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Veltui statysime bažnyčia*,
darysime misijas, steigsime
mokyklas, jei neimsime į sa
vo rankas spaudos ir jos ne
platinsime.

••Drangas" tebnnie kiekvieaam lietuviui Katalikui Ame
nkoje jo gyvenimo draugas!
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[toj konferencijoj. Jei Lietuva
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Kova Eina

Vokiečiai.
JROMA, geg. 20 (suvėlinta).
Kokio įspūdžio Lietuvoj pa
— Šiandie Komoj randasi ne
darė Hindenburgo išrinkimas? j PARYŽIUS, geg. 24. - A- gaiesai kareiviai ir vietos
TOK.YO, geg. 24. — Japo- ,drebėjimas. Daug namų sugmažai Amerikos, katalikų hie
rarchijos narįų, kaip tai: Ka-r 2 l i J a palietė kita didelė nelai-1riauta. jKilo gaisrai. Prama-į KAUNAS (per paštą). — -iTarp Lietuvos ir Vokietijos ; i l 0 t a p t u r ė t ų žinių, Morokoj maurai. Vietomis rife ap'iardinolas Dougherty ir vysku-j m į- Kitas smarkus žemės dre j tomą daug nelaimių su fano-(Apie užsienių reikalų ministe n f m s v a r b e s n į nesutvarkytų * f r a n c m u s u r i f a i s k r u v i n a k o , a / l l ž e r t i artilerijos šoviniais.
Juose daug suk'lė'ių turėjo
pai Clevelando, Detroito, Sak- iįėjimas įvyko Kinosaki Sprin jiiėmis. Sugriuvo ge'ežinkelio rio Čanneckio, lankymosi Lat klausimų, į kuriuos rinkimų va eina.
ramento, Lincolno, VYheelin-} £s> garsiam rczorte, kurį lan- tunelis tarp Kinosaki ir Te- vijoj įdomįų i žinijų paduoda vaisiai galėjų padaryt apčiuo
Prancūzai prieš sukilėlius but palaidota.
karo
vietos dienraštis Lietuva. Štai piamos įtakos.. Esame padą- pavartoja naujbvines
go, Coneordia ir M o n t e r e y - ' k o turistai, ir apylinkėse. Ne- keno."
Premieras Paįnleve parlare su Vokietija prekybos ^ j p i h ^ tad sukilėliams ne\mmtti
p r a n e ^ kad
francuzų
Kresno. Be to čia vieši l)la- Maimės laiku rezorte butą ir
Čionai atjaustas lengvas že kas rašoma;
Latvių spauda įdėjo platų tartį, sutvarkę karo mlostolių l ) u s galima il^ai kariauti
nilos arkivyskupas ir J a r o vy- į s v ^ i m ^ .
' n p s supurtymas.
pavykimai iftorokoj aiškus.
skupas. Pastaruoiu abu iš Phi I / Susisiekime departamentas | K Osaka praneša, kad že- pasikalbėjimą su atvykusiu Ry atlyginimą. Šiuo tarpu darbų į Stiprios ir skaitlingos fran-j
koliummos, vadovauja- . Bet pridūrė, kad artimiaulipltiu salų.
Įgavo oficiale depešą iŠ Toko-'mes drebėjimo paliestam dis- gan Lietuvos užsienių reika tvarkoj yra Klaipėdos konven j vmų
de Chambrun. i s i o m i s d i e n o m j s to karo vediei
j
a
Be
Lietuvos,
ją
ratifimos
generolo
;yo — Oka. Pažymima:
j trikt** turėjo žut šimtai žmo- lų ministeriu p. Čarneckiu, k a v o :
mui
jis
kurs
pareiškė:
^Mano
k
e
l
i
o
j
Prancūzija,
Anglija
ir
atakuoja
rifus
po
*
smarkaus
!
<
Pareikalausiąs krediVirs 5,000 amerikonų
'Palietė smarkus žemės jnių. Be,to, galybė sužeistų.
IK'S tikslas, aplankyti mano k o ! Japonija. Ratifikavus ją Ita- J artilerijos bombardavimo.
i to * ^ ' P d k H i s tes k r e ditasmald.'p.iiikiį.
• v
legą, Latvijos užsienių reika- j h J a i ' k a s laukiama artimiau-1 Prancūzai turi keletą šimtų t u r ^ s b u t ' v a l d ž i a l a i k o ^ r i e ž Paviršutiniai skaitant, šian
die Komoj randasi virš 5,000
lų mdnisterį p. Z. Meierovicą. \siu l a i k u » konvencija bus J a i - bombinių aeroplanų. Va!:ar' i l o j P a s I *
^
j atakose dalyvavo 120 aeropla h .Socialistai atstovai yra neamerikonų Šven'jųjįų Jubilie
Specialinių uždavinių ke r ionė koma įgyvendinta/'
jaus Metų maldininkų. Did
\mh ^ k u r i ^ su kilėiiai apver- [palankus Franci jos nusistaty
•neturi. Suprantama, pasikal Vilnius.
žiuma jų atvyko organizuaįo•-->.
,,
;»ti.bombomis ir orinėmis tor-jii:ui Morokoi. Taigi, jie bus
bėjimuose gali būti paliesta ir
Vilniaus kausimu p. Čarne-., pe( }omis.
Jfaejjalankųs nei kredito skyrimis grupėmis, kiti gi p a v ė 
R Y i A, geg. 24. — Latvi gus gimimo certifikatus, g i toki klausimai, kurie turi plackis pareišlcė; ^ffas klausimas
v.^.
Anot
niui.
franeuzams ko- n»ui. Tas sociaTistų pasiprietesnės
reikšmėsTarp
kita
jis
tuos
registravęs.
jos v\ riausias rabinas Dr. Nu
yra šiuo tarpu susting-imo sta voje sekasi. Prieš stikilėlius šinimas gali sugTiauti kabineAmerikonų maldininkų yra
Šimtai žycfų gavę tos r,ų- ko diplomatijos uždavinys yra
rok, Liepooje, pakliuvo, kuo
iš šių valstijų: New York, New
dijoj ir paskutiniuoju metu nė j P a ) i a u d o j a m i daugiausia serra tą.
met patirta, kad jis prisidė- j sies klastuotus j)asus užmo- padėti įgyvemdinti tuos klau
Jersey, Maryland, Delaware,
viena pusiė nėra padariusi žy
"K
.
M
,
j ^ s P r i e L a t v i J ° s P a ^ k l a s " |kant už kiekvieną po 200 do-[ simus, kurie yjti pribrendę ir
0
DIDELIS GAISRAS.
jau pradėję ejti natūraliniais gių tam klausimui išspręsti. langus antrajam aukšte kaž- ,
Peniisvlvi ( :iia, Massaehusetts, .
. ,
v, ! . ,. . ^
, T .
rr.
•
'
.
tavimo. l i e pasai buvo isduoli ( M i n ij g j 4 % doleriu.
kebais. Prie tokių klausimų Išsprendimą Lietuva, taip pat kaip paslydusi persivožė per!
x
(Jonnectx*ut, New lianipsnire, •,
- . ,
. ..
, ' Su tuo pasu tečiaus savi-? nonėčiau įskaityti abiejų bro- kaip ir ankščiau, jungia su langją ir iškrito ant cementi- , Praeitos savaitės pabaigoje
K
'
' (larni žydams, norintiems ke- ninkui (nebuvo garantuojamas
jliš!;ų tautų —^Jatvįų ir laetu- Vilniaus grąžinimu. Žinios, iliio tako- Paimta- Jisroninėn siautė didelis gaisras Central
Ohio, Indiana, West Virgiaia, ^ ^ . ^
Valgtybe8
\ių taip sėkmingai pradėtą kad t a r p L i e t u v o s - i f l j o a k i - mirė.
rMaimfecturing distrikte. Kė'i
Aiissouri Michigan, K a n s a 3 , J _ ^ t v i j o y a I ^ .
>ros(!k
jos
neva
veelamos
slaptos
de
Mnmescta, California ir Cblu- U i r ^ ^
;
^
^ A n r f M f o n mUm*.
t r ^ r a n j kultūrinį artinimąsi Čia vai
.
! žibalo ir aliejaus sandeliai su,
rybos,
neturi
pagrindo.
Lie
jnbia distrikto.
',, . R
j tuojamą inėjimą buvo imama siai sveikintini ir belieka pa
M
įdegė. Ndostcl'^ų esama ligi pu
r
tojas hvans tas klastas suse- i
' "^
/
tuva pranešė, kad Lenkija Lie
KALTOfAMA "MOON- i sės miliono dol.
Skaitlingiausios organizuo- 1 .
ji.(XX) dolerių.
tuvos vandenimis, einc^nt Klai
SHINE."
tos grupės yra iš Phi'adelphia • . ^ ( H e n a F v a n s a p I a n k ( - , J Kuomet Evans apleido Zie- ]geidauti, kad kitos sritys nepėdos konvencija, gali plukSkersgatvy Montrose ave ir
arkivyskupijos ir diocezijų:, m i e s t o a r c h i v u Liepojoje glo- lert ofisą, pastarasis už va- * atsiliktų./ Mano
nuomone, lyti raišką, bet Lenkija tą tei
Marquette stoties policija į fClark
d
si. t roko suvažinėta
Bufialo, Cleveland, Ccneor- ,)(. a A r t h u r z i o t V r t p a d e j c s | i a n < i 0 S f c a s t a s nusinuodijęs, pradėtas arturimasis reikia tę se nesinaudoja.
d,auž
. . . SlJ ^ ) namus, 2047 West 21; Mrs. Larson, gi jos 3 metų
dia, Los Angeles ir Detroit.
^ ^
« i r 0 ( l v m u S i zieferd !Jis turėjo žmoną su 3 vai- Wi visa linija. To reikalauja
;st., kur rado Joseph K i j p s ą ^ a i k a s sužeistas.
Praeitomis penkiomis savai, g r e h a i p r i s i p a ž i n 0 j k a d j i s j k a i s .
Paimsim a- Komunistai
pats g į ę ^ į ^
Del komunistų, pavojaus p negyvą, gi F r a n k Youfįerl
tėmis Šventojo Tėvo audien- ; r a b i n u i X u r o k u l b ė j ę s klasLatvijos autoritetai
yra W j ų valsiybįų ekonominius
cijon priinuta virš 8,000 m a l - , t n ( ) t į p a s U s ž y ( ] a m s < k u r į e s u ( nuomonės, kad ir kiti rabinai [santykius.
ų kryptis—numatyta trijų Jvalstybių
Esti ministeris pasakė kad jis Lie-[apsvaigusį. Viduj rasta kele-j LONDONAS, geg. 24. —
dinink(ų. Be to, šįmet Š v e n - j p a s a i s „ ^ i n e i t i Amerikon! ar tik tnebus prisidėję prie to jos, Latvijos ir Lietuvos — tuvai beveik n e g ^ s i t p . K o - ' t a s butelių nuo "moonshine." č i a turtingi angiai labai patojo
Tėvo2,000
audiencijon
priimg a v a u kuoplačiausi
sąmokslo.
ta apie
amerikone
ne-Įj n e aZ ties i fževrte l g išpažino,
rabi-j| a pPradėti
tardy] konferencijoj Kaune. Dabar munistų propaganda.neturinti ^Tai - m o o n s h i n e - aukos, sa- i geidauja turėti virėjus ir tari a n t į k v o kad
ta.
, ko policija. .
į*nlls k i n u s .
katalikų.
' nas gaminęs žydams klastin- j lu, ai'
darbų tvarkoj stovi tam tik- Lietuvoj pagrindo.
Praeitą savaitę Romon at
ros ekspertų komisijos sušau
vyko maldininkų grupės: 8kimas, kurį turėtų tirti preky
l I
PRAMATO
BAISESNI
KARĄ
ios italjų, 2 vokieč j ^ , 2 iš P r a - f :
bos sutarties reikalą ir muito
T e i s i n g a s Patarnavimas
• t
ncijos, 1 ktikų, 1 iš Ispanijos.
(palengvinimus minėtjų valsty
NEVV YORK, geg. 24. —1
B"
bių dirbiniams. Lietuva ma
ŠILUMOS REKORDAS.
o
Anglijos ambasadorius Si r J
Beatifikacijos.
SiŲskite Savo Giminėms
no, kad tat turi eiti evoliuci
<
Šventoji Apeigų Kongrega- j Esme Howard nusako baisės j
(U
jos keliu ir kad ekonominiai
Praeitą
penktadienį
popiet'
cija turėjo .generalį susirinki- :«į karą, negu buvęs, jei grei į
f i
santykiai reikia ugdyti pama- ši 1 uma Chicago atlihl^pažjTniė
AYASHINGTON,
geg.
24.—
mą praeitą antradienį. Buvo tu laiku nebus grąžintas tar:
Vakar staiga susirgo prezi- žu. Geriau pradėti nuo tų d a t i n ą rekordą. Buvo 94 laipsW5
ir Šventasis Tėvas. Spręsta pusavis valstybių pasitikėji•
•
5
lykų, kurie gali suteikti neabe niai šilumos. Per praėjusiu%
apie naujas palaimintųjų Ba-.mas, kreditas ir normalė pir dentas Coolidge. Pakviesti gy
54 metus gegužės 22 d- nebu-!
! dytojai pra<nešė, kad tai pąp- jojamos naudos.
>žnyčios tarnų ir tarnaičių be- klyba.
PER
ta tokios šiluntos.
I rastas sunegalėjimas ir prec
09
Politika.
^
o
atifikacijas.
^ L^
'
*
~
Bet ypatingiausią buvo tas,
zideaitui nesama jokio pavo- Į'
00
Specialėj Šventojo Tėvo aų_ Linco^o diocezijų (Suv. VaiKai del Lietuvos ir Latvi kad išryto buvo gana vėsu,
jaus.
»
jos politinio susiartinimo, tai termometras rodė vos 52 laip
diencijoj priimta \Vheeling ir stybįv/) vyskupai.
-.
jis pageidaujamas ne mažiau, sniu. Gi popiet — 94 laipsn.
Nes, "DRAUGAS" pigiau
N)
RIFAI STIPRIAI LAIKOSI. kaip kultūrinis ir ekonominis.
siai
siunčia
ir
geriausiai
pa
I
1
Mes esame valstybės, kurios
.A «3^
ŠOKO PER LANGĄ H
4^
tarnauja.
"DRAUGAS"
siun
LONDONAS, gQg. 24. — gali egzistuoti tiktai juo arI
LIGONINĖS.
čia per didžiausią LIETU 1 OtA
<
Ne viskas teisybė, kas Pary timiausioj santaroj, nekalbant
C
žiuje skelbiama apie karą Mo apie tai, kad lietuvius ir lat
VOS VALSTYBES BAN
Mary Laviniėr 68 metų,
ROMA, geg. 24. — Čionai škia daug džiaugsmo. Pažy- Į roko j , apie francuz,ų pavyki- vius jungia giminystės ryšiai. pacientė Cook apskrities ligo
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
i
Esu įsitikinęs, kad politinis ninėj, šoko per langą iš 6-ojo
kilo nepaprasta
sensacįįa^Unj. jog tai aiškus ženklas, Į mus.'
^DRAUGAS" siunčia Pi
I
kuomet į 400 meto pirmu kar j kad Švedija gryžta kataliky-1 'Turima žinių, kad vietomis susiartinimas neatsiliks nuo aukšto ir žuvo.
,
nigus Litais ir Doleriais: Per
tu atvyko Romon 400 švedų bėn. Paskui ją gryžta Norve-; sukilėliai maurai labai stipriai * % šakų.'
Buvo franeuzė iš .Kanados
n
\\
maldininkų, kurių trecelalis y-^gija, Danija ir Suomija. Pirm 1 laikosi.
, Į klausimą, ar Lietuva pri- ir ^negalėjusi susikalbėti ang
laidomis, Čekiais-Draftais ir
>
ra protestantų ir šių tarpe ! reformacijos tos visos šalis
jsitlėtų prie Helsinky p a s i r a g i n a i . Kadangi tik pirm keTelegrama.
trys protestantai pryeeriai. jbuvo katalikiškos.
WISCONSINO KATAL MO-^ytos arbitražo konvencijos,'i^ dienų ji paimta ligoninėn,
ei
Protestantai kartu su kata
lft į n e t -nepatirta jo$ namų ad
Švedijos maldininkus, pod-| TERŲ SUVAŽIAVIMAS IJ Lenkija juos neratifikuotų
'
v<
likais atvyko gauti atlaidų raug ir protestantus, ŠventaI p. ministeris atsakė: * Princi-' r e s o .
,
SHEBOYGAN, Wis. geg. pe Lietuva prieš tokią Suomi-j*
šiais Šventaisiais Jubiliejaus*
Metais, pamatyti Šventąjį T ė sis Tėvas priėmė audienci-]23. — Wisconsino valstijos k a ' j o s , Estijos, Latvijos ir Lietu
IŠKRITO PF&TANrA
p
•
va
•vą ir reikšti paklusnybės A- P n . Protestantai podraug sujtalikių moter(ų organizacijų su'vos konvenciją, nieko n e t u r i , '
LAMUfl
katalikais dalyvavo
visose važiavimas įvyks čia gegužės bet ji nėra galima formaliai, Į Mrs. Gertrude Trotti, 53
paštaįų Sostui.
Telefonas: Roosevelt 7791
2
7
2
8
d
f
jVietos katalikų spauda rei-; funkcijose.
^
*
nes Lietuva nedalyvavo šaky m. r oiašlė, triūsdama aplink l » ~

Latvijos Vyriausias Rabinas
Pakliuvo

Susirgo Prezidentas
Coolidge

CHICAGOJE

I ji

s

r

l

LIETUVĄ

1

Z I

PINIGUS

DRAUGĄ

Švedijos Protestantai Maldinin-

c
S"

G

o

S

S*
O

"Prapas" Pufe. Co..

2 3 3 4 S. Oakley Ave

e

II

\
\

D R A U G A S
£abUA«l Daili K m *
ODI YMI

tada*
ie.00

D R A U G S
= g g w

•

m

LIETUVOS DARBO FEDERACIJA.

Senoje Tėvynėje lietuviams geriau sekasi kurti ir UgdyBtz Montta
• . . . . 15.00
• T KEW9 - 8TAND8 to. A 0OPY ! ti idėjines ir profesines organizacijas, negu mūsų išeiviams
&AAUGAS PUBUSHINO 0 0 , Inc.
8 M So. Oakley AveM Ofckago, HL Amerikoje. Mūsų jaunimo organizacija - Vyčiai - turi tik
virš 3000 narių. Tokia pat Lietuvos jaunimo organizacija —
TtL Roosevelt 779J
K*d. TeL Rooeevelt M l t

Pirmadienis, (3eg. Ž5, 1925

. mm

Tiek Didžiosios Lietuvos gyventojų dauguma, tiek
Klaipėdos Krašto - yra krikščionys. Taigi krikščionybė
mus irgi jungia.
Tečiau yra čia ir skirtumų: klaipėdiečių dauguma
protestantai, o Didž. liet. dauguma - katalikai. Betgi
šitas skirtumas nesudaro kliūties bendrai mums dirbti.
O kad bendras darbas įvairių tikybų krikščionių yra
galimas, tai rodo Lietuvos pavyzdžiai. Lietuvoj Darbo
Federacijoj mes rasime ir katalikų, ir kalvinų, ir protestantų-liuteronų ir kitokių. Ir jie visi išsitenka vienoj
organizacijoj. Tą patį matome ir Vokietijoj. Ten irgi
randa bendro darbo protestantai su katalikais. Juk ba
varai yra katalikai, o kuone visi kiti vokiečiai — protestonai.
Bet dirbant organizacijoj šitie skirtumai reiKia tu
rėti galvoj, reikia su jais skaitytis.
Atsižiūrint į tai, kad klaipėdiečiai turi savo religi
nių ir kultūrinių skirtumų, ir organizacijos gyvenime,
lygiai kaip valstybės gyvenime, jiems turi būti duota
autonomija tvarkantės savo reikalus. Ta autonomija tu
ri siekti ligi bendrų visos Lietuvos darbininkų reika
lų, o tie bendrieji reikalai jau turi būti tariami visos
Lietuvos Darbo Federacijos bendrai.
Klaipėdos Krašte Darbo Federacijos autonomijai
įvykdyti turi būti sudaromas tam tikras Klaipėdos
Krašto Darbo Federacijos sekretorijatas, kuris rūpin
sis to krašto darbininkų reikalais. Bendrus reikalus tas
sekretarijatas turėtų tarti su Vyriausiuoju Sekretąrijatu.
Klaipėdos Krašto Darbo Federacijos skyriai turi
priklausyti Klaipėdos Krašto sekretorijato ir būti jo
tiesioginėj žinioj.
Tokius, kaip čia išdėsčiau, organizacijos santykius
yra nustatęs ir čia minėtas skyrių atstovų suvažiavi
mas. Toks nustatymas yra, neperdėsiu pasakęs, išmin
tingas, nes jis duoda savarankiškumą klaipėdiečiams ir
greta nė kiek nelaužo organizacijos jėgos bei discipli•
nos.
Baigdamas turiu palinkėti didžiausios sėkmės bendram brolių klaipėdiečių darbui".
. J. Neuronis.

Pavasarininkai — turi arti 40,000. Mūsų organizuoti mokslei
DEL ALDONOS SUKAK viai Giedrininkai turi apie 500 narių (bet retas jų baigia
universitetą)f o Lietuvos Ateitininkai turi 6,000 moksleivių
TUVIŲ.
ir 500 universiteto studentų. Panašiai ir su darbininkų orga*
Šįmet balandžio 30 d. su nizacijomis. Liet. Darb. Kooper. Sąjunga turij rodos, tik
ėjo 600 metų, kai Didžiojo apie 2,0Č0 narių, gi panaši jai Lietuvos Darbo Federacija
Lietuvos Kunigaikščio duktė turi 400 skyrių ir apie 20,000 narių, o skaitant jų šeimynas Aldona nuvyko
Krakovan, apie 100,000 žmonių.
Lietuvos žmonėms lengviau kiek o^ganizuoties, nes ar
kur apsikrikštijo ir susituokė
su Vladislavo Lokietkos sū čiau viens kito gyvena ir turi daug daugiau inteligentijos, ne-*
gu mes čia Amerikoje. Galop, mus tik 500,000, o jų ten 1,800,num, karalaičiu Kazimieru.
Ryšy su tuo lenkų laikraš 000. (Neskaitant okupuotų kraštų).
Lietuvos Darbo Federacija turi realesnio pagrindo, negu
tis "Rzeczpospolita" rašo,
kad ta data esanti atmintina, mūsų L. D. K. S. Mat L. D. Federacija atstovauja didesnę
nes tai buvęs pirmas lietuvių dalį organizuotų Lietuvos darbininkų ir mažame krašte jų
daug
reiškia
ir
Seime
ir
valdžios
krikštas Krakovoj, ir Aldo balsas
Seime
ji turi rodos
12 atstovų. Nors*
na, po krikšto Ona, 1333 m. įstaigose.
balandžio 25 d. drauge su sa Ministerių Kabinetan ji kol kas neįeina,'bet savo bafsais pa
vo vyru buvusi apkarūnuota laiko kiekvieną vyriausybę, kuri remia darbininkų reikalus.
V,' V!*i
lenku karaliene.
Nuo pat įsikūrimo 1918 m. Darbo Federacijos darbuose
1386 m., vasario 14 d., tenpat buvęs apkrikštytas Jogai labai žymią rolę vaidino Lietuvos ideališkesni studentai: Am
la ir, susituokus jam su Jad brazaitis, Raulinaitis, P. Radzevičius, Jočys ir kiti. Vienas
vyga, buvęs išrinktas lenkų jos pirmųjį vadų p. Raulinaitis 1923 m. baigė politinės eko- Į
nomijos ir*teisių mokslus Fribourgo universitete ir dabar yra
karalium.
Nuo to laiko, pasak laikraš docentu Žemes Ūkio Akademijoj Dotnavoje. P. Radževičiu3|
čio, ir prasidėjęs abiejų tautų tūlą laiką studijavo Fribourge, o dabar persikėle Paryžiaus
santykių augimas, atvedęs universitetan. Kazys Ambrozaitis su dideliu pasižymėjimu
prie 1569 m. padarytos Liu studijavęs pedagogiją Maskvos universitete (karo metų) at
blino unijos, del ko dabarti vaidino svarbią rolę Lietuvos St. Seime referuodamas Žemės
niai lietuviai sukilę prieš len reformos įstatymą. Dabar jis ir-gi Fribourgo universitete
kus ir vadina juos lietuvių rengiasi prie politinės ekonomijos daktarato, studijuoja pas
nutautintojais. Del to esą lie garsų Europos ekonomistą ir darbininkų klausimo žinovą
tuviai dabar taip nedraugin prof. M,ax Turmann'ą, kurs yra autorius stambių veikalų,
..•
gai ir elgiasi atgimusios Len Francijos Instituto korunuotų.
Šitų Lietuvos Darbo Federacijos vadų studijas paminė KATALIKIŠKOS TURISTŲ
kijos atžvilgiu, tvirtindami,
KOLONIJOS.
jau,
kad
prinunus
labai
didelę
svartią
ir
reikalą
darbinin
kad Lietuvos Lenkijos susiar
—
tinimas butų lietuvių lenkini kams turėti galingo proto, plataus mokslo vadų, kurie pažintii
Europos darbininkų reikalus iš pirmųjų mokslo ir pritirimų Atėjus vasaros karščiams
mo tęsinys.
gyvenimas miestuose pasidaro
šaltinių.
*
Taip išdėstęs lietuvių sume
tikra sunkenybė. Ji sunku yra
L. D. F. KURIASI KLAIPĖDOS KRAŠTE.
timus kai del Lenkijos, laik
nešti. Ir labai kantrus žmonės
Lietuvos
Darbo
Federacija,
kaip
ir
Ūkininkų
Sąjunga,'
raštis teikia lietuviams tokių
ieško progos ištrukti į kokią
savo
narių
tarpe
turi
įvairių
krikščioniškų
tikybų
atstovų.
0tėviškų'' patarimų:
Kas del Darbo Federacijos, tai ji juk galėtų priimti } savo vietelę, kurioje galima butų
" Vokiečių pavojus yra lie
narius net tuos žydus, kurie negriauna žmonių religijos ir atsilsėti ir nuo karščių naš
tuviams grasinantis ir neiš
laikosi valstybinio nusistatymo. Tik kol-kas pas žydus dabar tos nors trumpam laikui pavengiamas, išgelbėti juos iš
labai įsigalėjęs materialistinis socializmas, kurs yra labai siliuosuot.
jo gali tik atsirėmimas į Len
priešingas visoms krikščioniškoms tikyboms. Tad L. D. Fe Pajūriai, paežeres ir pau
kija sąjungos arba tamprių
deracijai tenka apsiriboti tik krikščionimis. Klaipėdos kraš piai yra tokiomis atsilsio ir
ekonominių santykių forma.
to žmonės yra religingi, tad jiems Darbo federacijos tiky atsivėdinimo vietos. Bet neku
Lietuviai turi įtikėti ir paga
boms palankus nusistatymas ir-gi labai į t i n k a . Kauno rios jų, ypač pajūriai užsi
liau pats laikas patieks jiems
"Darbininke" skaitome p. Neuronio straipsnį, kuriame jis kemša tokia daugybe žmonių,
del to įtikinančių išrodymų,
rašo apie L. D. Federacijos galutiną įsikūrimą Klaipėdos kad tenai sunku net pasiju
kad nieks Lenkijoj nei nema
krašte:
: | » ! i! t į] * i t jįgJ dinti, o ramumo ir tikrojo atno apie Lietuvos užgniauži
4 silsio, tai nei nesitikėk.
**Š.
m.
gegužės
mėn.
3
d.
Klaipėdoj
įvyko
Klaipėmą ir apie lietuvių nutautini
dos Krašto Darbo Federacijos skyrių atstovų pirmas Paežerės ir paupiai yra tin
mą".
kamesnės at$ilsėtį vietos. Tie
suvažiavimas.
Toliaus "Rzeczpospolita'' siu
Jis yra ne tik reikšmingas patiems klaipėdiečiams sa, ^ten nėra tiek visokių pa
losi lietuvių lenkų santykius
silinksminimų, gal but, ir pa
federantams, bet ir visai mūsų organizacijai.
paremti tokiais pat pagrin
Klaipėdiečiams — federantams tasai suvažiavimas togumų, bet už tat yra daug
dais, kaip ir su Čekoslovakija
gamtos gražumų ir artimesnio
reikšmingas
tuo,
kad
jis
padėjo
tvirtus,
pagrindus
jų
ir Rumunija, ir nedaugiau,
gamtai gyvenimo malonumų.
veikimui,
kad
jis
tą
klaipėdiečių
federantų
veikimą,
su
nes tradiciniai federacijos ry
jungė, nustatė tam veikimui vienodą programą ir roVasarnamiai.
šiai, pasak laikraščio, priklau
dys jam kelią.
%
są tik praeičiai.
Ne visiems prieinamas gy
Visai organizacijai tas suvažiavimas svarbus ir
venimas pajurėse, o kiti nors
Baigdamas sakomas laikraš
reikšmingas tuo, kad jis mūsų organizacijos veikimą
ir tesėtų pakelti jūrių mauditis Gedimino dukters sukak
žymiai praplėtė, žymiai padidino jos veikėjų eiles. O
nių ir pajūrinio gyvenimo
tuvių dieną, kaip ir visados,
tuo tereikia vien džiaugtis, nes "kur du stos, - visados
malonumų lėšas, tai vienok
gražiais žodžiais siųlo Lietu
daugiau padarys , \.. *
nuo jo šalinasi, nes perdaug
vai mintį apie reikalingumą
Džiaugiantės organizacijos padidėjimu, šiandien jau ten triukšmo.
tarpusavio taikaus (Sic!) su
mums pravartu pagalvoti, koki santykiai bus tarp
gyvenimo.
Tokiems tapo įvairiose Ame
Darbo Federacijos Klaipėdos Krašte ir tarp visos da
Rytas.
rikos vietose pristeigta va
bartinės mūsų organizacijos.
Čia gali kilti, klausimų ar Klaipėdos Krašto Dar sarnamių. Šie dažniausia ran
NEDALEISKIME VARGTI
bo Federacija bus tik skyriai prie Vyriausiojo Sekre- dasi labai gražiose vietose,
I
MŪSŲ JAUNIMUI!
tarijato, ar ta organizacija bus autonominė, vadinasi, turtingose puikiausiais gam
ar ji turės savo sekretorijatą, kuris tik bendrais Klai tos reginiais, ir įvairiais spor
Mūsų jaunimas, tai * mūsų
pėdos Krašto ir Didžiosios Lietuvos darbininkų. reika to budais, prie ežerų arba uateitis. Žiūrėkime, kiek deda
lais tesitars su Vyriausiuoju Sekretorijatu?
Amerika jaunimo patogumą
Tokiose vietose pristatyta
i
moksleiviams
prigelbėti.
Sta
galima butu, nuveikti. Ameri
ms.
Nėra vietos Amerikoje,
daugybė gražių, mažų name
kad jaunimas vargtų mokslai- tydami bent vieną ruimingą kos mažuose miesteliuose stanėse. Nėra vargo ir namieje, namą Kaune, kur universitetą ttoma mokyklos už lOOtukst. ir lių gyventi, parūpinta laive
jeigu tėvai atsakančiai elgia lankantieji mūsų moksleiviai daugiau, taigi mūsų sostapi- lių važinėti, prietaisų žuvau
kelių važinėti, takelių
si. Išlaide vaiką universite galėtų turėti šiokį tokį pato- lei, jeigu ne už daugiau, tai ti,
tan, jie irgi ten atsakančiai gumą. Jau patys lietuviai bent už tiek reikėtų statyti vaikštinėti, na ir visokių žai
slų žaisti.
aprūpina jį.
mūsų Tėvynėje gyvenantieji mokiniams bendrabutį. AukoTokiose vietose ypač mėgs
Mes to dar negalime įvyg- surinko 10 tūkstančių. Nors kim, o prašalinsime jaunuota apsigyventi šeimynos." Ten
dinti, bet galime bent kiek tai graži kuka, bet kiek už ją menės vargus!...
vaikams tai tiaras rojus. Jie

tenai atsigauna ir dvasiniai
ir fiziniai.

Katalikę Vasarnamiai

Šioje kolonijoje yra pasta - tik apčiuopiamai patirinėjęs ir
tyta ir koplyčia. Ji pati ir atradęs tikras baisenybes.
viskas joje padirbta iš rąstų, Komitetas tad išsprendė ne
tyrinėjimų,
rąstelių. Viskas sutaisyta taip, vesti plaesnių
kad malonu žiūrėti. Mišios kadangi tai butų ilgų savai
čių darbas ir senatui įduoti
laikomos kasdien.
Daugybė turistų iš visų A-įtik trumpą raportą, iš kurio
merikos kraštų lanko tą vie- • paaiškės, kad prohibicijos vy
tą. Kaikurie apsilieka ilges- kinimas yra tik viena apgaileniam laikui. Bet daugiausia tina farsą.
apsigyvena šeimynų. Nekurios Tomis dįenomis Kalifornijos
jų turi net pasistačiusios nuo valstijos gydytojai mieste Yosavus namelius. Pasibaigus semite (Cal.) turėjo suvažia
mokslo metams toki nameliai vimą. Suvažiavę gydytojai pa
atgįja. Jų savininkai su savo smerkė prohibiciją,
vaikeliais apsigyvena juose. Dr. MacGowan šiandieninę
Vaikų krikštavimas girdėti verstiną prohibiciją palygino
per dienų dienas. Įsigyti tenai prie naminio karo, kucs visoj
sau nuosavybę yra nesunku, šaly vedamas. Prohibiciją vines kolonijos įsteigėjai daug są šalį užliejo alkoholiu —
nuodais, kad kilęs didelis pa
tame gelbti.
Perdido Heights.
vojus, kurio gydytojai nebeži
Ta pati Katalikų Koloniza no nei kaip kovoti.
cijos dr-ja įsteigė 'Žieminę Ka Šis gydytojas sakė, kad
talikų Koloniją" Floridoje. pastaraisiais trimis metais jis
Ši siekia jūres ir. turi ge keliavo per visą šalį ir visur,
ras sūrias maudynes ir kitus rado ir galėjo gauti degtinės.
visus
patogumus kaip ir P** matė, kaip šiandie visur
"Victory Heights'• kolonijo- degtmę ir''moonshinę'' sriau
je. Koplyčia ten baigiama iri^ia ne vien suaugę, bet jauni
bernaičiai ir mergaitės. Vie
bus Taikomos šv. Mišios.
Katalikams kuriuos sveika tomis net maži vaikai pačių
tos stovis verčia ieškoti žie tėvų: '' moonshine'' vaišina
mą švelnesnio klimato ir gra mi.
žaus, ramaus gyvenimo, Perdi Anot jo, atatinkamiausia
do Heights gali tame tinka priemonė gauti degtinės, tai
pažintis su tais, kuriems yra
mai patarnauti.
Generalie tos "Catholic Co- pavesta prohibiciją vykinti.
Prohibiciją pravesta, sako
lonization Society of the Uni
nedidelio
ted States'' Direktorius yra Dr. MacGowan,
Jo Malonybė Sebas. G. Mess- skaičiaus fanatikų, kuomet
mer, Milwaukee 's Arkivys daugelis piliečių buvo išvykę
Europon kariauti.
kupas.
*įJUH!
Prieš įvesiant prohibiciją
Ofisas yra 1013 Ashland
Block, Chicago. Kas norėtų daugel kartų nabašninkas se
kardinolas Gibbons klausmulkiai ką nors apie virš snelis
minėtas vietas sužinoti, te- i a m a s atsakydavo, kad Amerikai reikia sau oti
kreipiasi į minėtą ofisą.
S
Priversti
nos prohibicijos, nes nuo 10
nukentėsianti ne vien plin
GYVAS KLAUSIMAS.
tanti žmonių tarpe abstinen
Kituomet per Chicagą pra cija, bet ir visa šalis.
važiuodamas pinigyno sekre Tečiaus jo nuomonė pajuo
torius Mellon apie prohibiciją kta.
reiškė optimistinę nuomonę,
Bet štai ir turima tai, kas

Geri katalikai niekuomet
ir niekur nepamiršta savo
priedermės šventą dieną klau
syti Mišių^pagarbinti Vieš
patį, Viešpaties dienoje.
Katalikai turistai ir šeimy
nos, išsikeliančios vasaros me
tu mėnesiui, kitam į vasarna
mius, nori ir tenai savo šven
tadienę priedermę išpildyti
ir pažymėjo, kad kaip veik buvo nabašninko kardinolo
taip kaip namieje.
Dėlto katalikų tarpe kilo svaigiųjų gerymų kontraban pramatyta ir nusakyta.
į
Žiogas.
sumanymas įsisteigti savo v a - i ^ A t l a * t i k o Pakraščiais bus
sarines kolonijas, kuriose ap .|«™tri)dyta, prohibicijos klau
BAGDADAS, geg. 24. —
„;o+«^
«» ilgesniam
;i,~^„;™ i«;ir„;
«~ simas busiąs
sistoję, ar
laikui ap, • pilnai
-i išspręstas,
. . ,.
Anglų raitarija nugalėjusi
sigyvenę katalikai, galėtų ra leiskia, busiąs pilnai įvykinkurdus andai vienam susirėtas.
sti ir atsilsį ir patogumus sa
Tomis dienomis senato ko-.mime.
vo sielos reikalus tinkamai
mitetas, paskirtas ištirti pro- *
•••
aprūpinti
hibicijos padėtį ir vykinimo
WASHINGTON, geg. 24.—
Victory Heights.
rezultatus, pranešė, kad tos Valdžia projektuoja imti koTokia žymi katalikiškų va rųšies tyrinėjimai turi užimti lektuoti iš Europos ne vienas
sarnamių kolonija yra Victory daug laiko. Tečiaus komitetas karo, bet ir kitas skolas.
Heights. Ji įsteigta Katalikų
" Colonization Society of the
United States". Ji įrengta
ant aukšto pussalio vieno di
Pasivėlavimas tai yra kaip vagis kuris viską atima.
džiausių ir gražiausių Šiau
Pavėluosi j -darbą, gausi magesni užmokesnj, pavėluosi
ateit|
j sutartą vietą, sukels nesusipratimus ir kitą
rės Wisconsino ežerų. Nuo
syk padaro nuostolius. Jei nori, kad visada ir visur lai
ku pribūti, tai vartok Rapid Transit "L," karus, tai įie
aukštumų galima gėrėtis pui
visuomet Tamistą j vietą ir laiku nuvežs; busi minu
kiausiais apielinkės reginiais,
tė—minutėn. šie karai tai stebėtinai daug ekanomijos
padaro. Yra apskaitliuota, kad Chicagoje Rapid Transit
kuriuos sudaro gražiausios
"Lt" karai daug yra per 2 metų darbininkams sutaupiu
si laiko ir pinigų del punktualaus važinėjimo. Eleveitekombinacijos, vandenų, kalne
riai atvažiuoja į stot j labai laiku, ir žmogus žinai, kada
visuomet j stotį pribūti. Jis nuveža į visas miesto dalis
lių, girių ir visokių žalumų.
laiku,
Šioje kolonijoje yra kliubšiose dienose, kada su doleriu ma
namis, pastatytas panašiai
žai lcą gali nupirkti, pažiūrėk, ką
doleris gali padaryti Rapid Tran
Šveicarijos viešnamiui. Jame
sit. Nupirk "L." pasą už $1.25 su
galima gauti gerai sutaisytų
kurio galėsi važinėti per visą sa
vaite kur tik norėsi. Gali tuo peir pigių valgių. Keletą kar
su pasinaudoti, ir Tamistos šeimy
nos nariai. (Chicago — Evanston,
tų į savaitę ten surengiami
— Niles Center pasai $2.0Q). Bargenas visiems paaakoki nors gražus pasilinksmi
žierams. Nusipirk pasą šiandien.
nimai. Žodžiu, kliubnamis yra
CHICAGO RAPID TRANSU
kolonijos centras ir rekreaci
jos vieta Nuo jo eina gražus
kelias aplink pussalį. Šalę
kelio stovi kelios dešimtys
rastinių namelių turistams.
Kiekvienas namelis yra vis
kitokios išvaizdos. Bet visi
pastatyti tvirtai, gerai ir atatinkamai apielinkei. _
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Pirmadienis, (+eg. 25, 1925
tie sulošta neblogai.
Baigiant D. S. Greičiene dai
navo "Lietuva Tėvyne Mū
sų" publikai pritariant ir
tuomi programas užsibaigė. Vi
są programą išpildė L. Vyčių
25 kp. veikėjai. Programą ve
dė J. Sadauskas. Rengimo
Komisija F. Šaukevičius, K.
Norbuta, P. Štaupienė, J.
Sadauskas.
Buvęs.

LIETUVIAI AMERIKOJE

*

dokas, Yocys, Ažusinienė,
Kondrotas, Vaišnoras, P. Pau
lauskas, P. Juščius, Raštutis,
Žakevičius, Šimutis, Uinskis,
Raulinaitis, Eapšys, Drungis, Bresgys, Žinglys, Delgau-

nai stambiais žingsniais. Kaip

D A K T A R A I

parapijos taip ir Tėvynės la
bui. Tad Valio Harboriečiai
savo "darbštumu, dųosnumų ir
energija!!! ,

Phone Roosevelt 7785

Dr, A. Račkus DR. K. P. MICZOLL M.D.

Greičienė. Dainavo "Kur Ban
Gydytojas, Chirurgas. Obsguoja Nemunėlis". Jai akom
tetrikas ir Specijahstas
panavo V. Greičius. Publika
Elektroterapas.
17 d. gegužio 1925 surengė taip pamylėjo dainininkę, kad
V.
IŠIMA TONSILUS 1)—Bt marinimo,
"C. L. Katal. Draugijų Sąry garsiu rankų plojimu iššaukė
das, Žvingliene, A. Glemža.
2)— B* )>«Ui« iv be itiuMuni*,
3)—Be kraujo,
šis" iškilmingą vakarą pami-įnet 5-kius sykius ir ant kiek
Viso su smulkiais surinkta
4)—Be jokia pavuJMUM hvHUutui, j
/or
BILIOUSNESS
5)—furijentul nervikU niršti, g** J
tuoj viiljryti, ir grali eiti i darnu
nėjimui svarbesniųjų
Liet. vieno iššaukimo vis naują
$60.40.
rAOYlM): "Gal-stoyifei" (akmrnu | n l VARTOKITE
*yj«') lt akmeni* šlapumo pūslėj be
švenčių. Programas prasidėjo dainą dainavo. Penkias dai
Po rinkliavos elioras labai
B E E C H A M ' S i*TLLS
•pemt-ij**, IMI tapą tik romia mokslifikomiH priemonėm!* bei maistais.
palengvinimui
Sukiotėjimo
apie 7:30 vak. Žmonių prisinn nas padainavus ant garsaus
Apkurtusiems hUfcrttžLna K1 rdėj»ro*.
vidurių,
Plkttirno,
Galvos
gražiai padainavo kelias dai
Gydą TiN<>kl»». IĮITHN pMMekmincJkl. Ir jei
Skaudėjimo ir Paliuos. vtdurių
Išvalo Otją
yra reikalą*' daro opęrtvcija-.
nas ir tuom visi linksmi iš
ko pilna svetainė. Pirmiausia rankų plojimo be paliovos,
NF.RA CAI.OMKL
ProfeNijonalį puta niu tpru* teikia savo
Pirkite nuo vaistininko
ofise
kalbėjo kun. V. Vilkutaitis. net per tris sykius, daininin
siskirstė. Reikia pažymėti,
2&c Ir SOc AėU
1411 So. 50 Ave. Cicero, 111.
kad mūsų kolonija turi gerą
Po prakalbos L. V. 25 kp. cho kė išėjus atsisveikino ir jau
OfiiMM atidaryta*: kasdien nno 2 vai.
IMI plot iki 9 vai. vakare.
Nedėiiomis ir tteredomia' ofieau užda
energingą ir gerai suprantan
ras sudainavo labai gerai ke nemanė daugiaus dainuoti. Iš
ryta*.
Iškilmės.
ti
muziką
vargoninką
A.
letą dainelių, po vadovyste ėjo programo vedėjas praneš
Gegužės 15 d. š. m. vieti Glemžą ir labai puikų chorą,
muziko V. Greičiaus. Dainavo ti, kas bus sekantis, gi publi
_a*
. . - _ a. mm .
a.
niai lietuviai minėjo penkių turinti apie 40 narių. Balsai
šias dainas: "Lai Gyvuoja ka "dar garsiau pradėjo del
giHimimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiifimi*
metų Steigiamojo Seimo ir pirmos klesos, ypač bosai, ai
'PAMĖGINKITE
. ;
Lietuva", "Gegužinė ir Mūsų nais ploti, neduodama pratar
IS
RUSIJOS
setptyneriu
Lietuvos
m&įjįįĮ
j
tenorai',
Vupranai
men
r
Daina". Matyt dainos publi ti nei žodžio. Kad nuraminus
Gerai lietuviams žinomas per 15
klausomybės
sukaktuves.
Iš
metų
kaipo
patyręs
gyJytoJas,
AND
kesni, nes visos jaunos dar
kai labai patiko, kad smarkiu publ. dainininkė turėjo dar (i
chirurgas
ir
akušeris.
bet ateitis tą S
rankų plojimu iššaukė atkar- dainą padainuoti. Publika D. ryto gerb. kleb. K. Bičkauskas mergaitės,
Gydo staigias ir chroniškas ilgas
atlaike
iškilmingas
Mišias
už
vyrų,
moterų ir vaikų pagal nau
duos. Žodžiu, jeigu šitam cho
toti. Rodos dar tik kelios sa- S. Greičiene su dviem labai
Gera Vieta Pavalgyti
jausius metodus X-Ray ir kitokius
Lietuviškų
Ir
Amerikoniškus
elektros prietaisus.
vaitės kaip cfcoras atgaivin gražiom pintinėm gyvų gė-! brolius žuvusius karėj už Tė rui dar duoti daugiau valan
S
vai
gi
u
kur
gražiu
ir
SvariuS
Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W.
vynės laisvę.
dų ir laiko praktikoms tai BSpeciali lietuviški pietus papras S 18tn
tas ir taip gražiai dainuoja. lių apdovanojo.
St., netoil Morgan St. NVakafe susirinkus žmonėms galėtų stoti j chorų pirmas Stoma kainomis nuo 11:30 rytoS
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
Garbė chorvedžiui ir ehorh?Antras dainavo Jonas Či= lki 2 : 0 0 p o p i e t .
ir
nuo € iki 7:20 vai. vakare.
•iams ir geistina, kad ir ant žauskas. Dainos vardo neži į svetainę, choras užtraukė eiles. Taipgi pažymėtinu dai
P. A. PALLULIS
Dienomis:
Canal
Lietuvos
himną,
paskiau
gerb.
Savininkas
Telefonai:
2110.
Nakti
ktu yra, kad mūsų choras ba
toliaus stengtųsi chorą palai nau. Jam akompanavo p-lė
Drexel 0950 .-,į
Į
3200-02
So.
Halsted
Street
]
kleb.
K.
Bičkauskas
labai
įs
landžio
26
d.
turėjo
gan
gra
kyti.
Boulevard 4121
Jasinskaitė. Iššauktas dainavo
TeL Boulevard 5788
3235 South Halsted St.
Atdara Diena ir Nakt|
=
"Kėlės Lietuva" ir "Ant Ma pūdinga pasakė prakalbę, apie žų vakarėlį: būtent puikiai
Po dainų kalbėjo P. Česrių krantelio". Visos trvs iš- Lietuva ir mūsų pareigas kas- atvaidino komediją -* "Kas ^iiiiiiimittmHrtiiiiniiuiiiniiimMiHu^ Vai.: 0—10 A. M. ir po 8 v. vak.
nulis Universiteto stud. ii
'*
ėjo gerai. "Kėlės Lietuva" link Lietuvos; ypač turime Bailys'*. Aldonos rolę vaidi Tel. Canal 2855
AVashington, D. C. Jo kalba
C. J.
P A N 6 I R H A
man geriausia patiko. Jo gra remti vargingai gyvenančiu no p-lė Eišminskiutė, kuri sa
Fotografas
įdomi ir patrijotiška. Po pra
PANSIRNA
STUDIO
moksleivija
ir
našlaičius.
Po
vo
rolę
pagirtinai
išpildė:
bai
žus baritono balsas dainą pa
kalbos sekė aukų rinkimas del
prakalbų buvo renkamos virs lio rolę vaidino Juščius Jonas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Saukiamas, važiuoja 1 vfaaf
gražino.
Vilniaus našlaičių.
Aukos
mieste
dalia
I
M
I
S.
Halsted
St.
4442 So. Western Ave.
minėtiems tikslams aukos.
irgi gerai, tik gal mažai jis
bus siunčiamos per Vyskupą
Trečia dainavo dainininkė Aukavo sekančiai:
Telef. Lafayette 4146
turėjo energijos ir pasiutusio
Matulevičių. Surinkta virš 60 M. Čižauskienė. Dainos vardo
Pagražinkite savo namus savo
Po |5.00: Kun. K. Bičkaus šunies nudaromas persilpnas. Šeimynos
gražiais paveikslais, ku
dolerių. Alekas Banis aukavo nesupratau. Iššaukta dar su
rio
atrodo
kaip tik gyvi. O kur
kas, S. Laurinas ir O. Danu- Šnibžduko rolę vaidino A.
tą vakarą gyvų rožių kryžių dainavo dvi dainas ir ji gavo
tokius gali gauti? Tai
Glemža. Atliko puikiausia. Apagerbimui žuvusių Lietuvos iš publikos plojimų ir raudo šiene;
Perkėlė savo oflsa> po numeriu
Po $2.00: Eadžienė, Šal part to labai gražiai choras
didvyrių už Liet. laisvę.
nų gėlių gražią pintinėle. Ant
4729 S. Ashland Ave.
užbaigos abu sudainavo duetą. kauskas, Jasevičius ir Petkie padainavo įvairių dainelių.
Po to viso prasidėjo solo.
SPECIJALISTAS
Taipgi šposų šposelių buvo
Išėjo labai gerai. Po dainų ne;
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Pirmiausia išėjo artistė S.
3202 S. HALSTED ST.
Po $1.00: Kiršienė, M. Dina iki ausų.
buvo manologų ir dialogų ir
Vai.: ryto nuo 10—12 nno 2—4
Nepamirikite
atneStie
senus
po pietų: nuo 7—8:3t
vakare
pienė, Y. Budvietiene, T. Mau- Vakaras buyq surengtas kle paveikslus aS perdarau kaip tik
Nedėiiomis: 10 lkl 12.
'
gyvus,
IS
senų
nupentinu
su
alie
ADVOKATAI:
"!» rušienė,
r
P. Kavaliauskienė, bonijos labui. Gryno pelno li jais.
Telefonas JMldway 2880
J. J. STANKUS
Mikalauskiene, Jenužauskiene, ko $166.95. Nesigiriant, bet
3202 S. HALSTED ST.
Lietuvis
Graborius' Zaranka, P. Lapinskas, Jur pažvelgus į darbuotę
mūsų
TeL Oauai 0257 vak, Prospect 6 U t
Tel. Boulevard SS0S
2®14 W. 2Srd M a c e ' gutis, Petkus, Agatons, Bart kolonijos, galima drąsiai tar
Chlcago, III.
Lietuvis Advokatas
kus, Laučienė, Grimaila, Bin- ti, kad veikimas eina pusetiMetinės Sukaktuvės
Fatarnauja laido
Assistant State's Attorney
Uetnvis Gydytojai I r
tuvėse kuopigiausia.
60 W„ Wa.shXn£t<m St., R. 1310
Reikale meldžiu at
Ohiror^at
Tclephonc Dearborn 8046
sišaukti, o
mano
1821 So. Halsted »t.
i Vakarais: 2151 West 22 St.
Puikus plaukai turėtų būti kiekvicnoi
darbu busite užga

CLEVELAND, OHIO.

2358 S. Western Ave. Cor. 24 St.
Specialiai Gydau Rumatizm*.
Vai.: Nuo 9 v. ryte iki 1 v. p. p.
Nuo 5 v. vak. Iki 9 vai. vak.
Ned.: Nuo 9 vai. ryte lkl 1 v. p. p

^ » » f » — » ^ a » m m m ~m mm^mr Jį

DR.

Ofisas S801 S. Kcdzie Ave. Pnoae I
Iiafayette 0075. Valandos 2—t vak. ,
Rezidencija »150 W. 08 St. Pkoae
Prospect OOIO. Valandos iki 10
ryto, 7 iki 8:30 vakare.

IND. HARBOR.

1
Dn. A. A. ROT H
m

BEECHAM'S
PILLS

•

TeL Boulevard 9 € t t
ltezid. TeL Drezel »1»1
OCINO

Giisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas 31st Str.

GHOP SUEY

Vai.: 1—3 po piet. 7—S vak. Ned.
ir Šventadieniais 10—12 d.

.. ' • _ '

Namų Telefonas Yards l e t t
Ofiso TeL Boulevard 5918

DR A. J. BERTASH
^464 So. Halsted St.
UOso valandos nuo 1 iki 8 po
Sietų ir t iki 8 vakare
• — —

DR,S,BIEZi5'
tt SURGfiON
X — Spinduliai
Office: 2201 W. 22nd St.
Oor. S. Leavitt St. Tel. Canal 8229
Residence: 8114 W. 42nd 64.
TeL Lafayette 4988
Rours : 1-4 & 7-8 P. M.
Sun. 10-13 Noon
PHYSICAN

DR. A. K. RUTKAUSKAS

DR. CHARLES SEGAL

BRIDGEPORT
STUDIO

Telefonas Boulevard 1939

Dr, S, A Brenza
4606 SO. ASHLAND AVEJTUB
Chlcago, HL
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po
| piet iki 3 po piet f:30 vak. iki
19:30 vak.
* >

S. D. LACHAVVICZ

John Bagdziunas Borden

c

-

L.

-

—

TeL Canal 1271
2100

J

ŠTAI JŪSŲ LAIME

127 N. Dearborn St. Room 1117
Tclef. State 7521
Vakarais ir nedėlios ryta:

3335 So. Halsted St.
Telefonas Yards 0141
Bylos visiose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimai — Pas! kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

A. A. O L I S
ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001

; Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 0-5
VAKARAIS:
S241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7 iki • v. v. apart Panedėlio ir
Fėtnyčios
,_

_

2346 West 69th Street
• Arti Western Ave.
Phone Kcfiubllc 5877—5831
CHICAGO, ILL.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22a« St. arti Lesivitt SC
Telefonas Ganai 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki •
Veda visokias bylas visuos*

teismuose. E^aminuoja Abstraktus ir į d i r b a vlsakius Dokumentus, perkant arba parduodant Lotus, Namus, Farmas ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgiftaus lcdferromls iSlygo-1
mis.

Didžiauses ir geriauses siuvejes
!
ant West Sides.
O
g Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių m*
materijų del vyru ir moterų.
«^fe
NAUJAUSOS MADOS SIUTO
Visokiu Stytu
Padarau ant užsakimo (greitai ir gerai r
Kainos visiems prieinamos.
Kreipkitės pas mane del gero patams- 5
vimo. Taiperi
g Valome, dažome ir atnauiiTiamo selins.
VUOSAITIS
^Y^**^*****

Gydytojas ir Chirurgas
4631 So. Ashland Ave*
Tel. Yards 0994
Valandos:
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl nuo 10 iki 12 piet

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

Akiniai $5 ir augščian
Valandos nno 1 iki f vakaro.
Nedėiiomis nuo 10 Iki 1

3333 South Halsted Street
Vt

„.

-

i .

•

i~Z

I

TeL Boulevard

Dr. J. P. P o š k a
GYDYTOJAS

m

DR. VA1TUSH, 0 . D.
Lietuvis Akla Specialistas.
Palengvins akių Įtempimą,
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuotumo, skaudančius ir uždegusius
karščius aklų, kreivių aklų, kata
ro, nemiega, k* taip toliaus, be
vaistų arba skausmo. Nepervlršina nai aklų medikalis mokslas.
Visuose
atsitikimuose
daromas
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip

PAREIŠKIA

AKIŲ LIGAS

PUBLIŠKA KLINIKA

CHAS. K. VUOSAIUS

CHAS. K.
^**y!, '. **:

Dr. Maurice Kahn

Turėk Svarias, Sveikas akis

.

iiysaryo^ysyaTss^Tyygr^^

g

-/

i

Specialistas

Ar Jums skauda **Sv%f
Ar Jusų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos 1

Del sergančių
žmonių
Nereikia daktarai
mokėti
A R JŲS ESAT IŠSIGYDĖ
NITO

S

Lietuviu Kraučius
2337 So. Leavitt St.
Chicago, UI
Tel RooseYeit 8982
S
'attžžCfttgggtttggomgaafttgggtftggv.fttggafttagcftatt

Degina

I

'"

J

visokias
dėjimą,

niežti?

Or. Jan J. Smetana

National Health Clinic
1657 West Masdisom St.
Kampas Paulina St.
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare
Nedėlioj 10 iki 1

ar

Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
• r kvaišta gal va T
Ar matote kaip Ji plakančius
taškus
Ar atminite po truput} mažėja*
Ar akys opios ivlssalTr
Ar Jaučiate kaip ir siAiltla akyseT
Ar yra balta' dėmė ana *okų?

UBSISENĖJUSIŲ LIGŲ
Specialistai kraujo ligų
Kraujo ir šlapumo egzamlnacij.i
Tiktai $1.
Ligoniai moka tiktai už serumus,
čėpus ir gyduoles
f Mūsų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai
**• moksliniu būdu
Gydome kraujo ligas, inkstus, pu
sią, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, purvingumą, reumatizmą ir
visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

"TTiii i

2180

Ckicago, HL

Didyste Ofisas:

SJDOPTOMAI

[

OR. SERNER, 0, D.
Lietuvis Akla

boulevard

Lietuvis Gydytojai
8303 South Morgan Street

25 metų prityrimo

Tel. Yards 1741 Ir 4040
SKYRIUS
SKYRIUS:
4447 So. Fairfield Ave.
4904 W. 14th Str., Cicero
Ttl. Lafayette 0727
Tel. Cicero 8094

Ofisas Didmiesty!

Vakarais 3223 S. Halsted St.

VEDĖJAI

Registruotas Aptlekorhis
ir Savininkas

ADVOKATAS

:

{<

Dr. A.J. KARALIUS

Akinio pritaikymo oeaao

•

•5^'B"

r

'jr,i'j.

4 6 0 5 - 0 7 S. H e r m i t a g e Ave.

V. W. RUTKAUSKAS
Kambarls 530
Telefonas Central 6300
Telefonas Yards 4681

mūsų mylimos motinėles kuri
persinkyrė su šio pasauliu Ge
gužės 27 d. 1924 m.
Paėjo iš Rietavo* parap. Vatušių Kaim.
Jau sukako metai kaip guli
šaltoj žemelėje nrusu mylimiau
si matušėlė.
Gedulingos pamaldos u i Jos
x
dusi* {vyks gegužės 27 d., &
m. 7 vai. ryte, 6v. Antano baž
nyčioje, Cicero, III.
Kviečiame visas giminės Ir
pažįstamas.
Nuliūdę:
Sanai.
1421 So. 42 Court
Cicero, m .

1707 West 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
t iki 8 vaL vak. Nedėiiomis nno
8 iki 2 vaL po plotų.

SOL

•

EUDEIKIAI
PAGRABŲ

RealdencUa MOO 8. Arteslan Ave.
Valandos: l t lkl 12 ryte: 1 Iki I
po platu; * iki 9 vakare.

MARIJONOS
LUTKIENĖS

F. A. R A K A Sj

—
r

29 South La Salle Street

ATA.

bet
eina

SIMPATIŠKAS — MANDAGUS — GERESNIS IR
PIGESNIS UŽ KITŲ PATARNAVIMAS

įMarquette Pharmacy]
Vienatinė Lietuviška Aptieka
šioje Apiellnkėje

turtu,
darbas

yra pleiskanų mirtinuoju priešu.
Priiiurekit gerai savo plaukui ir gal
vot odą pirm, negu tie paslaptingi
parazitai pakirs plaukų Šaknis, apdengs
jusų galvos odą nešvariomis baltomis
lupynomis, kas bus priežastimi jusų
plaukų slinkimo.
Pirkite bonką Ruffles ui 65c pas
savo vaistininką šiandien, arba 75c
tiesiog per paštą ii laboratorijos.
F. AD. SICHTKR k CO.
Berry ik South 5th Sta.
Brooklyn. N. Y.

Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
viu kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos,
ir kitų mokslų. Mūsų mokyklos
nauja sistema stebėtinai greitai
užbaigiama pradinį mokslą j devy
nis mėnesius; augštesnj \ dvyliką
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių
įgijo mokslus, — šiandie jie yra
laimingi! č i a kiekvieną
žmogų
kad ir silpniausio proto padaroma
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko ne
kainuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas
3106 s. Halsted St., Chlcago, III.

ADVOKATAS

L.

moterie*
p*»ididiJ*virno
pteiakanos ir naikinimo
raaka rankon.

nėdinti.

K. JURGELIONIS

1

Dr Marya
Dowiat-Sass

DU P. Z. ZALATORIS

Teloplione Roosevelt 0000
Namų Telefonas Republlc 0600

m

RL&AS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Speoialistas Moteriškę, Vyriška
Vaikų ir visų chroniškų ligų,

DR. H E R Z M A N

'

ARON

l S e l So. Asnland Ave.
Kampaa 12
vuvia
Ant trečio augšto viri Platte aptiekos, kambariai: 14. I I . l t ir 17
Valandos: nuo 9 ryto Iki t vak,
Ned. Nuo t A M iki 11:20 A M

llffaa a r b a n e n o r m a l i
silpnybę
muskulinių

pa
a-

Wų Akiniai padaryti, korio pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
se. Nauji stiklai {dedami i rėmus.
Jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo
\ numerio iš recepto duoto vieloms
j ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciale atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų
ligų. kurios paeina nno erzinimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisyto; akta
Įtempime, kuomet geras pririnki- '
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
matantiems pagelbėta. Speciale atyda atkreipta 1 mokyklos valkus.
Valandos: nuo 10 ryto tki g vak.
Nedėiiomis nuo t iki 1 po pietų i
Tel. Boulevard 7fi89
1541 West 47-th Street
AKINEI $4 IR AUGAČIAU

k

I

t\f i

\

CHIRURGAS
S3S7 South Morgan Street
Valandos: 9—12 i i ryto.
Vakarais nuo 7 iki 9
CICERO OFISAS:
1212 South 49th Avenno
Telef. Cicero 4876 $
,..Valant.:
t—6:30 v. T. kasdien,
UtarnlEkais Ir pėtnyčloms nno S
iki t vaL vak.
"

—
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FRANCUZIŠKAS

DAKTARAS
Specialistas kraujo, odos, chroniš
ku ir slaptu ligų
Qvdo su pagelba naujausiu
metodu X-Ray SpinduUai
OfLsas 1800 So. Ashlaod Ave. ant
viršaus Ashland State n ^ ^ o
Telefonas Canal 0484
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
REZIDENCIJA:
4201 South RiohmonS St.
TeL Iiafayette 2878

DR. J, W, BEAUDETTE

x

I ,

g

CHICAGOJE
ATSAKYMAS "PERSPE
TOJUI »\

Pingtfuįienis, &>g. 25, 1$25

si kaip skruzdės susirinkę i?-1 ^
PARSIDUODA Fotografijos studlo
gerai išdirbta. Randasi teatro name.
vie$ dirbame". Toliaus pra
Karštu vandeniu
apšildoma. Leasą
galima
gaut
ant
5
metų. Priežastis
deda rinkti darbininkus del
pardavimo turu kita studija kitam
mieste priverstas viena parduot. Ge
pifcniko. Tai stebėtinas daly
ra proga Lietuviui. ką?, patys komitetai pasiskir
VICTORIA PHOTO STUDIO
stė darbus be jokio išsikalbiSavininkas J. Prakaitis
nešino. Vienas apsiima geriau Turkiškos, sulfurines
3525 Main Street
Indiana Harbor, Indiana
sią muziką pasamdyti, antras
vanos ir elektrinis
pasižada naminio alaus pada
ryti, trečias užkandžių pa
gydymas
rengti, kitas prie pardavinėji
Dabar naujai išradome minera
PARDAVIMUI
4 kamb.
mo bilietų, kits prie (iee lines, sierlnes vanas, kurios yra
rakandai už $8."). Rakandai
geros nuo visokių ligų: reumatiscreamo) ir t. t.
mo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t,
bu? perkraustyti į bile kokia
i
Masaiinittkhraukymas,
elektriniu
Piknikas fvyks geguž. 31 d. ' Ir Svedišku^budu, Su mūsų pilnu vietą pirkėjui. Atsišaukite
1636 N. Lincoln Street
Karečkos Darže prie 123 gat. setu instrumentų mes galime su
telkti 25 skirtingus treatmentus.
Užpakalinį nanlė 'ant 2 lubų
ir Union Ave.
Namas naujai ištaisyta ir pa
didinta. Yra vietos del 150 y pa
S. P.
ltų. Ifi toliau atvažiavę gali būti
P. S. Gaila, kad Westpull- savaitę laiko arba taip ilgai kiek
reikalinga.
manieeių piknikas
supuola
Moterų skyrius atdaras Utarnlnukais
nuo 8 iki 12 vai. nakties.
viena diena su Labdarybės
PARDAVIMUI Delicatessen
Centro.
Redakcija.
Atdara dienomis ir naktimis su dideliu štoku. Gera vieta.
1657 W e s t 45th St.,
Geras biznis. Pigiai parsiduo
SUDEGA.
da. Atsišaukite:
Kampas So. Paulina S t
5625 Wentworth Ave. y
Perry Refining & Mfg. Hue
Phone Boulevard 4552
gel Nugent Petroleum Co.
sudegė gegužio 22. Pradėjo
degįi nuo 6:30 v. ir degė iki
,
9 vai. arba vėliau. Vienas
STORAS ANT RENDOS
su visais parankumais prie
gaisrininkas buvo sužeistos.
didelio kelio. Atsišaukite tru
Visas judėjimas per keletą
mpame laike
blokų aplinkui buvo sustab
11114 So. Spaulding Avenue
dytas. Ugniagesių buvo labai
Mt. Greenwood, BĮ.
daug. Arti 37 Morgan ir Racine.
UŽLAIKAU GELEŽINIŲ
Report.

A. F. CZESNA
MAUDYNES

"Drauge", no. 121 gegužio
22 d. 1925, man tek© pastebė
ti P. A. Sedemkos korespon
denciją, kurią jis išimtinai
pašventė kritikai mano pirmiaus tilpusios "Drauge" ko
respondencijos. Kadangi toje
korespondencijoje aš neteisin
gai laikomas melagium ir t.
t., tad aš jaučiu reikale atsa
kyti.
Pirmiausia, man nenuosta
bu, kad P. A. Sedemka pasitm§ tokį darbą. Jis žino, kas
aš esu; mudu priklausova
prie tos pačios Vyčių kuopos;
{vairiuose klausimuose mud
viejų mintys retai kada sutik
davo. Kitas dalykas - P. A.
Sedemka stovi vienoj pusėj,
gi aš kitoj pusėj L. V. Vardo
klausime.
,
P. A. Sedemka rašo: "Pi
lietis" rašo buvo daug pra
kalbi) sakyta, kaip tai Sedem
kos ir kitų. Aš nežinau, iš
kur korespondentas girdėjo,
kad man teko dalyvauti L. V.
112 kp. susirinkime gegužio
8 d. 1925. Na, klausyk Bro
luti, ar aš rašau, kad tos vi
sos prakalbos buvo sakytos
toj pačioj dienoj!??!!!!
Toliaus P. A. Sedemka ra
šo: "Pilietis" gal nežino,
'kad L. V. 112 kp. turėjo tik
vienus debatus apie vardo
Chicagos pašte ,(federalis
mainimą. Klausyk vėl, Brolu- j butas) randasi žemiaus sakyti, kur as rašau, kad minėta ti^ms lietuviams prisiųsti lai
—kuopa turėjo daugiau negu škai, bet del klaidingo adreso
vienus debatus??!!
nepristatyti j namus. Tuos lai
Kas link tų debatų, tai P. skus galima gauti nuėjus as
A. Sedemka gerai žino, jog meniškai i General Delivery
aš buvau vienas iš tų debato-' s kyrių prie langelio, ant ku
rių. Jis taipgi gerai žino, kad r į 0 p a dėtas parašas: ADVER
pusė, kuri laimėjo tuos deba- TISED. Prašant laiško, reitus, laimėjo ne del faktų, bet kia paduoti pavardę, kaip ant
del iškalbumo ir gero prisi laiško parašyta ir numerį.
rengimo.
904 Bakanas R
Dar toliaus P. A. Sedemka
909 Berzanskis Jonas
rašo: "Jis nekurias Vyčių
91ft Bagdonas Joseph
kuopas vadina aklais", šis
916 Burineka Stef
tai jau visai nedovanotinas iš
919 Dameikis John
sireiškimas.
920 Dominas Teapla
Tas tiesa, kad savo kores
928 Geobris J
pondencijoj aš vartojau nepa
931 Gricius Juzapas
prasta skambesį. Bet tą da
949 Jasiunini Agata
riau su tikslu ir, kaip rodos,
950 Jankaviskis Majk
mano tikslas ganėtinai atsiek
951 Jurkjene R
tas.
952 Juro (Kruto
Pilietis.
953 Junicwicz Jozefą
954 Jurgei Jokubanei
WEST PULLMAN.
956 Kazlauskenei Helenai
970 Jalauskin Andriejn
Gegužes 19 d. antradienio
973 Levanis Johaną
vakare Šv. Petro ir Povilo
982 Pocius Staniaslova
gvet. įvyko pasitarimas kle985 Purauskas Mrs Jos

Chicagos Pastoje
Lietuviams Laiškai

b o n o kun. M.

D R X U G K S

mn

Urbanavičiaus

ir parapijos komitetų pasita
rimas del busimo parapijos
pikniko.
Buvo svarstoma, ką padary
ti, kad piknikas atneštų kodaugiausia parapijai naudos.
Sugalvota daug įvairiausių
(
būdų, kurių čia neminėsiu.
Tarp kiti) dalykų gerb.
kun. M. Urbanavičius sako:
"Aš neseniai kaip W. PulJmane esu ir mažai ką pažįs
tu, ar nebūtų galima kaip no
rs visus parapijonus sutrauk
ti į parap. pikniką ir su vi
sais pasipažinti". Vienas iš
komiteto narių nieko nelauk
damas mandagiai atsako. "O
tėveli, nesirūpink, ką nors
mes West Pullmaniečiai para
pijos naudai rengiame, tai vi-

988 R a z m i n a s Mot

993 Roznis Josep
1004 Shukis Stanley
1010 Stusnis Lindvik
1022 Ūsas Jonas
1024 Vaicikauski Jon

"RAKA N I A T

BIZNIS

!

•

.

BIZNIS

Kad dar nemėginote nusi
pirkite setą šiandien, pas
kiekvieną gerą groserninkąl
Kenas geriausio LAGER BOHEAIIAN SELYKLOS su ge
riausiais Bohimiškais Apy
niais - 85c. už setą, $9.50 ui
12 setų.
Gvarantuotas.
LAGER MALT EXTRACT Co

DAIKTŲ:
Malevu ir kitu reikalingu daiktu
prie ^ namų.
doriausios malevos
už Žemiausias kalnas.
Kvh čiu
vietiniu* lietuvius atsilankyti, o aa
suteiksiu
teisingą
patarnavimą.

F. J. YANAS
2805 West 63rd Str.
—

—

—

—

.

_

_

PASITARKITE SU
SPECIALISTU.
NAUJAS K A f AUOGAS
Kad sergate,
Naujų apysak'į, Romanų,
ateikite j mūsų
muzikos, dainų, teatrų, moks
ofisą ir pavelyk
lo, rankvedžių, tfafctariškų į r
mus gerai ap
kitokių knygų.
žiūrėt jus ir pa
Adrisuokite:
tirt tikra prie
žastį ligos, mes
J. A. JANKUS
turime geriau
3856 Archer Avenue
sius įtaisus.
Chicago, IU.
Mes
gydom
i
visokias
chro
niškas liga/. Kraujo sumiši ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1A1
mus vidurių neramumus, ku
pros skaudėjimus, rumatizma,
krutinės i t šonių skaudėjimą
apkvaitimą, odos ligas, plau
čiu/, kepenų ir pūsles ligas
specialiai gydome per 28 me
Malavojime, dekaruojame,
tus.
kalsimuojame ir popieruoPilnas Fiziškas Ir X-Ray
jame namus.
Padarome
EGZAMINAS VELTUI
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieKraujo ir šlapumo egzami
nai jūsų akyvaizdoje. Mes vis ru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
uomet turime naujus serams,
Pres. Ramancionis
o 606 ir 914 suteiktas su su
Chicago, m Tel. Yards 7282
manumu, be skausmo.
THE PEOPLE'S HEALTH
mSTITUTE
Dr. GILL
Specialistas Tel. Lalayette 42SS
40 North Wells Street
Kampas VVashington
lletuvys, betariama
Valandos: Panedėly, Ket Kaipopatarnauja
kuogeiiauslat
verge ir Pėtnyč'ioj nuo 9 vai.
M. TU6KA,
•SS8 Weit M t * Street
ryte iki 6 v. v. Utarninke,
. _ >
Seredoj ir Subatoj nuo 9 ry
te iki 8 vai. vak. Nedeliomis
t
ir Šventėmis nuo 10 ryte iki Telefonas CanaI 0610

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO.

PLUMBING

PLUMBING

Geriausias plumeris, darbą at
lieku ireral Ir sąžiniškai.
THOMAS MIGGI1V8
l i t i S So. Oakley Ave.
Cblcago

Tel. Hepubltc 4537

" C I C E R I E e i A I

JOHN G. MEZLAISKIS

Dideli Bargenai
BUKAUSKO

IŠPARDAVIME

Per 9 dienas.
Numažintos
kainos
ant
malavų, bra
sų,
varnišų,
šlako ir tt.
65%
pigesni
negu kitur.
1447 South 50th Ave.
Tel. Cicero 8003

J

l

G E N E R A T J CONTRACTOR
AND
BUIIJDER

j 7026 S. Arteslan Ave.

- Skausmus f

taip k d
•E?-*
* *•
•tebėtinM ¥?**
hmmentas 'pertisunktn

per odą | pat tą vieta, ii kur
paeina nesmagumai.
^ain-Eipelleris palengvina kraujo
sukepimą ir atsteigaa normali
. . ' , — k*«uJo tekėjimą gįslomis.
35c ir 70c y*i«in*ae, Tžmykite, kad butų
Inkaro vaubaienklis ant pakelio.
F. AD. RICHTER & CO.
Berry * South 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

SKAITYKITE IR PLATIN! KITE "DRAUGĄ"

Tel. Y a r d s

Cliloago. i

6062

A. K A I R I S
Muriiuo

ir b u d a v o j i m o
GENERALIS

namu

GONTRACTORIS
Atsilankykite pas mane duosu^
gera patarimą.
SS 11 South, Halsted Street
Chicago, m .
Home
u* 3356 Ixroe Avenue
^

8a*irwrcwfiTr5^r»¥«vvri-gar»5S

NAMAI - ŽEMĖ

>»

REAL ESTATE

NAMAI - ŽEMĖ

Specialiai
NAMŲ BĄRGENAI G. P. SUROMSKIS CO,
Bargenai MES TIKTAI GARSINAME KELIUS BARGENUS,
čia visy negalime sutalpyti.
Atvažiuokite apžiūrėti, mes
aprodysime šituos ir dau
giau, kuriuos patys pripažinsite kad yra SPECIALIAI
BĄRGENAI.

PARDAVIMUI
arba
MAINYMUI

BRIDGEPORTE
4 pagyvenimų mūrinis na
mas aukštas cimentuotas beismentas. Kaina $6,500.
2-jų pagyvenimų medinis na
mas 6 ir 7 kambariai. Visi j taisymai. Kaina $5,500. Ma
žas įmokėsimas.
2-jų flatij naujas mūrinis na
mas 6 ir 6 kambariai. Visi
j taisymai.
Kaina
$13,000.
Randasi ant Union Ave. ne
toli 81-mos.
2-jų pagyvenimų bizni ava s
namas. Randasi ant 32-ros ir
Halsted St. Įmokėt $3,000 ki
tus kaip renda.
4 pagyvenimų mūrinis na
mas po 4 kambarius. Visi įtai
symai. Įmokėt $3,500. Namas
randasi ant 33-eios netoli Auburn Ave.
2-jų pagyvenimų namas po
4 kambarius. Imoket $500 ki
tus kaip renda.
;

'

Perkam,
parduodam
ir
mainom
namus, farmas
taipgi
ir
visokius
biznius. Dar.
bą atliekam
greitai,
pi
giai ir gerai.
Kreipkitės:

SIDEJE

2 pagyvenimų mūrinis na
mas po 6 ir 6 kamb. Visi įtai
symai. Kaina $8,500. Įmokėt
$2,500.
2-jų flatų mūrinis namas po
6 ir 6 kamb. Visi vėliausios
mados įtaisymai. Kaina $9,500 mažas įmokėjimas.
2 pagyvenimų medinis na
mas 6 ir 6 kambariai su visais
įtaisymais. Kaina $3,900 įmo
kėt $1,000 kitus kaip renda.
6 flatų naujas mūrinis na
mas. Visi vėliausios mados jtaisymai. Imoket $7,000 kitus
kaip renda. Randasi netoli
Washington ParĮc.

BRIGHTON
2-,jų pagyvenimų
naujas
mūrinis namas po 5 ir 5 kam
barius. Aukštas beismentas ir
pastogie. Įmokėt $2,500 kitus
kaip renda. Randasi ant 44 ir
Talman Ave.
2-jų flatų naujas mūrinis
namas 6 ir 6 kamb. Kaina
$13,500 įmokėt $3,000. Handaši ant 41-mos Maplewood
Ave.
2-jų pagyvenimų namas 4 ir
4 kamb. Visi įtaisymai. Kai
na $6,800 mažas įmokėjimas.
Randasi ant 42 ir Maplewood
Ave.
2 pagyvenimų mūrinis na
mas 4 ir 4 kamb. Kaina
$6,500. Randasi ant 43-cios ir
Washtenaw Ave.

MAROUETTE MANOR
2 flatų naujas mūrinis na :
mas 6 ir 6 kambariai. Visi^
vėliausios mados įtaisymai.
Mūrinis garadžius d e l ^ a u t o mobilių. Įmokėt $3,500. Ran
dasi ant 62-ros ir Richmond
Street.
5 kamb. naujas mūrinis
bungalow su visais vėliausios
mados įtaisymais. Įmokėt $1.500 kitus kaip renda. Randasi
ant 65-tos ir California A v e .

4 pagyvenimų naujas mūri
nis namas su visais vėliausios
mados
Įtaisymais.
Įmokėt
$6,000. -Randasi ant Campbell
Ave. arti 63-čios.
u^
2 flatų naujas mūrinis na
mas 5 ir 5 kamb. Visi vėliau
sios mados įtaisymai. Įmo
kėt $3,500 kitus kaip renda.
Randasi ant Roekwell prie
Marquette Road.^
Šie visi namai galima but
mainomi ant kitokių namų.
Taipgi priimam į mainus pir
mus arba antrus mortgičius,
farmas, lotus arba bile kokius
biznius.
Kreipkitės

MARQUETTE
MANOR

B52 So. Hakted Str.
Tel. Boulevard 9641

_
8 flataf; mūrinis, naujas,
kampinis namas. Visi flatai
išrendavoti; rendos per me
tus $7.200.00. Savininkas
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
mainys ant BungaIow arba NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
2 pagyvenimų namo, mažą PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.
dalį pridedant pinigais. Kai
na tik $48.000.
2 flatai, mūrinis namas, 5
ir 6 kambariai, lotas 30x125,
2 karam garadžius. Kaina ti
ktai $14.500. su mažu {mokė
jimu.
809 W. 35fh St.. Chicago
2 flatai, 6 ir 6, mūrinis na
Tel. Boulevard 8611 ir 6774
mas Ir dviem karam garad PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
žius. 2 pečiai, garu apšildo Pasekmingai
siunčiam pinigus ir
mas. Kaina $13.800.
Parduodam Laivakortes.
H M '

NORĖDAMI

S. L. FABIONAS CO,

i

BUNGALOVV

5 dideli kambariai puikiai N A U D O K I T Ė S
ištaisyti, karštu vandeniu
PROGA
apšildomi, tuojaus gali persi
Dabar yra geriausias lai
kelti gyventi, randasi 65th ir kas pirkti namą arba lota.
Artesian Ave., parsiduoda Turime didelį pasirinkimą
geriausių bargenių, visoj
ant lengvų išmokėjimų.
Chieagoj.
Siunčiame pi
4 flatai, mūrinis namas, nigus Lietuvon ir j kitas
1-6; 1-5; ir 2-4: 2 flatai ap šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg
šildomi karštu vandeniu o du zaminoiame
abstraktus, da
pečiais, ir prie šalies tuščias rome doviernaštis
ir visolotas. Rendos per metus kes Jegales pepieras. Ap$2.640.00. Kaina, greitam draudžiam namus, rakan
pardavimui tiktai $22.000.00 dus ir automobilius nuo vinelaimų. Visais rei
ir su mažu {mokėjimu. Ran sokiy
dasi apielinkėj 79th ir Hals kalais kreipkitės pas
i
ted
V. M. STULPINAS & CO
Bizniavas Kampas — ant 3311 So. Halsted Street
63-čios prie VVestern Ave. 2
Telefonas Yards 6062
storai — 13 flatu (9-4 ir 4Chicago, UI.
5). Visi išrenduo'ti, $13.680, r
Notarj Public.
j metus. Savininkas priims
j mainus lotus arba mažesnį
namą geroj vietoj.
r—
>

KĄ T U R I T E P

L

I

Del kainos ir tolesnių in
formacijų kreipkitės mūsų ofisan.

ROZENSKI
LEMONT
&

J, H E N I F F
REAL ESTATE

LOANS

INSURANCE

General Contractor &
Builder
8u tos rųšie8 reikalais
kreiptes pas mane.
Pa
tarnavimas mandagiausia.

l

5710 S. Kecude Avenue
Chicago, UI.
Realdencijoa Tel.
Prospect S101

. Oftoo TeL
Prospect 6778

CO.

6312 So. Western
Avenue
Phone Prospect 2102
. PARSIDUODA 2-jų pagy
venimų medinis namas su ma
žu namu užpakalyje labai pi
giai. Atsišaukite
1343 South 50 Avenue
Cicero, 111.

M.ORTGEČIAI - PASKOLOS
ANTRI

Suteikiami

<

MORGEČIAI

ant

6%

palūkanų

Taipgi perkame Trečius Morgičiu*
ir kontraktus.
HTTERNATIONAIi nTVESTMENT
14
OORPORATION
S804 South Kedzie Ave.,
Lafayette 0738

T

REIKALINGA

/REIKALINGI tuojaus Mafliriai unistai. Darba užtikri
PAMEČIAU AKINIUS ant nu visai vasarai, tiktai patyrę
Western Ave. apie 21-mą, ar te atsišaukia.
22-rų. gatvę. Gegužes 22 d.
PETRAS CIBULSKIS
Kas radęs grąžins, gaus 10
Malevojimo Contractorius
dol. \ dovanų.
<,
HaJxi'warc,,
JONAS SIRVYDAS
Dažų ir popieros krautuvė.
3127 Emerald ave. 1-mos lubos
2338 So. Leavitt Street
Real Estate
Tel. Canal 7233
NEW
YORK,
geg.
24.
—
•
3352 SO. HALSTED
Svaigalų
kontrabandininkai
ST.
CHICAGO nuo
Remiate tuos profesiįonaS. V. pakraščių užblo
. Tel. Boulevard 9641
kuoti pasuko į Kanados pak hu, biznierius kurie
ATDARA NEDALIOMS Nuo
9 vai. ryte iki 4 vai. po pietų raščius.
msi dienrašti "Drauge".

a p. SUROMSKIS & co.

*

I

