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

" D r a u g a a " tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame
nkoje jo gyvenimo draugas I
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CHICAGOJE Francijos Kabinetas Turi Naują
K riz į
NEPAPRASTA ORO AT-

VIENNA, geg. 25. - Pagaliaus ir Italijos vyriausybė
MAINĄ.
1
atsiliepė, jog ji esanti prieLONDONAS, geg-. 26. - Fra liuvo krizin, kuomet pareika
LONDONAN, geg. 25. — j
. Šįnga Austrijai prisijungti Kaip žinoma, praeitą penk-' neijos vyriausybė skelbia ofi- lavo parlamento skirti nemaMirė 60 metu eidamas kuni
Vokietijon. Y
tadumį Chicagoje buvo dide- eialius raportus apie francu- žą sumą karui Morokoj.
gas Aloisius Laurence Cortie,
Čionai s u p r a n t a m a , ko I- lis karštis. Antrytojaus po- jzų laimėjimus Morokoj.
Kaip karui, taip išlaidoms
r
hSfc
jėzuitas, Stonyhurst observa
Bet podraug praneša, kad
yra priešingi kairiausieji par
f
^ .
i talija nori- u a l jai dar nega* piet staiga termometras praf
Į
torijos direktorius ir astrono
w
tenai vienas , -vadjų,
de
..-•. •
lamento elementai. I r jai kaip,
niijos autoritetas.
Chambrun
pakeistas
generolu
^ p r e m i e r o P(iin}eve
Sekmadieni DUVO jau
roinigte
n aA u s t r i o d
O
K
i
u
Z
i
n
i
u
i
i
teritorija,
tad
dėjo
rodyti
einantį
šaltą
orą.
Jis buvo gimęs Londone ir
Itnją jai teitą.
| i r pimi pietų pradėjo snigu- Daugan. G*n. Chambrun ta- ^ k a b i n e ( a s t u r ^ g i m y .
(VSL0
~
*
•
»nori,
kad
ir
|iandieninė
Aus"Sekmadienį buvo jau 37 1.
onyhurst i r S t . j
> Norvegija, gegužės prastų įvykiu ir kurie susipa- f Austrijai tuotarpu yra gy-'liuoTi"
mokslus ėjęs Stonyh
vo vyriausias kampanijos va- . pač kuomet parlamentas atsiprieš pirmadienį Chi das prieš sukilėlius rifus. D a - \ o ,
, . " *~"' "".
i"
Buono kolegijoj, Valijoj. Je- Į ^ J Z ^ f ^ n € T ! ! ! l l ! ^ T ^ ^ ^ I ^ ^ SU Š i a U r ė 8 p a d ė t i m i *
fvas reikalas jungtis su Vo-|j NNaktį
ak
sWtl
kal
.kietiįa. Valstybe skaito 6,- ^
^ ė s e i r t o l į a į'bar tas generolas padarytas • ^
™
<"« *
zuitų noviciatam įstojo" 1878' Haiviinkas kapitonas Roald Maisto Išteklius.
-'..l**%i i^_a
M- ^ . • !
įaiaų.
metais. Į kunigus įšventintas Amundsan, pietinio žemgalio j Su savimi jie pasiėmė ži- į 500 ' 000 gyventojų. Bedarbių į*j ū•r i u*s'" šalna
išnaikino ne tik fintraeUiu vadu.
atradėjas, praeito ketvirtadie
Jei generolų tarpe daromos ' Kalbama, kad jei kabinetas
1882 m.
balo mašina motorams varyti ! t u n a * ^ 3 0 ( W 0 - Artimoj akilus
kriz
nio vakare iš King užlajos,
teity
tas
skabiu,
pasidaugina
j
_
_
toluos
žymios
atmainos,
tai
i
i *>**& laimingai,
p
i
e
t
i
n
ė
j
m
i
n
o
i
g
v
a
l
s
t
i
j
o
g
d
a
mažai
daržovių.
24 valandoms išteklijų, jei to
tikėtis kad ten francu jei valdžia pasiliks vietoje
Kuomet Mill Hill aistri*- Špicbergene, dviem aeroplaugi pusės mihono.
kį
laiką
prisieitų
išbūti
ore.
te, Londone, aną sekmadienį n a , s l J s k r , d o i S , a u l i n i ž e m S a
zams
Pasiėmė maisto vienam mė
komų,
ankstyvesnių
bulvių,
|
kariavimas turi prastai tai premieras Pamleve žada
I r n<i r zo
žmonės susirinko bažnyčion '
£y sektis
PlUTKAl
UŽPUOLĖ
MIES
itomeičių, vynuogei ir kitų I
'
vykti Morokon ir ten patvarMišių klausyti, klebonas se- Į P a £ a l planų, jis su savoi nesiui.
I
TELI.
Dar blogiau yra pas fran- kyti tai, kas reikalinga pat!
a tu
Iš
observacijų
stoČįj
prane
nelis Walshe kažkodėl neatė- [partiJ
™J° užtrukti ilgiau
cuzus namie. Kabinetas pak- varkymo.
Penktadienį
popiet,
termosia 2 4
J^YMOUTft' *nd, geg. 26.
jo paskirtu laiku.
f
valandas. Bet štai ke-( šta, kad žemgalio link buvo
'* imetras rodė 94 laipsnius šilu
Keli parapijcnai nuėjo kle- l i n t * diena kaip nogryžo ir dailus oras. kuomet partija — Keletas plėšikų aną naktį
I mos. Už 36 valandų iš to visa
•
pasileido
kelionėn.
i
š
p
u
o
l
ė
mierftdio
Bourbon
nuo
jo
,nebeturimia
jokių
ži
bonijon ir rado savo kleboną
i beliko vos 37 laipsniai. Toks
iTeeiaus aplmk žemgalį už j banką, už 10 mailių nuo čia.
mirusi. Išvakaro nabašninkas nių.
• oro keitimosi rekordas net i
keletos valandų galėjo iškilti
Mįestelio panaktinį piktada yL*
v . ,.
buvo bažnyčioj ir atrodė svei 680 mailių.
W m a M 1 ŽWOmaS
TOKYO, geg. 26. — Nuo Žemės drebėjimai čia ir abaisi pūga ir nepaprastos vė- riti nutvėrė, strišo ir, į š i l a u ' ^
*
kas.
Iš King užlajos skrindant
Iš oro biuro prof. Cox pra- j pastarojo smarkaus žemės j pyliakėse dažnai atsikartoja.
Nabašninkas ėjo 74 metus. stačiai i žemgalį skaitoma a- sulos, kokios ten dažnai siau žc bankon, jį uždarė vienan
čia. Jei mašinos pakliuvo j i kambarin,
neša, kad šį pavasarį ko pa drebėjimo nukentėjo Kiinosa-, i
Buvo Šv. Vincento ordeno na- jpie
j
£80 mailių.
tuos sūkurius, tai visi turėjo! "Mty*
suskaldyti vartojo našaus neįvyksią. Bet tai ne ki rezortas, ^ r drebėjimo lai
WASHINGTON, geg. 2|X~
r i u.
i* Aeroplanams skridimas vie žūti.
i nitroglii»nną. Pagrobta apie M r t ą buvo girdimi iš to bįu- j ku apie 600 asmeny maudėsi j C i o n a j m i r e m a ^ o r w
gemT0.
m
j non pusėn turėjo užimti iiro f
110,000 do?, pfri^ais ir ligi 5 , - |
os yųšies užtikrinimai.
iminera^nio vandens versmė- j '
,
T Avonmouth andai buvo. g i a u j j i a 9 ^ a l l d a s ? t a i g i > j Galėjo but
•'000
ATVTY dol.
J.a a
v.. .
• \y \
^
j a p )
jįts wuiiam i i . Carter, kurt
bpnais.
4
atplaukę trys Italijos k a r o ^ ^
_ ^ valandu.
P0UC1I0N0 PAŠAUTAS. Kuoiijet staiga supurtyta j jau buvp išėjęs iš tarnybos.
s»
laivai su kokia tai vizitą, J
Sulig planais, kapit. Amun- tai kur randasi sniegu apden
mė,
maudynių
paviliono
sto-1
DIRBA
Vi
REVOUUaJA
sekmadienį laivai turėjo pa dsen turėjo pasiekti žemgalį, g^ų lyguma. Daugiausia vie
Policmc^no pašautas Ste- gas įgriuvo ir nemažai asme-' t>INIGŲ KURSAS
UNGARIJOJL
siekti Bristol, kur italai juri- f ten .nusileisti, at'.ikti trumpas nos milžiniškų ledynų kalvos.
• •
> phen .Oursky ir jkimtas ligo- nų žuvo ir sužeista.
•
ninkai norėjo eiti katedron pa į m o k s l i § k a s 0 bservacijas, kas Visa, ta>p tariant, žemgalio
26. ^'įnineik
Vakarykščios Dienos
. . .. *
'
Tį J NEW
«•«»» YORK;
nusus, geg.
geg. a
Maudynės
randasi
tarp
kai
maldų klausyti.
* turėjo užimti porą valandų, ir teritorija
yra kai į ^ r t a . L e ^mr ^ A l l 1m unttMM
, „ .
, ^.
.,
, . , ,. . l - o* "- Buchlai*, grafo Mic-. Policija tvirtina, kad Gurs- nų dubury. Nuo žemės die- Lietuvos 100 litų
Teciaus lengviems laivams
M
$10.b0
gryzti
atgal
i
King
užlaja
aridynų
tarpuose
yra
dideli
nlyf
u
^
ir—\
•
•
•
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.
<<i.
xi
•
,,
^
i
m
pasirodė neparankus oras.
Pradėj
bj a ^
el Karo,
persikėlimas
^ ^ . ky
^enas
poliemonas - nSako,
ugirdęs.^0, T ^
° V i r " Anglijos 1 sv. sterl. 4.85
8UO
n i z u o t i j darbuot u-* i ux• ' siai,
- • per ikuriuos
•
-a —
yr*g a rėmėjas,
esąs "bootlegens."
Atėjus sekmadieniui tad jųcivilizacijai stotin.
Francijos 100 frankų 5.12
,,
jgyve^^į^ ung||rus i r ^
nepaprastą triukšmą saliune, S t l ^ ė s u o l o s i r ž i a i P a k "
ba kiton kokion artimiausion nėra galimas.
viename buvo paruoštas alto
Belgijos 100 franku 5.00
Bet paskirtu laiku negryžo.
Taigi, cia spėjama, jei dtą:imoii
Ungarijoje'1901 W. 17 st., ir norėjęs i n - 1 * ^ 8 ' k ? n e ^maždi
^
^
revolillciją
rius ir 600 jurininkų išklausė Visą partiją žemgalio ledynai
Italijos 100 lirų
4.03
užmušė.
šuoliai aplink žemgalį nebėra tikslu n u v e l t i šiandienine * eiti vidun.
Mišių.
Šveicarijos 100 fr. 19.o5
Apskaitoma, kad virš 300
turėjo praryti, ar kas nepa-jdo tinkamos vietos nusileisti,' ten Horthy valdžią.
0,
Čekoslovakijos 1(X) kr, 2,97
Po Mišįų Cliftono vyskupas prasta atsitikti.
Bet tas Gursky jo neleidęs Į asmenų turėjo žūti ir apie
I^i atgal buvo baimės gryžti,
ir už tai pašautas.
i 600 kitų sužeista.
p a s a k ė pamokslą j u r i n i n k a m s
Vokietijon 100 rark. 23»8J
tad jie galėjo smogti oru tie | KįA©ING>. POEMA,
Išvyko penkiese.
itališkai.
siog ant Alaskos.
' • • • m m.- • » • » » »
Ton n e p a p r a s t o n kelionėn
BURTOM SMARKIAI
Tai pat galimas daiktas, kad j BOSTON, Mass., geg, 26. Gegužės 17 d. vietos visose'dviem specialiai pagamintais
SERGA.
T e i s i n g a s Patarnavimas
jų oro mašinos galėjo kur .Garsus oinerikonilfras poetas
katalikų bažnyčiose ir įstai-1_aeroplanais išvyko penkiese, sulūžti, gi jie išlikti gyvi i r Longfellow parašė* baladą agose turėta specialės pamal jViename aeroplane buvo ka šiandie kovoja už savo gyvas pie pražuvusį laivą Hesperus. Chicagos Universiteto pre
Siųskite Savo Giminėms
zidentas Ernest De Witt Bur
dos pagerbti tą dieną kano pit Amunsen, kitame — a-tį.
[Ta balada poetą padarė gar.. ^
nizuotą vienuolę šv. Teresę i merikonas Ellswortb. Su Asiu. Dabar susekta, kad t a s | t 0 n V*™**** S € r ^ po dvie
Vaikelio Jėzaus, Karmelite. įmundsenu buvo vienas oro Neparankumas.
laivas nepragaišo, kad poe- jų jam atliktu operacijų.
LIETUVĄ
*—
mašinos vairininkas. Kitoj ma Keliauninkai didelę k l a i d ą ' 7 ~ T . — ^ — o ~ - » #
u*. neį:_-^:__
__JLi_
_ i t a s t a i s f vo poemai sėmė klai KAŽKOKIO VYRO LAVO
..
atliko
si
taisę
aeroplanuose
PREZIDENTAS SVEIKAS.' &*°i ** Kiiswortho buvo u
dingų žinių iš laikraščių.
NAS.
-,
, vai rinkiko dar vienas mecha- bevielių telegrafų aparatų (ra
PER
> W£SHINGTON, geg. 26. -'nikas. Kaip vairininkai, taip dk|). Kapit. Amundsen m*uė, MUJgJO ĘJMQ SUKAKTUIš Michigan ežero ties WebsPrezidentas Coolidge greit su mechanikas yra norvegų ar- kad tas nereikalinga. Nes, gir
VES.
ter ave. ištrauktas neidentidi, jie nuskrisią ir greitai at
sirgo ir greit pasveiko. Pra- ( mijos tarnyboje. -.nešta, kad tai buvęs menkas 1 'Taigi, visą partiją sudarė gal gryšią.
ROMA, geg. 26. — Čionai fikuoto vyro lavonas, apie 35
Su tais aeroplanais jiems minėt* 10 metn sukaktuvės, Į W ' T w n f i m
Nes, "DRAUGAS" pigiau
drąsuoliai, kurie nebijo nepasunegalėjimas.
susisiekimas butų buvęs g t l i - W p į a i i į a prigįdėjo P rie "bu-1 L a v t t n a s r a n d a s i lavoninėj
siai siunčia ir geriausiai pa
f
2335
mas. Jie butįų pranešę a p i e j ^ ^ , , fillropinio. k a r o ^
^ "No. -Clark
* st
tarnauja. "DRAUGAS" siun
savo kelionės bėgį.
čia per' didžiausią LIETU
WAUKKOANt ILL.
Keliauninke pragaišimu vi Į LONDONAS, geg. 26. VOS VALSTYBES BAN
TOKYO, geg. 26. — Hyogo provincijoj oiuo žemės dre sas pasanl.s susidomėję* N e a ? ^ t u r j n l f t ^ ^ k a d F r a n
Siandien geg. 26. 8 vai. va
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
l8pwn}jai
giylo g v a r M ų
bėjimo žuvo virš 250 žmonių ir 2,000 sužeista. 3,000 namų tai buvo pirmieji bandymai ^
aeroplanais nuskristi j fem-finterei^ Athucemas kasyklo-1 kare bus antras metinis kon
"DRAUGAS" siunaa Pi
sudegė ir 10,000 žmonių neteko pastogės.
certas studentų, vedamos N".
galį ir atgal gryžti.
se, jei ispanai prisidės prie
nigus Litais ir Doleriais: Per
Kulio muzikos mokyklos;
/TALINAS (Rewel), geg. 26. — Cia oficialiai apsilankė |
ri$ų pliekuno.
"Waukegan School of music"
laidomis, Čekiais-Draftais ir
Suomijos prezidentas. Iš to iškeliania labai didelės politi RIFAI ATBLOŠKIA PRAN
Lietuvių Svet., 91h ir Linnės reikšjhės.
CŪZUS.
Telegrama.
PARYŽIUS, geg, 26. ^

" *

Ir Negryž.

N e t u r i m a A p i e Keliauninkus . , . ,. ., ,
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lapija Griaija Dažni Žemes Drebėjimai

•«*^

.

i

PINIGUS

RAUGĄ

NAUJAUSIOS ŽINIOS

BERLYNAS, geg. 26. — Aukštosios kibnės vokiečiai bu^ ^ Mojokos,,karui
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^kredito
^ ^ ^ ^ klausi^^^^
orok0
vusiam kaizeriui Holandijoje pasiuntė pasveikinimų.
B '
'
> g®g» 2o. , p a t .rytoj bus svarstomas par
Is k o v o s
ai ko
GEGUŽ. 16, 1925.
kaizeris atsakydamas prašo jų pasidarbuoti, kad jis liuo-|
] *
praneša, kad j į ^ , ^ ^
I-A.
*A- TT i_^ J."
o^
-vx •
tvietomis francuzai atsimeta
!
BRIUKSELIS, geg. 24. - I CHICAGO IR APYLINK.
sai galėtų gryzti Vokietijon. Sako, gana jam to ištrėmimo. .„
PARYŽIUS, geg. 26. — Finansų, ministeris Caillauz pa- jis Tas
sukilėliai | Belgijos karalius pagaliaua Į— šiandie pramatoma giedsavo reiškia,
užimtų kad
pozicijų.
rlamentui įdavė bilių, kuriuomi norima padidinti taksų 1,600, rifai vietomis franeuzus at- naują kabinetą sudaryti pak- r a ; temperatūra palengva kį000,000 frankfų daugiau į metus.
bloškia atgal.
vietė šigr miestą majorą l£ax. la.

"Draucas" Pub. Co., \
2334S.OakleyAve \
'. ^ • » » » » .

Telefonas: Roosevelt 7791

ta su apie 600,000 gyv. kliuvo Ispanijai. Francuzai puikus < Kitas nepaprastumas, įvykolonizatoriai ir valdytojai: jie greit aptvarkė savo dalį ir kęs iš vakaro prieš kanonizalihlifhtd Daili SSMFt SaadAji
numalšino karingiausius sukilėlius. Bet pavargusi Ispanija cija, tai buvo bazilikos illu*
O u Year
$6-00
ŠIS-TAS
APIE
MAROKKĄ.
8ix Mo&tha
13.00
jau 12 metų kariauja su Rifo kalnuose įsistiprinusiais berbe- minacija. Visa bazilika išori
• f HEW9 - 8TAHD8 8c. A OOPY
Gyventojai. Kalbant apie Šiaurės Afrika, tankiai girdime rais (kabylų genties) ir nieko negali padaryti. Kvaila pui nėje pusėje nušvito nesus
D&AUOAS PUBUSHINO 00., Inc.
įvairių tautų keistus vardus: arabai, maurai, berberai, kaby- kybė stume ispanus ton dalia Afrikos, kame jiems nebuvo kaitomomis įvairiomis švieso
8 M 8 a Oa!dey A ve., Caicago, DL
lai, tuaregai, bedujinai ir kiti. Tikrumoje, beveik visa Siau nei rimto reikalo, nei galimybės išsilaikyti. Narsus Rifo ka mis.
TeL Roosevelt 7791
littl. Td. Rooeevelt * • ! •
rės Afrika, nuo Egypto iki Atlanto vandenų, nuo seniausių bylų vadas Abd - ei - Krimas beveik sugrudo ispanus į ju
Šv. Tėvas Pijus XI įėjo balaikų yra apgyventa berberų rasės žmonių. O ši rase, gal but ras. Gal but pasisekimų apsvaigintas, Abd - ei - Krimas, su
JURGIO KARDINOLO
zilikon durimis prieš s didijį
harnitų kilmės, truputį gimininga semitams, dalinasi į dauge dorojęs ispanus, pakelę maištų ir prieš francuzus. Kažin kaip
MUNDELEIN
altorių. Jis buvo nešamas tani
lį šakų, šiek tiek skirtingų kalba, papročiais ir rases tyrumo teisėtos gali būti Abd - ei - Krimo ambicijos išvaduoti visų
LAIŠKAS.
tikroje kėdėje (sedia gestato*
laipsniu. Siaurai (suarabinti berberai )^ kabylai, tuaregai — Marokkų iš Europos atėjūnų valdžios, vienok jo žingsnis gali
Suvienytos kataliką Labdary
ria) per visų bazilikos ilgį
tai vis berberų rasės gentys. Ir Marokke gyventojų daugumų pasibaigti labai liūdnai. Francijos' ginklas ir karo aparatas
bės Reikale.
kad galėtų visi norintieji ji
sudaro dar prieš Kristaus laikus gyvenę čia berberų gentys: daug aštresni nei ispanų. Jei Francija mes tan-frontan apie
pamatyti, taip pat jis davė
kabylai
ir
kiti
Septintojo
amžiaus
gale
Marokkan
užplūdo
200,000
juodų
ir
baltų
kareivių
tai
Abd
ei
Krimo
įgyti
Mylimieji:
palaiminimų
apie šešiasde
užkariautojai
arabai.
Jie
čia
atnešė
savo
magometiškų
religi
karo
laimėjimai
taps
ilgam
laikui
palaidoti.
Matyti,
Abd
-Artinamės prie didžios Sek
jų, kalbų ir kultūrų. Nors didelė dauguma vietos gyventojų ei - Krimo karingas patriotizmas buvo didesnis už šalto pro šimčiai tūkstančių maldinin
minių dienos, Šv.Dvasios Šven
kų, kurie klūpojo, kuomet
kalba įvairiais berberų dialektais (rifų, šilhų, susų), bet ilgas to apskaitliavimus.
tės, prie meilės šventės. Sek
procesija palengvėl slinko pir
arabiškos dinastijos viešpatavimas' primetė arabų kalbų kaidami savo tėvų pėdomis pasNors Rifo kabylams ir nepavyks, bet Francijai rūpestis myn.
kuriems berberams, taipgi valdžios įstaigoms ir bažnyčioms. didelis. Čia jai reiks susitarti (jeigu dar slapta nesusitarta)
kyrėme šių dienų įrodyti prak
Šiandien arabai ir jų kalba Marokke užima panašių padėtį, su Ispanija, kad gavus teisę kariauti prieš berberus net Is Kuomet šv. Tėvas pradėjo
tiškai mūsų meilę neturtė
kaip lenkų kalba Vilniaus krašte. Marokko suaarabinti ber panijos teritorijoj. Dar daugiau bėdos pačiame Paryžiuje, ka apeigas nuo bazilikos vir
liams, , apleistiems, o ypatin
berai kartais dar vadinami maurais; tai vardas beveik anolo- me ne visi parlamento nariai sutinka vesti tų žiaurų karų. Ši šaus pasigirdo garsus triugai našlaičiams. Kasmet jų
ginis Vilniaus krašto "tuteišams". Berberai užsiima žemdir tie yidaus kivirčiai, aciu dar komunistų agitacijai gali daug bos balsas, o kartu visose Ry
reikalų tą dienų visiems aiš
byste, amatais ir prekyba. Arabai tankiausia bandų ganytojai pakenkti Francijos interesams užsieniuose, iškelti nauj^ nesu mo bažnyčiose, kurių yra t
kinome ir visi žmonės atsilie
šimtus,
prasidėjo
arba nomadai. Šalę berberų ir neskaitlingų arabų, čia nuo se- sipratimų su Ispanija ir net su Italija, kuri ieško Afrikoj že keturis
pė į mūsų šauksmų su gau
varpų skambėjimas.
nų-senų laikų gyvena gal apie 200,000 žydų, kurie valdo mies mių savo proletarams iškimšti.
šiomis aukomis, net didesnė
tų prekybų. Tad berberai, arabai ir jų pusbroliai žydai skai
mis, negu pirmesniais metais.
Galima laukti, kad po numalšinimo Rifo kabylų sukilimo,
tomi vietiniais Marokko gyventojais, nes čia gyvena jau nuo Francuzų teritorija Marokke dar pasididins, o ispanų su AUTOMOBILIŲ AUKOS.
Tik vienas Dievas težino pil
keliolikos šimtmečių. O prie atėjūnų priskaitomi europiečiai: simažins. Žinoma, tam reiks dar ilgų derybų. Bet francuzai
nai, kiek daug gero tuomi at
francuzai, ispanai, italai, truputis anglų.
likta. Skaičius neturtėlių, ku
puikiausi pasaulio diplomatai. Derybose jie ne kartų ap- Suv. Valstybės ima garsėti
Sausas ir kalnuotas Marokko kraštas savo didumu pra šukavo anglus, vokiečius, amerikiečius, apšukuos ir ispanus. ne vien divorsais, bet ir au
rie hko pavalgydinti, aprėdy
lenkia net pačių Franci jų, nes turi apie 300,000 ketvirtainių Galop gal įsikūnys Francijos svajonė valdyti visų šiaurės - tomobilių aukomis. Plinta čia
t i ir sustiprinti sunkiausiose
mylių. Bet gyventojų čia yra tik apie G mil. Vienok šitame vakarų Afrika, kaipo atsargų produktų ir kareivių busimiems divorsai, plinta ir nelaiminjų gyvenimo valandose siekia
sausame ir labai karštame krašte daug yra mineralinių tur savo karams vrieš vokiečių revanšų (kerštų). Francuzų di gi atsitikimai su automobitūkstančių. Našlaičių ir apleis
tų, ypač fosfato, truputis manganezijos ir aliejaus. Šitie tur plomatija labai tiksliai ir atspariai siekia jai rupimus daly- liais. Tiesa, perdaug šioj ša
tų vaikelių, kurie gavo pasto
ly automobilių. Bet taipat tie
tai ir masina europiečių apetitus.
gę mūsų prieglaudose, jau ykus. Tad ir čia Rifo kabylai gali tikėties didelių pr;
sa, kad čia ir žmogaus gyvas
•
•
. . . .
TRUPUTIS APIE MAROKKO PRAEITĮ.
ra keturi tūkstančiai su vir
nors ir francuzai daug rizikuoja...
tis nei kiek nebranginama.
šum. Gyvybės išgelbėtos, sie
Marokko berberai labai karingi, ištvermingi ir žiaurus.
1924 metais visoj šaly nuo
los apsaugotos, klystantis j i
Viduramžiais jie net tris kartus buvo užkariavę Ispanijų. Jų
MA20JI GĖLELĖ
automobilių 19,000 žmonių ir
sugražinti į tiesos kelių prie
kraštas ilgus amžius buvo garsių piratų lizdas. Jie užpuldi KRIKŠČIONIŠKOS MOKYKLOS.
Arba
450,000 sužeista. Karo laiku
Gerojo Ganytojo, visa tai su
nėdavo Europos pajūrius. Viduramžiais Ispanijos, Francijos
SESUO TERESĖ.
—
kovos laukuose,
Francijoj,
numeruota ir įtraukta į gyve
ir Italijos pajūrių gyventojai drebėdavo prieš berberų (mau
.
Suv. Valstybės turėjo mažes
nimo knygų.
rais vadinamų) piratus, kaip prieš baisiausių Dievo rykštę. Katalikų tarpe niekuomet
Sekmadienį gegužės 17 d. nius nuostolius, sudėjus krū
Piratai dažnai suimdavo ir išsiveždavo Afrikon ištisus Euro netruko pastangų ir pasišvenJei daug gero padaryta tie
šventė
iškilmingą von žuvusius ir sužeistus.
pos miestelius ir kaimus. Ten jie vergaudavo žiauriausiai ber timo tam, kad jaunuomene Rymas
ms, kurie prityrė meiles, tai
berų kankinami. Magometo tikyba tuos piratus laikydavo lig- gautų gerų tikybinį išauklė- šventę, kokios tas Amžinas Tarpe žuvusių nuo automo
nemažiau gero ir nuopelnų
ir šventaisiais, kovojančiais £rieš netikėlius^ Prie tokių žiau jimų. Jų nuolatinių, ir nuo Miestas nuo pusės amžiaus ne bilių yra 5,700 vaikų. Ant
susidarė tiems, kurie taip duo
rumų, Europa neturėdavo su Marokku jokių diplomatinių širdžiu buvo rūpesčiu, kad buvo regėjęs.
sniai davė. Niekuomet ne
geležinkelių kryžkelių žuvo ,
jaunuomene
įgytų
kodaugiauSesuo
Teresė
(Teresa
MarJ u g ne sau mes prašome, santykių Tki 1577 m., kuomet Francija pasiuntė ten pirmųjį
privalome pamiršti, kad ne
1,683 asmenys, kadangi kas
sia
mokslo
šviesos
ir
kad
visai,
tin)
arba
kaip
jų
dažnai
va
laimės ir kentėjimai siųsti į šj bet tiems, kurie negali sau konsulų. Po šimto metų Francijos pavyzdį pasekė Anglija ir
nors turėjo pamiršti sustoti
tai
remtųsi
ant
tvirčiausio
ir'dina
Mažoji
Gėlelė,
tapo
tų
pasaulį ne tiek nubausti nusi pagelbėti, tiems, kuriems Iš kitos šalys. Vienok net iki dvidešimto amžiaus Europos kon
automobiliu privažiavus gele
pastoviausio
pamato
ant
dienų
kanonizuota,
arba
vieė
kaltėlių del jų blogų darbų, ganytojas prašė, rinko savo sulų ir pirklių padėtis Marokke būdavo labai sunki: juos
žinkelį.
šai paskelbta šventąja. Tai
bet dažniau dėlto, kad pasitu viešojo gyvenimo laikotarpy čia tankiai įžeisdavo ir pažemindavo; jų gyvastis nebuvo ap religijos.

Štai šįmet gegužės 15 d. pirmoji kanonizacija šiuose Jei tas visas 1924 metų
rintieji pasidalintų su vargs je, kaip mes dabar darome. saugota.
automobilių aukas sutrauk
Krikščionių vergija Marokke tapo panaikinta tik 1814 Krikščioniškųjų Mokyklų Bro šventuose Jubiliejaus metuotančiais ir tuo būdu parengtu Ir mes duodame progų*mūsų
tum krūvon, jie sudarytų
nenykstamų sau turtų kitame žmonėms pasidėti taupimui m. Pradžioje 19-to amžiaus buvo panaikinti piratai; norsjliai (vienuoliai) darė atmini- jse. Šešiasdešimts tūkstančių
skaičių gyventojų, kurs butų
gyvenime. Proga šelpti nelai Dievo iždinėje: " K u r nei ru 1828 m. ir vėl buvo bandoma juos atgaivinti, bet čia jiems mų dviejų šimtų metų savo j maldininkų ir rymiečių pnlygus "VVashingtono, arba Cinmingus yra tai ypatinga Die dis nepagadys, nei kandis ne pakenkė Austrijos karo laivynas. 19-tame amžiuje marokkie- įsteigimo ir 25 metų sukaktu- pdde erdvę Šv. Petro bazihčiai labai atsiliko kultūroje ir šiandien jų gyvenimo būdas dar ves nuo kanonizavimo jų įs.į k S- Iš vienos Francijos buvo cinnati, O., arba Newark, N.
vo malonė, nes žmonės, kurie mes, nei vagys neišvogs**.
Užsiimdami plėšimais, vagystėmis ir užpuldinėjimais, teigėjo Šv. Jono Babtisto de 15,000 maldininkų; beveik tiek J., gyventojų skaičiui. Nuken
tai daro, susilaukia išsipildy Jūsų Kristuje
jau amerikiečių buvo laike tėjusių skaičius butų lygus
mo Kristaus pažadėjimo - Jurgis Kardinolas Mundelein žmonių švietimu ir mokslu nei kiek nesirūpindami, marokkie- la Salle.
miestų Albany, N. Y., Nor
v
kanonizavimo apeigų.
šimtų kartų bus atlyginta yChicagos Arkivyskupas. čiai labai atsiliko kultūroje ir šiandien jų gyveninio būdas dar
Šv. Jonas gimė Rheims'c,
prasidėti folk, Va., ir San Antonio, Tex.,
patingais Dievo
palaimini- Chicagoje Žengimo
laba? panašus į Europos 12-to amžiaus kultūrinį laipsnį. An Francijojė, bal. 30 d. 1651 m. Apeigos turėjo
gyventojų skaičiur ėmus juo3
nimais.
Dangun Dienoje,
troje 19-to amžiaus pusėje (nuo 1851 m.) jiems pradėjo ne- įr m į r ^ Sai n t _. Yon, bal. 7 8:00 vai. ,0 jau ketvirtų va
landų žmonės iš visų pusių krūvon.
1925.
besisekti
karai
su
francuzais
ir
ispanais.
Francuzai
pradėjo
j
^
1729.
Jis
įsteigė
Krikščio
Iš antros pusės, kur asme
miesto traukė bazilikon, ir Kiekvienai dienai išeina 52
briauties
į
Marokkų,
kame
viešpatavo
savitarpiniai
vaidai
niškųjų
Mokyklų
Brolių
vie
nis ir atskiras gailestingu
šeštų valandų jau ji buvo pil užmuštų ir 1,180 sužeistų;.
tarp
valdytojų
ir
įvairių
genčių.
1904
m.
Londono
sutartimi
POLICIJOS
VIRŠININKO
nuolijų
1725
m.
JBuvo
paskelb
mas eina šaltyn, ten atsitin
vėliau,
anglai pasižadėjo nekliudyti francuzams Marokke, o fran tas šventuoju geg. 15, 1900 m. nutėlė. Atėjusiejie
Tiek žmonių aukų su viePATARIMAI.
ka: arba Valstybe ima globon
nors
turėjo
įžangos
ženkle
cuzai - nekenkti anglų interesams Egypte. Šita sutartis .bu- Jis parašė pirmųjį pedago
nais automobiliais. Kurgi dar
neturtėlius, nelaimingus, ap
lius,
bet
jau
negalėjo
įtilpti.
Chicagos policijos viršinin vo nepaprastai svarbi, nes ji ne tik Afrikos pasidalinimų išs
geležinkelių aukos, kasyklų,
gijos rankvedį; ir jis pirmasis
leistus, ir laikydama juos pa
Didžiausias
piečius
bazilikos
ko Collins biuletine No. b* prendė, bet kartu padėjo tvirtus pagrindus busimai Antantai
dirbtuvių ir kitos. Galybe
pavartojo bendrojo mokymo
žangos kliūtimi, atskiria nuo
prišakyje buvo užsikimšęs de žmonių metai į metus žųsta,
štai kokių patarimų'duodama tarp anglų, francuzų ir net rusų. Oi ši Antanta nugalėjo vo
metodų — metodų vartojamų
kitų/ žiauriai su jais apsiei
miesto gyventojams:
x
kiečius ir, nemanydama, privedė Europų prie to, kad milionai i dabar viešose ir privatėse mo- šimtimis tūkstančių žmonių. bet priemonių labai mažai iš
na ir skiria juos greitesniam
randama ir vartojama, kad
Kanonizavimo Apeigos.
Įstatymais pramatoma ka žmonių įgyjo laisvės. §ia gražia proga pasinaudojo ir du j kyklose/kuriose auklėtiniai to
išmirimui.
1 f
lėjimo bausmė visiems tiems, trečdaliu mūsų žemių, sudariusių Lietuvos Respublikų, kai- Į paties • skyriaus mokomi visi Kanonizavimo apeigos yra į s u ,a -i k» * • *
Siame atsitikime finansinė kurie grasina ka^nors kūniš po etapų į busimų suvienytų Lietuvų su sostine Vilniuje.
labai ilgos. Jos ^LAIAKZ*
prasidėjo l y h tas nereikalingas
bendrai, vietoje po vienų.
žudynes.
našta nepalengvėja, piliečiai kai pažeisti arba savastims
aštuntų
valandų
ryto
ir.
bai
DABARTINIS KARAS.
Šv. Jonas yra įsteigėjas
turi mokėti tani tikslui taksas nuostolių padaryti, taipat jei
gėsi antrų po pietų. Bazilikos Gal kuomet jnors Amerika
Nuo 1904 m. prasidėjo įvairios konferencijos ir konven pradžios mokyklos, tikroje
ir prityrimas parodė, kad val neteisingai grųsina patraukti
angos buvo išpuoštos bran įpras branginti žmogaus gy
cijos, kurios visiškai apkarpė Marokko nepriklausomybę. Be to žodžio prasmėje, ir kitokių
stybės ar miesto vargšų glo teisman arba išvilkimų, aikš
giomis raudonos spalvos dra vastį. Bet dar negreit tas įveik visas Marokkas pateko Francijos globon, o mažutė juos- įvairių aukštesnių, speciališbojimas daug brangiau atsiei tėn kokio - nors neregulariŠperijomis, šimtai švelniausio vyks. Nes negreit sudribs vie
7"
kūmo
mokyklų.
Jis
pirmas
na, mažiau teisingumo paro kumo ar nepavykimų tikslu rankiai turėtų imtis/
stiklo kandelabrai su dvide špataujančio dolerio galybė.
Tos rųšies apgavikų nerei
pradėjo vartoti sekmadieni šimts penkiais tūkstančiais
doma ir ne taip sėkmingai at išgauti nuo to ar kito asmens
Nei vienas Chicagos miesto kia klausyti, neduoti jiems
liekama, negu vienuolių glo pinigų arba šiaip kokio turto. .pilietis neprivalo leisti, kad jokių^ pinigų ir apie tai tuo- nės mokyklas. Jis, ištikrųjų, elektrinių šviesų kabojo pa VIENAS &USAS NUŠAUTAS
bojimas. O kitas dalykas - Dėlto, kiekvienas k asmuo, nuo jo pinigai grasinimais ir jaus painformuoti policijos yra įvairių mokyklų tėvas.
lubėse.
Jo įsteigtoji vienuolinė Kon
tai istorija liudija, kad, kuo kurs buvo ar yra tos rųšies varu butų imami.
Bazilikoje prie papos alto
viršininko ofisų.
MASiKVA, gegužės 26. —
gregacija
turi
dabar
apie
18,l
met žmonės pasidaro užšalę'grasinimų" auka, privalo tuo
riaus keturiuose kampuose Gauta žinių, kad arti fTirasKiekvienas pilietis prIva oį Kiekvienam reikalfc, kiekir kieti apsiėjime su seneliais: jaus apie tai painformuoti pranėštį policijos viršininko vienam atsitikime ir kiekvie- 000 narių - brolių, kurie j - buvo pritaisyti platintojai i r j p o l i o r m m m a i s k e r s a i D n i e _
vairiose pasaulio šalyse veda didintojai garso. Visa, kų š v . |
ir nelaimingais, tudmet jau! policijos viršininko ofisų,
ofisan per telefonų, laišku, nu laiku galite kreiptis poli
stro upės į R u s y o s pugę ė.
yra beveik pribrendęs laikas
Visos tos rųšies informaci- arba asmeniškai, jei pas jį na cijos viršininko oflsan. Nes 1,531 mokyklų.
Tėvas kalbėjo prie altoriaus, mę šaudyti. Vienas rusas nu
tautos žlugimo ir sunaikini-1 jos prireikus bus laikomos muose lankosi koki agentai policijos departamentas kiek
Kokių naudų jų darbas at-*buvo girdėti ir tolimiausiuose šautas, gi du sužeista.
mo, kaip įvyko su senovės Į kuodidžiausioj paslapty, ne- siųlydarni pirkti * * akcijas'',vienam nori eiti pagelbon, nešė, liudija daugybė garsių bazilikos kampuose. Taigi
graikų iš rymiečių tautomis, žiūrint to, ar auka butų koks nesančias "didelį pelnų". Nes kuri kam yra reikalinga. Šia- ir žymių žmonių, kurie išėjo nors kas nematė pačių apeiTiesa, didžiausiu pasinau- vyras, ar moteriškė ir nepai- tos rųšies agentai, kurie žada me klausime negali but jokio pasaulin su nuo. jų gantu iš gų, tai vis gi girdėjo nors ap- SKAITYKITE IR PLATIN Į*
dotoju iš Organizuotos Kata-isant kokių priemonių juod- didelį pelnų, yra apgavikai. Į svyravimo.
I auklėjimu.
eigų žodžius.
KITE "DRAUGĄ" -

D R A U G A S

likų Labdarybės yra Chicagos
miestas. Mes katalikai galime
didžiuotis tuo, kų padarėme jo
piliečiams, kurių nelaimin
giausius mes ištraukėme iš
vargo pančių. Mes jaučiame,
kad daug pridėjome prie šio
miesto gerbūvio aprūpindami
tūkstančius šeimynų.
Del dalyvumo pasauliečių
šiame metiniame atsišaukime
ir jų artimo susipažinimo su
mūsų gailestingumo darbu,
mes pagelbėjome
padidinti
Katalikų žmonių pasitikėjimų,
o mūsų kaimynų pagarbų mū
sų Bažnyčiai ir jos kilniam
darbui šiame mieste.
Kristus prižadėjo savo at
lyginimų už gailestingų darbą, nors meilė ir nevisuomet
pasiektų verčiausių: "Kų pa
darėte vienam tų mažutėlių
mano brolhj, padarėte tai
Man". Taipat yra ir grynai
žmogiškas pasitenkinimas, ži
nant, kad gailestingumas pa
siekia vertus ir ekonomiškai
yra daromas.
Kur galima geriau atlikti
gailestingumo darbų, negu per
Katalikų Labdarybę, kuri tu
ri tam darbui visų liuosnorių
darbininkų armijų, pasaulinių
ir* vienuolių, besistengiančių
dirbti labiau del amžino atly
ginimo, negu del algos ir ku
rioje tik 7 ir pusė cento nuo
kiekvieno sukolektuoto dole
rio eina padengimui kolektavimo ir administravimo iš
laidų.
Be svyravimo, bet tikriau
su visu pasitikėjimu krei
piuosi šiandien į Jus sudaryti
mūsų Katalikų
Labdarybei
fondų, kad vėl visus metus
galėtų dirbti gailestingumo
darbų.

FRANCIJA IR MAROKKAS.
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Antradienis, Geguž. 26, 1925.
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; Phone Roosevelt
Rooseve 7795
ir pamokslą pasakęs, gerb.
les tuomet nevien, žymesnės klebonas skubinasi su dvasiš Vidurių užkietėjimas tai pa
Gydytojas, ChirurgaJ. Obs2s
kolonijos, lietuvis bet ir sve ka pagelba už kelias dešimt vojus kūdikiams. Prašalinkit
Sf 5; .If681^"11 ATe - °° r - * * St.
tetrikas
ir
Specijahstas
Specialiai Gydau BumaUzma.
timtaučių pavydėti.
mylių pas kleboną kaimyną tą pavojų su pase arbatinio
Vai.: Nflo 9 V. ryte iki l v. p. p.
Elektroterapas.
Nuo S v, vak, iki 9 vai. vak.
Ne juokais susiofffaniiavę.
ANed.: Nuo 9 vai. ryte iki 1 v. p. p
G r e t a g i o i ie tuviai yra susi- (New Haven). Iš ten po pa šaukštuko Dr. Oaldwells
IŠIMA TONSILUS • • • • • » • m ^ » » • » • • . » » • • • • » , • • » SJ
1) — Be m nrfnimo,
Porai dienų teko apsistoti organizavę - susispietę į į- maldų grįžta ir dalyvaują
Šyrup Pepsin
%)—Be peilis ii be skausme,
IK^— » * » » » » » » » ^ » » ^ » » Į » » <
••.•^11
S)—Be kraujo,
-.
poezijos
pilname,
kiek vairiausias dr-jas, štai kaiku- gausiame visų dr-jų bendrame
A)—Be jokiu im> 9jans hveikatui,
*
5)—PjM-Umtai nereikia *ir*t». guli \
uginant kūdikius nereikia daug
'
tuoj valgyti, ir gali eiti į darbą
kiek kalnuotame ir kalnais rhj pavadinimai: 1) šv. Juo susirinkime. Čia kalba, orga
patirimo,
kad supratus, jog
PAGYDO: " ( J a U i £ o W (akmenis t a l Ofisas 8801 S. Kėdele Ave. Phone
^J'J* ) lC akmeni* šlapumo, puitlej be
liekanos 18 kūno siste
apsuptame Waterbury ir pri zapo, 2) Jono; 3) Kazimiero, nizuoja, planuoja ir tt. Pava mos maisto
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak.
•p«racU<»>
su
tam
tikromis
mokslitu,ri but tuojau*, prašalintos, to
Skomu
priemonėmis
beJ
vaistais.
Rezidencija 8*150 W. 63 S t Phone
inteligentiška motina ir daboja,
sižiūrėti į vietos šv. Juozapo 4) Agotos, 5) Jurgio, 6) O sary vėlei mitingas ~ Kauno dėl
Apkurtintiems sugražina girdėjime.
Prospect 0810. Valandos iki 10
kad kūdikio pilvas butų liuosas.
Gydo visokias ligas pasekmingai, ir Jei,
ryto, 7 iki 8:80 vakare.
yra
reikalas
daro
operacija?.
par. lietuvių veikimą. K a d r n o s > 7 ) Stanislovo, 8) Juozą- šv. Kazim. ftr-jos. Čia gerb. Kūdikystės dienose reikalinga liuoProfesionali putaruavbna telkia save
ofise
Ufrf
du arba tris kartus j
eia žmonės susipratę ir tiky po broliją, 9) Marijos, 10) klebonas susirinkimą atidaro, suoti vidurius
2 4 valandas, o vaikystės dienose —
1411 So. 50 A ve. Cicero, d . j
bos ir tautos žvilgsniu — ryš Marijos vaikelių, 11) Jėzaus žmones ragina šviestis, skai vieną, arba du kartu. Jeigu viduriai
Ofisai atidarytas: Kasdien nuo % Tai. '
liuosuojami rečiau, negu tiek kartu, *
po pi et iki 0 vai. vakare.
Ofino Tel. Boulevard f € M
kiai rodo esamos prie liet. vardo du skyrių, 12) Nepar- tyti knygas, rašytis į šv. Ra tai ant kūnelio pasirodys skauduliai,
Nedaliomis Ir seredomis otium
utda
Keaid. Tel. Dreiel 0181
rytas.
liežuvėlis bus aptrauktas, kvapas at
parapijos įstaigos ir įvairios stojančios Pagalbos šv. M.zim. Dr-ją ir po to maloniai siduos ir kūdiki? bus neramus. Kaip
, tik tokius apsireiškimus pamatai, tuojaus neatidėliojant duok puse arbaDn.A.A. ROTH
dr-jos. Šios parapijos savastis P. 13) Šv. Juozapo mokyk l l i a n p a v e d a b a l S ą . J i p o m a - i t l U l o šaukštuko Dr. Caldwell'a Syrup Pepsin ir po keli* valandų tie apsi
RUSAS GYDYTOJAS I R
reiškimai prasisalins.
apima didį plotą žemės ant los alumnų, 14) Gyvojo rožan no prakalbos vėlei draug su
CHIRURGAS
Tai yra vidurių liupsuotojas labai tinkamas šeimynos reikalams, nes jis vei
Specialistas Moteriško, Vyrišku
kurios, neskaitant Bažnyčios čiaus, 15) tretininkų, 16) a- spaudos skyriaus valdyba i- kia lengvai, be skausmų, labai malonus imti ir neturi savyje svaigalų bei
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
I i
R U S I J O S
narkotikų. Duok pusę arba pilną šaukštuką, atsižvelgiant į kūdikio amžių,
su klebonija, tilpsta kiti na- į paštalystes maldos, 17) L. B.masi užrašyneti į šv. Kazim. nuo vidurių užkietėjimo, raugčiojimo, apetito praradimo, vidurių išpūtimo,
Gerai lietuviams žinomas per 16
Oiisas 3 1 0 3 S. Halsted St
nuo perlalimo ir saldo krėtimo. Jųs - • •
-. - _- -,
-.:
SJB_
metų
kaipo
patyrea
gslftojas,
dr-jos
narius.
Štai
tų
pravar
pamatysit, kad kūdikis miegos b<
mai su įstaigomis, būtent: l ) ! t £ Susiv* Amerikoje 11 ir 91
chirurgas Ir akušeris.
Kampas 31st Str.
KUPONAS VILKOS BONKOS
vartetftmo svaiginančių vaistų.
* mokykla, kurioje 1100 vaiku- kuopos, 18) Rūtos, 19) liet. dės, kurie per minėtą mitingą
IŠBANDYMUI DYKAI
Val.^ 1—i po plet. 7—8 vak. Ned.
Gydo staigias Ir chroniškas ligas
v rtokit
ir Šventadieniais 10—12 d.
vyrų,
moterų
ir
vaikų
pagal
nau
Yra
daug
žmonių,
kurie
visuomet
ar
i
s
m
L
K
v
d
n
m
i
i
ŠV
K
a
z
i
m
*
Ji
aau
ir
duokit
užaugusiai
čių mokina seserįs; 2) Šv. t y y č i ų k u o p ą j 2 0) Liet jauninorėtų pirmiau
išbandyti, negu
jausius
metoatis
X-Ray
Ir
kitokius
jsirasyaami
sv. ivaziiu. Wimų,
bus mažiau
sustrišlikimų
nuo darbo
m y n a maliau
i ; ^ U om*t
Lai jie iškerpa šį kuponą,
elektros prietaisus.
Juozapo prieglauda vaikam?; kaičių, 21) Algirdo, 22) Keis- ar
Dr-jos
narius ar} užsakydami
Slokyklos. Kuomet jus pattrsit, kaipir pirkti.
prisega savo vardą ir adresą ir
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
3) namai, kuriame tilpsta vy tučio, 23) Aido, 24) Moterų Lietuvoje spausdinamus laik Dr. CaldweH's Syrup Pepsin veikia pasiunčia i
18th
St., netoli Morgan St.
ant jūsų, tuomet jųs mesite visas pi
Namų Telefonas Yards 1444
PEPSIN
8
Y
B
U
P
COMPANY
' i.
čių klubas, jų knygynas ir apšvietos klubas, 25) Pilnųjų raščius įmokėjo:
lės, pauderiu* ir, kendes. šitokia gy
VALANDOS:
^
u
p
10—12
pietų
Ofiso Tel. Boulevard 5012
MonUceUo, UI.
duolė, kurois parduodama suvirs 10
Ir
niio
6
Iki
t
:
10
vai.
vakare.
o aplaikys dykai ponką Dr. Caldspaustuvė. Po mokykla yra blaivininkų, 26) Darbininkų
DR A. J. BERTASH
N. N. $50; Jonas Mockus milionų bonkų kas metai, privalo tu well*8
Dienomis:
Canal
Syrup Pepsin paitu. Štampą
rėt viršenybę ant kitų. Mes Ją gal i t i So. Halsted St.
svetainė su scena. Parapijos sąjungos kuopa, 27) Moterų $35; Kazys Pranulis $5.
Telefonai:
9110. Nakti
ranr\iojame arba pinigus augrąlinam. nereikalinga. Visiškai dykai.
JOao
valandos nuo 1 iki 2 pa
Drexel 0 950
turtas siekia arti $350,000. sąjungos kuopa, 28) Spaudos
pietų
ir 6 Iki 2 vakare
Po $2.00: M. Griškauskie> Su pagarba
Boulevard 4136
niuos
ir
tt.
Žmonės
iš
apielinKadangi į esamą parap. mo dr-ja, 29) Liet. Amerikos klu ne, B. Karpavičius, Petr. Kuz
3235 South Halsted St.
Kuzi.
St.
Pavilanis,
jkiij
kolonijų
žada
atvykti
tankyklą netilpsta visi lietuviu bas, 30) Moterį} pagelbos klu minskas, J . Dobilaitis, J . K»z :
! Val.: 9—10 A M. Ir po 8 v. vak
Šv. Kazim. Dr-jos
piknikam
\
vaikai ir apie 700 priversta bas, 31) 48 Green str. klubas, lauskas, P. Petraitienė, O. J.
ariafcMafcrisn/Viy1 •
7===
įgaliotinis Amerikoje.
Šv. Cecilijos choras turėjo '
P H l SICLAN A SURGEOI
lankyti svetimtaučių mokyk 32) Kauno šv. Kazim. dr-jos Povilenskiene, J . Jokubaus207 York Street,
X —«• Spinduliai
išvažiavimą. Turėta daug sma
las, tai parapijiečiai ryžosi spaudos skyrius ir k.
Office: 2201 W. 22nd Si.
kai, J. Jaroševit'ia, P. (Jlode- Brooklyn, N. Y.
gumo tyrame ore. L. Vyčiai ir
I Oor. b. Leaviu St. Tel. Canal 4129
pastatyti kitą su visais patoGYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Svetainėje yra lietuviškų ir nis, Pr. Ragickas, A. Rama
Residence: 2114 W. 42nd St.
gi pienuoja tą patį padaryti
1442
So.
Western
Ave.
TeL Lafayette 4444
gumais mokyklą ir svetaine, j j§ Lietuvos persiųsdintų kny- nauskas, K. S. Pasaitis, K.
Bours
: 1-4 & 7-8 P. M.
trumpoj ateity.
Telef. Lafayette 4148
1
#
Sun.
10-12 Itoon
Sis naujas rūmas atseis per i g ų parduotuvė, kurią sumaniai Sakalauskas.
Vietinis.
$200,000. Naujoji svetainė tu- v e d a p. Marčiukaitis. Knygas
Po $1.00: V. Lukminas, P .
rės moderniškai įtaisytą sce žmonės perka ir mėgsta skai Kuzminskas, J . Šipenas, M.
Kaip visuomet taip ir pas
Telefonas Boulevard 1030
ną. Į svetainę tilps arti 1,500 tyti.
Auseniute, K. Karinas, J . Ča- taruoju laiku Schenectad 'o
Perkėlė savo ofisą po numerio
žmonių. Šio naujo rūmo sienos
Nors kiekviena įstaiga turi ponis, J. Behesevičius, J . Pra lietuviai su kleb. kun. M. F .
4408 SO. ASHLAND AVENUE
4729 S. Ashland Ave.
jau gerokai pašokėję nuo pa savo vedėja, nors kiekviena nulis, Blažukaite, Dvileokiutė, Daumantu priešaky atlieka di
Chlcago, lil.
Sekmadieni,
geg.
24
d.,
SPECIJALISTAS
matų augštyn ir kai rūmas dr-ja turi pirmininką, bet kaPovilenskis, Balevičlus, Bale- delius darbus Bažnyčios ir
Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 p o
plet iki 3 po piet, 6:30 vak. iki
Roselande
Visų
ŠV.
par.
bažDiiorą, Motern ir Vyro tilgų
bus užbaigtas - įrengtas, ga- dangi įstaigos ir dr-jos ran vičienė, B. Buškus, K. Mali Tautos labui. S. L. B. K. A.
20 vak.
V*l.: ryto nuo 10—12 nuo 1—4
n^6ioje
prasidėjo
40
vai.
at
> pietų: nuo 7.—8; 31
vakare
245 kp. vėliava pašventinta.
dasi rybose šv. Juozapo para nauskas, Balčius.
S
•dėliomla:
l
t
iki
12.
Visa tai turėdamas omeny Šv. Antano stovylą įsteigta. laidai. Pirmą dienų atsilankė
ADVOKATAI:
pijos, o parap. klebonas yra
Mldway 2880
į
atlaidus,
daug
žmonių.
La
gerb. kun. J . Valantiejus, tai je reiškiu didžiausios mano pa Naujas pijanas salen nupirk
bai įspūdingų pamokslų gasareikia nusistebėti gerb. kle dėkos gerb. klebonui kun. J . tas ir eilė kitų darbų jau at
Tc*. Oanal 0151 vak. Prospect 8050
kė*
kun.
kan.
P.
Maciejauskas.
bono pasišventimu ir energija, Valantiejui ir spaudos sky likta. Schenectad'o Lietuvių
Daugelis parapijonų eina prie
Lietuvis Advokatas
I
kurs rūpinasi, kad viskas ei riaus valdybai už pagelba duosnumą sunku bus kitoms
1707 Weet 47th St.
Assistant State's Attorney
šv. sakramentu. Šiandien at
Uctanįi
Gydytoja*
I
Valandos
nno 8 iki 12 dieną, nuo
spaudos
platinimo
darbe,
gi
kolonijoms
sumušti.
r
tu sklandžiai ir butų tvarka
69 W. Wast>ington St.. R. 1310
8
Iki
8
vai.
vak. Vedeliomis nno
Ohirorgmi
laidų užbaiga. Po pamaldų
Telephone l>earboru 8946
ir vienybė. Jis greta ganytoja- visiems spaudos rėmėjams di Girdėt kun. M. F . Dauman
8
Iki
2
vaL p o pietų.
l t l l Oo. Halsted 84.
Vakarais: 2151 West 22 St.
bažnyčioje
kan.
Maciejauskas
ResidencUa 4400 S. Artesian Ave.
tas jau baigia ruošti klesą
vimo su visu atsidavimu dir dį lietuvišką "ačiū".
Telephone Roosevelt 9090
l t iki 12 ryte: 1 iki t
Namu Telefonas RepnbUc 9600
Prie šios progos negaliu už prie pirmos Komunijos. Prie turės prakalbas par. svetainė Valandos:
ba žmonių kultūrinimo darbą,
O* pietų; * lkl 0 vakare.
Dr. A.}. KARALIUS
je.
^
I
dalyvaudamas įvairiuose dr- tylėti to fakto, kad Waterbu- to karščiams užėjus šv. Kry
(BeL boulevard 2180
X " L a i v o " piknikas įvyk
ry 'o lietuviai, rūpindamies žiaus parapija rengia pirmu
Lietuvis Gydytojas
sta
Liepos
12
dienų,
National
savo ir savo šeimos gerove, tinį pikniką ' * Decoration •'
STAI JŪSŲ LAIME
3303 South Morgan Street
Grove. Gražus dideli pikniko
ISmoklname Angly Kalbos, Lietu
Gklcago, DX
greta prigulėjimo prie įvairių j dienoj gegužes 30 d. Myčkausvių kalbos, Aritmetikos, Gramati
ADVOKATAS
kos, Knygvedystės, Stenografijos,
pašalpinių liet. dr-jų, yra A
i
127 N. Dearboro St. Room 1117
LleuiTis Aklų Specialistas
ir kitų mokslų. Mūsų mokyklos
ir išstatyti krautuvių ir bizTelef. State 7521
merik. apdraudos dr-jose ap-Įsas pelnas to pikniko eis už
nauja sistema stebėtinai greitai
nio ofisų languose.
užbaigiama pradini mokslą į devy
Vakarais ir nedėlios rytą:
sidraudę
sumoje
apie
$3,000,\
laikymui
Lietuvių
parapijos.
nis mėnesius; augštesnį į dvyliką
Gydytojas ir Chirurgas
X Šv. Kazimiero Akademi
3335 So. Halsted St.
1 mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
000
(tris
milijonai).
Graži
tai
Bus
šokiai,
skanių
gSrimų
ir
[
kykloje jau tūkstančiai lietuvių
4631 So* Ashland Ave.
Telefonas Yards 0141
jas
mokslo
metai
baigiasi
16
įgijo mokslus. — šiandie Jie yra suma!
* "I I
Turėk
švarias.
Sveikas
akis
valgių.
Jaunimas
žais,
lenktiTel Yards 0994
laimingi! č i a kiekvieną
žmogų
Bylos visiose teismuose — Ab
birželio.
Užbaigimo
aktui
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
kad ir silpniausio proto padaroma
straktai. — Ingaliojimai — Pas
jei t i r i aklų uždegimą, jeigu akys
Valandos:
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
rengiama
graži programa. auvarge,
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.
#Į<ta«h
skaudžios
arba
kite šiandien pasikalbėti apie mok
Nuo 10 iki 12 piet.
SIMPATIŠKAS — MANDAGUS — GERESNIS IR Tarp kitko bus vaidinama įs
slo sąlygas, tas jums nieko ne
kainuos.
Akiniai | 6 ir augščiau
Nuo 2 iki 3 po piet.
PIGESNIS UŽ KITŲ PATARNAVIMAS
pūdinga
drama
"Magnificat".
Amerikos Lietuvių Mokykla
Valandos nuo 1 Iki 9 vakarą į
Nuo 7 iki 9 vakare.
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas
Nsdėllomis nuo 10 iki. 1
A. A. O L I S
I^fesionalai, biznieriai gar 3333 South Halsted Street
3106 S. Halsted SI., Chlcago, III.
Nedėl nuo 10 iki 12 piet
j
ADVOKATAS
sinkite savo biznius dienrašti
L_4—
r-sgj*^ , -mm^
11 S. La Salle st. Room 2001
TeL Boulevard 3888
•'Draugė".

Dr, A, Račkus DR. K. P. IVMIGZOLL M.D,

WATERBURY, UONN.

DR, BENEDICT ARON
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DR. S. BIEZiS

DR. A. L RUTKAUSKAS
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DR. CHARLES SEGAL
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John Bagdziunas Bordan

Dr Mary a
Dowiat-Sass

DR. P. L ZALATORIS

K . JURGELIONIS
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Dr. Maurice Kahn
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EUDEIKIAI

' Tel. Randolph 1034 Vai. n u o 8-5
VAKARAIS:
3241 S. Halsted S t. Tel. Yards 0062
7 iki » v. v. apart PancdėUo ir
Pėtnyčios

W T"

~

i

Vienatinė Lietuviška Aptieka
Šioje Apiellnkėje

Registruotas Aptlekorhis
Ir Savininkas

Tel. Yards 1741 ir 4040
v SKYRIUS
SKYRIUS:
4447 So. Fairtteld Avė.
4904 W. 141h Str., Cicero
Tel. Lafayette 0727
Tel. Cicero 8094

2346 VVest 69th Street
Arti Western Ave.
Phone Republic 5877—5831
CHICAGO, "1LL.

Ofisas DidmiestyJ

-

I

tprtrsinrr* YsyoTiryoTs^yyro-o^ya^^

CHAS.K.

Telefonas Centrai 6390
Telefonas Yards 4681

Vakarais 3223 S. Halsted St.

JOHN lUNSaAS ]
LTETTJVI8 ADVOKATAS
2221 \V. 22nd St. arti L**ritt S t
Telefonas Oanal 2552
Valandos: 9 ryto Iki 9 Takaro. 8 e redoj ir Pėtnyčioj nuo f r. iki €
v. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba vtaakiua Doku
mentus, perkant arba
parduo
dant Lotus, Namus, Farmaa ir
Bisniua Skolina PinUrus ant pir
mo morgičlaus lengvomis išlygo- •
mis.
—«

Didysis Ofisas:

Dr. J. P. Poška
\

4 6 0 5 - 0 7 S. Henmitage Ave.

ADV 0 K A T Ą S

Kambaris 530

VEDĖJAI

|F. A. R A K A Si

V. W. RUTKAUSKAS
29 South La Salle Street

PAGRABŲ

|Marquette Pharmacyj

Didžiauses Ir geriauses siuvejei
ant West Sidea.
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių w4r
materiju del vyru ir moterų.
<^jfe
KIQ
NAUJAUSOS MADOS SIUTU

g

Visokiu Blyfu

Padarau ant užsakimo greitai ir gerai
Kainos visiem* prieinamos.
Kreipkitės pas mane del ^ero patarna- %
vimo. Taipsri
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
0HAS. K. VUOSAITIS
Lietuviu Kraučius
5 2337 So. Leavitt St.
Ohicago, m .
TeL Roosevelt 8982

8

1

S. 0. LACHAWICZ
Lietuvis

National Health Clinic
1657 West »Iadlson St.
Kampas * Paulina gt.
Valandos nuo 10 iki S vai. vakare
Nedėlioj 10 iki 1

m

Tel. Ganai 1271 '
219*

ms»

;•• i ,

CHIRURGAS
8837 South Morgan Street
Valandos: 9—12 i i ryto.
i
Vakarais nuo 7 iki 8
CICERO OFISAS:
1242 South 49th Aveniu
Telef. Cicero 4678
(i ,Valaia4.: I—1:88 v. v. k a s d i e n , !
UtarniEkais Ir pėtnyčioms nuo 2 J
iki 9 vai. vak.

Graborius

2014 W. 23rd Place
Chlcago, 111.
Patarnauja laido-j
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o
mano
darbu busite Užga
nėdinti.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių
Nereikia daktarui mokėti
AR JŲS ESAT IŠSIGYDĖ NUO
UiSflSENĖJUSIŲ LIGŲ
Specialistai kraujo ligų
Kraujo ir Šlapumo egzaminacija
t i k t a i 91.
Ligoniai moka tiktai už serumus,
Čepus ir gyduoles
Mūsų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai
moksliniu būdu
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
sle, nenatūralius nubėgjlmns, silp
numą, purvingumą, reumatizmą ir
visas chroniSkas ligas.
Kalbame lietuviškai

GYDYTOJAS

~

r„ •
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P
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AUDITORIUM CAFE
AND

Gera Vieta Pavalgyti
Lietuviškų
ir
Amerikoniškų S
[valgių ktUT gražiu Ir
švariugispeclali lietuviški pietus papras S
[toms kainomis nuo 11:30 ryto
[iki 2:00 po p l e t

P. A. PALLULIS
Savininkas

3200-02 So. Halsted Street
TeL Boulevard 5788
Atdara Dieną ir JTalItt
. |
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

DR. VAITUSH, 0 . D.

Lietuvis Aklų Spectalista*.
, Palengvins akių Įtempimą, k a s
yra priežastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, aptemimo, nervuotumo, skaudančius Ir uždegusius
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, namiego. Ir taip toliaus, be
**•
•.
«
»^—j——įi
vaistų arba skausmo. Nepatvirti
na nei akių medikalls mokslas.
1Z
—
Visuose
atsitikimuose
daromas
egzaminas elektra parodantis m a 
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias Ilgas arba nenormali pa
dėjimą, sl)pnybę
muskulinių akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
se. Nauji stiklai Įdedami 1 rėmus,
Specialistas kraujo, odos, chroniš
jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo
numerio U recepto duoto visletn*
ka ir slaptų ligų
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
Gydo su pagelba naujausių
sų atsitikimų Netikros akys pri
metodų X-Ray Spinduliai
taikytos, Specialę atydą atkreip
Olisąs 1800 So, Ashland Ave. ant
iamą palengvinimui visų nervų
'. ligų. kurios paeina nuo erzinimo
viršaus Ashland State Banką
svarbia nervų ir smegenų vidurių,
Telefonas Canal 0464
paeinančių nuo nepataisytų aklų
Valandos ?:©0 iki 4:30 ir 8 iki 16.
Įtempimą, kuomet geras pririnklNedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po plet
mas ir nešiojimas akinių paleng
lujiuuui
vins padėjimą.
Talpi& i u m ų p e u e n g REZIDENCIJA:
matantiems ną. Taipgi arti Ir toU
tyda atkreipipagelbėta. Speciali a4201 South Richmond 8L
)ta j mokyklos valkus.
TeL Lafayette 8878
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomls nuo 9 iki 1 po platų

FRANCUZIŠKAS
DAKTARAS

1

i

AKUTEI 84 I R AUG1&AU
mbJ

DR. J, W, BEAUDETTE

3

&ptra$t^*, Geguž. 36, 1925.
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PARSTDUOTJA Fotografijos studio
,
Bagdonas, kaipo vakaro ve r~Pagražinkite savo namus savo
gerai išdirbta. Randasi teatro name.
dėjas, perstatė kalbėti seną šeimynos gražiais paveikslais, ku Karštu vandeniu apšildoma. Leasa
rie atrodo kaip tik gyvi. O kur
galima gaut ant 5 metų. Priežastis
p. Šimulio draugą ir jo san- tokius fali gauti? Tai
pardavimo turų kita studija kitam
mieste
priverstas viena parduot. Ge
darbininką A. Petruij. Šis pa
r s proga lietuviui.
reiškė, kad visų kuopos Vyčių
VICTORIA PHOTO STUDIO
širdys yra sykiu su p. Šimu
Savininkas J. Prakaitis
liu; ir visų vardu įteikė gra
3526 Main Street
APIPLĖŠTAS TEATRAS. žią
3202 S. HALSTED ST.
Indiana Harbor, Indiana
dovaną.
Nepamirškite
atneštie
senut
PARDAVIMUI
Viena panelė iš "VVest Pull- paveikslus aš perdarau kaip lik
Plėšiku apiplėštas Peoples
gyvus, iŠ senų nupentinu su alie
arba
mano padainavo savo kompo jais.
teatras, 1620 AVest 47 st.
J. J. STANKUS
zicijos dainelę su nuoširdžiais
MAINYMUI
Vakar pirm pietų du plėši
3202
S.
HALSTED
ST.
PARDAVIMUI 4 kamb.
linkėjimais.
Tel.
Boulevard
3302
kai užpuolė teatro ofise. Ten
rakandai už $85. Rakandai
Da kalbėjo kun. Vaitukai irbus perkraustyti į bile kokia
rasti darbininkai sustatyti
tis, Benaitis ir ant galo pats
vietą pirkėjui. Atsišaukite
4 pagyvenimų mūrinis na
prie sienos, gi kasiefė, Miss
p. Šimulis. Jis nuoširdžiai dė Tel. Canal 2655
1636 N. Lincoln Street
mas aukštas cimentuotas beisBertha!Swinarski, 21 n\, 2709 kojo uždovanas ir už atsilan
C. J.
P A N S I R N A
Užpakalinį name ant 2 lubų mentas. Kaina $6,500.
Fotografas
W. 47 st., priversta atidaryti kymą vakarėlin. Jis pabrėžė,
2-ju pagyvenimų medinis na
PANSIRNA STCDIO
mas
o ir 7 kambariai. Visi j Tolumas nedaro skirtumo
"seifą."
kad tokis atjautimas priduos
Saukiamas, važiuoja I visas
taisvmai. Kaina $5,500. Ma
mieste dalis. l t O i S. Halsted St.
Plėšikams teko $2,800.
žas jmokėjimas.
jam jėgų visuomet darbuotis.
"^ » « « * 2 Č S 5 ^TZ—I
2-jų flatų naujas mūrinis na
Papartis.
PRANEŠIMAS.
PARDAVIMUI Dekcatessen'm
Visi
mas
n «*6 ir 6 kambariai.
*1Z
......
B ""VTi su dideliu štoku. Gera vieta.
aisymai.
Kaina
$13,000.
MARQUETTE PARK.
andasi ant Union Ave: ne
"~
~
Geras bisnis. Pigiai parsiduo
Humboldt
Parko Lietuvių
toli 31-mos.
da. Atsišaukite:
P. Kliubo mėnesinis susirin Vyčių Vakarėlis. - Vyčų
2-jų pajcyvenimų bissniavas
Slaptos | Užkrečiamos
5625
Wentworth
Ave.
kimas įvyks Pštnyčioje 29 die Vardo Klausimas. Tymas.
namas. Randasi ant 32-ros ir
Ligos
Ligos
Halsted St. Įmokėt $3,000 ki
ną gegužės 7:30 vai. vakare
Gegužio 23 d. Marąuette Gydomos g l a u s i u ir paaekmlntus kaip renda.
•
glausiu metodu
3310 Evergreen Ave., Chica- Parke įvyko Lietuvos Vyčių
4 pagyvenimų mūrinis na
Nauji Araphenamine ir Lueaclde
mas po 4 kambarius. Visi įtai
go, UI. Visi nariai dalyvau- 112 kp. reguliaris susirinki
dymo tų ll*u, t
symai. Įmokėt $3,500. Namas
kit. Turime svarbių dalykų mas. Lauke buvo gražu, oras
jis galėjo atrandasi ant 33-čios netoli AuUŽLAIKAU GELEŽINIU
gydymal
yra
apkalbėti.
burn Ave.
šiltas ir malonus; vienok ant
geriausi ir ti
DAIKTU:
2-jų pagyvenimų namas po
A. Walskis. rast.
kriausi* išgy
susirinkimo atvyko didelis
4 kambarius. Įmoket $500 ki
Malevų tr kitų reikalingų daiktų
dymas
nuo
prie
namų.
Geriausios
maJevos
tus kaip renda.
ir gražus būrys vyčių.
kraujo
sulrta i žemiausias kalnas.
Kviečiu
PRANEŠIMAS.
mij ir Sifilio.
vietinius lietuvius atsilankyti, o aS
Kuopos Naujų Narių Pa
sutelksiu
teisinga
patarnavimų.
Del labai di
gerbimo Vakarėlio komisija
delio skaičiaus
Labdarybės Centro Direkto išdavė raportą. Matyt, kad
2 pagyvenimų mūrinis na
atsilankymo
mas po 6 ir 6 kamb. Visi įtai
rių susirinkimas įvyks Antra viskas puikiai klojasi ir va
; ligonių
pas
symai. Kaina $8,500. Įmokėt
Dr 11. M. Ross
r>r. Ross gy
dienį gegužės 26 d. 8 vai. va karėlis žada būti vienas iš to
2805 West 63rd Str. $2,500.
135 S. Dearboro St į piginti kalnas
I
kare, Aušros Vartų par. svet. kių, kokius vyčiai negreitai
-Lš
Z-jų flatų mūrinis namas po
nųo
6
ir 6 kamb. Visi vgliausios
Visi Direktoriai teikitės at užmiršta. Tan vakarėlin yra
$ 1 2 OO
mados įtaisymai. Kaina $9,vykti.
ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1A1 500 mažas jmokėjimas.
IKI
kviečiami ir visų kitų kuopų
2 pagyvenimų medinis na
Valdyba.
$500
vytės ir vyčiai. Minėtas pomas 6 ir 6 kambariai su visais
pasekmingų rezultatų Ir la
kilis įvyks gegužio 26 d. ;i- j D~-lel
įtaisymais. Kaina $3,900 įmo
bai žemų kalnų, atsilanko labai
IŠ 18 KOLONIJOS.
ket $1,000 kitus kaip renda.
tarninko vakare, 7:30 vai., daug žmonių. Tūkstančiai jau yra
6 flatų naujas mūrinis na
pasveikę Ir yra laimingi.
Ogden Park Hali, 64th ir Ra- Dešimtis gydymo kambarių y a
Malavojime, dekaruojame, mas. Visi vėliausios mados įpaskirta del sergančių.
Antradienį 19 d. gegužio cine Ave.
kalsimuo jame ir popieruo- taisymai. Įmokčt $7,000 kitus
SfPEClAUS GYDYMAS
išėjau pasivaikščioti ir štai
t L PUSĘ KAINOS
jaine namus.
Padarome kaip renda. Randasi netoli
Wasbington Park.
Gydymas nuo ožnuodljimo Kraujo,
darbą greitai ir pigiai.
matau vienas mano draugas
Pūslės,
slapiuuo
ir
Chroniškų
U
g
ų
Susirinkiman atvyko ChiUžlaikome maliavų, popietaip smarkiai kur tai trau cagos Vyčių Apskričio pir Viena geriausiai JrengtM inatituelru ir stiklu ir^Tt.
jų del gydymo tų Ilgų.
3149 SO HALSTED ST.
kia. Kurgi tu taip greitai bė mininkas, p. P. A. Sedemka. Pastebėkite labai žemas kainas
tiktai trumpam laikui
Pres. Ramandonla
2-įu pagyvenimų
naujas
gi, atsako: į išleistuvių vaka
Specialia
Intervenous
Gydymas.
$5
Chicago, m Tel. Yards 7382 mūrinis namas po 5 ir 5 kam
Jis susirinkimui perskaitė iš iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Eg
rėlį. Ar negirdėjai, kad 4 kp.
T
barius. Aukštas beismentas ir
** Draugo * vieną, koresponden zam i nacija už tą pačia kaina.
pastogie. Įmokėt $2,500 kitus
Lymph Seru/n Gydymas del Silp
Vyčių pirmininkas S. Šimu
2&
ciją, kuri turėjo baisiai įžeis nų Vyrų, $5. Kaulų Raumenų Ir /
Kaip renda. Randasi ant 44 ir
lis žada važiuoti į Lietuvą,
Nervų Gydymas $2, iki $5 Gy
Tai man Ave.
ti tuos, kurie stovi pryšaky 4 dymas Odos Hgų — Actine Rays,
taigi 4 kp. regia vakarėlį. Tr
2-jų flatu, naujas mūrinis
P
L
U
M
B
I
N
G
$3. Rio Chemic Kraujo Seruro
kuopos ir kurią koresponden gydymas,
$10.
namas 6 ir 6 kamb. Kaina
aš pasukau sykiu su juo. Įaalpo lietuvy*, UetaTlaoM
ciją turėjo parašyt vienas šios Pasitarimą* ir Egzarainacija Dy
$13,500 įmokėt $3,000. Randa
einame į svetainę. Stalai pa
kai. Reikalaukite
knygelės
del
si ant 41-mos Maplew6od
kuopos narių. Įvyko gana il Specialių Ligų. Duodamos veltui.
rėdyti, valgiais apdėti Vytės
Ave.
.- ,
priėmimo, kambarys. 506 —
«SW
gos, bet rimtos diskusijos. Vyrų
Moterų
priėmimo
kambarys,
508
2-jų pa#vyenimų naniaš 4 ir
Brazaitės, Vilkutė, Smitaitė
— K a l b a m e visokias kalbas.
Galutinai
pasirodė,
kad
p.
P.
4 kamb. Visi įtaisymai. Kai
Telefonas Canal 0810
ir kitos svečius sutinka.
35 s. Dcarborn St.. Kamp. Monroe
na $6,800 mažas įmokejimas.
A. Sedemkos užmetinėjimai
P
L
U
M
B
I
N
G
A. Petrulis atsistojo vidu
DR. B. M. ROSS
yra be pamato. Todėl dalykas
Geriausias plamerla, darbą at
Ave.
ryj ir pakvietė prie stalo už
35 S. Dcarborn Street
lieku
gerai tr satiniSkai.
tapo atmestas ir taip sau už
2 pagyvenimn marinis na
Chicago.
THOMA8 HIGGIN8
imti vietas. Susėdo visi. O
Penktas
aukštas,
Crilly
Namas
mas 4 ir 4 Vamb. Kaina
baigtas.
ISIS So. Oakiey A m
Chlcafo
25 metai tame Name
po valandėlės įeina kun. Vai
$6,500. Randasi ant 43-eios ir
VALANDOS.**
Washtenaw Ave.
tukaitis, svečiai kun. S. Kiš
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vak.
ff» ^ • • • • • • • • • » » » » i
Buvo sakyta keletą žodelių Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po plet.
Tel. Republic 4587
kis ir stril. A. Tylenis ir kp.
Panedėly,
SeredoJ
ir
SubatoJ
nuo
mūsų svaidinių tymo atsto
10 ryto Iki 8 vakare
pirmininkas S. Šimulis. Visi
vų. Nors kuopa pralošė pas
juos sutiko delnų plojimu. Su
2 flatų naujas mnrhiis na
G E N E R A I J CONTRACTOR
kiausi lošimą, vienok tas ne
AND B O I i D E R
mas 6 ir 6 kambariai. Visi
sėdo visi, linksmai šnekučiuo
7026
S.
Artesian
Ave,
Chicago.
kiek nesumažino - tymo pa
vėliausios mados įtaisymai.
dami. Vytės pradėjo vaišinti
i
Marinis garadžius del 2 auto
garsėjusią stiprybę ir sveiką!
mobilių, i mokėt $3,500. Ran
įvairiais gardumynais.
upą. Paaiškėjo, kad tymas
z* 9t o gjg • f t^ojn.t.tfl.aa^isx dasi ant 62-ros ir Richmond
M. Bagdonas atsistojęs pa todėl pralošė paskiausį žaidi
Street.
brėžė šio vakaro tikslą ir per mą, kad jie " negraijino".
5 kamb. naujas mūrinis
A.
K
A
I
R
I
S
bungalow su visais valiausios
Bofmiškas Apy
statė kalbėti kun. Urbą,
Muriroo Ir budarojlmo namu
Dabar visi įsitikinę, kad gemados įtaisymais. Įmokėt $1.niu — paskanintas
Po kalbos padainavo duetą riaus visados budėti. Trejetas
GENERALIS
500 kitus kaip renda. Randasi
ant 65-tos ir California Ave.t
lesutės Bružaitės, pritaikytą mūsų tymo žvaigždžių: Br.
4 pagyvenime naujas mūri
tam, vakarėliui. Toliau kalbė Krivickas, W. Strakalaitis ir
Atsilankykite pas mane duosu • nis namas su visais vėliausios
gera patarimą.
^ mados
jo moksleivis Tylenis, pabrėž Jankauskas padarė tokią re
įtaisymais. Įmokėt
S811 Soutn Halsted Street
'
s
$6,000. Randasi ant Campbell
damas jo darbuotę ir daugelį zoliuciją, kad jei kiekvienas
Chicago, IU,
t
Ave. arti 63-čios.
Dome
|•
gražių patarimu davė ir kas iš jų Šį sezoną padarys nema2 flatų naujas mūrinis na
SS56 Lowe Avenue
*
Duoda
geriausius
mas 5 ir 5 kamb. Visi vėliau
laukia Lietuvoje. Taip pat
žiaus du
tuzinu
"h ome
sios mados įtaisymai. Jmoes
Rezultatus
kalbėjo kun. Kiškis trumpai,
runs", tai jie nors šiek-tiek
kėt $3,500 kitus kaip renda.
• >MI
Klauskite Jūsų
bet turiningai ir Chicagos
Randasi ant Roclnvell prie
bus patenkinti savo bandy
C
I
C
E
R
I
E
Č
I
A
I
Urosernmko
Marquette Road.
Apskričio pirmininkas P. Se
mais.
—
Šie visi namai galima but
Dideli Bargenai
i>w* % • *••••
demka. Jis apgailestavo, kad
mainomi
ant kitokių namų.
Pilietis.
BUKAUSKO
IŠPARDAVIME
Šiais metais daug darbuotojų
Wlji)iiil))iiiinii)))i)))fh
Taipgi priimam j mainus pir
Per 9 dicnas. mus arba antrus mortgiclus,
apleidžia Chicago, bet jis
farmas, lotus arba bile Kokius
Numažintos
viltį turi, kad jie vėl sugrįš Tel. Roosevelt 7532
DR.HUMPH
biznius.
kainos
ant
ir vėl sykiu darbuosimės ir
Kreipkitės
G
R
A
B
O
R
I
U
S
;malavii, brulinkėjo laimingos keliones.
A. Bereckaitė padainavo tris
šų,
varnišų,
angliškas dainelės, kurios vi
šlako ir tt.
Real Es tate
siems labai patiko. P. Lauri
165% pigesui
3352 S O . H A L S T E D
naitis 4 kp. vice-pirm. išreiS- 1911 Canalpott Ave.
'negu kitur.
ST.
CHICAGO
kė geriausių linkėjimų ir }- Patarnauju laidotuvėse kuo1447 South 50th Ave.
Tel Boulevard 9641
teikė dovaną nuo Basebolinin- geriausia. Mano patarnavimu
Tel Cicero 8003
kų komandos.
ATDARA NEDALIOMIS Nuo
busite užganėdinti.
*• i 9 vaL ryte iki 4 vai. po pietų

NAMAI - ŽEMĖ

CHICAGOJE

<i

1 NAMAI - ŽEMĖ

RAUNDAI

BRID6EP0RTE

BIZNIS

g

Kraujo Suirimai

BIZNIS

SOUTH SIDEJE

F. J. YĄNAS

I*I SP Įiiiia»

BRIDGEPORT PAINTINGl
& HARDWARE CO,

BRIOHTON ?M

aiSSt.Setf'uSSZi

•i

JOHN G, MEZLAISKIS

MAROUETTE MANOR

Visi s u 
tinka kad

|C0NTRACT0RIS|

S. M. S K U D A S

'"«'»•' " i

REAL ESTATE

Specialiai
NAMŲ BARGENAI I c. P. SUROMSKIS CO,
Bargenai MES TIKTAI GARSINA-

BRIDGEPORT
STUDIO

GEG!~2TX 2 2

-3=

d. P. SUROMSKIS & CO.

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

ME KELIUS BARGENUS,
čia VJSŲ negalime sutalpyti.
Atvažiuokite apžiūrėti, mes
aprodysime šituos ir dau
giau, kuriuos patys pripažinsite kad, yra SPECIALIAI
BARGENAI.

MARQUETTE
MANOR
8 flatai; mūrinis, naujas,
kampinis namas. Visi flatai
išrendavoti; rendos per me
tus $7.200.00. Savininkas
mainys ant Bungalow arba
2 pagyvenimŲ namo, mažą
dal] pridedant pinigais. Kai
na tik $48.000.
2 flatai, mūrinis namas, 5
ir 6 kambariai, lotas 30x125,
2 karam garadžlus. Kaina ti
ktai $14.500. su mažu {mokė
jimu.
2 flatai, 6 ir 6, mūrinis na
mas ir dviem karam garad
žlus. 2 pečiai, garu apšildo
mas. Kalną $13.800.

BUNGALOVV
5 dideli kambariai puikiai
ištaisyti, karštu vandeniu
apšildomi, tuojaus gali persi
kelti gyventi, randasi 65th ir
Arteslan Ave., parsiduoda
ant lengvŲ išmokėjime
4 flatai, mūrinis namas,
1-6; 1-5; ir 2-4: 2 flatai ap
šildomi karštu vandeniu o du
pečiais, ir prie šalies tuščias
lotas. Rendos per metus
$2.640.00. Kaina, greitam
pardavimui tiktai $22.000.00
Ir su mažu įmokėjimu. Ran
dasi apielfaikej 79th ir Hals
ted
Bizniavas Kampas — ant
63-člos prie VVestern Ave. 2
storai — 13 flatu (9-4 ir 45). Visi išrenduoti, $13.680,
metus. Savininkas priims
! mainus lotus arba mažesnį
namą geroj vietoj.

KĄ T U R I T E ?
Del kainos ir tolesnių in-

S™>*
fisan.

kre

l,&

«* ™»°"

ROZENSKI
LEMONT
&

3352 S o . Hafered Str.
Tel. Boulevard 9641

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKTMtS
P A S MUS.
T A S JUMS BUS
AKT NAUDOS.

L. FABIONAS CO,
809 W. 35!h SI.. Chicago
TeL Boulevard 0611 Ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO R A š T U S .
k'asekmingai giunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakorte*.

NAUDOKITĖS
PROGA
Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lota.
Tarime didelį pasirinkimą
geriausių bargenių, visoj
Chicagoj. Siunčiame pi
nigus tietuvon ir į kitas
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg
zaminojame abstraktus, da
rome doviernaštis ir viso
kes legales popieras. Apdraudliam namus, rakan
das ir automobilius nuo vi
sokiu; nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO

••

3311 So Halsted Street
Telefonas Yards 6062
Chicago, m.
Notar> Public.

E. J. H E N I F F
REAL E S T A T E
LOANS

INSURANCE

General Contractor &
Bnilder
Su tos rųšies reikalais
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 8. Kedzie Avenue
Chicago, m
Reflidencljos TeL
Pro«pect filOl

OCIoo TeL
ftfft

CO.
6312 So. Western M0RTGEČIA1 - PASKOLOS
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, III

ANTRI MORGEČIAI
Suteikiami
ant
6%
palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius
'
tr kontraktus. INTERHATIOlfAI; UTVESTMENT
CORPORATION
8804 South Kediie A T C ,
Lafayette «7S8

REIKALINGA

REIKALINGI tuojaus Malioriai unistai. Darba užtikri
nu visai vasarai, tiktai patyrę
PAMEČIAU AKINIUS ant te atsišaukia.
Western Ave. apie 21-mų ar
PETRAS CIBULSKIS
22-rą gatvę/ Gegužės 22 d.
Kas radęs grąžins, gaus 10 MaJevojimo Contractorius
dol. dovanų.
Datų ir popieros krautuvė.
JONAS SIRVYDAS
2338 So. Leavitt Street
3127 Emerald ave. 1-mos lubos

Tel. Canal 7233

Nežinomi piktadariai bom
ba sunaikino B. Bogeaus auto Remkite tuos profesijonamobilių, stovėjusį mamų prie fau, biznierius kurie gartiaas dienralti "Dnngt".
***?> ^
Le^ngton st.

