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Veltui statysime bažnyčias,
darysime misijas, steigsim*
mokyklas, jei neimsime į sa
vo rankas spaudos Ir jos ne
platinsime.

" t ^ u g a s " tebūnie kiekvlanam lietuviui Katalikui Ame
nkoje jo gyvenimo draugas!
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ĮVYKO SLAPTASIS PAPOS KONSISTORIUS.
i

GAL BUS SUŠAUKTAS
VYSKUPŲ SUSIRINKI.
MAS.

Nei Vienas Nepateko |
Prezidentus

UŽDARYTA TEISIU MO
KYKLA.
PARYŽIUS, kovo 31. ! Franci jos vaklžia, vietos uni
versiteto teisių mokyklon pro (

CHICAGOJE Poincare Įspėja Franciją Nesidraugauti su Vokietija
SEKMADIENI DAUG ŽMO
NIŲ ŽUVO.

,

•

>'.

» • • ' . ' !

I 'AR YŽITS, kovo .°>1. — planuos atgauti visas praras
Uosoriauti paskyrė proi'. Scel-'yįena šeimyna iš 6 išnyko. t i pirmadienį buvusis Frau- tas savo žemes. Nes Stressejie, kurs draugavo su Herriocijos premieras Poincare pa- įnamio tiksiąs yra atgaivinti
i
u.
Praeitą sekmadienį n e l a i m e - ' ^ L ^ SV arbia politine prakal- išnaujo didelę (Vokietija,"
Šventasis Tėvas Francuos
Studentai *u*ėlė riaušes, m su automobiliais daug žmo- ^ T a f šįmet buvo jo pirmoAnot Poincare, kuomet voneprisiminė.
Tad valdžia neapribuotam lai nių žuvo. Oliicagoj ir apylin ji tos rųšies kalba. K ai I įėjo kiečiai laimės Lenkijos Šone,
kui uždarė teisiu mokvkla.
kėje viena diena suskaityta apie šiandieninius įvykius ii tuomet kils gyvus
pavojus
KOMA, kovo 31. — Vakar
net 12 aukų.
Vatikane Įvyko slaptasis Šv.
apie politinę situaciją Kuro- Alzasui ir Lorraine, nes voTraukiniai sudaužė du au poje.
7 PA5PRUD0 Iš KALĖ
Tėvo konsistorius. Paskirta
kieėiai norės atgauti ir šias
tomobiliu.
Robert
Harrop,
JIMO.
du nauji; kardinolu Ispani
Jis įspėjo Franciją nepri- provincijas,
anglekasis, važiavo automo siimti Vokietijos garantijos
jai.
"Vokietija pasirengusi dar
PVTTSBl'RGH,
Pa.,
kovo
biliu.
Su
juo
buvo
jo
žmona
ir apsaugos pakto pasiūlymą, kartą padėti savo parašus,
Šventasis Tėvas alokueijoj I
BERLYNAS, kovo 31. - - centro partijos. J i s gavo 3, 31. — Iš liiverside Western ir 4 maži vaikai.
Jis nurodė kad Franciją nepri kad ji Franci jos neatakuos,"
pi įsiminė vi satinąjj vyskupu
Praeitą sekmadienį prezidea- (>C'),000 balsų.
valstijinio 'kalėjimo pabėgo Ties Cardncr greitasis trau- v a | ( )
^ savo armijos, sakė Poinoire. " B e t kas išsusirinkimą (ecumenical couJVmokrntų partijos Heli- | 7 kaliniai kriminalistai. Issip- kinis ant Chioago & Alton gc- , . U ( m l o t V o k i o t i j a v i s a s Wlkas
pasįra.Syinas
l0. J o s l i a u j a g
1***1), kurs buvo pertrauktas .., rinkimai Vokietijoj nodamvniino-ji
1870 metais, kuomet
Italija vė geistinu pasėjamų. Nei vii ]>«eh ir komunistu kandidatas \į>$į> p e r stogą. Aštuntasis pa- ležinkelio smogė j autoinobi
nieko nauja nepridės prie onas
kandidatas
negavo
reikagavo
po
1,600,000
balsą,
šautas
ir
s\iimtas.
tfaskiau
su
Hų.
Visa
šeimyna
momentuapvaldė Roma.
Vokietija šiandie reika-. riginalio sutarties pasirašyliai žuvo.
.
lingos
balsu
didžiumos.
DelBavaiį»]
liaudies
partijos
imta
dar
5.
Yisatinąjam vyskupų susi
lauja grąžinti jai teritorijos mo, bet dar pakenks. Naujais
»
Kitoj vietoj irgi traukinis j
t%
prezidentas
isnaujo
bus
kandidatas
gavo
irgi
1,600,rinkimui sukanka 1,600 metų,
įdalį, kuri Verssaileso sirtarti paktais Vokietija mėgins sug
pagavo skersai bėgią perva
LENKAI
PATVIRTINO
renkamas
balandžio
26
d.
Oa-*000
balsu.
Gi
gp\\.
Ludendokuomet jis pradėjo veikti.
mi pripažinta Lenkijai" kai- riauti Veraailleso sutartį.''
žiuojantį automobiliu. Du žmo
KONKORDATĄ.
lės
kandiduoti
arba
tie
patys
rff
300,000
balsą.
Šventasis Tėvas tad parėdė
bėjo, Poincare. **Jei santar- . Poincare baigė savo prakal
gu
žuvo.
Atiduota
balsą
ir
už
kitus
kandidatai
arba
partijos
ga
tas sukaktuves šįmet paminė
VIENNA, kovo 31. — Len^
vės valstybės pripažins tą jos bą įspėdamas nesusi/iėti su
Keturios kitos automobilių
kandidatus.
Pav.,
buvusis
kai
lės
paskirti
naujus.
ti.
ką seimas Varšavoje patvirti
reikalavimą, tai tuo būdu bus j Vokieti ja, kuomet vokiečiai
auRos buvo, Olticagos gatvėse.
zeris gavo 15 balsą.
no su Vatikanu padarytą kon
(jai tas vyskupu susirinki
padidinta vokieėią ambicija 'nenusiginkluoja. Franciją tuPraeiti linkimai parodė,
Kaizerio žmona irgi balsa kordatą. Prieš tą konkordatą Be to, daug žmonių sužeista.
mas išnaujo artimiausiais me ka/1 milionai vokieėią yra pa
siekti daugiau ir vok ; eėiai ri apsižiūrėti, ką ji daro.
vo už,monarebistu kandidatą. protestuoja lietuviai, rusinai
tais bus atgaivintas.
lankus monarchijai. Nes ti<4
APIPLĖŠTA BANKĄ.
I ž inonarcbistą balsavo ir bu ir kiti.
Apie Franciją
Šventasis milionai atidavė savo balsus
puolė Mrs. Anna Ryan. Atė
B1SCH0FF0 BYLA.
vusis sosto įpėdinis princas
Tėvas neprisiminė.
už monarebistu, taip vadina
mė 180 dol. Pagaliaus apmušė,
Vakar pirm pietą 3 plėši
NVilhelm Frederich.
IR
VEL
KfiAUSIA
MARŠAmą, koalicini kandidatą Kari
kai už f molė ir apiplėšė A s h-j Kriminaliam teisme Chica- Į kuomet ji ėmė šaukti pagelKad nugalėti monarclustus,
L0
NUOMONES.
• •
Jarres. Jis gavo 10,400,000
land ĮSixty-Third State b a n - . g ^ pirmininkaujant tėiaė- bos.
J
busimuose rinkimuose, kaip
1
halsu.
PARYŽIUS, k<#o 29. — fe, 634P So. Ashland ave n JU I-nicLsay, prasideda žino
spėjama katalikai, socialistai
Antrą vietą užima Otto ir libera'ai turės sudaryti ko Ambasadorių; taryba dar kar Paimta apie 18,<*J0 dol. pini--linam R. Bischofl'ui byla. V*^,A>***m*» 1 b a ^ ^ ę ^ c ^
vo ties namais,' 933 No. SfacBraun, socialistas, .lis gavo aliciją. Ir prezidentu grei- tą svarstė miiltarinės kontro p-ais
kflr buvb renkama jury.
Piktadariai banko j rado 6 i Praneša, kad Bisvhoff atė- ramento a ve.
7.800,000 balsus.
lės komisijos raportą kas link
ėiausia
bus
išrinktas
centro
• « n u i r a i
»#«»»-j
ii"iiuniur
bankos dirbininkus ir 7 kos- j'jęs teisman išsipuošęs, kuip
Treėiąją — buvusis kai*>- partijos kandidatas Dr. Ma- Vokietijos nesiginklavimo.
OH1CAOO IR A P Y I J N K .
jVANNRS, Franciją, kovo
tumerius. Juos visus suvarė 't ; kras baulnninkas, pilnas pa
Iš
raporto
parinko
klausi
ftiaiulie gražus oras; maža
31. — Praeitą sekmadienį ėia lieris Dr. Marx, iš kataliku rx.
mą ir tuos įdavė iiKlitarinei vienan kambarin ir liepė gul sitikėjimo.
įvvKo gatvėmis kataliku ėji
J o a/lvokatai sako, kad jis i š m a i n ą temperatnroje.
komisijai, kad ji atsakytą. ti ant aslos. Ją tarpe buvo
SIUNČIAMAS I TEXAS.
PADUOS VOKIETIJAI
mas, kuriam dalyvavo virš
nieko neapgavęs. Jis įgijęs
Militarinės komisijos pirmi ir banko* prezidentas.
25,000 žmonių. &jo gatvėmis
KLAUSIMUS.
Be to nuo vieno kostume- žmonėse pasitikėjimo, žmoninku yra maršalas Foch.
1
\VASHIXGT0N,
kovo
31.
ta minia absoliučiai tvlėdario
atimta
400
dol.,
nuo
k
i
t
o
k
s
jam,
girdi,
skoline
piniGENE.VA, kovo 29. — T. j
Vakarykščios Dienos
— Pašalintas iš aviacijos biu
PARYŽIUS, kovo 91
20
dol.
i
gus
ir
paskolintus
pinigus
jis
ma.
oi. —
Premieras Herriot ruošia no ro gen. Alitcbell karo depar Sąjungos *sekretarkte Švedi
Lietuvos 100 litą
$10.00,
Ėjimo priešaky buvo kar
Plėšikai su pinigais išėję sė į ™itų atmokėjęs, jei nebūtą
tą Vokietijai. Jis nori, kad tą tamento siunčiamas armijos [ja įregistravo sutartį, padary
Anglijos l sv. sterl.
4.77
dinolas Charost, daugelis kido
laukiaman
automobiliun
ir
j
įsimaišę
autoritetai
ir
nesuttą aukštąją prelatą ir civilės[»°tą pasirašytą visos santar- tarnybon į Sam Houston, tą perniai su Suv. Valstybė
Franci jos 100 frankų o.28
nuruko pietą pusėn. Greitai Jrukdę jam tą operaciją,
mis.
Tex.
vės va^tvbės.
valdžios narią.
4.10
1 Italijos 100 lirą
paskui juos leidosi detektivą
i
Gen. Mitebe!l dar turi gene
Belgijos 100 franką
5.13
Visi .maršuotojai suėjo pa- Į Notoje bus paduota keletas
i
ATSTOVYBE KELIAMA I būrys.
UŽPUOLĖ IR APIPLĖŠĖ.
Šveicarijos 100 fr.
19.30,
rodos laukan, kur gardinolas klausimą Vokietijai kas link j rolo rangą. Bet nuvykus jam
PASIUNTINYBE.
garantijos ir apsaugos proje-įnaujon vieton, automatiškai
Čekoslovakijos 100 kr. 2,97
ir kiti sakė prakalbas.
Du piktadariu aną vakarą
PAŠAUTAS
PCLICMONAS.
Iš iKauno praneša:
23^f
P a d a i y t a protesto rezoliu kto. Be to, bus pareikalauta, j Jam g ^ pulkininko ranga.
ties Laflin ir Adams st. už- ' Vokietijos 100 mrk.
Užsienių reikalą ministeri Aną vakarą nežinomas niek
cija prieš Herrioto valdžią, kad Vokietija garantuotu ne j T U R ^ t R AMBASADOS.
ja nutarė artimiausiu laiku šas pašovė kaklan, tečiaus ne
kuri nori panaikinti ambasa vien vakaru, l>et ir rytu sie-1
iiiimiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHimimuiiimiiiimiiiimiiini
ną neliečiamybę ir kad Vokie Į
KONSTiNffINOP. kovo Lietuvos atstovybe Paryžiuje pavojingai, ramiai praeinantį
dą Vatikane.
pakelti į pasiuntinybę.
policmoną J. M. Loftus, pri
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS
Knikuriuose kituose miestuo tija pirm visako įstotu Tau- 31. — Turkai sau sostine tiiT
Tuo reikalu , jau paruošta gulintį Des Plaines street stoT .
:
tų
.Sąjungon.
ii
pasisk\
rę Angorą. Svetimją
se katalikai irgi turėjo skait
Sakoma, šios savaitės pa- ; ^ l i u ambasados tuotarpu ra- Šiems 1925 m. sąmata — 305,- ciaj.
lingas manifestacijas.
Jis nežino, ar tai galėjo bnt
baigoje nota busianti pasiąs- [ndasi Konstantinopoly. Tur 81S litu sumai. Tiek išlaidu
kai reikalauja, kad visos am pramatyta naujai pasiuntiny užpuolimas, ar gal taikoma
tą.
6 PAŠAUTI, DAUG AREš, ,
kulipka kam kitam jį paliete.
basados persikeltų Angoron, bei.
PER
GRUZINAI NUMUŠĖ AE- Turkijos gilumom
MENICO CITY, kovo 31.
i ŠVEDIJOS-LIETUVOS
ROPLANA.
—(Katalikai persekiojimai Me
SANTYKIU ISTORIJA.
ksikoj ant tikrąją prasideda.
KON'HTTAN'TINOP. kovo
Žinomas švedų istorikas
Mieste Aguascalientas auto 31. — Pranešta, kad Gruzijoj
ritėtai pradėjo trukdyti pa aeroplann beskrindant žuvo 3 dr. V. Soderberg, kurs vokie
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
TOKYO, kovo ŠI. — Abie.symą griežtai atmetė,
maldas San Marcos bažnycio bolševikai valdininkai. Dabar čių okupuotės laiku lankėsi
geriausia patarnauja. "DRAUGAS"
je. Kunigai ir ^katalikai sukė- yra žinią, Mad tą aeroplaną su Lietuvoj, yra pakėlęs naujai ji japonų parlamento rūmai | Kilo krizis. Liko viena iš;
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
pagaliaus
pravedė
suf
ražo
bidviejų:
arba
parlamentą
pa•
lė protestą. Iš*to kilo riaušės, [bolševikais nušovė gruzinai re įsteigtoj "Švedų-Lietuvią Su
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
lių.
Tai
atlikta
tik
kompromi
leisti,
arba
ministerių
kabiI
siartinimo draugijoj" iStockD R A U G A S " siunčia pinigus litais
Rezultate G žmonės paflaa-'voliaeionieriai.
holme kausimą sudaryti ben su. Pravestas bilius tečįaus netui atsistatydinti.
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafta. Policija pagaliaus areštą-1
TeČiaus tuojaus susigrieb
tais ir telegrama.
t o 66 vyrus, 10 moterų ir 1 NUŠOKO NUO KATEDROS. drą stipendiją, kuri butų su nebeteko originalės savo for
ta ir iškeltas kompromiso
kunigą.
teikta istorikui, kurs norėtų mos.
"DRAUGAS" PUBL. CO.
Pirm
keletos
dienų
del
to
klausimas.
Angalo
ir
susitfai
r.
PARYŽIUS, kovo 31. — ištirti Lietuvos ir Švedijos
2334 So. Oakley Ave.
Chicaga
biliaus numsterių kabinetui kinta.
ROMA, kovo 31. - Šį sek- Dailiai apsitaisęs neidentifi santykių istoriją.
Telef. Roosevelt 7791
J o nuomone, kiek Lietuvoj, buvo pavojaus. Žemesnieji ru
Originaliu bilium balsuotomadienį Romą ir apylinkes kuotas vyras kažkokiu būdu
Ofiso Valandos:
palietė didelė ledų kruša.'užlipo ant Notre Dame kated tiek Švedijoj, esą daug me- mai pravedė bilįų originale, jų skaičius turėjo but padiNuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
Daug langų stifclų sutrupinta ros viena kuoro ir 225 pėdas džiagos, kuri rodo, kad jau Aukšte8i)ieji riųniąį žymiai jį dintas 14 miilon.ų daugiaus.
Sekmadieniais uždaryta
ir šiaip daug nuostolių visur .šoko žemyn ant šaligatvio. | gilioj senovėj abiejų tautu t u p a t a i ^ ir grąžino ženies-jGi pataisytu ir pravestu —
IIIIHIIIIIIIIflllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllll||HIUH
niems
ruraamte.
Sie
tą
pataivos
4
milionai.
atlikta. .
'Kuone visai susiliejo.
rėta artimą santykių.

Monarchistu Kandidatas Stovi'
Pirmoje Vietoje

Nauji Rinkimai Įvyks Balandžio 26 d.

25,000 PRANCŪZU KATAUKU PROTESTO MA
NIFESTACIJOSE,

PINIGŲ KURSAS

•r

LIETUVĄ

PINIGU

Tiom

I

\

Japonijos Parlamentas Pravedė
Sufražo Bilių

DRAUGĄ

S

M
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Antradienis, Kovo 31, 1925 -

ponas Sleževičius buvo "susirūpinęs" tuo klausimu, del ku
rio jis pats dabar pripažįsta, kad tai klausimas labai svarbus.
PnbHdidd Daily Bxnept Stidiyi
As dar pacituosiu atstovo Sleževičiaus žodžius, kurie rodo,
OM T t i r
$6.00 ATST. ŠMULKŠČIO KALBA SEIMO POSĖDY KOVO 10 kaip ponasčįleževieius tuomet suprato konkordatp klausimą.
ttz Monthi
|S.OO D. DEL V. LIAUDININKŲ INTERP-JOS PRIIMTINUMO. Toje pačioje savo kalboje jis klausia ir atsako: "Del ko? Del
to, kad mūsų krašte mūsų dvasiškijai dar per mažai dvasišAT NEWS - ST ANDS 2c. A OOPY
(Tąsą)
kijos, jie nori dar daugiau vienuolynų įsteigti, dar daugiau
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc.
Toliau ponas Toliušis imdamas iš " K y t o " kai kurias ži jėzuitų ir kitų vienuolių parsikviesti, kurie atėję galėtų pa
8334 So. Oakley Ave., Chicago, HL nias stebėjosi, kad jisai vieną kitą dalyką yra netikėtai su
imti visą gyvenimą į savo rankas, galėtų uždėti savo juodą
žinojęs ir tarp kitko primena vasario mėn. 16 d. iškilmes. ranką ant mūsų laisvos minties, spaudos, ant mūsų vaikų
TeL Roosevelt 7791
lu»d. Tel. Roosevelt 2 9 l t
Taip, ponas Toliuši, visai teisingai, Tamsta galėjai nežinoti, auklėjimo. Jiems rupi tie žmones parsitraukti čia, kad Ro
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIiilIUMIUUlIUII ar vasario mėn. 16 d. iškilmėse bažnyčioje ponas Zecchini yra
ma galėtų savo žodį tarti. Jie, paklusnus Romos taniai, argi
dalyvavęs ar ne, todėl, kad valstiečiai liaudininkai irgi ne- gali atsispirti Romai, kuri valdo per vyskupus savarankiu,
i dalyvauja iškilmėse. Žinoma tat yra jų dalykas. Bet jeigu nepriklausomu nuo mus įstatymu!" (Atstovas Sleževičius, iš
ponai valstiečiai liaudininkai imtų iškilmių klausima bažny vietos; Pilnai palaikau, ką sakiau). Tamsta, ponas Sleževi
Pavasariui artinantis pauk čioje ne grynai partinai, bet imtų valstybinai, tai man rodos čiau, tuomet buvai taip supratęs santykių su Vatikanu klauštelių pulkai iš šiltųjų kraštų jie rastų reikalo dalyvauti iškilmėse ir tada turėtų teisės rei simą, bet šiandien, tur but kitaip supranti, nes pats dejuoji,
traukia ten, kur gražus pa kalauti iš pono Zecchini, kad jisai dalyvautų tose iškilmėse, kad padarytas lenkų konkordatas su Vatikanu įstato mus į
vasaris esti ir maloni vasara. jeigu ten dalyvauja ir kitų svetimų valstybių atstovai.
labai keblų padėjimą Vilniaus klausimu. Tamstos pranašavi
Smagu yra stebėti, ypae mū
Toliau ponas Toliušis galutinai sako, kad vis tik tiek ar mas, kad - jiįs, paklusnus Romos tarnai, irgi galit atsispirti
sų Tėvynėje, šis sparnuočių čia ponas Zecchini bus ar nebus, ne čia klausimo esmė. Taip, Romai? jau išsipildė; bet visai priešingai, tamsta, tur but,
judėjimas. Atgijus gamtai, tiesa, kad ne pono Zecchini asmenyje yra santykių su Vatika galėjai jau įsitikinti, kad kiekvienas katalikas tik tam tik
medžiams pradėjus sprogti ir nu sudarymo esmė - klausimo esmė yra visai kita, ir man ro rais klausimais priklauso Romos, bet žiūrint į Romą kaip į |
laukams gražiu puoštis žaliu dos, kad valstiečiai liaudininkai, paduodami šitą interpelia tam tikrą politikos vienetą kiekvienas katalikas turi pilną
kilimu, iš visų pusių pasigirs ciją, kaip tik nepagalvojo del klausimo esmės. Jie kelia klau laisvę elgtis savarankiai, kaip nori. Mes ir mūsų pastatytoji
ta ir linksmas paukštelių čiul simus, kuriuos patys pripažįsta ne esminiais. Aš norėčiau pa vyriausybė pasielgėm taip, kaip reikalinga. Jei Vatikano po
bėjimas. Jie džiaugiasi grį',ę klausti: ko gi jus norite iš Vyriausybės? J u s klausiate Vy litikoje padaryta klaida ir Lietuvai skriauda, tai prieš tą klai
į savo gimtinę, nes čia juk riausybės, kad ji pasisakytų ar ji nutraukia derybas su Va dą ir skriaudą mes katalikai esam griežtai užprotestavę ir
tikanu, ar atstovas prie Vatikano atsistatydina ar ponas Zec vyriausybė padarė visus reikalingus žygius. Taip kad, pono
jie gimė ir augę.
chini išvažiuoja iš Lietuvos! Bet tat jūsų pačių žodžiais, nėra Sleževičiaus pranašavimas tuo klausimu yra tik tušti žodžiai,.J
Panašus judėjimas pastebi* esminiai klausimai. Tat ko jus klausiat iš esmės?
nes mes nesam Romos tarnai ir, kaip atstovas Toliušis pasamas ir lietuvių amerikiečių,
SOCIALISTŲ NENUOSEKLUMAS.
(kė, nesam vergų minia, kuri šiandien pakelia vergų maištą,
tarpe. Išaušus pavasariui dau
Jeigu būtumėt nuoseklus, tai tamstos turėtumėt klausi o rytoj nusileis. Mes jau padarėme daugiau negu jus manote.
gelis mūsiškių rengiasi aplan mą kitaip pastatyti. Tamstos turėjot pastatyti klausimą: ko
Taigi feita interpeliacija, kadangi nieko konkretu nepa
kyti savo gimtinę šalį. Tėvy dėl vyriausybė nedarė visų žygių, kad užbėgtų už akių lenkų sako, nieko konkretu nereikalauja padaryti, o ko reikalauja
nę. Vieni keliauja pavieniui. konkordatui? Tada suprasčiau interpeliacijos reikalą. Bet jus - senai padaryta, negali būti priimta. Ir jei mes nebalsavom
Kiti buriasi į kuopas, kaip bijote taip klausimą statyti, nes visi tie žygiai turėjo būti pa prieš jos skubotumą, tai tik del to, kad greičiau tą klausi
paukšteliai, kad drauge vykus daryti ta prasme, kad reikalinga buvo turėti savo atstovą mą baigti ir neleisti nrasų darbų tvarką ta interpeliacija varĮ Lietuvą. Tam tikslui rengia prie Vatikano, o antra, reikėjo sudaryti konkordatą anksčiau ginti.
mos įvairių organizacijų ir a- už lenkus. Man rodos, Tamstos gerai suprantat, kad šiandien
(Galas)
genturų ekskursijos.
mums Lietuvos Seime kalbėti del lenkų padaryto konkorda
vedė lenkams, Vatikanas baž
to, yra bergždžias darbas. Nejaugi mes galėtumėm pasakyti,
Malonus tai apsireiškimas. kad mūsų Vyriausybė negalėjo prileisti prie to, kad Vatika
nyčios reikaluose, Letikų val
Čia matoma aiškiai, kad lie nas tą konkordatą padarytų! Tai ne mūsų kompetencijoje
domuose kraštuose turi tar
tuviai, kad ir ilgai gyvenę sve pasakyti lenkams, kad jie tokius ar kitokius klausimus pas
tis, noroms - nenoroms su
(Del Konkordato).
timoje šalyje, neužmiršta sa tatytų ir ne mūsų kompetencijai pasakyti Šv. Sostui, kad ji
lenkų valdžia. O kas link ru
vo Motutės - Lietuvos. Jiems, sai su lenkais konkordato nedarytų. Mūsų dalykas yra pa Lietuviai labai sujudo del bežių teisėtumo, jis neturi »iifiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiifttiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiifiitiiiiifiiffiiiiilifiiiiiiiiiiiiiiiiiin^
kaip tiems paukšteliams, bran tiems konkordatą sudaryti, ir painformuoti Vatikaną, del len Vatikano su Lenkija konkor balso. Valdžios pasako, tai ne
gi yra ta žemė, kur jie yra gi kų daromojo konkordato. Bet vieno ir kito tamstos nenorėjot. dato. Laikraščiai daug rašo. jo dalykas. O mūsiškiai, kurie
S
mę ir augę. Jie nerimsta rr Tamstos nenorėjot, kad butų atstovas, kuris informuotų, tam Anti-katalikiški bjauriai ir taip kelia lemą, ar kada iš
5
trokšta pasigrožėti savo Tė stos nenorėjot, kad konkordatas butų sudarytas. Tai ko JUK melagingai šmeižia Vatikaną, reiškė pageidavimą, kad turė
Gauk Dovaną iš UNIVERSAL STATE BANK |
vynės gamtos gražumu ir. tur reikalaujat iš Vyriausybės? Vadinas, reikalavot ir reikalaujat kad sukėlus neapykantą Vati jo but duotas Vatikanui bal
tais. Jie išsiilgę, geidžia ap iš Vyriausybės, kad ji šiuo klausimu nieko nedarytų? Lenkų kanui. Dalykas turėtų būti sas, rubežių nustatymo klau E šiandien, Antradieni, Kovos ^lnią dieną •» ryto bus
lankyti savo tėviškėlės gimi Seimo socialistinės grupės, matyt, yra gudresnės negu mūsų paaiškintas, kaip jis iš tikrų sime? Anaiptol, jie butų pake
per vėlu. Dovanos buvo duodamos kas diena, per vines, pažįstamus kurių tarpe socialistai. Jos partijos idealogiją meta į šalį ir su Vatikanu jų yra. Aš, nors keliais žo lę baisiausį lermą, baisiai Tmjie buvo praleidę savo jau tariasi. Mūsų socialistai tikrai išlaikė partinę "čystatą", vi džiais, mėginsiu tai padaryt. tų pasipiktinę, jei Vatikanas
sa Kovos mėnesį, visiems naujiems depozitoriams. |
sai nepaisydami valstybės reikalų. Ponai liaudininkai. Tams Kada po didžiojo karo su butų bent išreiškęs norą turėt
nystės gražiąsias dienas.
| Šiandien yra paskutinį Diena!
tų patiektoji interpeliacija derėtų mums įnešti, jeigu jųs savo sirinko taikos konferencija, balsą rubežių nustatymo klau
Bet dar maloniau yra girdė rankose turėtumėt valdžią. Tada mes klaustume vyriausybės, pasirodė, kad talkininkų pa sime.
Ateik pats, ir atsivesk savo draugus ir drauges!
sirašyta
slapta
sutartis,
kad
del
ko
jinai
nesiėmė
visų
žygių,
kad
užbėgtų
už
akių
lenkų
ti kad ne vien Lietuvoje gimę
Bažnyčios reikalų yra daug,
Aukso Plunksnos ir kitos dovanos duodamos prie I
Vatikanas nebūtų atstovauja ir jie reikia aprūpinti. Tam yir augę amerikiečiai rengiasi konkordatui.
taikos konferencijoje. ra daromi konkordatai su val- | kožnos naujos Bankinės Knygutės.
aplankyti gimtinę šalį. Gau
Kalbėdamas del šios interpeliacijos skubotumo, aš buvau mas
name žinių, kad ir čia gimęs palietęs atst. Sleževičiaus kafbą. Aš norėčiau dar nurodyti, Kadangi Talkininkai buvo pa žiomis." Del paties konkordato
ir augęs lietuvių jaunimas ruo aiškiai pažymėti, kaip ponas Sleževičius buvo susirūpinęs saulio galybės, pasiryžę per turinio, tai taiposgi reikia
šiasi vykti į savo tėvų šalelę konkordato sudarymu ir paskui toliau, kaip ponas Sleževi mainyti pasaulio žeinlapį pa atsimint, kad Vatikanas ncgal
gal savo norus, nenorėjo, kad parašyt tokį kokio norėtų, koir pamatyti tą ižemę, apie ku čius savo laiku buvo supratęs konkordato prasmę.
butų atstovaujamas Vatika tobuliausiai, koprakilniausiai,
rią jie nuo pat kūdikystės
SOCIALISTAI PALIEKA LAISVAS RANKAS
nas. Vatikanas juk galėtų pa ir paliept valdžioms pasirašyt. s
s
tiek daug girdėję iš savo tė
LENKAMS VILNIJOJ.
s
kelt balsą už teisybę. Taigi Eina derybos, turi but nusi s
velių lupų. Lietuva jiems bu
Dabar ponas Sleževičius, jau t a r but, kitaip tą dalyką Talkininkų valdžios suside
I 3252 So. Halsted Str.,
Chicago, III. I
vo ligšiol tik svajonių šalis.
supranta, nes savo interpeliacijoje sako, kad Lietuvos visuo dančios didžiumoje iš masonų leidimų, nes kitaip negalima S
s
Ją jie nori pamatyti savo aki
sudaryt
konkordato.
O
daly
iiiiiiHiniiiHiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimitHHttiiiiiiMia
menė jau ir tuomet buvo susirūpinusi tuo klausimu, nes lenku
.„.ir protestonų ir laisvamanių, kų yra daug ir įvairių ir la
mis ir patikrinti savo svajo
konkordato sudarymas liečia Vilniaus klausimą. Bet štai kaip nustatė rubežius tarp įvairiij bai svarbių bažnyčios laisvei
nių vaizdus.
:
Pripažino
ponas Sleževičius "rūpinosi" konkordato sudarymu vasario valstybių.
—'-*-1*"- T>
-:—••'•— -visą
~ eilę
~:|~ ir bujojimui. Tai ir konkorKalbame čia apie rengiamą 6 d. Aš paskaitysiu jo žodžius: "mes (suprask kr. dem.) šian tautų nepriklausomis valsty kato turinį — tekstą kritikuo
ją! L. Vyčių ekskursiją. J a u dien galvotrūkčiais esame susirūpinę sudarymu konkordato bėmis, kurios pirmiau buvo po jant reikia apsipažinti su įkelinti metai buvo ruošiamasi su popiežium, tai svarbiausias dalykas pas mus. Šiandien vi svetimu jungu. Iš tų yra ir vairi6mis sunkenybėmis, per
prie panašios
ekskursijos, sur, ar Užsienio komisijoje, ar kitur, plačiai varomas klausi Lietuva. Bet tarpe tų įvairių kurias einama sudarant kon
šiuomi pranešu visiems savo^kostumieriams
ir
mas, visos pastangos dedamos, kad tik greičiau tą klausimą valstybių rubežius nenustatė
\
kuri supažindintų čia gimusį
išspręstų. Žinoma gerai, kad šventas Sostas visuomet buvo teisingai, bet atsižvelgdami kordatą. Nėra abejonės, kad
rėmėjams kad persikėliau savo ofisą į sekančia vieta
lietuvių jaunimą su tėvų šali
ir
Vatikanas
nėra
pilnai
už
priešingas Lietuvai, darė visų žygių Lietuvai pakenkti. Visi į savo interesus. Katruos
mi - Lietuva. Tečiau įvairios
jo žygiai buvo nukreipti ton pusėn, kad pagelbėti Lenkijai, tuokart nenustatė, vėliau tai ganėdintas, padarytuoju kon
kliūtys vis trukdė sumany
kad inus nustumti i Lenku
nuse". -— štai kaip
l™;™ vasario
Troco^ a6 d. padarė. Vatikanas tų rubežių kordatu.
Lenkų pusę".
P. L.
mui įvykdinti.
>r
Tik galų gale šiemet L. Vy neišdildomų įspūdžių iš Lie i? Pageidaujama net, kad šita panaikinti, o savus padaryt
čiai jau vykdo senąjį suma- [tuvos puikių gamtos regimų, pirmoji Vyeių ekskursija bu negalL Nes jis neturi armi
Meldžiu su visais budavojimo reikalais kreiptis pas
ir aplankyti įdomiausias Lie tų kuoskaitlingiausia. Kvie jos nei laivyno, kuris galėtų
PRANEŠIMAS.
™'
* f f.Ja tuvos vietas.
čiame tad visus, kurie ren suinušt talkininkus, ir jų nus
Šv. Kazimiero Akademijos
L. Vyčių ekskursija įvyksta Nors L. Vyčių ekskursija giasi vykti šį pavasarį į Lie tatytus rubežius panaikint.
Jis to nei nenori. Jis tik rū Rėmejų Extra susirinkimas j patogiausia laiku. Laivas iš rengiama pirmoje eilėje čia tuvą, prisidėti prie Vyčių.
reikalais, vyks ketvirtadieny, balandžio
plaukia iš New Yorko gegu gimusiam jaunimui, tečiau ir Smulkesnėms informacijoms pinasi Bažnyčios
tai yra katalikų dvasiškais 2 d. 7:30 vai. vakare, šv. Ka
3311 S. HALSTED STREET
žės 23 dieną. Reiškia Lietu visiems valia prisidėti. I r su
gauti reikia kreiptis į p. Pra-1 reikalais. Taigi bažnyčios rei- zimiero Vienuolyne. Prašome
voje teks būti birželio mėne augę ir Lietuvoje gimę ir au
ną Savicką, L. Vyčiu-Centro kalose turi skaitytis su vai-visų skyrių atsilankyti, nes
Chfcago, Illinois
sį, kuomet yra geriausias lai gę vyrai ir moterys gali da
raštininką, šiuo adresu 726 W. džiomis pagal tų naujų rube yra skubių ir svarbių dalykų
kas pasigerėti Tėvynės gam-j lyvauti šioje L. Vyčių ekskur- 18-th Str., Chicago, DL arba
žių. Kadangi Vilnių su apie- aptarti ir pasitarti.
ta ir jos turtais, gauti daug sijoje.
TELEFONAS YARDS 6062
tefefonu Canal 1603.
linkėmis talkininkai senai paCentro Valdyba.
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LIETUVIAI AMERIKOJE CHICAGOJE

vinėjo ir ar kokiu nors kito
kiu būdu priaidėjo ar auka ar

darbu prie šio vakarėlio su
rengimo.
BRIDGBPORT.
Tegul Geriausias Viešpats
Visos mergaitės, kurios pri visiems Šimteriopai atlygina!
Stanislovas Milinowicz.
klauso prie Vyčių 16 kuopos

J. P. VIAITCHES

Ramoška. - 766; F. Bubnis Dabokit juos atsargiai. Jųs
666; P. Laukaitis - 585; V.
ADVOKATAS
galit nukreipt svarbią ligą su
Giedraitis - 507; T. Kairas MIESTO OFISAS
CICERO, ILL.
šaukštu Dr. Caldwell's
505; V. Aleksa - 449; M. Man
197 N. Dearborn Street
:
»
Kambariai 514 ir 516
dravickiutė - 323; J.- Čepaitis
Syrup Pepsin.
Telefonai Randolph 5584 ir 55M
Balandžio 1 d. Moterų Są -- 190; P. Stankūnas - 135; "Šewing Girele", ir tos, ku
Vai.: Kasdiena, išskiriant SuT0WN 0F LAKE.
rios nori priklausyti, susirin
batOB ir Šventės, nuo 9 iki pietų
jungos 2 kuopa rengia agita^ Pranas Miką 81.
uomet pastebit, jogei vaikas yra
nežvalus, šalinasi nuo draugu ir
ROSELANDO OFISAS:
kite Kovo 31 d., 7:30 vai.
eijos vakarėlį. Bus progra
žaidimų, pažiūrėkit į Jo liežuvį, o
10717 So. Indiana Avenue
Kaip matome J. Karalius
Pagerbimo vakarienė.
pamatysit, kad jis aptrauktas — tai
vakare.
Pirmininkės
namuo
Telefonas Pu H man 5377
mas gražus ir turiningas: bus gavo daugiausia balsų.
tikras ženklas vidurių užkietėjimo.
a i : Kasdiena nuo
2 iki
9:
Kovo 15 d. Town of Lak ie VFubatomis
dainų, eilių, prakalbų ir taip Moterys pralaimėjo. Matyt se, 3303 So. Union Ave., ant
Tuojaus duokit arbatinį
šaukštuką
visa diena, šventomis
Dr. Caldwell's Syrup Pepsin. Jis pra
toliau. Moters ir mergaites mūsų moterys dar nepriaugo 2 lubų. Nuo šio laiko, kiek čių rupesniu buvo surengta Iki pietų.
dės veikti ir pasekmės bus į porą. va
SPECIL.ISTAS ant egzazninavolandų, o tuomet vaikas bus ir vėl
turės puikia, proga susipažinti j p r j e visuomeniškų darbų. 0 jvienas susirinkimas bus toj graži vakarienė su programa. jlmo abstraktų ir padarymo kon
smagus. Jeigu vaikas turi
lengvą
karštį, snargliuoja ar člausti, duok
traktų,
dokumentų
ir visokių!
ir įsirašyti į Moterų Sajun-|j 0 8 turėjo daug balsų, nes vietoj, kad mergaitės nesusi- Kun. Juozapui Čužauskui pa popierių.
kitą šaukštuką ant nakties, kad už
Veda visokius sudus.
tikrinus, jogei pavojaus nebus.
ga. Tą vakarą įstojimo mo-1 d a u g y r a šėrininkių, gana ir klaidintų, einant nuo vienos gerbti. ,Prqgramą išpildė* ma
vietos į kitą. Atsineškite sa žos mergaites ir kalbėtojai.
Visiškai nereikalinga duoti jūsų kūdikiams smarkių Huosuotojų, nes jų sis kesnis numažintas ant pusės, stambių.
Pirmininku
bus
J.
tema vėliaus prie tp pripras ir tuomet bus sunku atpratinti.
vo suvinių. Tas, kurios nemo Kalbėjo p. J. Susilovienė, kun.
Daržovių sunkos liuosuotojas, toks kaip Dr. Caldwell*s Syrup Pepsin pilnai p. p. Žakarienė ir Beikauskie- Lietuvninkas, pagelbininkus patenkina vaikų reikalavimus ir yra malonus imti, taip kad nėra jokio sun
ka suti, išmokysime. Neužmir A. Skrypko, klebonas ir pats
kumo vaikams įsiūlyti.
nė deda visas pastangas, kad Dr. J. Abromaitis; raštininku
Lietuvis Advokatas
škite
dieną
ir
vietą.
solenizantas
kun.
Juozapas
Patyrusios motinos jau senai suprato vertę Dr. Caldvvell's Syrup Pepsin, nes vakaras pasisektų kuopuikiau | j t g. Vasiliauskas, iždininku
Asslstant State's Attorney
59
W.
IVashington St., R. 1310
šios gyduolės stovi ant marketo per
Čužauskas.
Vakarienė
buvo
Suveja.
šiai.
Teko
girdėti,
kad
p.
Ža
Tclcphone
Dearborn 8946
J,
Urlakis.
Direktorių
raštin.
suvirs trisdešimts metų. Jos laiko šias
KUPONAS
VIENOS
BONKOS
puikiai
parengta,
tikrai
lietu
gyduoles savo stubose,
žinodamos,
karienė, ir p. Reikauskienė už J. Karalius. Knygų revizoriai
Vakarais: 2151 West 22 St.
IŠBANDYMUI D Y K U
kad tai yra geriausias liuosuotojas,
viškai.
Kun.
Juozapas
gavo
Telephone Iiooscvelt 9090
Sąjungos 55 M. Kilikevičius ir J. Pečiulis.
TOWW OF LAKE.
kuris prašalina
galvos skaudėjimą,
Yra daug žmonių, kurie visucdmel kvietė Moterų
Namų
Telefonas Repobllc 9600
daug linkėjimų ir su linkėji
norėtų pirmiau
išbandyti, negu kuopą iš West Sidės. Tad ne
raugčiojimą, drebulį, šaltį ir kitokius
J. K.
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą,
nesmagumus, kurie paeina nuo vidu
mais net 8 gėlių puokščių.
prisega savo vardą ir adresą ir pa. pamirškime visi eiti į SąjunVIEŠA PADĖKA.
rių užkietėjimo, kas gamina nuodus
siunčia į
žarnose ir skrandyje.
gieeių vakarėlį. Įžanga veltui.
PEPSIN SYRUP COMPANY
Aš, žemiau pasirašęs, jau Kad ši pagerbimo vakarie
Pirkit bonką jūsų aptiekoj šiandien.
Monticello, 111.
Eisiu Aš.
Duokit bile vienam jūsų šeimynos na
ADVOKATAS
keturis metus esi aklas, ne nė pasisekė, reikia dėkoti
#
o aplaikys dykai bonką Dr. Caldriui, nepaisant senas ax jaunas. Jei
uolioms darbininkėms. Ypač 127 N. Dearborn St., Room 1117
weirs Syrup Pepsin paštu. Stampa
gu nepagelbės, kaip mes sakome, jū
regįs.
Sveikas,
bebūdamas,
IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS
Telef. State 7521
nereikalinga. Visiškai dykai.
sų pinigai bus sugrąžinti atgal. Tai
daug
pasidarbavo
p.
p.
Katurėjau draugų.
Paprastai
Vakarais Ir nedėlios rytą;
tokia mūsų neabejotina garantija.
APSKRITIES SUVA
draugai esti draugai tik lai tauskienė, Dirdienė, Stugienė,
3335 So. Halsted St.
•
ŽIAVIMO.
Sucilovienė. Taip jąu ir vy
mėje,
o
nelaimei
ištikus,
drau
Telefonas Yards 0141
'
Kovo
9
dieną
buvo
Direkto
REIKALINGAS
DARBO
PAMETĖ KNYGAS
rai
prisidėjo
prie
vakarienės
Bylos visuose teismuose — Ab
Jaunas Lietuvis studentas bučer- rių balsavimas, Pirmos Lietu-'
Kovo 22 d., Šv. Jurgio pa gai išnyksta. Bet mano drauAgnieška Sabackienė ant Ma\well nėje, Utarninkais, Ketvergais ir Sarengimo, ypač p. p, Stugis ir straktai. — Ingaliojimai — Pas
ai i r
kola pinigų 1 ir 2 morgičiaraa.
Street. Kad kas iš Lietuvių rash; batomis. Turv 8 metų patyriu.o ta vių paskolos taupimo Banko rupijos svetainėje, €. Brook-! f ,
nelaimėje manęs neapKupelis,
Visiems
pasidarba
meldžiu prisiųst ant šio adrtso.
me bianyje. Po June 20 galės užimt
C;
Vieni paguodžia mane
112 YV. Ureen St. Baltimorie-! l y n , N. Y. įvyko A. L^.R. K. leido.
' ' ""
vietą pastoviai.
Arba pašaukt
vusiems ir publikai atsilankiu
Rašykite arba atsišaukite
atsilankydami,
kiti
remia
ma
Roosevelt 77»1
čiai tikrai geri politikieriai -ĮMoterų Sąjungos N. Y. ir N.
šiai tariame nuoširdų ačiū.
"DRAUGO" Ofisą
!
2607 West 69 St.
ne
medžiaginiai.
neveiklius
pamainė
veiklesJ.
apskrities
suvažiavimas,
ku
2334 So. OaJtlcy Avenue
LIETUVIS ADVOKATAS
J. S.
nia\s direktoriais. Nors lai j r į su malda atidarė vietos Nepersenei mano draugų
1221 W. 22-nd St. arti LeavMt i i j
Peter Rokus, 1726 So. Hal- cija tvirtina, kad tai bus
Telefonas Canal 9869
T=T=
DUVO kapitalo rungtynės bet kleb. gerb. kun. Kuodis, gerb. buvo surengtas vakarėlis ma . ,' ii ,i
4
Valandos:
9 ryto lkl 9 vakaro. Be
sted st., rastas negyvas. Poli- ' 111000118111110" auka.
no
naudai.
Tam
vakarėliui
rado,
ir
Pėtnyčioj
nuo 9 r. lkl •
balsavimas šauniai praėjo.
klebonas trumpoje bet gražioTEIRAUSITĖS PAS MUS
T. Veda visokias bylas visnosa
'/Sgzamlnuoja abstrak
Di rektorių rinkime
gavo je kalboje pasveikino delega daviau išlaimėjimui savo lai
KLAUSKITE KITC teismuose.
tu*
ir
padirba
visokia* Ddkn»
D A K T A R A I :
krodėlį. Ir Štai vakarėlis pa
balsų sekamai:
mentus,
perkant
arba »>ardu««
tes ir išreiškė įnaionius IinkėVeltui Sampelis Schy-Mansisekė.
Gavau
nuo
vakarėlio
dant Lotus. Namus, Farmaa ir
J. Karalius gavo 2665 bal j i n i u s .
Namų Telefonas Yards 16»t
•
Blsnloa. Skolina Pinigus ant pir
Skis Namines Remėdijos
Ofiso Tel. Boulevard 5*18
ir
šiaip
aukų
$311.
Ir
laikro
mo morgičiaua langvomla išlys*sus, J. Urlakis - 2606; J. S.
Siame suvažiavime buvo at
Kad
tamstos
sergate,
alabnas
ir
mla
DR A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pailsės, skauda tavo visa kūną,, kad
Vasiliaukas 24S6; A. Mandra- silankęs gerb. kun. Pavilanis, dėlis, kurį išlošė svetimtautis, jau
^»
S4A4 So. Halsted St.
buvote pas gydytojus, arba vi
4442
So.
Western
Ave.
ir
tas
man
sugrąžintas.
sai nebuvote, tai turite suprast kad
o n s o valandos nuo 1 iki S po
vickas - 2404; M. Kilikevičius Šv. Kazim. I^r-jos Kaune įga
visi skaudėjimą priklauso nuo krau
Telef. Lafayette 4146
pietų ir C iki 8 vakare
Aš tiesiog nežinau, kaip at jo ir turi but prašalinti per kraują..
» 2379; A. Abromaitis - 2164; liotinis, (jerb. svečias patiekė
A. A. O L I S
Helen Schy-Man-Skia Hemedija pa
sidėkoti
mano
visiems
prieteJ. Lietuvninkas -- 2151; J. žinių apie šv. Kazimiero drau
stiprina systemą,
sujudina apetitą,
ADVOKATAS
pagerina
ir
iščyatina
kraują, tvarko
liame.
Žebrauskas - 2093; - Dr. J. gi j JI ir apie Lietuvos Moterų
ir sutaiko vidurius skilvi, širdį, mus
11 S. La Salle st Room 2001
kulus
ir
nervus.
Mūsų
patyrimas
ir
Iš gilumos širdies tariu a- pasekmės parduodant šią remedij Į TeL Randolph 1034 Vai. nuo 9-5
FHYSICIAN A SURGEOH
Gydytojas, Chirurgas. Obt- Abromaitis — 2056; J. Danie Draugija Lietuvoj. ISajungieVAKARAIS:
Burnos, iš Burnos rekomendaci
X — Spinduliai
tefcrikai tp Specijalistai . lius - 2052; M. Mifinauskas - tes yra labai dėkingos gerbia eiu ypač p. p. Antanui ir Leo yra
3S01
S.
Halsted
fct. Tel. BĮ*d. 8775
ja per 20 metų. Tai įsigykite Mrs,
Office: 2201 W. 22nd S t.
Helen
Schy-Man-Skis
Namine
RėmeC—H v.v . apart Paaedėllo ir
Elektroterapaa.
2000; V. Pečiulis - 1487. Virš- miems kunigams: Kuodžiui ir kadijai Venckevičiams, B. Ke- diją del sugrąžinimo sveikatos.
Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Pėtnyčfos.
IŠIMA T0NSILUS —
ResJdence: 2114 W. 42nd St.
Ispildykite Šį kuponą, tuojaus del
persiui,
Ambrozevičiui,
kurie
minėti
12
liko
direktoriais
^^•^"
1)—B*
marinimo,
sampelo, pamėginimo arba regularėa
Pavilaniui už jų malonų dū
Tel. Lafayette 4088
t>—B* peilio ir txs i k « w r a ,
^B'
arba pas jūsų vaistininką.
/ *
D—B.
kraujo.
naujo Banko. Kiti gavo bal ly v umg, minėtam suvažiavime daugiausia pasidarbavo; taip bonkos
Hours; 1-4 & 7-8 P. M.
BLKLEN SCHV-MAN-SKJS BOM£
*)—B« jokio parojau* rrHktUat.
»)—Pacijentui nereikia »ir*ti. «aSun. 10-12 Noon
R E M £ D I £ S CO.,
V
jau p. Žalandauskui, kuris da
sų sekamai: J. Damukaitis -- ir gražias kalbas.
U tuoj valS7tl. U- gali eiti Į
1869 N. Robey Cor. Cortland
Chicago, Ui.
vė veltui svetainę, p. A. E- Aimdtage 4618
'Oail rton—» (akmeni* tiiliyje)
889; A. Laukaitis -- 782; A,
1 Panrdo
r Telefonas Boulevard l t 2 »
{Suvažiavimas buvo gyvas
ir akmenį* ilapumo put»lėje l»< oADVOKATAS
peraeijo*. au tam tikromis moksižerskiui
už
auką,
muzikan
Išklrp šį kuopan ir prisiųsk šiandien
li&komi* priemonėmis bei Taikiais.
ir turiningas. Nutarta prie
Soby-Man-Ski Home Remedies Co.,
Apkurtusiam* autrrailna girdėjime.
tams,
kurie
veltui
grojo,
ir
1846 m. Robey St., Chicago, 111.
Gydo riookiaa li«as paarbialnyal. ir Jai
Ofisas Didmiesty j :
kuopų steigti knygynėlius ir
Gentlemen:
yra įeiaalas daro operacijas.
Prafesijooali
patarnavimą
teikia
i
a
r
t
visiems,
kurie
serijas
parda4408 SO. ASHLAND ATĖMUS
29 South La Salle Street
Send I I Free Sample S. H . S.
eflMt
jiems knygų gauti iš šv. Ka
Chicago, 111.
y Trial Si«e 75e, C. O. D.
Kambaris 530
Vai.: t ryto I k i 12 piet: 1 po
t •'
•
" •
1411 So. 50 A ve. Cicero, m.
zimiero
Draugijos
Kaune.
Nu
Telefonas Central M M
Regular Size C. O. D.
p*et Iki 8 po piet, 8:80 vak. Iki
Tel Lafayette 8568
O f i s u atidaryta* t kaialien nuo 8 vai.
Lietuvis Akių Specialistą*
po piet Iki • vai
18:80
•••.........••••••••••...<
tarta daugiau domės kreipti i Dr. A. J. NORMANTO Name
Nedėliosite Ir •fedosite ofisas
Vakarais 3223 S. Halsted St.
Address
t
LIETUVIS NAPRAPATAS
upšvietos darb$ ir paraginti
Telefonas Yards 4681
City
State
4484 So. VPestern Avenue
M . Boulevard 0587
——
nares įsirašyti į šv. Kazimie VaL: Nuo t lkl t 6 lkl 8 P. M.
Padėk X i Languką
Ofiso Tel. Boulevard 9693
į
U D.
Rezid. Tel. Drexel 9191
; Turėk švarias. Sveikas akis ro Draugija Kaune. Apskri
JI
L
BSH
ties organizatorėms išrinkta
±J - ! •r^sr
kenti galvos skaudėjimą,
D r . A.A. R O T H į! jeiJeigu
«
•
»
.
•
•
•
^'*^
•w"
turi aklų uždegimą, jeigu akys
p-ni
Subatienė,
ir
p-ni
ValanRUSAS GYDYTOJAS I It
auvarge, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. Patarimai Dykai.
1707 West 47 th S t.
CHIRURGAS
tiejienė.
ADVOKATAS
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo
Specialistas Moteriški!, Vyriškų
Akiniai $5 ir angščiau
77 W. VVashlngton St. Room 911
Suvažiavimo sesijoms pasi
• Iki 8 vaL vak. Vedėliomls nuo
Vaikų ir Tisų chroniškų ligų.
j Valandos nuo 1 lkl 9 vakarą
TeL Central t M «
8 iki 2 vai. po pietų.
Nedėliomis nuo 10 iki 1
baigus, vietinė 35 kuopa pa
Cicero Ofisas Ketverto va*.
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 3333 South Halsted Street kvietė delegates pavaišinimo
I
na greitai, prašalina skausmą
Sveikatos
Patarėjai
Visur
4917
W. 14th St. Tel. Cicero 82M
U—.
,
Į
9
Kampas 31st Str.
ir sukietėjimų tuojaus.
Praneša Žmonėms Pavojų ApAnt BRIDGEPORTO Beredoj noo
pokilin, kur sąjungiečių duk
leidįmo Prasto šalčio Kuris YDr. A.J. KARALIUS Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned.
Jis yra galingas, be dėmės,
ra
Priežastis
"B'lu".
6-8 vaL v. Subatoj nuo 1~T v. v.
ir šventadieniais 10—12 d.
j malonus ir nedegina. Patikrin
TeL Boulevard 1160
^
relės: O. Folkmaniutė ir N.
tas geriausis vaistas kuris per3936 S. Halsted St. TeL Boul. 6717
Apsisaugokite nuo skaųdinpraeitus metu^
ėj
flu
Lietuvis Gydytojas
Brangaičiutė pasakė gražias
čios gerkles karščio arba sukie
Kiekvienas vaistininkas
par
tėjinio.
Nusipirkite dėžutė Tur3303 South Morgan Street
duoda.
Nusipirkite
dėžutė
eilutes. Kalbėjo organizacijos
po tuojaus. žniokštokite keletą
šiandien. '
BL
sykių per dieną. Patrinkite su
reikalais šios p-nios; Subatie
juo gerklę ir pečius atgaivina
Perkėlė savo ofisą po numeriu
kraują ir sumuša sukietėjimą.
nė, Šertvytienė, DobrovolskieLIETUVIS ADVOKATAS
DR. VAITUSH, O. D.
Turpo
randasi
trys
geriausi
2221
W. 22nd St. mti Leavitt St.
nė
k
Valantiejienė.
Vietinei
4729 S. Ashland Ave. Palengvins
Lietuvis Aklu Specialistas.
vaistai turpetinas, campar ir T U R P O S|6J A IZc
Telefonas Canal 265S
akių Įtempimą, kas
menthol. Geriausis vaistas nuo
Mot.
Sąjungos
kuopai
išreikš
SPECIJALISTAS
Valandos:
9 ryto iki 9 vakaro. Be
yra priežastimi skaudėjimo gal
šalčių, grippe ir krupo,. PereiŪdytojas ir Ooirarga*
redoj
ir
Pėtnyčioj
nuo 9 r. iki 6|
vos,
svaigulio,
aptemimo,,
nervuoDžiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
tuino. skaudančius ir uždegusius ta padėkos už malonų priėmi
v.
Veda
visokias
bylas visuose
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
Vai.: ryto nuo 10—13 nuo 2—1
-m-^.
karsčius akių, kreivių akių, kata
Ęį
.
.
.
.
•
•
•
y
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
m9
me ir puikų pavaišinimą.
po pietų: nuo 7—8:39
vakare
ro, nemiego, ir taip toliaus, be

CIGEROJE.

K

John Bagdziunas Borden

I K. JURGELIONIS

BROOKLYN, N. Y.

•

BALTIMORE, MD<

JOHN KUCHtNSKAS

• •"'

'•,,.

-
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•

; = a

"T"

-f—•=,

T I .L?

DR. A. K. RUTKAUSKAS

r

Dr, A. Račkus

OR.S.BEZIS

(

V, W. RUTKAUSKAS

DrS ABrenza

DR. SERNER, 0. D. 1

J

1

Dr Marya
Dowiat-Sass

NE RIZIKUOKIT SU "FLU" SUSTABDYK ŠALTI
Iš PIRMOS DIENOS.

DR. CHARLES SEGAL

Nedėliomis: 10 lkl 12.
Telefonas Midway 9880

(Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytoju Ir
Ohirnrgas

TeL Boulevard 868«

D r. J . P. Poška
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
8337 s e u t h Morgan Street
Valandos: 9—12 Iš ryto.
Vakarais nuo 7 iki 9
CICERO' OFISAS:
1343 South 49th Avenue
Telef. Cicero 4079
Valand.: 3—6:39 v. v. kasdie
Utarninkais Ir pėtnyčloms nuo
iki 9 vai. vak.

1891 So. Halsted St.
Rezidencija 8609 S. AitA^ią^ Ave,
Valandos: 10 iki 11 ryte: 1 Iki 6
po pletu: * lkl 9 vakare.
vr,

,

i

i

•

Nesigartiinsi, - tavo t>iznj
mažai kas žinos.
| Profesionalai, biznieriai gar
sinkite savo biznius dienrašty
"Drauge".

JOHN KUCHtNSKAS

TURPO

Dr. Maurice Kahn
Tel. Yards 0994
Valandos;
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nsdėl. nuo 10 iki 12 piet

STASULANI

vaistų arba skausmo. Nepervirsiną nei akių medikalls mokslas.
Dalyvavusi.
Visuose
atsitikimuose
daromas
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę
muskulinių akių. Akiniai padaryti, kurie pri
TeL Boulevard 3302
įj
taikomi sunkiausiuose atsitiklmuo
se. Nauji stiklai Jdedami į rėmus,
, j e i reikalaujama. Stiklai įdėti nuo
i numerio ii recepto duoto visiems
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
Jei nori turėti gražų natūrai]
taikytos. Specialę atydą atkreip
paveikslą, tai Tamsta nieko
iama palengvinimui visų nervų
ligų. kurios paeina nuo erzinimo
nelauk, tikatelk į
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nue nepataisytą aklų
įtempimo, kuomet geras pririnki- '
mas Ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli |
oi O Stankus Su Savo PrJelankumatantiems pagelbėta. Specialė atyda atkreipta į mokyklos vaikus.
^
m u , Ir Geru Darbu Tamstą
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. i
Patenkins.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pletu !
Tel. Boulevard 7589
JOHN X. STANKUS
1845 West 47-tb Street
AKINEI $4 ER AUGSCIAC
3202 So. Halsted Street

BRIDGEPORT STUDIO l
DRIDGEPORT

t

11111

'

* i

STUDIO

' .1 , .' -rr-rr

^<w—.

CHAS. K. VUOSAIT1S
Didžiauses ir geriauses jiuvejei
ant West Sides.
g Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių
materijų del vyrų ir merfjeru,
« ^
NAUJĄŪBOS MADOS SIUTO
Visokiu Stylu
Padarau ant užsakimo greitai ir gerai
Kainos visiems prieinamos.
• Kreipkitės, pas mane del ^ero patarnao
vimo. Taipfln
• Valome, dažome ir atnaujiname senut.
:
CHAS. K. ymskiTiB
5

Lietuviu B2raučius

98837 So. Leavitt St.
Chicago, BL
Tel. Roosevelt 8968

t ^a^ra*o'**biyr8VoTr6^Vo^vrB »gteggątn^»i<fQgQ'ttoo^f,ttoag|i.ft8qHlW»V^HUf»

tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Karmas ir,
Biznius. Skolina Piniįrus ant pir
mo mergičiaus lengrvomis išjygo
mis.
il-T
' • ••
" ' " t
III. L

1

1- » l l ' J ...f-.m

,„

...

* — -

Telefonas Canal 7233

mi.

. —

• • • mįm

•\\

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojiino Rontraktoriua

Dažų ir Poperos Krautuvfi
yf1*-

3188 SO. LEAVITT STB.
"•!••'

'

• m i n t "VN

TeL Canal 2686
C. J.
P A 9 T S I R K A
Fotografas
PANSIRNA STTJDIO
Tolumas nedaro skirtumo
Saukiamas, važiuoja į visas
mieste dalia.
—-L

•

0R

3

CHICAGOJE

=

r

Žiniu-Zineles.
*

——————

DAUGIAU ŠVARUMO.

i

Sveikumo komasionierins
Dr. Bundesen chicagiec'iams
primena, kad'einant pavasa
riui reikia aplink namus ap
sivalyti. Tuo būdu \m< sumažintas musių skaičius. Visomis
priemonėmis žmones privalo
kovoti musias.

PRANEŠIMAS.
Kristaus Kančios
Paveikslai
Gavėnios laiku bus rodomi
kintamieji paveikslai lietuviš
kais parašais "Jėzaus Kris
taus Gyvenimas ir " J o Kan
čios" šiose vietose. Paveiks
lai labai gražus ir verti kiek
vienam pamatyti.
Šv. Petro svetainėje, Kenosha, Wis. Nedėlioj Balandžio
5 d. Taipgi bus pamarginimai.
Kviečiam visus Kenosha apicHnkes Lietuvius atsilankyti
ii- pamatyt šių gražiu paveiks
l ų . Rodys Veikėjai Lietuviai
J. Balaban ir J. Steponaitis.

VIEŠA PADĖKA

A. - f - A.
ONOS ZAPELIUTĖS

i

X Dievo Apveizdos bažny
čioje 40 valandų atlaidai pra
sidėjo praeitą nedėlia. Žmonių
lankosi daugybe. Puikiai pa
sirodo vietinė L. Vyčių 4 k p.
Nedėlioję Vyčiai e jo visi įn
eorpore" prie šv. Komunijos.
Arti 200 jaunikaičių ir'mer
gaičių, gražioje tvarkoje arti
nosi prie šv. Stalo. Džiaugs
mo ašaros riedėjo per senes
niųjų skruostus, žiūrint i ta
jaunimo žiedą, viešai reiš
kianti savo gyva tikėjimą ir
f amaldumą.
X Tą pačia dieną ir Brigliton Parko Vyčių )>(> kuopa " i n
corpore" ėjo prie šv. Sakra
mentu. Iškilmės buvo labai i spudingus.
X Ateinantį gi sekmadieni.
Lietuvos Vyčių 24 (Wv*t Sidės ir 16 (Bridgeporto) kuo
pos seks 18 kolonijos ir Brighton Parko Vyėiu pavyzdžiu,
Visi " i n eoi-pore" eis prie Šv.
Komunijos.
X Brighton Parko katali
kiškųjų draugijų vakaras, su
rengtas praeitą nedėlią McKinley Pask, puikiai pavyko.
Publikos atsilankė apie 1000
žmonių. Programa^buvo labai
turininga ir vykusiai atlikta.
Kalbėjo trys Kazimierai ir
Daktarai: l>r. K. Pakštas, Dr.
K. Matulaitis ir *I)r. K. Rėk
laitis, ir dar vietos veikėja p,
Statkienė. Pelno su aukomis
padaryta gerokai. Valio, briglitonpark ieėiai!

Aėiii grab. T.aelia\iėiui už g e 
r a ir mantlagii patarnavimą.
L i e k a m e nuliūdę;
Tėvai, brolis i r sesutės.

Metines Sukaktuves

dos draugijų darbuotoja E.
Šiaulienė, bet dabar pasveiko
ir pradėjo vėl darbuotis.
X Trumpoje ateityje "Lai
vo" skaitytojai žada rengti
" L a i v o " naudai didelį vaka
rą. Lauksime!

Geros Rūšies

REAL ESTATE

PARDAVIMUI
BRIGHTON PARKE.

I

$395

4541 South Troy Street
Savininkas

ANT L E N G V Ų . IŠMOKĖJIMŲ

a n t pirmo

aukSčio.

M 0 RGI č TAI
Pirmi ir Antri.
Mes specializojame antrais
mortgačiais. Teisingas, grei
tas ir užtikrintas patarnavi
mas mušu priežodi*. Kuo
$500 iki $10,000 su vienos die
nos pranešimu.

PRICE REALTY
SECURITY C0.
77 W. Washington St.
Room 1026
Tijanus galite pasirinkti dviejų
Skirtingų Fadirbimiį

I ZN I S

Gulbransen arba
H. C. Bay pa
darymo

ANT PARDAVIMO Bučernė ir Grocerne su namu. Bizni
išdirbta geroje vietoje. Priei
nama kaina. Gal kas nori pir
kti bizni be namo. Yra gera
proga. Kreipkitės pas savi
ninką
1325 So. 50th Ct. Cicero, 111.

Sie pijanai y r a žinomi kaipo
garsiai i r lengvai
grojijanti i r
duodanti gera muzika namuose ir
» nekurioa krautuvės parduoda už
augStą kainą,
bet mūsų didelė
pirkimo ir pardavimo jiega daleidžia m u m s teikti mūsų kostumeriams didelius sučedijimus. — Su
pijanu duodame Veltui, SuolelJ, 50
Volelių, Liampą a r b a šepelę del
rolių, visą už
$305.00.

PIRMA IR PASKUTINI KARTA!
J. KRAUČIUNO, Tenoro
Iš New Yorko

I

Pijanų Skyriai:

SUBAT. BALAND-APRIL 4,1925

West Side»Meldazio Svetainėje
2 2 4 4 West 2 3 n d Place

4177-83 Archer Ave.
1922-32 So. Halsted St.

Visi s u 
tinka kad

•
.
;

-

.

•

.

v

.

•

Pradžia Lygiai 8 Vai. Vak.
Bilietų k a i n a $ 1 . 0 0
'}
Akompanuoja pianu Kraununui
.
M. Juozavitas
[f
Paremkime atsilankymu vykstantį Italijon moks
lo siekti jauną dainininką K. J. Kraučiuną.

g

.

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAINYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
AKT NAUDOS.

S. L. FABIONAS COį

-

EI
800 H, 351b S t Chicago
Te!, boulevard 06H ir 0774
PAPAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus i t I
• 'Parduodam Laivakortes. + 1

PARDUODU AUTOMO
BILIUS
Norintieji pirkti gerą ir gra
zų automobiliij meldžiu patelefonuti man. ^fano patirimas
toje srytyje suteiks Tamstom
tinkama patarimą bei patar
navimą.
MYKOLAS M. DŪDAS.
3137 West 38 Place
Tel Lafayette 1360

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lota.
Turime' dideli pasirinkimą
geriausia bargenių, viso.i Į
Chicagoj.
Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir j kitas
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. E g . j
zaminojame abstraktus, da-j
rome doriernaštis ir viso-j
'kes legales popieras. Ap-Į
. draudžiam namus, rakan- j
I dus ir automobilius nuo vi- j
šokių nelaimų. Visais rei-|
Įkalais kreipkitės pas
j

V. M. STULPINAS & CO i

3311 So. Halsted Street j
i
Telefonas Yards 6062
TIKRAS BARGENAS.
Chicago, EI.
Pardavimui naujas moder
Notary Public.}
niškas 2 flatų mūrinį namą.
Po 6 ir (5 kamienus. Ąžuolo | 1?
užbaigimai, apšildomi atski
rai. Porčiai apdengti stiklais.
Visi VĖLIAUSIOS MADOS
ĮTAISYMAI. Didelis Lotas.
Bis nau.jaš namas yra tikras
INSURANCE
bą^rgenas. Randasi 1813 So. LOANS
51st Ave., namas atdaras dei
General Contractor &
Į apžiūrėjimo kiekvieną dieną
Builder
nuo 9 vai. ryte iki 6 vai. vafr.
Su tos rųšies reikalais
Galite užimt namą tuojaus.
kreiptes pas mane. Pa
Telefonas Canal 0610
tarnavimas mandagiausis.
PLUMBING
5710 S. Eedzie Avenue
Geriausias plumeris, darbą at
Chicago, III.

i

\ >

^

I E, J. H E N I F F

,

Dainuos visokias arijas iš nesamu ir busimu
operų, visomis pasaulio kalbomis,
ant visu muzikaliu ir nemuzi
kaliu instrumentu.

3352 So. Halsted Str.i
Tel. Boulevard 9641

PROGA

ŽINIŲ - ŽINELĖS.

Boimiškas Apyrių — paskanintas

DALYVAUS VISAS

i
S

Ant lengvų išmokėjimų.
Norintieji Jgytl gerą ir nebran
gų p i Janą p a t a r t u m e užsisakyti
tuojaus, n e s y r a apribuotas skai
čius už šią kainą.

PEOPLES FURNITURE •
GOMPANY
I

KONCERTAS

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
gi ir visokias biznius.
Darba atliekam greitai, Į
pigiai ir gerai.
*
Kreipkitės:

PARDAVIMUI Pienino ir
grosernA. Taipgi visokių daržovų. Parduosu už easli arba
mainysu ant properties. Prie
žastį patirsite ant vietos.
1417 So. 49th Court
{NAUDOKITĖS!
Cicero, BĮ.

Krautuvės atdaros vakarai*

™ • fit im miimiilMin^

Ii

€

_rm m- W 4 » "

Nepaprasta profa, savininkas par
duoda dėlei svarbios priežasties nau
j a mūrinį namą, vienu mėty senu
mo, 2 f lotai po 4 kambarius, n a u jiauaios mados visi {taisymai, cuk.Mas
beismenta.s ir pastogė a n t pusantro
Joto pastatytas labai patogioj vietoj
randasi:

girnas už
i

———

-~

Grojiklio Pijano jren-

X Kovo 29 d. Aušros Var
stų; pa r. svetainėje, Altorių

i
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse. Ypatingai gerb. K i m . P,
,Puošimo Dr-ja buvo surengu
Kudirkai už paskutini p a t a r i !
vima ligoj*' ir4 gerb. k u n . M a  si "Rojaus"
balių. Pavyko
tulaičiui u ž g r a ž i " ir jausmin
! pusėtinai.
gą pamokslą. Ariu mergaitėm*
kurios nešė grabą ir gėlės, š v .
X Vaičkaus Dramos Teatro
Kazimiero seserims ir Aušros
Vartų p a r a p . mokyklos vaiku
I vaidinimas "Mūsų Laimėj ičiams. Taipgi a<"iu a. a. Onos
mas", Įvykęs kovo 28 dieną
krikštu tėvui K. Marcinkui už
suteikta
paskutini patarnavi
!Lietuvių Auditoriume, pusėti
mą, aėiti aukotojams gėlu. bro
liui Vladui Cibulskio, ir gimi
nai pasisekė. Tik pats veika
nėms, d r a u g a m s ir pažistamėlas išmonėms sunkiai supran
m s i r visiems kurie koku nors
b ū d u prisidėjo prie laidotuvu
tamas.
m u š u mylimos dukrelės ir se
sutės ir palengvino m u m s šioje
X Buvo susirgusi AVest Ni
liūdnoje valančioje.
» ,-

ls. Kovo 31,JL925

R 0 G H s

REAL ESTATE

Duoda geriausius

Rezultatus
Klauskite Jusu
UrosernuiKo
k^N % >

^J})i)inmmwJn))))h

NORI GREITAI.

lieku gerai ir sąžiniškai.
THOMAS HIGGINS
231S So. Oakley Ave.
Chicago.

4

Realdendioa Tel.
Proepect ftlOl

Ofiso T e l .
Prospect 677S

Mr. William Zllmei , 623 Main St.
X Moterys ir merginos la
Alonroe,*
Wis. r a ^ o :
RENGĖJAI.
bai džiaugiasi ir rekomenduo
"Malonėkite
prisiųst
m a n kitą • " • » • • • •
i*U
k
J
M
^
rt+j
baksa BulgaHSkos žolių Arbatos. Y- •
ja kitoms atsilankyti pas Oną 5?<M
ra geriausia vaistas nuo visokių vi
ĮVAIRUS KONTRAKTOR1A1
Paliuliutę -- Lazutkiene 1G4.1
durių ligų. Siuomi rasite čekj už
AR ŽINAI KAD
11.25. Trisiųskite greitai".
AVabansia A ve., kuri turi ją bučernę ir grosernę ir užsi
STANISLOVO
Lietuvoje išlepo sidabri Bulgariška žolių A r b a t a pagelbsti
"Beauty Shop". Viešnias at sakė "Draugą''. Prašome visii
JESULAIČIO
kurie kenčia viduriais, kepe
nius pinigus po 5, 10, 20 ir 50 tiems
Gilsinoid asfalto stogai j
atsilankyti.
silankiusias
padaro
tikrai
nims, r u m a t i z m a ir kraujų ligų. P r a 
kuris persiskyrė su šio
padengti ant senų stogų.
šalti gerkite Bulgarišką a r 
centų? Ar žinai kad papras šalint
pasauliu Balandžio 2 d., "Beautiful". Tat kurios noribatą einant gult.
Mes einame visur
Malavoįime, dekaruopame,
1924 m. Paminint mano Ite Velykų šventėms pasipuoš SVARBUS CHICAGIEČIŲ tuose cigaretuose randasi pa P a s jūsų vaistininką už 3 5 c , 7 5 c ,
ir
kalcimuojame ir popieruobrangaus priesiego mirti
prastas tabakas? Helmar ,Tur- $1.25. V a r d a s a n t bakso k u r i y r a
SUSIRINKIMAS.
ti,
atsilankyti
pas
ją.
namus.
Padarome
pamaldos už jo dusia įTikra Bulgariška Žolių Arbata.
Veltui apkainojame darbą ( jame
kiški
cigaretai
gaminti
iš
gry
darbą greitai ir pigiai.
vyks Balandžio 2 d., š. m.
X Naujas "Draugo" pa gar
Telefonai
P a s t a b a : Kud norite m a n o 5 m ė 
Užlaikome maliavų, popieŠv. Kryžiaus bažnyčioje
Trečiadienio vakare, 7:30 no Turkiško tabako. Geriau- nesių satza, pasiųsk $1.25: A d r e s u o - ; Į
sinimų rinkėjas J . Pentis dir
ru ir stiklu ir t. t.
8 vai. ryte.
* Crawford 1680 Cicero 8062
ba energingai ir darbas gerai vai. balandžio 1 dieną, Mark sis tabakas ^aįj^$ifa.)»^
3149 SO HALSTED 8 T .
Nuoširdžiai kviečiame
White
Parko
svet.
prie
29
ir
Interstate
Roofing
8C
Pres. Ramancionis
sekasi.
jpisus gimines, draugus ir
Chicago, m. Tel. Yards 7282
Halsted gatvių įvyks svarbus glIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIUUflIlIlIlHIIIIIIIIUIIIIIIllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiHuiiimuuiniiiiK
pažįstamus dalyvauti šio
Supply
Co.
Inc.
|
X Vakar iškilmingai palai bendras susirinkimas laikraš*
se pamaldose, po pamaldų
TeL Lafayette 49tS
užkviečiam visus dalyva
I 6300 W. 22nd St..
dota Ona Zopeliutė, jaunu 13 čių atstovų, dr-jų atstovų bei
M » » < y i Smttt • • ' • • • • • » mm • • • • • * !
vusius pamaldose i na
PLUMBING
metų
mergaitė.
Onutė
buvo
ge
visuomenės veikėjų.
mus 1813 West 45tti St.
Bukite atsargus su šalčiu.
Kaipo UetuTya, UetvTlaaaa
•^^
ra mergaitė ir " D r a u g o " iš Susirinkimas įvyks tam,
Liekame nuliūdę:
Apleidimas gali Įvest Jinfluenza arba pneumonia.
Ona Jesulaitiene ir
nešiotoją. Tevelia^ labai gai kam bendrai pasitarus apie
Su
pirmu
ženklu šalčio vartuokite tikrą
šeimyna.
Ueturlg
Oraborlni
lisi savo dukrelės. Taip pat išleistuves iš Chicagos Dzim2
9814 W. SS-rd FUoe
Ilsiekis mano brangus
jie apgailestauja, kad perdzi — Drimdzi artistų, kurie
S
Gbicago, m .
Stanislovai šios šalies šal
kažin
kokį
nesusipratimą
jų
mūsų
koloniją
apleidžia
ba
toj žemelėje lauk mūsų
Kas nesigarsina, to niekas
Patarnauja laldotureae
lrocplgUuala.
pas tavęs ateinant. Aš ne
Onutės laidotuvės tapo pagar landžio mėnesyje.
nežino.
Baikalą meldžiu atgalu jus užmiršt, niekuo
,
,
(Trade Įtark Re*. U. S. Pat. Off.)
rfiauktl,
o
mano
Advokatams Ir daktarams, biznie
met nemislyjau kad per sintos bedieviškame laikrašty Kviečiame visus susirinkidarbu buatta ulcariams
Ir velk«jama perkantlemt H
je,
p.
p.
Zopeliai
nieko
bend
aštonius mėnesius jūsų
man, taip viršminetus atsto
nedlntt
parduodantiems,
darbo ir darbininku.
Geras vikru* patrynimas panaikina skausmą. Nu
dviejų mano brangios du
iieikanUsma
—
ro neturi su bedieviais.
Canal I t 7 1
vių kaip i r Dzimdzi Drimdzį
krelės Onos ir jos tėvelio
sipirkite ' bonkut^ pas juaų vaistininką šiandien ir lai- 5
—• visiems "Drauge" garsintu apsf
litu
X p. J . Grigalaitis, 4051 prietelius ir dailės mylėtojus.
netekt.
'r hii i r i|kykite savo namuose.
"""[
\
l
Jei laiko neturi, p a l t u * :
Laikinoji komisija.
Montgomery ave. atidarė nauPLATTNKIT "DRAUGĄ"
Tel. Roosevelt 7791
^iiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiii
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i Mes Taisome Smalos
ir Žvirgždy Stogus

i
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/INFLUENZA

- I

m

BRIDGEPORT PAINTING
& HAR0WARE GO.

•

1

S. D. UCHAWICZ

ANCHOR
PAIN~EXPELLER

B

