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keltui statysime bažnyčias,
darysiu* misijas, steigsime
mokyklas, jei neimsime j sa
ro rankas spaudos ir jos ne- platinsime.

nam lietuviai Katalikai Ame
rikoje jo gyvenimo drangas!
\
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MEKSIKOS VALDŽIA IŠ
VIEN SU SEKTANTAIS.

j I LIETUVOS LENKU SKUNI OAI NEPAMATUOTI

Francijai

MEKSIKONAMS KATAŪKAMS EINA SUNKIOS
DIENOS.
Prisieis grumtis su dviem
priešais.

LIAUDIES UNtVERSI- Mussolini Pasveiko; 1 5 0 , 0 0 0
mAS
Italų Jj Sveikina

KAUNAS, kovo 20. — «T.
TOWN OF LAKE.
•_
i
Sąjungos Taryba, išklausiu—
ROMA, kovo 24. — Praei- nas energijos. Aišku, kad Tjll
Įsi kovo mėn. 14 d. Lietuvos
ŠV. Kryžiaus parapijos sa-jtą sekmadieni priešais pre- jnai pasveikęs. Kad kiįc ganatstovo paaiškinimų del len- | e j e ketvergo Vakare 7 vai. miero Mussolini ofiso rūmus dai apie jo kokią ten iig$ bukų mažumos skundų, priėmė 3 0 min. prasidės pirmoji Dr. i v >' k o nepaprastos demonstra jvo vien priešų prasimanymai.
rezoliucija, kurioj dėkojama K. Pakšto prakalba "KllltU- ! c i i° s - ¥^**ia e š e r i ų metų su
J i s pridūrė galinguoju balkaktuvės, kaip įkurta fašistų su, girdimu visoj didelėj aiLietuvos vyriausybei už smul ra ir Katalikai"
|kštėj; " Š i s susirinkimas kaip
kiai suteiktas žinias, paves
Visi kviečiami atsilankyti. organizacija. .
Didelėj aikštėj priešais pre man taip jums yra pažymėk
dama supažindinti reporte
niiero ofisą
susirinko virš tinas tuo, kad fašistai išnaurius su pristatyta medžiaga,
150,000 žmonijų minia.
I jo iškelia vidujinę akciją
|ii kurioj nutariama patogiu
Balkonan išėjo premieras, i prieš savo priešus."
laiku painformuoti
Tarybos
I jau pilnai pasveikęs. Milžiniš
'Teciaus jam didžiausias tri
narius del iškelto klausimo.
|ka minia sukėlė jam tikrai ka- unitas reikšta, kuomet jis
•Tuomi skaitosi užbaigta byla.
I Fališkas ovacijas. Entuziaz- pabaigoje sušuko: " A r jus
(Elta).
DAUG ALKU REIKIA IR mas,, šukavimas tęsėsi kelio- mane seksite?"
likę ^minučių, kol leista pre- j Minia ėmė skrybėles mėty
REIKĖS.
20 MOTERŲ ŽUVO PET-'
mierui tarti nors vieną žodį. ti oran ir šaukti: " T a i p , taip!
ROGRADE.
i
Ims laiko sunaikintus plotus Premieras kalbėjo trumpai. Visuomet!" " L a i gyvuoja
J o 1 alsas pasirodė tyras ir Mussolini!"
patvarkyti.
Tai didelių riaušių rezul- i
smarkus kai seniau. J i s pilIlgas laikas tęsėsi ovacijos.
tatau.

Paryžių Aplankė Furijos

MEXIOO CITY, kovo 24.
— Pagalians Meksikos vald
žia, kurios priešaky yra pre
zidentas Calles, pasirodė tik
roje šviesoje — vienu did
žiausiu katalikų priešų. Dėlto,
meksįkonai katalikai nuo da
bar žinos, su kuo jie turi ves
ti kovą.
P A R Y 2 I T S , kovo 24.
,ti skaitosi Francijos sąjunPrezidento parėdymu vakar Anglija iškėlė naujus Kranci- i giniukai.
sektantams
atsiskyrusiems'jai pasiūlymus kas link Vo-j Dėlto Anglija siūki Franci
nuo Katalikų Bažnyčios, pa- kietijos projektuojamos ap-!jai padaryti dvi atskiras su
tartis. Viena turėtų liesti Rbvesta Šv. Teresės puošni is-j saugos garantijos.
ne fronto neutrtalybės garan
torinė bažnvčia.
Tuos įlaujus
pasiūlymus
^ =
Ilgus metus šios bažnyčios premiero Herrioto valdžiai tijų, kita — rytinių Vokieti
MCRPHYSBOBO,
III.,
ko
p
a
v
o
j
u
i
i
š
ž
i
n
o
m
ų
l
jos kaimynų sienoms garan
katalikai nevartojo pamal- ; ,
* ™8™*
( i a p r i s t a t e Francijos ambasa
BERLYNAS, kovo 24. — vo 24. — 6is miestas daugiau AUKŠTUOLIS APIE ESTŲ pusės. J i trumpu laiku
išau
tijų.
1
doms, nes bedieviška valdžia d o r i u g Anglijai, Fleuriau.
PATRIOTINGUMA.
Iš
Petrogrado
pranešta.
"kad
sia
nukentėjo
nuo
tornado,
go jau ligi 25,000 aktingų na
Kaip viename, taip kitame
Kuropos karo laikais uagrotenai
kovo
17
ir
18
įvyko
<p>
Tai
buvo
]>atsai
tos
baisios
Herriot jrreitai sušaukė karių, kurie pasiryžę ginklu ran
atsitikimi' Anglija žada prisi
bė tuos Dievo namus ir įsi
Pab&!tės
trijų
valstybi.i
dėlės priešvaldiškos riaušes, viesu'ios centras,
bineto narius posėdin. Pcržm dėti.
koj kovoti už valstybę. Šaulių
taisė ton savo ofisus.
santykiai.
kuriose dalyvavo daugiausia , Nukentėjusiais rūpinasi išrėti Anglijos pasiūlymai ir
sąjunga virto svarbiu faktoPatirta, kad Herrioto val
'Katalikai visas laikas darimtinai
Raudonasis
Kryžius
sustabdytas atsakymas. Am- džia tais Anglijos pasiūly motervs.
» "
. . ,
.,..••
i • • •
K A U V A V J t^t,,, a / ~ ~ , ~ 0 rium, kuriam lemta suvaidinbavosi bažnvčia ntiranti. P>ubasadorius išvvko atgal LonKooperatyvas duonos ganu Aalstija darbuojasi visur pa- j I V A U . N A ^ , KOVO O {per pa- r.'
_
mais nepatenkinta. Francuzai
va st
vusis prezidentas Obrcgonas ,
,'
nimo įstaigos pritruko miltų, i laikyti tvarkoj. Apgriautoji zo **•), — Lietuvos ministeris bus
J* vaidmuo.
J s sau^ume
klausia, delkogi nebūtų gali- t a d jį^
p a g a m i n o į Hab^_ ! n o n \ a r ( > į v i a i įleidžia tik or. ,Latvijai ir Estijai p. Auk£
, ,..
.
uonan su atsakymu,
Kaip žinoma, Francija per ma padaryti vienos abelnos tituto. Kuomet tos rųšies duo iganizacijų viršininkus ir dar- guolis atvyko Kaunan lydėda.
žadėjo ją, gražinti. Bot jo ža
"Latvijos respublikos ^ r e sutarties su Vokietija? Delko na išparduota, moterys pra- įbininkus, taipat valdininku*. m** svečius pp. Dfummond i r zickato čakstės atvykimo p a 
dė j i n:n i neišpi Uly t i.
Yra žinių, kad* su valdžios;daug užsivarinėja, kad jai ne ta viena sutartis neturėta ap dėjo atakuoti duonos gamini!Pašaliniai žmonėms neįleidžia Man^ou*. " E l t o s " korespon- linan svarbiausias tikslą* nufronte, botsusitaikinjai nori imti tų ir kitų sienų garan mo įstaigas.
pagelbair sektantai
mėgins s a - ' *ti* nRhine
« s l i Vokietija
vintis
kitas bažnyčias.
'ini.
dentui štai ką jis pareiškė:
vo pareikšti estams latvių
v v•
1)<4 tu įvykių visoj Meksi- si dar apdrausti nuo prama- tijos?
Kareiviai pastatyti žiūrėti,
" 1 i»miausia noriu pasida- draugingumą ir podraug pasi
Radusias įstaigas tuščias,
l
i
n
ti
Tokius
klausimus
Francija
koj katalikai begalo ima ne tomos vokiečiu agresijos lenįspūdžiais iš Estijos gy-'ryžima tobulinti abiejų tautfe
moterų būriai nuvyko prie idant sveiki žmonės nebūtų b e į
rimti. Planuojama katalikų į kus ir ėekoslovakus. fl'ie ir ':i .paduoda Anglijai.
( v a i d i l ų miltų sandelių ir pra i jokio darbo, kad netinginiau-| v e , l i m o » k u r i o s sostinėje bu- santykius. •

Gryždamas Londonan Parve
vežė Herrioto Atsal

•

NUKENTĖJUSIEMS NUO
TORNADO AUKOS
PLAUKIA

i
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'aajo tuos šturmuoti.
iį„. N%a darbo daug prie griu- v a u P e r valstybės septynerių
g^JU^
Kilo kova su Alicija. 20 ;vėsių valymo. •
\nH}* ^Priklausomybės iškil'
mes
J
moterų nukauta ir daugelis i Daugelis išlikusių Šeimynų ,
. " ^ u o foartu Latvijos ir E ^ ~
sužeista,
'gryžo prie savo apgriautų na
" I trijų dienų iškilmes bu- ^Uos santykių opiausias rciMIRTIES BAUSMĖ PLĖŠI
PARYŽIUS, kovo 24. — Sąjungos tarybos susirinkiRezultate p o n i j a areštavo imti ir juos taisosi, gludenasi. i™ fttv>^e Latvijos respubU- kalas — muito unijos įg^-ven
KAMS.
Francijoj gyvuoja galinga i r i m o , kurs įvyks tik ateinantį Virš LOOO asmenų, kurių pusėj Sužeistuosius apžiūri g y d y ^ 0 8 prezidentas Čakste, T. dmhnas.. Nors ligšioi dar neJ E F F E R S O N CITY, Mo., 'didelės įtakos
organizacija
tojai, slaugoja juos nu.sOs.
Sąjungos generalinis sekreto >šspresta, ar muito umja bus
yra moterų.
Kovo 24.
Vietos l e g i s l a t u - ; v a r d u - ž m a ? a u s Teisių Sa
Bet jei Francijos valdžiai
šelpimo fondan aukos {dm l i u s « r Eric Drunmiond ir taikoma vjžiems, ne tik virai įduotas bilius, pagal n t - ' j i m g a / > n; a į organizacijai pri pasirodytų tas klausimas y r a
kia iš visur. Aukų daug rei- T - Sąjungos politinio depar- .<&™ gammiams, vis dėlto tiSTUDENTŲ RIAUŠES
rio sugauti su ginklais plėši- g u l į d a u g F r a n c i j ( / S parla- skubus, gali valdžia tuojaus
kia ir daug reikės. Ateinantį jt-imento d i r ^ t o r i u s Paul Ma- kunąsi, kad dar šį mėnesį mm
HAVANOJ.
kai galvažudžiai turi but bau mento atstovų. Priguli ir pre kreiptis T. Sąjungos sekretą
pavasarį, paskui per vasan} n t o u x - i r i e m s buvo suruoš- to tar.fų suderinimas, o podKUBA, kovo 24. - Aną die
džiami mirtimi.
riatan Genevoje. Tokiu būdu
bus užtektinai darbo prie na- tas labai gražus priėmimas raug ir muito umjos Įvedimieras Herriot.
1110
nų Kubos salos valdžia suren
Pramatoma, ka<l tas bilius
klausimas bus pabaigtas,
sekretariatas apie tai išlaiko
imų statymo, laukij ir daržų- tiek iš valdžios, tiek iš pačiu,
Ši organizacija tomis dieno
gė demonstracijas
atgavus
bus pravestas.
painformuotų Jįuv. jYV.stybes,
estų tautos pusės.
. "Tuomet netrukus galės
huo Suv. Valstybių Pine* sa-1 nuvalvmo.
Tos rųšies bilius butų labai mis kreipėsi Francijos val
kad šios pasiųsti) thrybos suB u v o da(
"Nepriklausomybės minė- pradėti savo darbą mišri Lie
l«j. Už kliudymą donuiiistradlg <lalbo P r i e d u 0 "
reikalingas Illinois valstijai. džion, kad ji T. Sąjungoje iš
m l
sirinkiman atstovą.
studen
ireštuoti
\ kasimo laidoti numirėlius. J W iškilmės šįmet darė ypač tuvos-Latvijos-P^stijos
komikeltu amerikoniškos miljtariHaiti priguli T. Sąjungai. kiekvienas jų nubaustas po V*&ęm tas darbas jau baig- j malonaus įspūdžio. J o s virto sija, kuri einant'praeitų/ meSTREIKUOJA SPAUSTU nės okupuotos Haiti saloje Teciaus per du metu salos de
2H0 iol. pabamlos. Supranta- ! t a s - Dabar dauj^iausia užsii- ijyg tautos tėvynės meilės de- tir Kauno konferencijos nuta
VIŲ DARBININKAI.
klausima.
legatas nedalyvavo Sąjungos ma, jie uždaryti kalėjiman.
įmania sužeistaisiais, benamių |monstracija. Tuomi estų tau- rimu, paruoš prekybos sutarTuo tikslu sąjunga padarė susirinkimuose. Taip norėjo
ATĖNAI, (Jraikija, Kovo
Tad, vietos universiteto stu- į šelpimu ir griuvėsių valymu. |ta aiškiai pasisakė, su kuo ji ties projektą.
rezoliuciją,
kurį
įduota
kabi
S. Valstybės, kurios salą oku
24. --. Sustreikavo spaustuvių
eina: su tevyne, a r su žmonė j " T u o būdu bus sutvarky
dentai sukėlė protesto demon
darbininkai. Laikraščių leidi neto nariams. Reikalauja tuo puoja.
mis, kurie per žinomų suki- tas svarbus tarpusavės prestracijų prieš valdžią. Išrin
KOVO 2 4 , 1925.
jaus
iškelti
Haiti
okupuotas
mas sustabdytas.
1920 metais. T. Sąjungos su ko jie komitetą ir pasiuntė pas
limo bandymų norėjo įbrufcti k y b o s k k u s i m a g ) ^
neabe.
s i rinkime Haiti delegatas iš prezidentą Zayas reikalauda
Darbininkai sustreikavo is klausimą,
CHICAOO IR APYLINK. tautai svetima tvarkų. .
jojflmai t m į t ų
dįdelės
nM_
simpatijos
streikuojantiems j ,Kiek žinoma, Francija tuo kėlė nusiskundimų. Bet did mi, kad nubausti studentai bu- — Gražus oras, vakare pra
"Visoj Estijoj pastebėjau m . g a b j A n
^ ^
geležinkeliečiams.
klausimu negali veikti be T. žiosios valstybės atsisakė tą tų paliuosuoti.
matoma atmaina; vidutinė te nepaprastų p a t r i o t i n e
ij "Laukiama, kad neužilgo
klausima svarstyti. Tikėtasi,
Prezidentas atsisakė s a stu mperatūra.
Esty šauliai.
bus pasirašyta Lietuvos-Latkad pačios S. Valstybės įstos dentais matytis. Tuomet stu'*Ypač galingo įspūdžio da vijos sutartis del miško pluk
T. Sąjungom
dantų, būriai ties rūmais pra- Į PLATINKIT "DRAUGĄ"
ro estų šaulių sujungia, kuri dymo pasienių upėmis ir žuB E R L Y N A S , kovo 24. — Iš Varšavos lenkai paduoda
Tikrai nežinia, kaip Fran- dėjo šūkauti: ' ( Mirtis .prezide j =
•
= pradėjo organizuotis užėjus vininkystės.
J.
žinių, kad lenkų kariuomenės sutraukimas Danzigo karido- f ei ja elgsis
Haiti Mausimu.' ntuiV y Šalin imperializmas I " | P I N I G U K U R S A S
—.
riun esąs prasimlanymas. Girdi, Danzigo karidoriuje tik ne-j Pirmiausia to klausimo kėli- i Įsimaišė ^policija, kilo rianregulariai lenkų būriai slankioja. Bot Varšavos valdžia juos mui bus priešinga Anglija, ,šės. Pasigirdo šaudymų. Daug
Vakarykščios
Dienos
kuri dauge!:į svetimų teritori- studentų ir policininkų sužeis
lengvai suvaldo, neleidžia kelti triukšmo.
- (skaityk be e).
Lietuvos 100 litų
$10.00
ta.
.
įų okupuoja.
VIENNA, kovo 24. — Lenkų valdžiai praneša, kad
Anglijos 1 sv. sterl. 4.77
Ei, sustokit, paskaitykit oi oi oi.
Valdžia išsprendė studentus
Devyneri metai, kai Suv.
" i n c i d e n t a s " su lietuviais ties Širvintais baigtas. .Valdžia
I r kitiems jųs pasajkykdt...
Francijos 100 frankų 5.18
traukti tieson už išdavystę.
Valstybes Haiti okupuoja.
pripažįsta, kad lenki} pasienio sargyba per klaidą atakavusi,
Italijos 100 lirų
409
Dvidešimti s penkto kovo
lietuviu/ sargybą.
CAJRBONDALE, 111., kovo
Belgijos 100 frankų
5\07
Dzimdzi-Drimdzi juokais *bovįg
LON1DONAS, kovo 24. Šveicarijos 100 fr. . 19.30
v
Ramta ta ta...
. MADRIDAS, kovo 24. — Ispanijos direktoriato vaL- 24. — P o tornado liko daug Dabar paaiški, kad lordas
Čekoslovakijos 100 kr. 2,97
džia kaskartas eima stipryn. J i igįja g^'ventdjuose daug pa vaikų našlaičių. J ų likimas y- Curzon mirė atlikus jam vėKur Tbtas šposai '* Dzimdzi-Drimdzi f oi oi oi
Vokietijos 100 mrk. 23.81
ra sunki problema.
žio operaciją.
Lietuvių Auditorijoj,
Bridgeporte.
f įtikėjimo ir palankumo.
federacija ginti savo religi
nes teises ir bažnvčias.

Francija Iškelia Haiti Salos Klausima
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R R U G M S

SIR DRUMMOND PAS STULGINSKĮ.

DR. K. PAKŠTAS GRĮŠ
LIETUVON.

9S

!S

•nms

jį dolerį. Kiti per kitus eina
galvatrūkčiais. J e i kuriam
tenka suklupti, toksai kitų
tuoj aus sumindžiojamas.
Šiandie žymi dalis mokslus
einančio jaunimo per dieną
studijuoja, paskui ligi pusiau
nakčių praleidžia laiką pasi
linksminimuose.
Profesionalai per dienas
užimti savo paprastais dar
bais. Vakare namie jų dauge
lis nespėja "suvalgyti nei va
karienės. Turi kitų reikaljų.
Eina kur kviečiamas, galva
nuolat užimta mintinus i r
dažnai neišsimiega.
Štai nuo ko pa|tila širdies
liga.

«.•

*

Dr. |K. Pakštas gavęs pa
Du aukštu i r įtakingu Tautų Sąjungos, valdininku ne
senai lankė Baltijos respublikas. Tad sustojo i r Kaune, ka kvietimą Lietuvos Universi
nu? iškilmingai buvo priimtu pas Kespublikos preziden tetan (istorijos katedron) ge
te Aleksandra Stulginskį. Tai buvo Tautų ^Sąjungos genera ografijos dėstyti nebe ifeav
Birželio
linis sekretorius Sir Er'ic Drummond, sekretoriaująs nuo pat pasiliks Chicagoj .
LYG IR TRUPINIUKAI. T. Sąjungos įsikūrimo, ir T. S. politikos departamento di pradžioj rengiasi išvykon į
Tolimuosius Vakarus, o rug
rektorius p . Mantoux, įtakingas Franci jos diplomatas.
Sakoma, kad žmogaus gyve
Priėmimus kaip priėmimas... Bene svarbiausia bus įsi sėjo mėn. išvažiuos Lietuvon.
ninias susideda iš pasisveiki
dėmėti į kaikurias vietas kalbu, pasakytų pono Stulginskio Grįžęs Lietuvon baigs spau
nimu ir atsisveikinimą. \Qfir Sir Drunmiondo. Lietuviškas t(ų kalibų vertimas gal kiek sdinti savo daktarišką diser
veninio
aplinkybės
verčia
"LIBTUVQS
KLI
sumažina įų francuzišką lengvumą ir sklandumą. I r i š lie- taciją
mus tai skirtis su savo arti
semestuviško vertimo vienok matosi p. Stulginskio kalboje ne vien M A T A S " ir pirmąjį
miausiais, tai vėl su jai su
daug svetingo švelnumio, bet ir nemaža minties subtilumo.. *rą Universitete dėstys: iš
sieiti. I r taip mes veik p e r
Pakalbėjęs apie lietuvių vaisingumą i r pagerbęs vTautų Są-! fiziškosios geografijos — klivisą savo gyvenime .sveikina
Atsakymas—
Klausimas—
jungos gražiąsias pastangas, Kespublikos prezidentas dideliu Į matologiją; iš regioninės geo
mės ir atsisveikiname, kol
Rūkytojo
miklumu i r išmislinga forma nukreipia svarbiąją kalbos min grafijps — Šiaurės ir Pietų
Hclniar cigaretų
•galų gale ateis amžino atsi
Kuk
y
tu
jo
Ameriką;
i
r
iš
ekonominės
tį į senąjį nnisų Minių, Tautos svajonių kilnųjį objektą.
sveikinimo valanda - mirtis.
VIZOS.
GRYNAS Turkiškas
geografijos — gamtos turtai,
paprastų
cigarete
STULGINSKIS PRIMENA VILNIŲ.
tabakas suteikia len
žemės ūkio ir pramonės ga
Gražus yra paprotys mūsų
Beveik visose šalyse vizos yI r taip prezidentas tęsia savo kalbą apie T. R klaidas miniai.
gvumą,
švelnumą,
draugijiniame gyvenime reng
ra reikalaujamos.
Amerikos
Ką Turkiškas taba
Vilniaus reikalu:
kvapą, parankamą ir
Prieš
išvažiuodamas
iš
Ati sutiktuvių a r išleistuvių po
"Aišku, ikad čia ne vieta ir ne laikas atminti kai merikos -dar tikisi aplankyti piliečiai, prieš Išvažiuojant,
džiaugsmą. Paprasti
kas suteikia man, o
kylį mūsų žymiems darbuoto
kurias klaidas, kurių priežastys y r a labai gerai žino keletą kolonijjų ir pasakyti ke gauti pasporto užtvirtinimą
cigaretai suteikia ti
jams, su kuriais mums tenka
ko
kiti
ne?
arba vizą, turi kreiptis prie
mos ir už kurias neatsakys nei Tautfų Sąjunga, nei mū lėtą prakalbų.
ktai daugumą.
ar atsiskirti ar vėl po ilgo atkonsulio tos šalies, kurią ke
sų kraštas, kada jos bus neišvengiamai peržiūrimos ir
siskvrimo susitikti.
Tuoini
atitaisomos. J e i aš leidžiu sferų tai padaryti, tai tik vien ŠIRDIES LIGA AMERIKO tina lankyti.
Vizų kainos visuomet mai
mes pagerbiame mun.3 bran
dėlto, kad liečia šį miestą, kuriame mes esame priver
JE.
nosi, bet rodos sekančios yra
gia asmenį ir parodome, kad
Į]
sti jus priimti. Be abejo mes mylime šį darbštų mies
Kasfdien laikraščiai prane vėliausios kainos: Vokietijos
įvertiname jo nuopelnus, jo
tą ant Nemuno kranto, bet visgi jis niekada neprivers
veikimą mūsų tarpe.
mus pamiršti mūsų tikrąją sostinę., inusų miestą ant ša žinių, kad ten ir ten gat valdžia nesenai sumažino vizų
Vilijos krantų pastatytą. Tame tat minties ir meno cen vėje, a r gatvejkary, a r kur ki mokestį, ir dabar norintys va
Nebeužilgo teks mūsų atsis
tre mes tikimės galėsim vieną dieną J u s priimti vai tur žmogus staiga kritęs ir žiuoti per Vokietiją privalo
kirti su vienu žymiausių vei
singiau, kas daugiau atatinka tokios kilnios organiza miręs. I r priduriama, kad šir mokėti 50 centų už vizą tam
kėjų — Kun. Dr. I . CVsaičiu.
tikslui, ir $2.00 už vizą apsis
cijos atstovams, kuri y r a pašaukta sukurti naują pa dies liga miręs.
Balandžio 15 d. š, m. jisai ap
Ištikro, Amerikoje
širdies toti Vokietijoje per šešius
saulį, ištrinti iš susijungusios žmonijos minties ir visų
leis Ameriką ir grįš į Tėvy
liga plinta kai kokia epidemi mėnesius. Lietuva ima $11.00
neteisybių ir vjsų klaidų pėdsakus".
nę. Dr. Česaitis dirbo mūsų
Į prezidento švelmai paliestą Vitaliaus klausimą Sir ja. Anot Dr. L. F . MacKenzie už vizą, ir šios šalys \x> $10:
tarpe 4 metus. I r nebuvo mū
Finlandija, Vengrija, Čekos
sų visuomeninio darbo sri Drummond nieko aiškaus nepasakė, nes, kaipo T. 3 - valdi iš New , Yorko, 1910 metais
lovakija, Lenkija, Italija, J u 
ties, kur Dr. Česaitis nebūtų ninkas, gal ir negalėjo daug-ką oficialiai sakyti. Pajutęs p. kiekvienam 100,000 gyventojų
goslavija i r Švedija. Pabaigo
pridėjęs savo rankos. Visos Stulginskio kalboje prikišimą T . Sąjungai, Sir Drūniniond mirusių širdies liga išpuolė
141 žmogus. Gi 1923 metais je antros sesijos 68tas' Kon
mūsų didžiulės organizacijos griebėsi teisinti savo įstaigą, sakydamas:
gresas priėmė bylių, p . Fish
širdies
ligos
įaukų
skaičius
pa
"
G
a
l
but,
kad
praeity
yra
klausimjų,
kuriais
Lietu
užtenkamai galėjo
patirti,
įvestą, autorizuojant
prezi
va boro suinteresuota ir kurių sprendimas nebuvo pa siekė 175 žmonių.
kiek darbo ir pasišventimo pa
dentą sumažinti vizų kainą ar
lankus Lietuvos nuomonei. Bet aš įgaliu patikrinti J u s ,
Suv. Valstybės skaito 110
rodė Dr. Česaitis, besidarbuo
ba visai prašalinti vizas, del dos į vizas. Jeigu asmuo nu- tas pilietis turi s a savim tuPone Prezidente, ir visus kurie čia esat, kad jeigu taip milijonų gyventojų. Tai vie
damas jų naudai. Ypač Chitų šalių piliečių arba paval-. vyktų į Franciją neturėdamas reti .natūralizacijos certifikair butų buvę, bet vis dėlto visi Sąjungos sprendimai neriais metais viena širdies Ii
cagos organizuota visuomenė
dinių kurios šalys teikia pa franeuziškos vizos, jį tuoj ga tą. Prirodymas kartais būtinai
buvo paremti didžiausiu nepartingumu. Yra aišku, kad ga turi parblokšti arti 200,000
negalės niekuomet pamiršti
našias privilegijas Suvienytų lima deportuoti. Jeigu Ameri reikalingas del grįžimo į Su- '
Tarybos nutarimas, kurs veikia kaip juridinis organiz žmonių, imant Dr. MacKen
Dr. Česaičio plačios ir vaisin
Valstybių piliečiams. Tikėta, kos pilietis vyksta Vokietijon vienytas Valstybes, ir naudin
mas, gali but sunkiai priimtas abiejų besiginčijančių zie apskaitytmas pagrindam
gos darbuotės jos tarpe.
kad i r kitos šalys seks Vokie be vizos, tuoj turi kreiptis gas užtikrinti greitą įleidimą
šalių".
Dr. MacKenzie sako, kad tijos ir Suvienytų Valstybių prie policijos išgauti vizą. As- į Suvienytas Valstybes.
Nenuostabu tad, jei, pasklidus
širdies liga paeina nuo žmo-sumažinimus i r ateityje Ame menys, neturėdami vizos, gali
Naturalizuoti piliečiai turi
DRUMMONDAS, TAJKA IR AMU.
žiniai, kad Dr. Česaitis aplei
Sir Drummond p. Stulginskio kalboje sučiupo dar ir ki- nįų persidirbimo, a r tai i'izi- rikos piliečiai, norintieji lan būti tuoj deportuoti iš Vokie atsiminti, kad jie gali pames
džia Ameriką, subruzdo Chi~
tą gislelę, būtent, kad dabartine smurto nustatyta padėtis nio, ar tai protinio. ^Seniau kyti įvairias šalis, neturės mo tijos. Lankantieji Jugoslaviją ti savo Amerikos pilietystę,
cagos organizacijos.
Visos
bus ateity "peržiūrima ir atitaisoma". Bet kaip atitaisoma? širdies ligos aukomis būdavo kėti tokias didelės sumas pi turi prasyti įvažiavimo ir iš jeigu jie per ilgai apsistoja
rengiasi tinkamai
pagerbti
svetimoje salyje. Kuomet naTo dabar d a r niejss tikrai nežino. Kai diplomatija teisybės daugia atgyvenę 50 metų am nigų, kaip dabar kad moka. važiavimo vizų.
savo didįjį veikėją ir sureng
Kaikurios Amerikos šalys turalizuotas pilietis apsigy
Kai kuriuose atsitikimuose
nepagerbė, tai gal kartais, susidėjus tani tikroms aplinky žių žmonės. Bet šiandie ta li
t i jam gražias išleistuves.
vena ant dviejų metų toje sve
bėm*, ir kardas nenurims makštyse... Šitcjks nujautimas ver ga jau liečia ir jaunesniuo vizos aulikantas turi asmenis- nereikalauja pasportų nuo Su
*.
•
Šiandien įvyksta visų cenvienytų Valstybių
piliečių. timoje salyje iš k u r paėjo, artė įSir Dnunmonda primygtinai ir atkartotinai kalbėti apie sius.
kai vykti pas konsulinį arba Tarp tų šalių randasi Balta- ba penkis metus kitoje sve
tralinių organizacijų
pasita
Kas
tiesa,
turbūt,
nei
vie
taiką. Štai d a r viena ištrauka iš jo kalbos:
diplomatinį svetimos šalies at- mas, Bermuda, Canada ir Cu- timojė šalyje, Amerikos val
rimas išleistuvių reikalu. Rei
noj
šaly
žmonės
taip
daug
stovą.
Kituose atsitikimuose
"Lietuva patyrė visas k a r o baisenybes. Aš žinau,
kia tikėtis, kad organizacijų
ba. Nereikia pasportų važiuo džia mano, kad jis nustojo
kad J u s esate pilni didžiausio patriotizmo. Todėl a r nepersidirba, tt&i Amerikoj, j vizas galima gauti paštu. Neatstovai bei šiaip visuome
ti iš Suvienytų Valstybių i būti Amerikos piliečiu.
Jus kaip patriotai, norit matyt, kad Jūsų šalis ateity Cia kiekvienas vejasi galingą-! kurios šalys kreipia daug aty(F. L. L S.)
nės veikėjai skaitlingai susi
Meksiką, bet
reikalaujama
išvengtų tjii žiaurių įvykių, kuriuos atneša kartas? Aš =
3C^
"
"—'
rinks ir bendrai sutars, kaip
nuo amerikiečių, kurie įva
negaliu sau įsivaizduoti didesnės patrioto pareigos,
pašventėm save Sąjungai, turim vieną norą kad Sąjun
tinkamiau surengus mūsų vi
žiuoja Į Meksiką per trečią REIKALINGAS DAUGIAU
kaip iš visų pajėgų dirbti savo šalies taijcail Aš nema
gos nariai gyventų taikoj ir saugume ir kad buiįū lai
KRAUJO.
sų brangiam veikėjui dėkin
šalį. Tai svarbu asmenims, ke
nau tai sakydamas, kad kilus reikalui patriotas netu
mingi ir taurautų. Todėl karščiausiai Jums dėkodamas,
gumo ir pagerbimo iškilmes.
ri e vyksta į Meksiką per Ku Mr. John Maluer, Box 87, Arma,
rėtų but pasiruošęs ginti savo šalį arba net ir mirti del
Pone Prezidente, už tai, ką J u s pasakėt apie T. Sąjun
Kansas rašo: "Malonėkite prisiųj-t
bą. Kiekvienas Amerikoje gi- i kita
bakaą Bulgariškos Žolių Arbajos; bet tai nėr priešinga karštam taikos troškimui".
gą ir mus, aš jaučiu, kad aš išreikšiu visų Sąjungos na m ę s p i j i e t i s k u r i s a p l e i d ž i a tos pagerint
LIETUVOS TURTAI...
mano kraują, Ji tikrai
yra
pagelbėjus
man'. Bulgariška Žo-i
rių viltį, jei aš palinkėsiu Lietuvai dviejų geriausių do SuVienytas Valstybes be pas
GIRIA VALDŽIA IR fiNANSUS.
liu Arbata pagerina kraują, ir pa
Centralinio Statistikos Biu|
vanų, kuriomis gali džiaugtis tauta būtent: taikos i r porto turi su savim turėti gi lengvina rumatizma.
Pakalbėjęs apie taiką i r tautų bendradarbiavimą, Druro žiniomis, Lietuvos turtas, mmondas pakomplementuoja Lietuvos valdžiai, ypač už gePrašalint šalčius ir influenza arba.
gero vės.''
*
(E).
mimo metrikas arba prisiei t>neumonia
gerkite Bulgariška Žolių
be Klaipėdos jKrašto, apytik-'rą šalies finansų tvarkymą:
O baigdamas savo kalbą generalinis Tautų ^Sąjungos se tą afideivitą nuo gerai žino Arbata karsta. Tuojau^ jums pagel
Daktarai rekomenduoja Ir vais
riu apskaičiavimu siekia:
'Lietiuva turi žymia istoriją. J i daug nusipelnė ci kretorius d a r kartą pabriežia: taika, taika ir d a r taika; a- mo Amerikos piliečio certifi- bės.
tininkai visi parduoda, po 3 5 c . 7£c..
Žemė 4,753,500 hektarų 2,Ir $1.25. Kad norite mano 5 mėne
vilizacijos reikalams praeity ir a š žinau, ji tęs savo ben men.
kuojant, kur i r kada jis gi sių saizo pasiųskite $-1.26 pas B . H.
047,000,000 litų.
dradarbiavimą ateity. J o s kalba yra viena iš seniausių
I r kokios-gi išvados? Taip, Europos diplomatai Vilio mė. I r kiekvienas naturalizuo- Von Schliek, m Marvcl BJdg., P i t u burgh, Pa.
Miškai 872£U3 lmktarų 2,kalbų pasauly. J o s piliečiai pasekmingai parodė ko ga" ką mums apie taiką pakalbėti, bet kokia gi mums taikja be
.-LLi-JLJL^
016,000,009 litų.
Ii a t s i e k t r į a u n a valstybė per trumpą laiką, nenuilsta Vilniaus,. Kodelgi 1920 m. jie L E N K A M S nepabrieždavo
|iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiHiiiiip
Kitas nekilnojamas ir kil
mai dirbdama. Mes įsivaizduojam tas dideles'kliūtis, taikos žodžio? Kodet jiems leido Vilniuje pasilikti?
nojamas r -ir-^+j*.*
turtas
kurių sutiko naujos valstybės ir su kuriomis jos tam
Žinoma, lietuvių tauta labai gerbia taikos idealą, bet ne
2,000,000,000 litų.
tikru laipsniu kovoja ir dabar, ffoji pagelba, 'kurią ga daugiau už savo nepriklausomybę ir savo žemiai čielybę. Jei s
=
Gyvuliai: stamb. 1,734,000
Bukite atsargus su šalčiu.
i
li duoti Sąjunga tam jų darbui palengvinti, aš esu tik gu dabar pasaulio, diplomatai to nesupranta, tai ateity gal 5
št. Gyvuliai: s.nulk. 2,963,00')
Apleidimas gali įvest į influenza arba pneumonia.
i
ras, kad bus su džiaugsmu ir neatidėliojamai duota. šis dalykas jiems labiau paaiškės. Dabar Europos diplomą- I
E
št. 1,000,600,000 litų.
Jeigu man but leista, aš pasinaudočiau atatinkama tija visu savo sunkumu gula ant vLieruvos įkalbėdama jai g Su pirmu ženklu šalčio vartuokite tikrą.
Pramonė 5,896 įmonių 600,proga pasveikinti Jūsų finansinę valdžią praeities ir taikją, o toji taika tai — užmezgimas normalių santykių su! 1
E
000,000 litpj.
dabar, su tuo, kas y r a padaryta finansų srity. F i n a n  Lenkija negaunant Vilniaus. O juk 1920 m. Spa mieste len
Transportas 1,601 kil. 490,sinė padėtis, kuri y r a Jūsų šaly, y r a žymus įrodymas kų delcgatias buvo pasirašęs paliekąs Vilnių Lietuvai... Tai(Tradę, Mark Rcg. JJ. S, P a t Off.)
=
000,000 litų.
jusą pastangų pasekmingumo. Kiekvieno Sąjungos na ką sulaužydami lenkai pagrobė Vilnių i r vis d a r " n o r i M =
Viso 8,664.100.000, litu.
rio ekonominė ir finansinė gerovė ir klestėjimas y r a taikos? Kaune apie taiką dainuoti bene bus tik tuščias dar
g
Geras vikrus patrynimas panaikina skausmą. Xu T i
Arba vienam
gyventojui
•didžiausios reikšmės visam organizmui, nes vieno ge bas... Taikos pasakas tiksliau but pasiuntus tiems, kurie tiai| sipirkite bonkutę pas jūsų vaistininką šiandien ir lai- 1
4 270.2 litų.
rovė yra visų gerovė. Lietuvai y r a reikalinga Sąjunga, ką paniekino ir d a r rengiasi toliau ją laužyti, grobdami sve
Ę' kykite savo namuose.
=
Liet. Pasiuntinybė Amer.
*r Sąjungai yra reikalinga Lietuva* Visi, kurie kaip aš tima* žemes.
K. P .
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Antradienis, Kovo 24, 1923

M O T I N A LINKSMA. K U O M E T
JOS K Ū D I K I S SVEIKAS

ROSELAND, ILL.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Nauji Vargonai.
Roselandiečiai kas metai
Vidurių užkietėjimas tai pa
buvo pakviesti 3,0 gegužės die j Yįs ^ n o r s savo bažnyčioje
vojus kūdikiams. Prašalinki!
nai parinkti aukų labdarybės žymiai pagerina,
tą, pavojų su puse arbatinio
naudai. Tas dalykas buvo ati :
šį metą planuojama įtaisyšaukštuko Dr. CaldwelTs
Šv. Vardo Dr-jos Susirinki dėtas ateinančiam sus-mui. J-; ti naujus vargonus, vertės dvi
Syrup Pepsin
mas.
eigų buvo $9.91. Pinu. uždarė dešimt aštuonių tūkstančių do
•
lerių. Ir atrodo, kad RoselanSv. Vardo Draugystė turė sus-mą mallda.
uginant kūdikius nereikia daug
1
patirimo,
kad
supratus, jog
tiiečiai sugebės savo sumany
jo s us-ma^ 15 d. šio mėn. šv.
maisto liekanos iš kūno siste
mos turi but tuojaus prašalintos, to
mas ištaisėti. Tie vargonai,
Antano parap. kambary. Pir
dėl inteligentiška motina ir daboja,
kad kūdikio pilvas butų liuosas.
vienų metų senumo, gaunami
mininkas, atidarė siis-ma. mal
Kūdikystės dienose reikalinga liuotik už $9,000.
da. Narių atsilankė pusėtinai.
suoti vidurius du arba tris kartus į
24 valandas, o vaikystės dienose —
Gerb. kleb. kun. P. Lapeliui
Du. nauju, nariu prisirašė. Bu
viena arba du kartu. Jeigu viduriai
Turiu garbes prasyti visų
. .
liuosuojami rečiau, negu tiek kartų,
^
,
.
.
_.
.
,
priminus
parapijonams apie
tų gera, kad ir daugiau vy- Baltuniores lietuviškų
vl
u
tai ant kūnelio pasirodys skauduliai,
katali. .
liežuvėlis bus aptrauktas, kvapas at
r;ų prisirašytų į šitą draugi
siduos ir kūdikis bus neramus. Kaip
kiškų draugijų, M d kiekviena naujuosius vargonus, vos sa
tik tokius apsireiškimus pamatai, tuojaus neatidėliojant duok puse arba ją, kuri yra vien vyrų idėjinė
tinio šaukštuko Dr. Caldwell's Syrup Pepsin ir po Relių valandų tie apsi
draugija atsiųstumėte po 2 at vaites bėgyje radosi pasižadė
reiškimai prasišalins.
draugija. ,Raportą išdavė iš
stovus į Federacija skyrių. jimų šimtinėmis. Taigi savai
Tai yra vidurių liuosuotojas labai tinkamas šeimynos reikalams, nes jis vei Centro Jonas Juncius, kuris
kia lengvai, be skausmų, labai malonus imti ir neturi savyje svaigalų bei
Išrinkite veiklius vyrus, nes tės laiku jau pasižadėjimai
narkotikų. Duok pusę arba pilna šaukštuką, atsižvelgiant i kūdikio amžių, paaiškino, kad Centras ragi*
sudaro -virš $4,000.00. Tai gra
nuo vidurių užkietėjimo, raugčiojimo, apetito praradimo, vidurių išpūtimo,
yra
svarbių
reikalų
viešame
nuo peršalimo ir šalčio krėtimo. Jųs
_ _ ^ • « • • • . . na visus narius eiti į Passion
žus reiškinys. Belieka suauko
pamatysit, kad kūdikis miegos be
Lietuvių
katalikų
veikime
at
vartojimo svaiginančių vaistų.
KUPONAS VIENOS BONKOS
Play ir dar kitus kviesti, llati mažiaus kaip 2 trečdaliu.
IŠBANDYMUI. DYKAI
likti. Susirinkimai
laikomi
Vartokit jj sau ir duokit užaugusiai Yra daug žmonių, kurie visuomet
portas iš vakaro rengimo ko
Aišku, kad Roselandiečiai
parapijos svetainėje pirmą
šeimynai. Tuomet bus mažiau susir norėtų pirmiau
išbandyti, negu
misijos paaiškino, kad vaidi
supranta, kad gražus vargo
gimų, mažiau išlikimų nuo darbo ir pirkti. Lai jie" iškerpa š[ kuponą,
mokyklos. Kuomet jųs patirsi t, kaip prisega savo vardą ir adresą ir
nimas " Išpažinties Paslap- kiekvieno mėnesio sekmadie nai, tai bažnyčios žymus pa
Dr. CaldweH's Syrup Pepsin veikia pasiunčia j
ant jūsų, tuomet jųs mesite visas pi
PEPSIN SYRUP COMPANY
t i s " negalės įvykti, nes daug nį tuojaus po sumai. Sekantis puošalas.
lės, pauderius ir kendes. šitokia gy
^
Montlcello, III.
duolė, kurois parduodama suvirs 10
Kovo 15 d. tuoj po Sumor,
reikia aktorių, o jų negalima susirinkimas įvyksta iVerbų
o
aplaikys
dykai t>onką Dr. CaJdmilionų bonkų kas metai, privalo tu
well's
Syrup
Pepsin
paštu.
Stampa
rėt viršenybę ant kitų. Mes ją ga
gauti. fTai^ri komisija žadėjo nedėlioję. Atstovai malonėsi parap. svet. įvyko antras pa
rantuojame arba pinigus sugrąžinam. nereikalinga. Visiškai dykai.
-•^™
•#»
sitarimas. Susirinkimas buvo
kitą kokį mažesnį veikalą pa-j te priduoti savo antrašus.
T™"-*
J. Karalius,
skaitlingas ir ūpas pakilus. Iš
r
A. VANAGAIČIO DAINOS, rengti. Buvo svarstyta apie į
Federacijos skyriaus rast. rinkta 12 darbuotojų, kurie
Kas nori įsigyti naujai iš Velykų naktį. Visi nariai nueis per namus rinkdami au
Lietuvis
Graboriu* keistu dainų, kreipkitės į jį 1 tarė velykų naktį prie Vieš2314 W. 23-rd Plmoe
kas ir dės visas pastangas,
asmeniškai arba raštu. Cho paties Jėzaus grabo sudalyti
Chicago, IU.
į kad surinkus reikalingą sumą.
Taipgi prašoma,
Patarnauja laldo- |rui išėjo iš spaudos: J, Vii sargyba.
Atsišaukimas.
!Štai šių darbuotojų vardai:
tuvėse kucplgiauaia.
nius, 2) Malda, 3) Dzimdzi kad ir kurie nebuvo BUJhine
Reikale meldžiu at
Antanas Grigonis, vargin- nuo parapijos: P. Brazauskas,
Drimdzi, 4) 8 liaudies dainos. ateitų velykų nafctį ir pasi
sišaukti,
o
mano
darbu busit* užga
,5) Stasys, G) Dudele\ Adresas mainydanii butų prie grabo.]gas ligonis, kuris gydosi St. J. Zekas, A. Palubis ir J. Penėdinti.
So. Artesian Avenue Sus-mas uždarytas malda. SejLouis miesto ligonineje,-pra- treikis; nuo parapijos komi'
Tel. Ganai 1271 16612
!
lltf»
Chicago, 111.
kantis sus-mas įvyks 19 d. Bo-'k> geraširdžių St. Louis lie teto: Bitautas, Ivetekeviče.
tuvių aplankyti jį U. S. Mari Ivvietkauskas ir Jucius; nuo
landžio 1 vai. po sumos.
D A K T A R A h
ne Hospital No. 18, 3040 MŪ: parapijos choro: J. Juška, J,
Tretininkų Susirinkimas.
Petkus, K. Bagdonas ir N. Pa«
r i ne Ave. Ų | tai jis bus laba?
Namų Telefonas Yards 169t
rieščius.
Ofiso TeL Boulevard 5913
Tą pačią dieną turėjo sus- dėkingas.
Jei šiems darbuotojams pa
DR A. J. BERTASH
mą x ir tretininkai. Perskaity
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3404 So. Halsted St.
vyks iki kovos 20 dienai su
4442 So. Western Ave.
tas protokolas ir vienbalsiai
i/Ilso valandos nuo 1 iki S po
rinkti bent vii* $4,000.00, tai
2655
Tclef. Lafayette 4146
lietų Ir 6 Iki 8 vakare
priimtas. Apsvarsčius bėga Tel.C.Canal
J.
P A N S I R N A
Visų Šventų parapijai nau
Fotografai
muosius
dr-jos
reikalus,
sekė
w
PANSIRNA STUDIO
jieji vargonai bus užtikrinti
raportas Federacijos, llaporTolumas nedaro skirtumo
ir tai vargonai, kokių vargiai
Saukiamas, važiuoja i visas
tas
vienbalsiai
priimtas.
Ra
mieste dalia
PHYSICIAN & S U R G E 0 5
Gydytojas, Chirurgas. Ob#~
kurioje lietuvių
parapijoje
X — Spinduliai
portas
iž
Labdarybės.
Labdatttrikas i r Specijalisfcui
rasi.
J. S.
Office: 2201 \V. 22nd St.
Elektroterapas.
1
rybė rengia vakarą Verbą TftCor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222
J
J£.-~l
IŠIMA TONSILUS —
Resldence: SI 14 W. 42nd St.
dėlioje 5 d. Balandžio 8 vai.
1 ) — B e marinimo,
Tel. Lafayette 4988
K O S U L I A I
t)—B* peilio ir be •lunumo,
Hours : 1-4 & 7-8 P. M.
vak. ir kviečia visus atsilan
Kaip Greitai Jos Prašalint
S>—Be
kraiije,
Sun. 10-12 Noon
4
Neatkratonii, Kankinanti kosuliai,
>—Be Jokio parojau* vreUtatal.
kyti. Bus labai gražus vaidi
H— IVcijentul nereikia •irgti. sa
kurie greitai nusilpnina systema ir
lį tuoj valgyti. Ir sali eiti l
kuris labai pavejingas visai generaoarb*.
V
1 Parrdo '<i»ll-stonrV (akmenio tulžyje) nimas. Taip pat dr-jos nariai
Telefonas Boulevard l t t f
liai sveikatai, gali but sustabdytas su
ir akmenis tlapumo puslejc be ovienu
dosu senų laikų gvarantuotų
Boimiškas Apyperacijon. au tam tikromis nokavaistų
Pr. Bell's Pine-Tar Medu. Ir
liškomi-4 p r i e m o n ė m i s b e i v a l o t a l e .
niV — paskanintas
A p k u r t u s i e m s sucjr^Mna Kjrdrjinii).
yra priežastis. Daktarai sako k a s
įs>
'" '

CiCEBOJE

A

ADVOKATAI

Męs Tapomą Smalos
ir Žvirgžchj Stogus

, J. P. WAITCHESl

\ Gilsinoid asfalto stogai
padengti ant. senų stogų.
Jkfes einame visur
ir
Veltui apkainojame darbą
Telefonai
Cravyford 1680 Cicero 8062

ADVOKATAS
MIESTO OFISAS
127 N. I>earbom Street
Kankanai 514 ir 518
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
Vai.: Kasdiena, išskiriant
Su-4
batos ir šventės, nuo 9 iki pietų
ROSELANDO OFISAS:
10717 So. Indiana Avenue
Telefonas Pulliuan 6377
Vai : Kasdiena nuo
2 iki
9:
8ubato mis visa diena, šventomis
lkl pietų.
SPECILISTAS ant egzamlnavojimo abstraktų ir padarymo kon
traktų,
dokumentų
ir visokių '
popierių. Veda visokius sudus.

Interstate Roofijig &
Supply Co. Inc.

BALTIMOHE, MD.

i

6300 W. 22nd St.,

Telefonas Canal 0610

PLUMBING

John Bagdziunas Borden

Geriausias pltuneris, darbą at
lieku Beral t Ir sažlnl-^iAl.
THOMAS HIGGINS
2318 So. Gakley Ave.
Chicago.

Assistant Statc's Attorney
60 W. IVashinffton St., R. 1310
Telcpbone Dearborn 8946

Lietuvis Advokatas

Vakarais: 2151 West 22 St.
Tdephone Hoosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

>*—

18
Telefonas Canal 7238

V

r K. JURGELIONIS

PETRAS CIBULSKIS
Mal lavoj Imo Kontraktoriiis

DaŽŲ Ir Poperos Krautuvė

ADVOKATAS

2838 SO. LEAVITT STR.
' m9

• » • • • » • • • » mm • • • • • • » • « • » ^

Tel. Boulevard 3302

Telefonas Yards 0141
Bylos viguos© teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimai — Pas*
kola pinigų 1 ir 2 morgičlama.

BRIDGEPORT STUDIO

ST, LOUIS, MO.

i» i—

Jei nori turėti gražų natūrali
paveikslą, tai Tamsta nieko
nelauk, tikatelk i

^•"^•%

JOHN KUCHiNSKAS

BRIDGEPORT STUDIO
O Stankus Su Savo Prielanku
mu Ir Geru Darbu Tamstą
Patenkins.

JOHN J. STANKUS
3202 So. Halsted Street

DR. A. K. RUTKAUSKAS

i

I

Dr,S.ABrenza

4S08 SO. ASHLAJfD AVENUB
Chlcago, m .
YaL: • ryto Iki 12 piet: 1 po
. R*et Iki S po piet, «:30 vak. Iki
• :SO vak.

O y d s r l s o k i a s ligatt p a s e k m i n g a i . Ir Jot
_^_ * * • »e»*»l»i» d a r o opcrudJiM.
lVofe«Uoaal| patarnat lm«
teiki* aavo

DR. SERNER, 0. D. ]

OtiMM

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI

Lietuvis

Akli}

Dr Marya
Dowiat-Sass
1707 West 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo
• Iki 8 vai. vak. Hedėliomis nuo
8 lkl 2 vai. po pietų.

Dr. A.J. KARALIUS
Boulevmrd

1160

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
Chlcago, Ui.
•s»->

Ofisą* atidarytas: kasdien nuo S raS.
Nodėilomla Ir seredomis ofisas ulda-

•

'

i

4 6 3 1 S . Ashland Ave.
TeL Yards 0994

Valandos.Nuo
Nuo
Nuo
Nedėl.

>>

10 iki 12 piet.
2 iki 3 po piet.
7 iki 9 vakare.
nuo 10 iki 12 piet

HUSAS GYDYTOJAS Ui
CHIRURGAS
Specialistas Moterišku. Vyrioku
Vaiku ir visų chroniškų ligų.

Dr. J. P. Poška
GYDYTOJAS
IR
*
CHIRURGAS
2337 South Morgan Street
Valandos: 0—12 IŠ ryto.
Vakarais nuo 7 iki 6
CICERO OFISAS:
1243 South 49th Avenue
Telef. Cicero 4676
Valand.: 3—6:30 v. ,v. kasdien,
Utarninkais ir pėtnyčioms nuo 3
iki 9 vai. vak.

Klauskite Jūsų
Uroserninko

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 lkl 9 vakarą.
Nedėliomis nuo 10 Iki 1

Oflsss 3 1 0 3 S. Halsted- St

nėra geresnio vaisto kaip tas kuris
darytas iš pusių ir smalos del greito
atluosavhno flegmo ir sukepimo, ku
rie yra tikri priežastis kosulio,' o
medaus skonis palengvina
gerklės
skaudėjimą.
šita kombinacija tuo
jaus palengvina pavojingausį kosulį.
Bet tikrai .reikalaukite Dr. Bell's
Pine-Tar Medų. Dr, Bell's yra žino. mas daugiau 25 metus kaipo geriausis vaistas del kosulių. Jis yra suda
rytas iš geriausio pine-tar ir me
daus ir kitų greitai gydančių vais
tų. Savyje nėra migdomų arba nuo
dingų vaistų, tatgi galima duot ir
vaikams
del spazmodiškio
krupo.
Kad norite geriausi vaistą kuris pa
lengvins ir prašalins kosulį per nak
tį pirkite Dr. Bell's. Tik 30c. pas
kiekviena vaistininką.
(APgr.)

nULBRANSEN

*•***

—

V^JThe Hegistering Piano

OR. CHARLES SEGAL
savo

ofisą

po

r

NationallyPriced

numeriu

SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—13 nuo 3—4
i po pietų: nuo 7—8:30
vakare
Nedėliomis: 10 lkl 12.
Telefonas Midway 2860
—^

~ Tel. Ganai 0257 vak. Prospeet 6656

DR, P. I ZALATORIS
1821 So. Halsted Bt.
{Rezidencija 6600 S. Artesian Are.
| Valandos: 10 lkl 12 ryte; 1 lkl 6
OP Dietų; * iki 9 vakare.

Cc
2

Nesigarsinsi, - tavo bizaj,
mažai kas žinos.
Profesionalai, biznieriai gar r
sinkite savo biznius dienrašty,
'Drauge".
•

* "

-i..—

/-Branded i n the Bade

DR VAITUSH, O* a
Lietuvis Aklų Specialistas.
• Palengvins akių įtempimą, kas
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo- Į
tumo, skaudančius ir uždegusius
karsčius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, bs
vaistų arba skausmo. NeperviršiI na nei akių medikalis mokslas.
Visuose
atsitikimuose
daromas
egsaminag elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias Ilgas arba nenormali paįdėjimą, silpnybę
muskulinių akių. Akiniai padaryti; kurie- pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
, se. Nauji stiklai Įdedami į rėmus,
i jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo
numerio, iš recepto duoto visiems
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclalę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų
ligų, kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų aklų
Įtempimo, kuomet geras prlrinklmas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toji
matantiems pagelbėta, Speclalė atyda atkreipta 1 mokyklos vaikus.
Valandos: nuo 10 rytų iki 8 vak.
Nedėliomis. nuo. 9 Iki 1 po pietų
Tel. Boulevard 7589
1545 West 47-th Street
AKINKI $4 I R AUGŠČIAU
,

Sveikas

Ar sergate T Mes jums pagelbėsime. Patarimas dykai ar jųs čia
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų
Ilga? Ar geri yra jūsų inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų
Ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą T Ar turite dideli persi
šaldyme, nemalonų kvapą.?
Ar
turite hernoroidus Ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, lšbalirną ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigę, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvj?
Prašalinkit nervingumą —• apsisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervu*. Nereikės juras dau
giau kentėti — ateikite ir paslmatyklte su mumis tuojau.

Seat Suburban
Mod.i

Communtgp
Modd

*70O *615 $530 H50
Tai yra geriausi pianai
pasaulėje parsiduoda už
Fabrikos nustatytą, kainą
ant lengvų išmokėjimų.

i JOS. F. BUDRIK
t PiaflŲ, Krautuve
3343 So. Halsted St
3327 S0, Halsted St.
Chicago.

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001
Tel. KaiUalph 10&4 Vai. nuo 9-5
VAKAliAIS:
3301 S. Halsted st. Tel. Blvd, 6775
6—8 \.v . apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.
_^

5^

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty j :

29 South La Salle Street
Kambaris 530
Telefonas Central 6390

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas Yards 4681

Ofisas
Tel. Arini tage 4413

1112-1114 Milvvaukee Ave.
Viršui Hatterman Ir Glanta Banko
Valandos 9-12 ry'o, 2-5 po
pietų. (-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo, odos Ir šlapumo ligų.

TEIRAUKITĖS PAS MUS
KLAUSKITE KITŲ
Veltui Sampelis Schy-ManSkis Namines Remedijos

X*

LD2Ti;VIS ADVOKATAS
9211 W. 22-nd St. arti Leatltt l t .
Telefonas Ganai 2541
Valandos: 9 ryto lkl 9 vakarą Sarado Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. lkl 6
T.
Veda visokias bylas VIBUOM
teismuose. /Cgoaminuoja Abstrak
tus ir padirba
visokiu,, Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Karma* \r
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo mprdčlaua langromla išlygo
mis
i—
—
--'*

Daktarai Kopczynski
ir Schvveers

Kampas 3lst Str.
Vai.: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ned,
ir šventadieniais 10—12 d.

•

•

m/MiuniiMiMlM

3333 South Halsted Street

Lietuvis Gydytojas Ir
TeL Boulevard 3686

Rezultatus

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jai turi aklų uždegimą, jeigu akys
ruvarge, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. Patarimai Dykai.

D p. A. A. R O T H

Dr. Maurice Kahn 4729 S. Ashland Ave.
Bydytotat Ir Chirurgas

Duoda geriausius

Turėk švarias, Sveikas akis

mw

Jin

• i

MALT

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezitl. Tel. Drevei 9191

Perkėlė

•

i

PURITAN

Speniai.-m*

TeL Boulevard 0537

•

i

Visi s u 
tinka kad

TeL

Tart

Dr, A. Račkus

V

127 N. Dearborn St., Room 1117
Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios rytą:

3335 So. Halsted St.

S. 0. LACHAWIOZ

DR, S. BIEZtS

^

tf

—

Kad tamstos sergate, slabnas ir
Tel Lafayette 8960
Remkite tuos profesijoBapailsės, skauda tavo. visą kūną, kad
Dr. A. J. NORMANTO
jau buvote pas gydytojus, arba vi
sai nebuvote, tai turite suprast kad
LIKTUV1S NAPRAPATAS
visi skaudėjimą priklauso nuo krau
lus, biznierius kurie garsi
4454 So. Westem Avenue
jo ir turi but prašalinti ppr kraują.
Vai.: Nuo 2 iki 8 6 lkl 8 P. M.
Helen Schy-Man-Skis Kemedija pa
Gkįįmgo.
stiprina systemą,
sujudina, apetitą,
nasi dienrašti *;Drau^e'\
• i rw
pagerina ir iščystina kraują, tvarko v >
ir sutaiko vidurius skilvį, širdį, mus
I^JI'JI,. '
^»
kulus ir nervus. Mūsų patyrimas ir
pasekmė* parduodant 'šią remediją {gyrrgsggiiyi^^rgi^ydysi^^
yra Burnos, iš Burnos rekomendaci
ja per 20 metų. Tai įsigykite Mrs.
Helen Schy-Man-Skis *Namino Remer
diją del sugrąžinimo sveikatos.
•
o
Išpildykite šį kuponą, tuojaus del o
Didiiauses ir gerianses siuvęjes.
sampelo, pamėginimo arba regularės
bonkos arba pas jūsų vaistininką.
ant West Sides.
HJSLEN SCHY-MAN-SKIS H031E
S Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių
REMEDIES CO.,
186u JL Robey Cor. Cortland
materijų del vyrų ir moterų.
Arniitage 4ft>^
Cliicago, III.

CHAS. K. VUOSAmS

NAUJAUSOS MADOS SIUTU

Išklrp šį kuopan ir prisiųsk šiandien
Stihy-Man-Ski Home. Remedies Co.,
1869. N. Kobey. St., Chicago, IU,
Gehtlemen:
Send I | Free Sample S. M. S.
. . H , Trlal size 75c. C- Q. D.
Regular Size C. O. D.
Name
•
Addresą \
City
State
Padėk X i Languka

U B,

VOM

.i

v

o

Visokiu Stylu

o Padarau aut užsakimo greitai ir gerai.
}
Kainos visiems prieinamos.
• Kreipkitės pas mane del ^ero patarnao
vimo» Taipjen
t Valome, dažome ir atnaujiname senus.
J
CEAS. K. VUOSAITIS
o
Lietuviu Kraučius
0 233? So. Leavitt St.
Chicago, IU
1
Tel. Roosevelt 8982
Stoaagoo»^fqqqsf»QQOaa»£Qfl«tfgPgfilgra*l

o * a p e n ^ KP
Abu chorai išlavinti vargo tnj lubų.
nininko J . Brazaičio gražiai
O ka<įa? O gi kovo 30 d. 7
ir sutartinai giądojo laike Mi vai. vakare*
šių ir Mišparų. Ypoje mergaiO kas dar ten bus? Graži
X Šiandien, 8 vai. vak. Au
šros Vartų par. svetainėje, į- činj choras davėte žavėjo ti programa ir kalbos.
vyksta svarbus Federacijos kinčiuosius savo gražiais bal Kas ;tai visa rengia? O gi
Šiuomi šaukiamas ChicaMot. Są-gos 1 kuopa.
seliais ir gesmėmis.
Chie. Apskričio susirinkimas.
gos Federacijos Apskr. eks
Nemažai buvo svečių kuni O kur galima gauti bilietų
Jame dalyvaus be skyrių ir
tra susirinkimas kovo 24 d
gų iš čia pat ir toliaus. Nedė- pirkti šiai vakarienei?
centraliuių organizacijų atsto
O gi pas sąjungietės, arba
8 vai- vak. Aušros Vartų
b"oj iš ryto per pirmas Mi
vų p. A. Bacevičius, buv. Fed.
as k
šias ir sumą jspudingai p a - | P
uopos pirmininkę p. A
par. svet. Į susirinkimą kvie
Apskričio pirmininkas, nese
sakė pamokslą kun. M. Vai leną Nedvarienę jos krautu
čiami, be Federacijos skyrių
nai grįžęs iš Lietuvos. Jisai
tukaitis. Vakare »kun. A. Bri- vėj ant Auburri Ave. Už ska
atstovų, visų katalikiškų cen
papasakos įdomių dalykų aškįa. Pirmadienio rytą kun. J. nia ir neprastą vakarienę ir
tralinių organizacijų atstovai
pie Lietuvą.
^ s į'
Martis iš Gary, Ind., o vaka turiningą programą - bilietas
bei katalikų visuomenės vei
X p- A. Bacevičiui L. Vy
re kun. J. Kloris iš Wauke- bus tik $1.00. Kas nedalyvaus
kėjai.
čių T) kuopa North Sidėje ren
Susirinkimo svarbiausias ti
gan, 111. Antradienyje iš ryto šioje vakarienėje tas gailėsis.
gia sutiktuvių vakarą ketvir
N.
kslas — pasitarti del kun.
kun. A. Martinkus, vakare
tadienį, kovo 26 dieną. Pra
Dr. Ig. Česaičio išleistuvių.
kun. H. J. jVaičiunas iš Cicedžia 7:30 vai. vak., Kviečiami
FED. CHIC. APS. VALD.
ro, 111. Visi minėti pamoksli
ne tįv northsidiečiai, bet ir
šiaip svečiai iŠ kitų kolonijų. ninkai iškalbingus ir pamoki
PARVYKO KARDINOLAS
X Bridgeporte surengtas nančius pasakė pamokslus. Labdaringos Sagos Centro
MUNDELEIN.
Labdarvbės naudai vakaras Paskutinį viakarą laikė Miš susirinkinias įvyksta trečia
kovo 22 d. pusėtinai pavyko. parus gerb. kun. pralotas M. dienį kovo 25 d. 7:30 vai. va
Bus renkamas fondas nuken
X Pereitą sekmadienį West Krušas. Be minėtų kunigų bu kare Aušros Vartų parap. s ve
tėjusiems nuo tornado.
vo dar šie: Kuri. Ig. Albavi- tainej 2323 W. 23rd Place.
Sides
Vyčiai
puikiai
vaidino dr&JPą "Bytij Pilis". čius, kun. F . Kudinka, kun. J. Butų gerai, kad Direktoriai
J o Eminencija /Kardinolas
Publikos atsilankė daug. Va Skrypkus, kun. B. Urba, kun. susirinktų koki pusę valandos
Mundelein, Chicagos arkivys
P. Lapelis, kun. J. <Svirskas, anksčaiu.
karas pavyko.
kupas, vakar gryžo Chicagon.
X Neblogiausiai pavyko 13 kun. J. Šaulinskas, kun. A.
Valdyba.
Kardinolas buvo manos kele
Linkus
ir
Jcun.
Urbonavičius.
Į
kolonijoje vaidinimas. Čia bu
tą dienu paviešėti New YorNorthsidiečiai katalikai ti
vo pastatyta operete "Klai
AR ŽINAI KAD ]*
ke. Bet del įvykusios pietinėj pėdos Jule''. Vaidinimą gra krai pasinaudojo atlaidais ir
Lietuva turi po visas šalis
Illinois valstijos daly didelės žiai atliko Chie. Vyčių cho parodė savo tikrą dievotumą,
pasaulės 7 pasiuntiniu 10 at
nelaimės, pasiskubino namo ras, p. Pociui vadovaujant. nes per
visas
pamaklas stovai o konsulus, 3 viice-konnesti pagelbos
nukentėju Publikos atsilankė pusėtinai. skaitlingai rinkosi i bažnyčią, sulus, ir 4 garbės konsulus!
siems.
X Praeitą sekmadienį Dzi- o virš 500 atliko Velykine. Ar žinai kad jus esate vienas
bažnyčia iš tų vyrų kurie nerūko Tur
Visos arkivyskupijos klebo mdzi — Drimdzi puikiai 'pasi Paskutinį vakarą
nams, iš kanclierio ofiso pa rodė. Komedija "Potašas ir buvo perpildyta. Užtai garbė kiškus cigaretus yra užtat
siųstas kardinolo laiškas, kad Perlamut r a s ' ' buvo sulošta northsidiečkms
katalikams, kas dar nerujcėte gryno (Tur
ateinantį sekmadienį visose
artistiškai. Publika prisijuo kad mokėjo įvertinti ir pasi kiško tabako. Helmars yra ga
bažnyčiose butu išaiškinta timinti iš gryno Turkiško taba
kė iki ašarų. Artistus apdova naudoti minėtais atlaidais!
kintiems įvykusi nelaimė ir
nota gražia* didele* gėlių puo Jau gražinama bažnyčia. ko ir patenkini' jus daužau
butu renkamos aukos nukentė
kšte ir g rausiu ingai s aplodis
Tuoj po atlaidų pradėta ma negu paprasti cfgaretai.
jusius sušelpti.
.(Apgr.)
mentais.
liavoti bei puošti mūsų baž
Klebonai taipat pakviesti
X
To\vn of Lake paėmus nyčią. Darbas gana sparčiai
atlaikyti gedulingąsias Mišias 44
Draugo"
agentitrą
nau eina, taip, kad iki VeJyĮcų šven
už žuvusius ir už sužeistųjų
jam
agetui
skaityto čių manoma užbaigti.
laimingą pasveikime.
jų skaičius žymiai padaugėjo.
Margučių vakaras.
PARDAVIMUI
Jau vaikai nepajėgia išnešio
Senieji ir naujieji parapi
Restauranas ant 47th ir
"MUSŲ LAIMĖJIMAS." ti "Draugą". Tą darbą at jos komitetai tik suka galvas, Ashland
Ave. Gera proga Lie
tuviui. Ilgas leasas, renda tik
lieka iki vyru. Garbe nmsų
J. Vaičkaus " D r a m o s " te agentui ir To\vn of Lakie-j kaip geriaus prisirengti prie $75 į mėnesį.
Atsišaukite
busiamuojo
Velykų
margučių
atras stato pirmu kartu Liet. čia uis!
1537 West 47th Street
vakaro.
Išgirdą,
kad
vyrai
Chicagos Auditorijoj garsiau
X West Sidėje kiekviena
arba £nglewood 2323 nuo 8
sio mušu dramaturgo Vvdu- katalikiška šeimyna skaito jau išlaiko renkk stiprius ve- iki 11 vai ryte arba Kemvood
no vieną gražiausiai jo kuri *'Draugą'\ Olstrčio 'poperio' Ivkaičius, o motorvs su mer- S331 ntto 1 iki 5 vai. vak.
nių, 3 v. misteriją "Mūsų agentams čia nėra kas veik ginomis perka įvairias dažymarginimui,
MORGI č I A I
Laimėjimas.'' iTaį bus gran ti. Tad jie pasisamdė šunį. las velykaičių
Pirmi ir Antri.
dioziškas vaidinimas, nes 3 Bet šuo, matyt, išmintingas. nebežino, ką į teisėjus išsi
akte dalyvauja apie 50 asme- Paėmęs į dantis bedievišką rinkti. Aš jiems patarčiau
Mes specializojame antrais
Teisingas, grei
laikraštį, tuoj jį apdrasko. neaplenkti "Grandpas", nes mortgačiais.
nų. •
jis turi nemažai supratimo tas ir užtikrintas patarnavi
mas mūsų priežodis. Nuo
Veįkato pastatymas pagrą- Mat, ir šuneliui nemalonus
apie stiprius margučius.
$T)00 iki $10,000 su vienos die
žintas dainomis, kurias išpil- [bedieviško raugo kvapas.
nos pranešimu.
Sugrįžo iš Lietuvos.
dys iVycių Apskr. choras, va- 1
I
PRICE REALTY
Šiomis dienomis Lietuvoje
NORTH S1DE.
dovanjant gerb. kompozito
SECURITY CO.
iigoldai
viešėjęs
gerai
žinomas
77 W. Washimrton St.
riui Pociui, kuris specialiai
veikėjas
Antanas
Bacevičius
Room 1026
šiam veikalui parašė orkes
40 Valandų Atlaidai.
trai ir chorui miuziką.
Kovo 15, 16 ir 17 š. m. mū sugrįžo atgal j Chicagą. Visi
Kaip nsatote, p. Vaičkus sų bažnyčioj buvo 40 valan northsidiečiai džiaugiasi, kad
stengiasi patenkinti Chicagos dų atlaidai. Atlaidų pradžio Antanėlis vėl apsigyvens pas
publikos reikalavimus, nes pu je ir pabaigoje buvo^ iškil mus, veiks kaip veikė pir
hlįkai patinka grynai lietuviš minga procesija. Toj procesi- ui iaus.
Franciškus Miliauskis
Northsidietis.
ki veikalai, su dainomis ir je dalyvavo vietinės draugi
perstekirė su MK> pasauliu po
muzika.
jos su vėliavomis, gražiai iš
sunkios HKOS 6v. Antano ligo
A.
L.
R.
K.
Federacijos
23
ninėje kovo 22 d. 1925 m. 3:30
lavinti seserų mokytojų vai
vai. ryte 37 metų amžiaus ne
kų Aniolų Sargų ir mergai skyriaus susirinkimas įvyks
GAZ0 EKSPLI0ZUA.
vedęs. Kilo iš Kauno Red. Tau
trečiadienį
25
kovo,
1925
m.
čių Vaikų Marijos draugijė
ragės apskr. Kilaies parap. iš
Live Stock Press bute, lės. Mažos mergaitės, tėvučių Šv. Mykolo par. svet. 1644
Balsiu. Amerikoje išgyveno 23
metus. Paliko dideliame nuliū
Stockyarduose, vakar rytą ek papuoštos, barstė gėles. Minė Wabansia Ave. 7:30 vai. vak.
dime Motiną Juzefą, broli Juo
spiiodavo gazas ir kilo gais ta procesija nevienas gėrėjosi Draugijos atstovai yra kvie
zapą, 2 seseris Kazimierą ir
čiami
skaitlingai
dalyvauti
Oną ir 2 švogerhi Stanislovą ir
ras. Nuo trenksmo daug ap ir prisiminė sau Lietuvos tė
Antaną.
Kūnas pašarvotas 3038
linkinių namų ir butų langų vynės iškilmingas procesijas. nes yra labai svarbių reikalų
So. Union Ave.
apsvarstyti.
stiklų sutrupo. ftmė keletą
Gražiai sesers M. Viktori
Laidotuvės Jvyks
ketverge
Pijus Plečkaitis, pirm.
kovo 26 d. iš namu 8 vai. bus
valandų užgesinti gaisrą.
jos ir sesers M. Hijacintos
atlydėtas f šv. Jurgio Bažny
išpuoštas didysis altorius gečią, kurioj {vyks gedulingos pa
BRIDGBPORT.
2 PAŠAUTA.
Jlėmis, žvakėmis, ir lamputėmaldos už velionio siela. P o pa
maldų bus nulydėtas i šv. Ka
Jubilierinę
krautuvę, 23 i mis tikrai išrodė dangiškuoju
zimiero
kapines.
Nuoširdžiai
North Oak Park ave., uzpuojkalnu Taboru. fTai visa tiki- Kiniečių valgis lietuvių sve
kviečiame visus gimines, drau
tainėje.
gus ir pažįstamu? dalyvauti
lė plėšikai. Pašovė savininką
mųjų mintis, akis ii* širdis Lietuvių svet. lietuviai sve
šiose laidotuvėse.
ir kitą. žmogų tuo laiku krau
Nuliūdę: Motina, Brolis
traukte trauke prie atidavimo čiai valgys skang. ir nepapras
tuvėj buvus j. Pagrobė apie
Seeerts ir Svogerci.
garbės ir meilės Jėzui esan tą kiniečių valgį -- tai "chop
Laidotuvėms patarnauja gia10,000 dal. vertės brangeny čiam Šventi ausiame Sakra
suey". O ar žinot kurt O gi
taorius
Stanislovas
Mažeika
bių ir pabėgo.
Tel.
Yards
1138.
mente.
šv. Jurgio parap. svet. ant au•HMMMMHI

SVARBUS SUSIRINKIMAS

A. + A.

**

»•

6 pagyvenimų medinis na
mas atrodo kaip naujas ran
dasi prie Šv. Jurgio bažny
čios. Kaina $8,500 įmokėti $1,0 kitus kaip randa. Savinin
kas priims lotus ui pirma įmokejimą arba mainys ant bi
le kokio biznio.
Platesnių žinių kreipkitės
pas

C. P. Suromskis 8C Co.
REAL ESTATE
3352 S. Halsted St. Chicago, m
TEL.

BOUIJEVARD

9641.

BRIGHTON PARKE.
Nepuprasta proga, savininkas par
duoda dėlei svarbios priežasties nau
ja murini narna, vienų metų senu
mo, 2 flatai po 4 kambarius, naujiausios mados visi jtaisymai, aukštas
beismentas ir pastogė ant pusantro
loto pastatytas labai patogioj vietoj
randasi:

4541 South Troy Street
Savininkas

ant

.— T Į , >i • <.«*

•2Z.

NETIKĖTI BARGENAI.
3-jų pagyvenimų mūrinis
namas, elektra maudynės.
Kaina $7,500 įmokėti $1,500
arba
biznio.išmainys ant bile kokio

PRANEŠIMAS.

BIZNIS

»<• • i

NAMAI - ŽEMĖ

CHICAGOJE

Antradienis. Kovo, 24, 1925,

—

pirmo

aukščio.

Turi but parduotas tuojaus

PLAYER PIANO
su solu, kabinetu ir 96 rolų vertas
$750 turi but parduotas iki Kovo
28 d.

$100
l e n g v a i mokesčiai atsakančiu! pirkė
jui.

812 WEST 63rd STREET
Klauskite Miss Jezarski's Piano

REIKALINGA
REIKAJJNGA jauna mo
teris lipdyti labeles ant kemj
ir rišnlhj.
Crescent Rronze Powder Co.
308 W. Randolph S t
PARDUODU AUTOMO
BILIUS
Norintieji pirkti gera ir gra
žų automobiliu meldžiu patelefonuti man. Mano patirimas
toje srytyje suteiks Tamstom
tinkama patarime bei patar
navimą.
MYKOLAS M. DŪDAS.
3137 West 38 Place
Tel. Lafąyette 1360

REAL ESTATE

TURIM VIRS
1000 NAMU
DEL PARDAVIMO
ARBA MAINYMO
PO VISAS DALIS
MIESTO.
Norint Namus, Lotus, Biznius
ir 1.1, pirkti, parduoti ar mai
nyti, del greito ir teisingo užsiganedinimo, pirkite per

Rozenski-Lemont 8C Co.
Teisingas patarimas platiną
kiekvieną, biznį. Daugiausiai
•reikalinga teisingo patarimo
Real Estate.
*
Užganėdinome kiekvieną, ku
ris pirko, pardavė ar mainė
per mus, tikriname kad ir tamista busi užganėdintas.
ŠIČIA YRA KELETAS
MUSŲ BARGENŲ:
Geroj apielinkėj, 7 kamb.
rezidencija, puikiai įtaisyta;
lotas 50x125. Įmokėti reikia
tik $1,000, likusius leng-vais
išmokėj čimais. Kaina $6.500.
2 flatu muilinis, naujas na
mas, netoli vienuolyno, mo
derniškai ištaisytas, 6 ir 6
kamb., karštų vandeniu apšil
domas, du boileriai, skyrium
del kožno flato. Kaina $16750. Parsiduoda ant lengvų
išlygų.
2 flatų naujas namas 6 ir 6
kamb., vėliausios mados. Beismentas išpleisteriuotas. Labai
geroj ir sparčiai augančioj vie
toj. Kaina $10,500. Cash terei
kia $4000.
Naujas mūrinis namas, i
flatu, su Sun Padoriais, 3 po
4 kambarius ir 1 penkių; iš
taisytas su Bookcases ir fireplaces,(garu apšildomas 2 ka
rų garadžius. Lotas 48x125.
Rendų neša $326.00 į mėnesį.
Geriausioj apielinkėj ant So.
Sidės.

Gatvekaris nuo

namo

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
gi ir visokius biznius.
Darbą atliekam greitai,
pigiai ir gerai.
Kreipkitės:

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641
B X

• »» • mi

NORĖDAMI

PrRKTI, PARDUOTI AR MAINYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO,
•

809 '#, 35111 St. Chicago
Te!. 3ouIe?ard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RA6TUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam, Laivakortes. 9
—

Pagarsėjęs Pasauleje

Ph-

onografas ir Radio Kruvoje.

Radiolas,

YVorkrite,
duoda

De-Forest,

Crosley

parsi

už teisingą

kaina

nuo $25 ir aukščiau
lengvų* išmokėjimų.
muziką

Gausi

iš oro muzika

žvaigždžių
mylimo

ant

muziką

rekordo.

iš

jūsų
Dykai

pristatome j namus išban
dymui.

JOS.

F. BUDRIK

K

NAUDOKITĖS
PROGA
Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą.
Turime dideli pasirinkimą
geriausių bargenių, viso.)
Chicagoj.
Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir j kitas
žalis , ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-

zaminoįame abstraktus, da
rome doviernaštis ir visokes

legales

popieras.

Ap-

tik vienas blokas. Kaina $25. draudžiam namus, rakan
000. Savininkas prisiims į mai dus ir automobilius nuo vi
sokiu nelaimų. Visais rei
nus bizniavą narna.
7 flatai; Pastaba: Kadangi, kalais kreipkitės pas
savininkas priverstas gjrvenli
Floridoj,- jam neparanku šį na
mą turėti; jis įsakė mums nu
3311 So. Halsted Street
žeminti kaina nuo $40.000 iki
Telefonas Yards 6062
$35,000 del greito pardavimo.
Chicago, U i
Mūrinis kampinis namas. 1-8,
tfotary Public.
1-7, 2-5, 2-4 ir vienas 2 kamb.
Lotas 49x125. Puikiausias na
mas apielinkėj. Randasi neto
_
_
_
li Garfield Blvd. ir 3 blokai
nuo Halsted. Rendos $5,400 į
metus.
10 flatų, visi pagyvenimai
REAL ESTATE
po 4 kamb., kampinis mūrinis
LOANS
INSURANCE
namas, moderniškas. Prie pat
parko. Pečiais apšildomas.
General Contractor &
Rendos per metus $4,836.00.
Builder
Savininkas prisiims į mainus
Su tos rųšies reikalais
mažesnį namą pridedant mažą
dalį pinigais. Kaina $42,500. kreiptes pas mane.
Pa
Nepraleiskite Progos.
tarnavimas mandagiausis.
13 flatų, mūrinis namas ge
5710 S. Kedzie Avenue
roj apielinkėj. 3 po 5 ir 9 po
Chicago, TU
4 ir 4 kamb. beismente; garu
Ofiso Tel.
apšildomas, rendų neša $732.50 Restdencljofl Tel.
Prospect M 01
Prospect
5778
i mėnesį. Kaina $52,000.00 ar
ba savininkas priims į mainus
nažesni.
2 flatų mūrinis namas, Bri- ĮVAIRUS KONTRAKTOR1AI
ghton Parke, 6 ir 6 kamb. su Tel. Blvd. »641
maudyklėmis, elektra, augštas
A. K A I R I S
beismentas. Su imokejimu $2,
Murtoo ir budavojimo namo
000. Savininkas patsai pada GENERALI8
rys paskolą, taipogi priims į
mainus bučernę ar grosernę.
Kaina sutaikysite su savinin
AtsUankyklte pas mane
ku.
gera patarimą.
3 flatai už $18,000. Puikus
8858 So. Halsted Street
Chicago, 111.
mūrinis namas, 2 po 7 kamb.
Home
ir vienas 6, geroj apielinkėj
8856
Lowe
Avecme
ant South Sidės, garu apšil
domas. Rendų neša $225.00 i
mėnesį. Įmokėti reikia tik
$8,000.
Ofisas atdaras nuo 9 iki 9
kasdiena. Ned. nuo 9 iki 3 p. p.
Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruojame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t t.
3149 8 0 HALSTED 8T.
Pres. Ramancionis
Chicago, I1L TeL Yards 7282

V. M. STULPINAS & GO

» • » » » » « » • »

i

E. J. H E N I F F

8runswrck Radiola

'

CONTRACTORIS

f BRIDGEPORT PAINTING
& HAROVVARE CO.

Rozenski
&Co

3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8167
6312 So. Wcstern Ave.
Chicago
Tel. Prospect 2102

Tel.

i A f a r e t t e «StS

. PLUMBING
Kmlpo liefuryB, Uetarlame

YutmA.

