS, jumi iki kongresui pasidar
ka gatava. Iš jos jums, vai
A. Didjurgis, J. Docius, P. Ba buotų. Komisija prižadėjo dar
kučiai, reikia sau pasimoki
gdonas, Nik. Kulys. Be to, buotis, kad toli nepasilikus.
namą imti. Koks tai pasinioLiepos 27 d. apsilankė pas
Seimo komisijos raportas
moterų būrelis įteikė Gerb.
£
kinimas! O gi štai koks.
mus didžiai gerb. Prof. kun*
kun. Profesoriui
dovaną ~ užgirtas.
Jeigu jus šįmetą nenuvyksiBūtys, mušu. parapijos buvęs
Nutarta patarti seimo kogražią alba. - Aukojo šios:
\s
te į "Draugo" pikniką, tai
seniau klebonas. Rytą per amisijai,
kad
ji
užkviestų
vi-1.
J. Malulienė, P. Stankaitiene,
biejas šv. Mišias pasakė gra*
P. Pazereekienė, M. Zirgaitie- sas dr-jas bei kuopas daly vau-' «>uims * a * 3 k o k s * 9 * f * *
hų pamoksle. 3-eia valandą, p.
nė, O. Docienė, E. Petruškie- ti kongrese ir daugelį m a ž ė s - ' ^ *?«į*
**
^ ^
•.
„_*
_:„
i
i
,arba
net
vilkas
pagauti.
Ttp. svetainėje įvyko prakalbai*. - T., -.-r , ,. , ...
r
,. . , .,
.
Žmonės begalo džiaugiasi, ne, Eli. KabaUntskaitė, A. Lat- mu patarimų patiekta.
Federacijos 4 skyrius n o . : vėliai, kurie tunte mazi; vaikad gerb. kun. Bučts yra Lie vftitienė, A. Sadauskiene, D.
tal
P £ * .to "euįn!rek,te-.
tuvos Universiteto Rektoriuj Burbiene, A. Saltmerienė, A. minavo į Fed. Centro v a l d y H ^ .
kUne
Ve,mi
sttV
S. Bajunienė, M. ! šiuos narius. Dr. K. Pakšt* °vaikučiams
^
°
goodt etime
pavydė
ir nore mažai, bet nuo širdie* .Gu„tiene,
"Draugo" Red. Adv. DaužŠaltienė, O. Dabasinskienė.
dami, nevažiuotų į "Draugo"
įteikė Lietuvos Studentų šel
8v. Balt. par. choro išva vardį, L. Simutį "Garso''
pimui $39.00. Prie šių aukų žiavimas visasi žvilgsniais pa Red. Moks. M. Bagdoną, Kun. pikniką nedėlioj, tai aš tiemft
tėvelėliams iš viso mano pftprisidėjo:
,
vyko. Daug pasidarbavo komi Taškuna, K. Krušinska, Kun.
vo linkiu, kad juos pirmoji
A. Sutkus $5.00;
sija : A. Chapas, O. BurbiutS Karolį SLRKA. Dvasios va
N. N. $3.00;
da, A. Nausėdienė, J. G. Mi višta sulestų, arba koks kisIr N. Kulys.
"Uhiriu C0 metų amžiaus ir rūkau ei
kis
mirtinai
nuspirtų.
Po $ 1 : V. Chapas, A. TartŠv. Baltramiejaus parapi lių ir «T. Šaliuną.
garėtus per 45 metus. Iš tiesų sakau,
Na, užbaigiau. Jeigu šį pa
čius, F. Stulginskis -- Stulga jos pusmetinis susirinkimas jĮnešimai palikta seimo ko
kad neradau cignreto, kuris duoti;,
saka mažiems vaikučiams ju
Mažiuks Skirtus, P. Kleviutė, vyko liepos 27 d. I vai. p. p. misijai.
ms nepatinka, tai prašau pa
A. Mraciukienč, M. Rakaus Susirinkimą, tvarkingai vedė Sportas.
daugiau smagnmo už HELMAR".
kas, J. Raila, P. Dabažinskia, komitetas J. Jakutis.
L. Vyčių 79 kuopos base- laukite trupučiučą. As~ pamė
Dvidešimts HELMAR kainuoja ke
P. Kapturauskas, J. ValantiAteinančią nedėlię. Ang. 3 ball tymas šauniai atsižymėjo ginsiu kitą sykj geresnę, rim
nas, P. Pažerskienė, O. B u * bus A* L. R. K. Susivienijimo supliekdamas
kitus tymus tesnę, nebe mažiems vaikams,
liūs centus daugiau už pundelį pap
bienė, M. Urbaitiene, D. Rau- 177 kuopos šeimyninis ižvažia* i pereitą nedėlę. Žaidė su gerų bet dideliems vaikams ir se
rastų cigaietų, bet HELMAR cigare
dienė, M. Kantautienė, R. Sl- vimas. Garbė Susivienimo na- j Transportation tymų. Vyčiai niems vaikams parašyti.
Tikrai patiks. Man pačiam
tai turi gryn^ Turkišką Tabaką, o
riams, kad taip gražiai sugy- K. ai L. laimėjo 7 to 0; prieši
tai ir dabar jau patinka.
ninkai nieko su zero grįžo na
kiti tik pigią maišytą tabaką.
vena.
(Gal kada bus ir daugiau)
mo. Taip žada K. of L. pasi
Bijūnėlis.
elgti ir su chicagiečiais laike
HELMARS yra absoliutiška.*
AMSTERDAM.
N.
Y.
'
VYRŲ IR MOTERŲ
Federacijos išvažiavimo. Pa
gryni ir įpekiuoti į kartono
žiūrėsime.
Nepersenai teko skaityti
skrynutes, kad jie nelužtų
Mat. "Vienybėje", kad A. L. kt
Siuvame siutus ir O'Coatus
Federacijos 4 skyr. nutarynaujausios mados. Atliekam mai liepos 27 d. Fed. 4 skyr. LIETUVOS KONSULATAS choras losiąs svarbiausia rolfc.
Tiesa, giriamas choras neblo
darbą ko^eriausia už vi
Ka'p k'li, taip ir jus džiaugsitės
CHICAGOJE PAIEŠKO
įvyko mėnesinis susirinkinias
siems prieinamas kainas.
giausiai dainuoja, bet tai dėl
i š m a n a į Turkiškus
Valome, Dažome ir At kuris buvo skaitlingas.
ŠIŲ ASMENŲ AME
to,
kad
visi
šito
choro
daini
naujiname senus.
RIKOJ.
Matant reikalo dar darinko
ninkai buvę šv. Cecilijos cho
2337 S. Leavitt Str.
Gamintojai aukščiausios
kelius narius prie seimo ko
ro
nariai
kelis,
o
net
ir
ke
Turkiškų Ir Egypliškv
Tel. Roosevelt 8982
ANTANO VAINICKIO, k u
MtuLyįtftat rūšies ciparetų
misijos. Paagituota, kad kuopasauly.
ris vadino save "Alike Bens- liolika- metų. ifie pametė baž
B O * E S of l O o i 2 0
ki' ir kadaisia gyvenę CIeve. nytinį chorą del menkų prie
D A K T A R A I :
landė. Iš Lietuvos paeina iŠ žasčių, buk konstitucija esan
Seiriju valšė., Alytaus ap«kr ti per sunki. Nereikėtų anis'
Telefonas Boulevard 1939
KAZIO ŠALČIO, gyvenan-1 terdaniiečiam.>; skaldyti .suvo
čio Detroit, Mieli.
ieg\j
G Y D Y T O J A S TR C H I R U R G A S
4S08 SO. A S f f L A N D 4 V E N C K ,
4442 So. VVestern A ve.
Kas žino apie čia ieškomus
Šiaip mūsų kolonijos jaunio
\\'h
Clilcago, 111.
Telef.
Lafarctte
4146
1
po
Vai.: t ryto iki 12 plet:
asmenis maloniai prašomi pra mas ir šeimynos užsipelno pai
i
ii
t
i
i«
0
j p l e t iki S p o plet. 6:30 rak.
(v/
nesti L^tuvos
Konsulatui, cvrimo. Pas mus ne madoj nO
J 9:30 vak.
r»w
608 So. Dearborn St., Chica- divorsai, nė lietuvaičių su ita1
•ftlT
TeL
L. Gaižaitė,
Iūkais lakstymai (kaip neteiGydytojas, Ohirurgras. Oba- g o, 111.
singai rašo **Vienybė).
Sekretorius.
tetrikas ir Specijalistaa
_
[KiS H CU£
Elektroterapas.
Auka.
Iti
'*'!
IŠIMA TONSILUS —
L««6<
DEL RANDOS
\**{
> ' ~~
Krautuvė ir 3 leimynoms po
1797 W. 47-tk 94.
SURST, P A \
ELMHURST,
Yalandos nno 8 lkl 12 diena, nao •
5 kambarius namai labai ge
Jėzaus Nukryžuoto Seseiki t TAI. vak. Nedaliomis nao t
1_
roje vietoje ir pigiai kreip įys Klmhurst, iPa. laiko dar
Iki t ral. po plota.
(akoMals toltyj*)
Ir akm«n^i ilapumo pu#l*J« be okitės
pcracljefl, «D tam tikromis mpfca——
*=
Uikomla prUmonAmls b«t vaistai*
#-•*
į šitas iškilmes.
apfcartaateiae mtcTąitoA cirdsjlma. . .
Telefoną* Beatoj
M. J. ŠIMONIS
bar rekolekcijas Aušros Vartų
«y4» yfcnfcl— U « M p*»ekmlnc»l, Ir įtt
yra reikalą* daro oporaci)aa
Jėzaus Nukryžuoto Seserys.
9258 Cardoni Avenue
Viloje rengdamosjos priimti
P. ŠIRVAIČIU
abitą. Rugpiučio antnj die
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI.
ardo specialiai visokias rytų tt
Oftflaa atldairtaet kaadloa BVM I Tai.
Krautuvėje Hem. 6932 W
moterų lytllkae lifa*.
nai treČi;} valandą po pietį)
po plot Iki t TaL vi

ADVOKATAI

I LIETUVIAI AMERIKOJE

m

• •

WAUKEGAN, ILL,

ADVOKATAS
bylas rlmsss Telnnu***,

ROOM 1538 TKinUNE BLDG.
Telefonae Randolpk 1331

Vakarais: 2151 West 22 St.
Telefonas

RŪBU SIUVĖJAS

DR.
A.
K.
RUTKAUSKAS
Dr.SABrenza

13

D r, A.Račkus

7

~m

Dr Marya
Dowiat-Sass

vi

Sfc\

HARDWARE

Dr, I. M. Feinberg

KoMnomto ir

—

ATO.

-J

k.-

Taiandos: S—4 po plotu T—• vak,
)fi90 Tel. Boulevard ©603
Rezld. TeL Dresel 0101

r.Tel. Boalevard S1M

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. KAKALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

R l KAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moterišku. Vrtiikn
Vaiką ir risą chronišką Ugu.

CaJcaso, HL

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

Dr. Matirice Kahn

Tai.: l t — 1 1 ryto: 1—t po ptoi.
T—-9 rak. Ned. 16—11 d.

Gydytojai Ir Chirurgą*

4631 8 . Ashland Ave.
TeL Tardą 0994

Dr. CHARLES SE6AL

Valandos;
Nuo 10 iki 12 p i e t
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet

rerkėlO savo ofisą

4729 S. Ashland Are.

• — r

GYDYTOJAS

11 r~i

Uetuvis Gydytojas I r
Chirurgaa
1821 So. Halsted Str.
Vaaadoo: 16 lkl 12 rytai l Iki 6
po pietą; 6 lkl 6 vakaro
M • -

i
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. » . . » . . -

M"

_ „ .

UI i III

Telef. Boulevard 2561

Drauge .

NEW CITY PHARMACY
John Malachowskas,
Savininkas
f
3327 So. Halsted Str
Chicago

Tel. Blvd. 0690

;i

^.-

Dažų, Stiklų
Ir
Geležų Krautuve

Margis-

Or»borta»

Cicero, HL
Patarnauja laldotur^a© kuoplgiauBla
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano
darbo boalt* algi
nėrtiati.

Tel. Prospect 8816

7

= =
M

M

Sakyk su Kvietkom

.

... ^M^^>—

—„„^,įįį;
f

Dr. M. ŽILVITIS
Denttetae
Perkėlė skvo ofisą 1S Brlghton
fark po num.
12166 So. Halsted ««net

ALEKSANDRAS SANDARAS
Mirė liepos 28 dieną 1924 Milwaukee, Wis. ligonbu
tyje. Velionis paėio įš Kauno Redybos Tauragės Ap
siaičio. žigaičių Parapijos ir Žigaičių sodos. Atvažia
vo i Amerika 1902 metais ir visa laika pragyveno mie
ste Milwaukee paskutiniu laį?cu gyveno po num. 1170
So. Pear St.
Paliko nuludusią Sesere Petronėle Čepaitienė, čio
nai ir Lietuvoje 3 seseris ir broli.
Kurie norėtumėt daugiau apie velionį sužinoti kreip
kitės prie Sesers Petronėlės Čepaitienės, 1026 Lincoln
St., Hdrta Ohicafo, pi.
„___

Kvietkos visokiom pra
mogom.
FRANK JIHDRIOH, Jr.
2127 West 22 Street
Chicasro.
Telef. Canal 1787
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mi©Kie ir

SERGI?

galime

jumis

parūpini'

visus tinkamiausius butas gydy
mo.

*

IVl. Ganai 2655
c. i. PA*rsmNA
Fotografas
P.VJSSIRNA STUDIO
1001 S. Halsted St..
CIUcago.
Tolumas uo4aro skirtumo
šaukiamas, važiuoja 2 visas
miesto dalis.
mm

*

Jeigu ssrgi, tai atsilankyk tuajaus j SVEIKATOS INSTITUTE
ir sužinok kaip likti sveiku, pagelba VATSTIŠKOS KUKO KUL
TŪROS IR ELEKTUTSKŲ Gtv
DYMŲ.
šitas naujas būdas fcydynios yra paremtas ant tvirtų mokslinių
pamatų ir yra ^aseM»ėjęs dauge
liui serfančių, kuriems vist kiti
gydymo budai nieko negelbėjo.
Mes bendradarbiaujame t& gaI riausiais Gydytojais Ir Chirurgais

V«L CmmmS UTĮ
llft

•

^

Chicago, IU.
TeL Boulevat^ 3985

SS14 W. 2Srd PI.

6625 So. Western Avenue

—

3206 S, HALSTED ST.

S. 0. LACHAWICZ
Uetarta

i

J. A. Leppa, Savininkas
Vienas iš gražiausių
vateyklŲ Chicagpje.
Valgiai Skaniausi,
Patarnavimas mandagiausis.

Jėzaus Nukryžuoto Seserys
nuoširdžiai kviečia visus savo
prietelius ir rėmėjus atvykti

II

DR. F. L ZALATORIS

i i 1V60.

Vakarais nuo 7 iki t
CICERO OFISAS:
1)43 Soath 40-th Aveoue
Telef. Clee»o 4070
Valand.: i—«:30 •• •• kaadi«n,
Utarninkate ir pėtnyClonu nuo 3
lkl t ral. rak.

nasi dienrastj

Turiu Už garbė pranešti
visuomenei ypač savo tau
tiečiams Lietuviams imd aš
padidinau stoeka savo vai'stinėj. Kainos dabar daug
žemesnės negu pirmiau kad
buvo.

TeL Ganai 0257 Vak. Canal SU8

CHIRURGAS
8S37 So. Morgan Street

lus, biznierius kurie garsi-

PRANEŠIMAS

• »i1> • • » * > ! m »i jum fc m\

m

Remkite luos profesijona-

• • » »+i

DHorn, Moterą Ir Vyra tilgų
VaL: ryto nno 16—12 nuo 2—I
po pietą: nuo 7—1.«6
Nodėilomis: 16 Iki 12.
Telefonas Mldway 2866

Dr. J. P. POŠKA
•—12

> » » > ( » •

^

Lietuviškas Restoranas

įvyks. iškilmingas rtovicijato
įsteigimas ir šešias Jietuvaitės priims abitą. Jo .Malony
bė Scrantono Vyskupas vado^
vaus iškilmėms.

SPECUALISTAS

Tel. Boulevard 3686

Vatandos:

po numeriu

1

—

0

:

Mea esame praleMe virs IU me- |
tų mokslui ir patyrimui
įvai
riuose daktariškose mokyklose ir
gydymo ištaigose Ir galime ju
mis tink amai patarnauti. at«ą vi me

sveikatos

ATSILANKTK TUO J AUŠ I
TRAJ^nrs ftteAI/TH
INfinTUTJC
3327 South Halsted
(Ant antrų lubų)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 1*2
pietų ir ntta 6 iki 8 vakarešventadieniais pagal sutarties.

Oanal

1337

»

—*.

S. W. B A N E S
A D V O K A T A S
7* W. Monroe Street
Koom 904 — Tel. Itandolph 23O0
Vai.. Nuo 9 ryto Iki 6 pa pietų
Vakarais 3203 So. HftJ&ted Str.
Telef. Tards 1013
Chicago.

Broliai,
Liudiju Kad-

OETROIT, MICH1CAN

Rrani
Ir

7 South Dearborn Street

:ū

CHAS. K. VUOSAITIS

I, BAGDZiUNAS

C. V, G H E S N U L
A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko TTansi
3301 W. S3nd St.
Tel. Canal 3699
v

-

•

-

JOHN KUCHINSKAS
lilETUVlS ADVOKATAS
2221 W. 22-nd St. arti Le a >ltt S t
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6
v. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba
visokius Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmaa Ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo ' morgičiaus lengvomis išlygo
mis.
M M

BALYS F. MASTAUSKAS
A D V O K A T A S
Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju.
Metropolitan State Banko Varne I
2201 West 22nd Street
telefonas Oanal 3399

A, A. 0 L 1 S
A D V O K A T A S
11 S. La Salle st. Room 2001
Tel. Itandolph 1034 VaL nuo 9-5
VAKARAIS:
3301 8. Halsted st. Tel. Blvd. 9773
T. V apart PanedeJio Ir
Pėtnyčios

V. W. RUTKAUSKAS
AP v

- ,°'t

TAg

Oftsaa Dldmieatylt .

29 South La Salle Street
Kambaris 580
Telefonas Central 3399

Vakarais 9223 S. Halsted St.
Telefonas: -Taros 46S1

ĮįTel. Centrai 3200

STASULANI
A D V O K A T A S
Vidurmlestyje Ofisas:
[Room 911 Ctiicago Temple Bldg

77 W. W«ahttigton StJ
CICERO Ofisam Panedėllo
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais
S9M S. Halsted St. Tel. Bool.

vak.
5030 j
vak.
973?]

). P. W A I T C H E S
L a wyer
LICTUVIB ADVOKATAS
Dien.: D. 314—319—127 N. Dcarborą St. TeL Randol** 53A4^aoa«
Vakarais
10717 Indiana Ave.
Rosdand
TtA. rmiMBUi 3377
Įi • • • » • » • • • • •

• • a>—s> • • • • • * i

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Telefonas Ganai 5395

JOHN 0. MEZLAISKIS
Generali« Kontraktoriui,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th Straet
Chicago, B l
Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavoiimo Kont rak torius

DaŽŲ k Poperos Krautuvė
3339 « 0 .

m mi m a a mm

LCAVITT

STR.

ĮCeL l^afarette 4223

PLUMBIN6
[FLAipo Itetuvys,
pątsmanĮu

koogerUiutisi

>4 VU6KA«
3228 We*t 38th Wr*«

mMmmn mamm mmm
«KAITYKJTE • IB PIKTIN
KITE " DRAUGE.

D R A U G A S

»»!?>rfjfMfr

i->i

savo susirinkimuose rezoliu
cijas ir įnešimus skubiau
ruoštų ir iki priešsąiminio ap
skričio kuopų atstovų susi
rinkimo priduotų
komisijai.
Susirinkimo laikų ir vietą
paskelbs apskričio valdyba.
Įnešimus ir rezoliucijas komsiijai siųskite šiuo adresu:
3311 So. Hakted Str., Cbicago.
. Komisija.

PARDAVIMUI
NAMAI.

PIRKIT Ji AM/S. ARBA, LOTĄ

B^1>. 1, 1924

REAL ESTATE

gpiučio 3 d. šv. Kazimiero
%ūėl gero savo vaiku ir sau kur y|ra medžių ir Jcvletkų, kur yraj
fvieta daržovėms ir kiemas val
Vienuolyne, 2:00 Vai. po pietų.
inis. Tėvai ir motinos, padaryki-j
kc savo vaikams ir sau linksimiVisi skyriai malonėsite prlgma, žinot gerai ^ad pinigai isdiiotiĮ|
du6ti galutinų raportų nuo AXT PARDAVIMO 6 kamba iž randas niekados nesngryžtaJ
Jrtios naėtus pinigus ką mokat ožį
bilietų.
iranda
|mokėsit į narna; trumpu)
rių bungalow karšto vandens ]laiku pats
namas išsimokės. Ašį
Valdyba. šiluma $7,200 iškalno $1,500 mirhi didžiausiam
pasirinkime naŽINIŲ - ŽINELES.
likusius ant lengvų išmokes- Imu ir lotu aplink ftv. Kazimiero!
VAIKAI JUODRANKIAI.
I Vienuolyną, kur yra puikiausiai
čių.
hlcagos Lietuviu kolonija, netolij
Švento Kaz. Vyrų ir Mote
7211 So. Maplewood Ave.
|Marqnette Park ,k\iris bus vienas]
Chicagos kriminalio teismo! X VakarikšY-iame "Drau'iš gražiausiu Parku visam mieste.]
Chicago, m.
Perkam, parduodam ir
rų West Sides draugijai tu
Taipgi visos mušu biznius farvyriausias teisėjas Cavorly'^o" numeryje rašant apie
mainom namus, farmas taip
(mas lotus mainom ant namu visoj
rime pranešti, kad susirinki BARGENAS ROSELANDE fOUeagos
dalyse.
gi
ir visokius biznius.
dar nebaigi* žinomos plačiai "Draugo" rikniko dalyvius ir
Išmainom prastesnius namus ant]
mas, kurs turėjo įvykti nedė- 2 augščių mūrinis namas 6 ir
Darba atliekam greitai, i
jeresnu namu kokioj tik v i e l o j
šiandie Franka bylos, kad tuo darbininkus per neapsižiurėjipigiai ir gerai.
lioje rugpuičio- 3 dienų, iš G kambariai aržuolu trimuota itiirite. Kaipo Lietuvis tai visados!
m
lietuviams patarnauja kogeriau-j
Kreipkitės:
j
tarpu liepos "grand Jory" \ § neatspausta vienos uoliaupriežasties "Draugo' pikni karšto vandens šiluma gara- sia.
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rugpiučio (Augusto) 1924 7:- kare Aušros Vartų parapijos j bažnyčios. Kaina $1G,500 Cash
rašė milionieriui J. Franks <h ir pranešame, kad p. E.
30 p. in. 1564 N. Eobey St., svetainėj. Draugai ir draugės! $4,000..
grasinantį lakšką, reikalauda- Šiaulienė dalyvauja piknike,
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Šv. Kaz. Akad. Rem. Susi-f tas jeigu pamainysi 'ant Turnus margičius po 4500.00 ir aug
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nas, kurie dirbo su pasišvent. rinkimas įvyks sekmadienį rujkiško Tabako.
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Manor, turi būti gyvas gabus
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mokyklų boardo prezidentas, s ų v į e tiBėmi draugijoms:
tuviskai ir Angliškai. Ofisas *ĮS pradžius, karstu vanderandasi geriausioj lietuvių a p - . S l f f f i * 1 " ^
pašauktas teisman už vogti)
Nekalto Prasid. Šv. Marijos j s
gyventoj apielinkėj.- Tinka flg,000 parsiduoda už $lo,satvasčm priėmimą.
Byla a- p^moa, kuri atliko didelį dar-Jl
riias žrnogifs -ali padarvti ge-' 500. įmokėti $4,000.
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ra bizni. Sužinokite tuojau?.
2 flatų naujas murmis nątidėta. Besplaines street tei- ^i} virtuvėje, Moterų 8ajun-1l
INSURANCE
F. J. Englehart & X5o.
mąs, 5 ir 5 kambariai su vismas jam paskyrė 5,000 dob'- gai kuri dirbo prie '*Šaltos ko 5
2857 West 63-rd Street
sais įtaisymais, mokėti $4,2342 So. Leavitt Str.
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Miežine Selykla
Domestic
Jaunas vaikinas baigęs h i d i 2 flatų mūrinis namas, 6 ir
rie dirbo prie baro, AkadeniU|5
LIGONINĖN.
sehool mokantis Lietuviškai 6 kamparai, su visais įtaisyjos Renieju, kuri lošė" sūrius,
ir Angliška, dirbti banke m a i s # Randasi netoli WashYelloAv '^Ki^aV' šoferis Labdarių Sąjungos 8 kp., kuri =
^Iarquette Manor. Nepapra;-,į n ? to n p a r k 0 | K a i n a t i k $ 9 r
Visokių rūšių pamatyk
tai gera proga įntelegentis- 500.
Halloway Roosevelt gatve va- tupėjo savo ratą, Draugystei I s
kam vaikinui. Vieta bus atda
8 flatu apartment buildinžiuolamas užmigo, gi automo Saldžiausios
Širdies,
kuri j s
ra rugsėjo 1 d. 1924. Atsišau g-as, naujas kampinis namas,
3002 W. 59th Str.
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gystei Šv. Kazimiero Karalai- ĮI
xa.
2334 So. Oakley Ave.
Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb.
Į penkias minutas laiko galima gauti geriausį rezul
mainą ant mažesnio namo, Brighton
Parke lengvais išmokė
Išbudo jis tik ligoninėj, kur (*io, kuri turėjo savo bizni.
tatą, nereikia virti apynių skonis sVkiu su selykla. Tu- I
arba gero biznio.
jimais.
—
rime
ir
kitų
apynių
atskyrai.
Taip jau dėkui mūsų biznie
Tie visi namai gali būti mai
be žado iš automobiliaus pa
Special Bargenai
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Pamėgink
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viena
kartą,
o
beabėjo
kad
visuomet
E
fiatų l
Augštos rūšies namai,
imtas mašinai smogus į susto riams, kurie aukojo valgius ir
arba bile kokiu bizniu.
vartosi. Kiekvienas garantuotas kenukas duoda geriauka tik pastatyti 5-5 ir 6-6 kamb.
brokus žmonėms vežti į pikni
Marquette Manor. Speeialės kai
jusį gatvekarį.
sais pasekmės. Norintieje selykloš malonėkite rašyti s
C. P. SUROMSKIS & CO.
nos ir specialus išlygos ant Šių
ką. Už tat mes katalikai rem. | l lietuviškai. Užsakymus išpildome greitai ir gerai. Tai- E
namų.
pat siuneiame ir j kitus miestus.
= Maliava, Aliejus, E l e k t r o s / P l u m - 3352 S. Halsted St. Chicago.
kime
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biznierius,
kurie
E
Bargenai
\>\ng Ir Namams reikalingi daly
MIRĖ KASIERIUS.
Pasirinkimui blzniavi kampai ir
Englewood Star Malt Extract Co.
| kai. Radio įrengimai
Tel. Bulvd. 9641
remia mūsų katalikiškos įa» s
viduriniai tušti lotai augštos klesos Lietuvių Apielinkėj Geriausios
ANT PARDAVIMO namas 1 pa
Mirė Nortb Avenue State taigas. Žodžiu visiems, tauri* I
1047 West 63-rd Street
| P r i r e n g t a m a l i a v a jral. S 1.50 gyvenimui
Bizniui Vietos.
eonerete apačia 4 kamba
bankos kasierius O. Q. ,Roeb- kokui nors darbu prisidėjo.S /n.;,.,,^ m
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ir
augštas
elektra
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ir
mau
Telef. Wentworth 2487 I 2202 W. 22nd Str.
City dynė. Netoli bažnyčios Brighton Par kininkams, auto salesrooms, gara., -i = Chicago, 111.
ling, 920 Edgeeomb place.
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džiams, bučernems, hardware ma
Tel. Canul 6456
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_
liavos ir rakandų k r a u t u v a m s ir
Atsišaukite
pas
savininką:
Jis rastas maudinėj užtroš lai Dievas atmoka šimTerio*
4442 So. Washtenaw Are.
iaugybė kitokių biznių.
Chicago,
m
.
Norint platesnių informacijų
kęs gazu. Kalbama, kad tai pai!
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|
kreipkitės
pas:
NICK BARTH
Kun.
J.
šaulinskas.
nelaimingas atsitikimas.

3352 So. Haisted Str.
Tel. Boulevard 9641

ĮBUK GUDRUS!

BIZNIS

PARDAVIMUI

NAMAI
BRIDGEPORT BARGENAI

ANT

RANGOS

PIANO

NORĖDAMI

. L. FABIONAS CO,

REIKALINGA

BRIGHTON PARK
BARGENAI

AR REIKALINGI TAU
PINIGAI?

HEPAPBASTA PROGA ' f i f f i j f o

.

MORTGAGE BROKER

ENGLEW00D STAR MALT I
EXTRACT CO.

SOUTH SIDE BARGENAI

I NORINT NAMU IR
BIZNIO BAR6ĖNĮJ

I

L. J. JACOBSON

ABNER H. COHEN
HARDWARE

Ant North Shore linijos eloktros traukinio suvažinėtas
AV". Williams, (;.Vm., 105 Noble ave.

PRANEŠIMAI.

Teaming

i1

CHICAGOS VYČIŲ KUO
POMS.

L. Vyčių Chicagos apskri
Italų kolonijoj, Chieagoj.
nežinomi
piktadariai dau- ėio kuopų atstovų susirinki
me liepos 12 d., buvo išrink
giaus vieną žmogų nužudė.
ta komisija paruošti jnešimų
Apsaugos dienai" minėti j VydUj 12-am Seimui. Šiai koChieagos majoras dar neturi, misijai pavesta suderinti visų
Chicagos apskričio kuopų re
pagaminęs jokių planų.
zoliucijas ir įnešimus Seimui
Vienas Chicagos. universite-" j r patiekti priešsekmininiam
to profesorius daro išmėgini- j apskričio kuopų atstovų susi
mus, ar Einšteino relativumo rinkimui,
teorija yra teisinga.
j Pageidaujama, kad kuopos

Užlaikome maliava, aliejų Ir lan
gams stiklas, eementą ir pleisterį. Parduodame anglis, karais, to
nais ar basketais. Esame agentu
ro Valspar varnishes Ir Enamcl,

ELZBIETA
S E R E I K I E N Ė
mirė liepos 30 d. 1924 m. 5:30 vai. iš ryto Šv. Ber
nardo Ligoninei. Kilo iš Panevėžio Apskričio Upitės
parap. Tarnagalšs Kaimo. Išgyveno Amerikoj 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime ,vyrą Jurgį, sunūs
Juozą, Benedikta ir Vladislovą, 'dukteris Petronėle
Radomskiene, Ona Oanza, marčia Emilija ir žentus
M. Radomski ir St. Ganza.
Velione prigulėjo prie šv. Onos Draugijos ir
Royal Neighbor.
Kūnas pašarvotas 3230 So. Union Ave. Telef.
Blvd. 0042. laidotuvės įvyks Subatoj, Rugpiučio 2 d.
1924 iš namų 8:30 vai. bus atlydėta į šv. Jurgio
bažnyčia Jnirioj įvyks gedulingos pamaldos ui vė
lionies siela. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laido
tuvėms patarnaus garab. S. P. Mažeika.
Nuliūdę: Vyras Jurgis Bareika,
Sunai, Dukterys, Marti ir Žentai.

536 W. 18th Str.
Tel. Canal 5928
Telefonų užsakymai priimami Ir
pristatomi.

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.

l

Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruojame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popiera ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, III. Tel. Yards 7282

* —

*— TKfttfitot

TIKRAS APSAUGOJIMAS L. J. JACOBSON

Tavo pinigu jeigu pirksi .sekamus
retai pasitaikančius namų bargenus.
PARDAVIMUI
nauja 5 didelių
kambarių Bungalow Brighton Parke
lietuvių apgyvento vietoj, visas iš-baigimas aržuolo pagal naujos *naIdos; skalbykla ir furnašo šiluma;
reikia pinigais $2,500; kaina $6,800; verta daug daugiau.
PARDAVIMUI 2 augStų naujas 2
flatai po 6 kambarius; augStas skie
pas ir antstogie; statytas pagal vieliausios mados su visais parankumais; randasi Brighton Parke lie
tuviais apgyventa vieta; kaina $10,500; pusę pinigais kitus išmokėji
mais; yra tai tikras bargenas Ir yra
vertas pamatymo.
PARDAVIMUI ar mainymui geras
bianiavas lotas ant Archer Ave. Sa-!
vinįnkas parduos pigiai ar mainys
ant nebizniavo loto ar ko kitko.
Norėdami
pamatyti viršminėtus
bargenus atsilankykite diena ar va
karais pas
BRIGHTON REALTY OOMPANT
4084 Archer Avenue
(Prte CaUfotttia Ave.)

3002 West 59th Str.
Kampas Sakramento

E. J. H £ N I F F
REAL ESTATE
LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos rųšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, UI.
Rezidencijos Tel.
Prospect filOl

Ofise Tel.

