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\ "Veltui statysime bažnyčias,
/darysime misijas, steigsime
mokyklas, jei neimsime į sa
vo lankas spandos ir jos ne
platinsime.

" f r a u g a s " tebūnie
nam lietuviui Katalikui Amo
nkoje jo gyvenimą drangas!
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GRAIKAf RJEVOLRJCI0NIERtAl $AL0JE.

Di. K. PAKŠTO IŠVYKA.
Pasidėkojant puikiam džen

ATENAI, birž. 8. - Du re 'tehnenui p. JuKui Janeliunui, j

I voliueionieriai broliai Vafia-'Dr. K. Pakito išvyka rengiades su buriu j savo šalininkų ^ išvažiuoti teredoj popiet.
apvaldė Graikijos salų Samos, gvykoj dalyvauja dar ponia

Kinijoj Plinta Naminis
Karas

RICHMOND, Va., birž. 8.
w
— Vietos italu kolonija nu
Azijos pakra&iuose. Jie ož- , Q. VasiButė-Pakštieilė, p . A.
SHANGHAI, Kinija, birž.
Upėje plaukiojų
kiniečiu
LONDONAS, birž. 8. — į privesti Anglija, kuri aenai [ g , ^ vatdiškį fondą, paliuo- Vanagaitis ir p* F. Zaleckis.
tarė šį miestų padabinti [Ko
savo visus kalinius ir juos Vakar p. Janeliunas važinėjo 9. — Miesto Cantono apylin karo laivai taipat išvysto aklumbo paminklu. Paminklo Kas link Vokietijos nugink tuo reikalu tarpininkauja.
Anglijos u ž s i e n į reikalų apginklavę. \ Paskui pastatė ir vaisino išvykos dalyvius, |kėse antra diena eina narni-Lti v urnų ir mūšiai eina.
padirbimui išleista virš 20,- lavimo santarvės valstybių
000 dolerhi ir pats paminklas Įn°ta J a u pasiųsta vokiečių vai sekretorius Chamberlain iš Graikijos valdįžiai savo reika-) pu-ynėTaJlt Tvarius d a i k t u s / įnij* k a r & S * C a n t o n ė n i * k a r i u o " i T a i v i s a r u s u b ° ^ v ^ J P r 0
menė kovoja su Yunanese ge'pajandos vaisiai.
turėjo but miestui dovanotas, džiai, tad dabar Anglija ima vyko Genevon, kur pasimatys lavimus.
Prisirengimai sparčiai ei nerolų kariuomene.
Kiniečiams jie turės labai
J i e reikalauja valdžios at
bet miestas turėjo
paskirti laisviau darbuotis Franci jos ir konfemos su Francijos už
.Šios kariuomenės du gene- liūdnai pasibaigti. Daug nu
apsaugos reikale. Tų apsau- sienįų reikalų ministeriu Bri sistatydinimo ir naujų rinki ni:.
paminklui vietų veltui.
rolai vadai autoritetams padą [kentės ir sAviimšaliai.
and.
fmų parlamentai*.
Kuomet šis klausimas iš gų siųlo Vokietija.
vė reikalavimus, kad jie sulai
Tačiajie Shanghajij s , n ; Principe Franeija sutinka
Graikijos valdžia atsaky
keltas miesto taryboj, nei vie
Clmmbcrlaino tikslas per
kytų kariuomenės aktivumų kai tcsias', bet kolkas rainu,
man pasiuntę karo laivus, ku
su
siūlomąja
Vokietijos
ap
nas tarybos narys nesiprieši
kalbėti franeuzus ii* Vokieti
abiem upės šonais.
.kadangi svetimos vaV;Ji»*
no ir klausimų apsvarstyti pa sauga ir francuz,ų valdžia pa jai gražinti Danzigo karido- rie ima blokuoti salų.
si rengusi daryti tuo reikalu
Cantono autoritetai į tai sugabe nisios <iaug % jdriur(kų,
vesta tarybos komitetui.
rių, gi Lenkijai išėjimų jūron
paktų
(sutartį).
Teciaus
F
r
a
n
atsakydami generolus vadus ^ prieplaukoje stovį neina/Vi
KRUVINOS RIAUŠĖS
Kiek palaukus komitetas at
duoti kitoj vietoj. Tas kitas
)>ašalino iš užimamų vietų ir karo jai. .j ,u užtaisytomis .u
SOFIJOJE
metė itaįj piliečių dovanų pa cija nenori apleisti Lenkijos, išėjimas, matyt, yra Klaipė
—",'•', 't
Kretingoje . baigiama staty- paskyrė naujų Yunanese ka- nu.' H. «, kur.omis trumpu !oi
įcikšdamas, kad tos rūšies pa kuriai {Vokietija negarantuoja da, Lietuvos vienatinis uosBERLYNAS, l>irž. 9. — A- ti nauja geležinkelio stotis, riuomenei vadų. Tas reiškė ku galima \ t: : miešti v : n.:
minklas — Kolumbo pamink sienų ir nori atgauti nuo len
*
tas.
not žinių, Bulgarijos sostinėj įkuri šį mėnesį lAis baigta
karo pasJielbima.
syti su žeme..
las, miestui nebetinka.
« kų savo žemes.
Dėlto, su atsidėjimu reikia Sofijoj įvyko kruvinos riąu- Darbų eiga prižiūri kelių in
•Tarp Francijos ir VokietiImta teiriautis priežasties jos dar nėra apsaugos klausi j tėmy tis, leoki šiandie sumoka žės. 7 asmenys žuvo, daugiau žinierius Aukštikalnis.
Iš Salantų praneša, kad ge Į BRIUKSELIS, birž. 9. - Ta
ii' susekta, kad tam pam i ūk mu derybų. Bet prie tų nori lai daromi Genevoje.
vieno šimto sužeista/ Valstie
Židėkuose ir apylinkėse ge- gūžės 5 rastas negyvas &au- rptautinėse orlaivių (balooiui pasipriešino Ku Klux-kla f
—.{čių partijos vado namai šacikių kaimo pilietis Preibys |ns) lenktynėse du orlaiviu su-4§užės
9
d.
vakare
k»lo
l>aisi
nas. Šios sla*ptos fanatikų or
d i narni t uotą
Kazys, 25 m. amžiaus. Suim i naikinta. Vienas įdribo ju
vėtra su perkūnijomis ir le
ganizacijos nariai " s u s e k ė " ,
rom
dais. Lodai v krito kai vištos tas Einikis Kostas, «kurs pri
kad Kolumbas buvo katalikas.
PREZIDENTAS ST. PAUL
sipažino nužudęs Preibį.
Jie pažymėjo, kad italai tuo
kiaušiniai,
svėrė
70
gr.
vie
M1|$TE.
i
BIRŽELIO 9, 1925.
paminklu nori visai sukat aliArtilerijos poligone, Varė
nas. Miestely i A vakarų šono
kinti šį miestų ir todėl Ko
ST. PAUC, Ikliun., birž. 9. išmušė daug langų stiklų. Ne nos opy.Mi^kėse, ten pat, kur | CHICAGO IR APVL1NRYGA,
birž,
9.
—
Amerikos
kartu
ir
bolševistinius
moky
uuv
lumbo paminklas negali but
— Cfa norvegai, iškilmingai mažai nuostolių padaryta.
« rus,ų'poligonas, artileri- jKĖS. - Šiai dienai nusakomas
Studentų
Šelpimo
Draugijai
tojus,
gal
tuomet
jai
butų
lei
priimtas.
mini sav<r aM»r%yf»t«*«. Ameri-, '-Pasvary yra s b r o i * šalti- j 0 * ž a n dy«iai prasidės liepos ' g t a i u s oras; kiek vėsiau,
kuone j>er keturis praeitus m e ' s t a )>asTlilcfT Kiiaijoje.
Italų kolonijoje kilo įiivpap
kon 8ulraktnves. { iškilmeg pa niai, kurių vandeniui gydyto- 1 , 1 d ; i r f#si» li^i pusės rug
tus Rusijoje šelpė ir toliaus
. . t - rkArv>" __.
. T,
kastas triukšmas patyrus aJ J
l
Apie 1;),000 protesor^ų Ru- kviestas ir pre»dentas Coo- jai nekartų darė analizę ir ra P 1UC1 °pie kaukuoeių kluxerių dar- I norėjo šelpti varge gyvenan- • •• .
., ,. *.
, .. . iidge kars^ vakar sakė p r a k a t į į Q m ^ s i e r o s n u o š i m t į . T o . j ^
anks
J
l
OJ
bus.
*
l sijoje
reikalingi
uuolatmes bų ir gryžta Wa«hingtonan. , k i ž a i t į n į a į ^ d o -nuo reumagražaus pavasario Lietuvos !
Vakarykščios dienos.
~
,. -.
Dėlto, andai kuomet susi jėius senus rusus profesorius !• v ,
I.
...
. .'paseJpos. Revoliucijos pra- DAUG ŽMONIŲ NUSKEN tizmo, mažakraujystės ir nuo ūkininkai daug perka žemės i Lietuvos 100 litų
$10.00
rinko miesto taryba priimti ir kitus mokslininkus. Tam i i - , .v. . , ,v ., . .
daugelio
kitų
ligų.
išdirbimui reikalingų mašinų | Anglijos 1 sv. sterl.
DO MEKSIKOJ.
4.86
komiteto raportų, kuriuomd at
^
/
Į
dzioje
bolševikai
jų
visų
ne\ Francijos 100 frankų 4.96
kais šelpimo komisija n e n m - L ^
, i A . aA.; n „ ~ ~ a v^ i
Klaipėdos mieste lietuviai ir įrankių.
...
. nuosavus
.
metamas paminklo dovanoji kslui iš.'eido apie puse milio-;,,.
ton pradėjo
dėti
\rr»YTnn P T T V v>ivz o
v . . _KO
J
žų sumų gavo viš Rockefellio
l ' J l L ir
. mjien W turėjo
- ^ uzsiemi. -n
^ K X I O O CITY, birz. 9—
f
Belgijos 100 frankų
4.85
••
.jkliudė
mas, pašauktas specialiai po
mumstus mokytojus,
kurie !'A wn *'x:„;„ :x xrA«., rs.™., i& jkurė vartotojų ir taupymo
Iškeltas projektas pastatyti i Italijos 100 lirų
no doleriu.
I*astaraisiais
lai »,„
, pagtindų
•
, ,v nepažįsta, lAnot zimų is v'era Cruz, įs- bendrovę ^Taupa.'* Bendro4.06
jos tniifluc
13
v«cti s^ini
mokslo
licijos būriai, nes bijotasi i- riiiwi«/Mi^c
siliejo
iš
savo
vagų
Tehuan
Paskiau
valdžia
jų vie- ... . . .
A. Lincolno stovylų aikštėje) i Šveicarijos 100 fr.
lundacijos
^o^inHii
nUfmH**.*
_ .
19.38
mo
darbų. toJiaus vesti šelpi- 'mo.
ibet
n n l r f i lmoka
rt
vesti
komunistinę
taįų riaušių.
jtepec ir Perros upės. Kele fvėn jau daug nariu, susispie
kur susikryžiuoja gatvės Lin ] Čekoslovakijos 100 kr. 2.97
Deja, bolševikjų valdžia ne- propagandų. Šiandie jie uni- tas sodžių sunaikinta, virš tė.
Miesto taryba priėmė ko »
coln, Lawrenee ir "\Vestern.
Vokietijos 100 mrk. 23.61
versitetuose studentus mokina lttO asmonų žuvo.
\nori,
kad
senieji
rusai
profeGegužės
8
d.
Kaunan
atmiteto raportų, bet nuo savęs
daugiausia marksizmo ir lėni-f
...
,
butu šelpiami,
v i šoriai ir kiti
, POSTIAC, 1 * birž. 9. „ K e , nį ak o Prof Simpson su žmonetarė tuo reucalu galutino zo." „ .. .
. . . . .
nizmo.
'
.
v .
,
- Šis profesorius, tai buvęs
e i s i n g a s Patarnavimas
., t l
.
.Bolševikai nori, kad jie visi
turi asmenys sužeista, kuomet _ U u
* *
T•
1V.
dzio. Sis klausunas, matyt, j .
.¥ .
j į . ,¥.
,_
..,
[arbitras nustatant Lietuvių
¥
•v
kuogreiu.iu oaau išmirtų. nlOį m , . , .i,ll;.,M.r ^»^*« ort ,:-»u„ nusileidžiųs
žemėn
aeroplanas
išnaujo bus svarstomas, o j , , 11V .
. «
\
l a d »seniems profesoriams
Latvių sienų. Svečiai viešes
. . _
.,
del valdžia painformavo komi r • •••
«^rtw
yn..^
smogė j sustatytus automobi
Siųskite Savo Giminėms
Lietuvoj ilgesnį laikų. Aplan
gal ir visai bus atidėtas ne-i ..
, , .
J prisiėjo netekti užsiėmimo. Hus.
badas.
kys ir kitas Pabaltės valsty
, ., .
I sijos narius, kad ju pasams •*• „•,• • ^ , . b£i m
apribuotam
laikui.
, .,
, . . . .- * ,. .;Šiandie juos kerta vargas ir
AVASHINGTON, birž. 9. - bes.
IŠKILMĖS
ITALIJOJE. • .
vizų laikas baigėsi ir toliaus
UŽGINA ŽINIAS.
Vakar Georgetown observato
Lietuvos vidaus reikalų mi
Į
vizos
nebus
atnaujintos.
ReiROMA, birž. 9. — Čia minė
rijoj užsiregistruotas žemė-*
jškia,
šelpimo
darbas turi
but,
riai turi
išsikraustyti
.iš Ru. nisterijos policijos referentu
LONDONAS, birž. 9. — I i drebėjimas.
tos 25 metų sukaktuvės, kaip •pertrauktas ir komisijos naV«
1*
•
•
1* »
1
t*
JSl | ' ) o .
paskirtas Kauno miesto poliMadrido
ir
vietos
lspan,ų
am
J
PER
siandienmis Italijos karalius.
LONDONAS," birž. 8. — cijos vadas Janušonis. Jis
turi užėmęs sostų, Šį sekma-Į Bolševikų vedai aiškiai pa basada užgina paskleistas ži-J
dieni kaip čia, taip kituose *)'""> ka< ^ tients rusams moks- r i i a s > b u ] ; p r i e š karalių Alfon Atėnų praneša, kad graikų ka [jau eina referento pareigas
miestuose karalių pagerbti su- liniukams pašelpa nereikalin- ^ kegįnt^sį į r buk rasta ka- riuomenė Samos saloje suėmu-' neapleizdamas senosios vietos.
iengtos didelės gyventojų ma-Jga. tTegul jie vargsta ir ž ų s - * t e d r o j a r k u r k i t u r
^ ^ ų . | si sukilėlių vadus.
Nes, "DRAUGAS" pigiau

iniu - žineles Iš
Lietuvos

•

Bolševikai Ne
Rusų Profesorių

i

*

Pinigų

Kursas.

i

J

LIETUVĄ

PINIGUS

-ĮLJ

DRAUGĄ

nifestacijos.

ta. Bet jei komisija

šelptų

NAUJAUSIOS ŽINIOS

To visa Ispanijoj neįvykę.

ORLAIVIS GRY20 ATGAL
•i

.
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Galybe Automobilių Suv.
Valstybėse

LAKEHURST, N. J., birž.
SHANGHAI, birž. 9. — Kiniečiai radikalai pradeda 9. — Karo laivyno orlaivis Los
WASHLNGTON, birž. 8.— mštos visų miestų gatvės. i *
skaldytis. Komunistų vadai apvagia iš Maskvos prisiųstų Angeles anų dienų leidosi
fondų, kuriuomi turėtų mit šelpiami streikininkai. Bet skristi j Minnesota valstijų. Apskaityta, kad .S. Valstybių Automobiliais naudojasi farkaikurie vadai to fondo pinigus panaudoja arba sau arba Skrindant tečiaus sugedo vie gyventojai per metus išlel- meriai ir mažųjų miestjų žmopaprastai propagandai. Tokiu būdu Maskvos autokratai nas motorų ir orlaivis grųžin- džia 8 bilionus dolerių auto-|nės. Automobilius turi tur-j
tas atgal savo stotin.
Jmobiliams. Iš tos sumos du čiai ir darbininkai.
gali uždaryti savo krepšį.
bilionai dolerių išleidžiama au
S. Valstybėse yra virš 6
STURGIS, Ky., birž. 9. — West Kentucky Coal Co. APIPLĖŠĖ KRAUTUVC.
[tomobilių pirkimui, gi 6 bi- [500,000 farnįų, kuriose >Ta 4,
kasykloje No. 9 ištiko ekspliozija ir užgriautas išėjimas 15lionai — įų dalimg, taisymui, 200,000 automobilių ir arti
ai darbininkų. 185 darbininkai pasprūdo kitais išėjimais.
400,000 trokų.
Vakar vidumiesty plėšikai gazolinai ir išlaikymui,
šiandie S. Valstybėse* varGENEVA, birž. 9. — Anglijos užsienių reikalų sekreto- užpuolė Kaufman H a t Co. kra
Žinovai priažįstai kad auto
rins Cham»berlain turi ilgus privatinius pasitarimus su F r a - ' u t u v ę , 39 So. Dearborn st. Pa-[tojama 17,500,000 automobilių mobiliai čia prasiplatino pra
monę ir pagerino žmonėms
uncijos užsienin reikal,ų ministeriu Briand del. pakto su Vo- grobė 3,000 iš atidaryto "sei- Sr trokų.
# ,f
kieti ja.
fo ir pasprudo.
1 Šiandie automobiliais užki- gyvenimų.

siai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" siun
čia per didžiausia LIETU
VOS VALSTYBES BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia Pi
nigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais ir
Telegrama.

'taras" P Ė Co.,
2 3 3 4 S. Oakley Ave
Telefonas: Roosevelt 7791

r

•

2

D

9S

D R A U G A S
fcAUAtd

LYG-IR ATSKAITA, LY

DaU|

Ont Tftff
8tx Į t a i k i

ijoteulieiua^ fiiri 9,1325

— • •

. . « • • • ffi.00
9&00

H M

APAŠTALAVIMAS ORO
BANOOMIS.

pažindintų ir tokius su tijtrąja Bažnyčia ir jie pamatytų,
kad ji nėra baisi, kaip jiems
galvon įkalta*
Protestonai tuojaus pasi
griebė naudoti radio savo re
ligiją ir jos "suraininimus"
skleisti.
Yca Suvienytose Valstybėse
580 stočių siunčiančių žinias
per radio/Jų 51 stotis yra var
tojama skleisti protestantiz
mą. Katalikų žinyboje yra
tuom tarpu tik šešios.
Jos yra St. Louisj Milwaukee; New Orleans; Laramie,
Wyoming; CollegevilJe, Min
nesota ir Lacey, Washington.
Jos visos, rodos, vienuolių Jė
zuitų žinyboje ir vartojamos
jų prie universitetų ir kolegi
ja
Yra daug organizacijų ir
laikraščių, kurie turi savo radio stotis. Jie del rekliamos

Metus padirbėjusiems šiokiose ar tokiose visuomenės įs
AT HBW« - 8TAHD8 8c. A OOPY taigose paprastai tenka patiekti kurią-nors atskaita iš *saro' Kristaus Katalikiškoji Baž
DRAUGAS PUBLESHBra 0 0 , Inc. darbų. Apskritus metelius išdirbęs "Draugo" redakcijoj ir nyčia turi pasiuntinybę skel
OS4 Sa Oakley Ave^ Chica«o, EUL dabar iš jos pasitraukdamas jaučiu truputį pareigos tarti savo
bti Evangeliją visoms žmonių
TeL Boosevelt 779 J
neva atskaitos, neva atsisveikinimo žodį.
giminėms. Jos užduotis visą
luo. TeL Rooseveli atlt
Bet žurnalisto atskaita negali būti taip apčiuopiama, žmoniją surišti meilės ryšiais
AMERIKONIŠKA DE
kaip draugijos iždininko. 4 ar 5 įžanginiai kas savaitė ~ | i r įvykdinti Dievo karalija.
MOKRATIJA.
Dabar visur per pasaulį
nieko aiškaus nepasako. Ir abelnai, sunku surasti aiškų rašto
sakmba gražus, labai gražus
darbui
mastą,
nes
pats
rašytojas
dažniausia
ir
nenusimano,
Nesenai \Vashingtone Įvyko
obalsis "laisvė, brolybė, lygy
Tarptautines Moterį] Tarybos kiek jo viešas žodis sveria.
bė". Jis bandomas įgyvendin-.
Visi darbo metai man buto maloni pastanga, dirbti lie
konferencija. Nemažai moterų
ti tai vienur, tai kitur. Ir kas
buvo ir iš Europos. Mažuma tuvybės* likimui Amerikoje ir krikščioniškosios kultūros gvil
pasirodei Ugi kad visur tuos
sudarė S. Valstybių moterys denimui. Krikščionybė, ištisais amžiais sunkaus darbo, aukų
bandymus lydėjo baisiausias
ir' pasišventimo - pasistatė sau amžinus, nesugriaunamus
delegatės.
kraujo praliejimas ir išžudy
kultūros rūmus. Jos padėtis saugi kaip Amerikoje,, taip ir ki
Konferencijoje vedamos di
mas daugybės visiškai nekal
tur
pasauly.
skusijos visas laikas buvo ra
tų žmonių. Tas aiškiai liudija,
Lietuvybės likimu Amerikoje tenka daugiau susirūpinti. kad ne žmonių įsigalėjusiems
mios ir pavyzdingos. Tik pa
baigoje amerikoniškos delega Pusė miliono lietuvių, smulkiomis saujalėmis išbarstytų pla geiduliams įgyvendinti tas
tes suteršė visą. konferenciją. čioje Amerikoje, gyvena sąlygose, labai priešingose gimtosios kilnusis obalsis. Jį gali įgy
Būtent, pabaigoje iškelta kalbos ir tautinės kultūros išlaikymui. Jei butų tiek idealistų, vendinti tik įvytinimas Dievo
rezoliucija, kuriąja raginamos kiek yra apsileidėlių, jei butų tiek šviesių darbininkų, kiek karalijos čia ant žemes, nes
>
moterys, kad jos visose šalyse yra tamsunų ir girtuoklių - tai lietuvybės darbai daug tik tada gali būti tikroji lais
nori, kad kokis katalike kuni
gerbtų iracionaliu. mažumu geriau sektųsi. Neskaitlingas susipratusių darbininkų slaoks- vė, kuomet žmogus, pildyda
gas kalbėtų per jų stotis.
kalbas.
nys, būrelio darbu įvargintų inteligentų vedamas, deda hero mas Dievo valią, tampa valdy
Daug kunigų tais jų pagei
jiškas
pastangas
lietuvybei
gelbėti.
Bet
narsiųjų
pajėgos
išse
toju
savo
geidulių,
a
tuo
bū
Šiai rezoliucijai pasiprieši
davimais pasinaudojo. Jų pa
ka,
naujų
spėkų
jiems
nepriauga
nei
iš
kitur
neatvyksta,
to
du
ir
laisvu.
Tuomet
tik
gali
no amerikoniškos delegatės.
mokslai su didesniu prielanku
dėl
sutingusi
didžiuma
susilauks
kada
nors
ramybės
būti
brolybe
ir
lygybė,
kuomet
Jos pažymėjo, kad tas priešin
mu ir simpatija sutikti, negu
visi
žmones
prisipažins
esą
lietuvybę
palaidojusi.
ga šios šalies visų patriotinių
protestonų pryžerių. Labai tai
vieno Aukščiausiojo Tėvo vai
organizacijų nusistatymui ve
Gera turėti būrelį nuoširdžių pritarėjų. Ir labai džiau
geras ženklas.
kai. Gi koki vieni norės bū
•
dant amerikoninimo kompani- giuos kad jų man nestigo. Gyvendams Chicagoj, visą laiką buti beždžionių kilmės ir ban Šių priežasčių dėlei yra
vau
apsuptas
gyviausių
simpatijų
to
nelabai
skaitlingo
šviem
r
dys su savo beždžioniška pa- daug simpatizatorių, kad rasuomen§
Didžiuma moHerų tečiaus
s ratelio, kurs nesirengia be kovų mirti, idealus palai- sauliažvalga viešpatauti ant
dio-phonai, siunčianti žinias,
1 A*
C*
T
*
A.
\
1 • A* •
*1
\ A* M
1*1
doti.
Smagu
man
buvo
jų
tarpe
bruzdėti
ir
susilaukti
to
kil
balsavo už rezoliucijų, gi avisų kitų, tai nieką negelbės butų įtaisyti katalikų bažny
naus
dėkingumo,
kurį
pareiškė
L.
B.
K.
Federacijos
Cliicamerikonės visai atsisakė bal
puikiausi obalsiai.
čiose, ypač tose, kuriose galė
gos
apskritys
ir
mūsų
gerieji
artistai
puikiai
paruoštu
kon
suoti. Tuomi jos visam pasau
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Taigi ir oro bangas mano iš kurių daug katalikišku
Negalima nuoširdžiai nepaminėti ir gerb. Tėvų Marijo
Kuomet vieni vyrai šovinis nų, su kuriais čia teko man arčiau susidurti. Prisižiūrint j ma panaudoti skelbti Kris minčių pasiskleistų į žmonės.
Radio phonų stotys įsitaisy
tai nepajėgė svetimšalių pada jų nuolatinį ir ramų kultūros darbą gauni gražiausio įspū taus mokslą. Tepasieks jis ne
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X {Jhicagįečiai linksmai
ryti amerikonais, jie sau pa- džio apie šių laikų vienuolius kurie be rietenų, be kraujo pra- lik* tuos, kurie grūste pri- ti nėra labai brangu. Papras
praleidę Liet. Vyčių pikniką
gelbon dabai* pakvietė' mote lėjimo vykdo gyveniman kilnius krikščioniško komunizmo" gruda savimi erdves Katetras, ta 500 Watt didžio stotis su
ris, kurios šovinistų idėjoms principus. Šitoj ramioje atmosferoje pasireiškia daugjpaČio bažnyčias, bažnytėles ir ma visu įtaisymu atsieina apie Sekmadieny, birželio 7 d., dabar smarkiai rengiasi į '
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siųlo persiimti demokratiniais mi aukoja plačiosios visuomenes labui. Tik Dievas, tasai isnikas buvo vienas iš puikiau
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Bažnyčios mokslas kalbėjimus apie religiją ir grįžt namon. Buvo ir base vienių atsilankyti, nes turėsiNekokį įspūdį iš Wasliing- vienuolius Marijonus savo kartais ne konvencijonaHškomsį
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? arei S a > but *na Lietuvos laimei ir sveikatai,
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MAŽAS KRYŽELIS,
BET SUNKUS!...
(Tąsa)
SCENAS.
I' STULGYS - Na, matau, kad tu, Pet
rai, užsimąstęs. Kas su tavim dedasi f Ar
tik sirgti nemanai?
PETRAS ~ Sergu tai jau aš seniai
ir stebiuosi, kad vos dabar tą tamista patėmijai.
,
*. į
STULGYS - Ar buvai pas gydytoją?
PETRAS - Gydytojai dar man dau
giau įvarytų ligos.
STULGYS - Na ir kuom gi, tamis
ta, sergi!
•'«*,Jj|
PETRAS - AŠ., aš... neišsigąsk, ta
mista, sergu džiova!
STULGYS - (Juokiasi) Suprantu,
suprantu. Ta džiova tai vadinasi "delmo-

STULGYS - Ištikrųjų. *ų vaistai ne
gelbsti. Bet visvien aš, nematydamas pa
vojaus, prašyčiau kad tamista man randa
už paskutiniu du mėnesiu šiandien užmo,
ketum. Artinasi mokestys. Jeigu neatly
ginsiu, tai valdžia privers mane palukius
mokėti. Tokių dalykų aš nemyliu,
PETRAS - Laimingas tu, Stasy, kati
turi savo butą ir kad dar nuomas nuo ki
tu gali kolektuoti.
STULGYS - Sakai esu laimingas.
Paivelgk, rankos neturiu! Vai sunku
man, sunku!
-

PETRAS ~ Tai kas čia do sunku
mas! Už ranką gavai puikų atlyginimą,
pirkai nuosavybę ir dabar gyveni it tik
ras ponas. Biškį sirgdams pakentėjai, bet
už tai dabar esi laimingas!
STASYS - Nepavydėk man, brolau,
tos laimės. Aš turėdamas abi ranki kaip
tu, būdamas tavo padėjime daug jausčiau
ninė džiova" mat džiovų esama įvairios
si laimingesnis nei dabar.
rūšies.
<t • f T
PETRAS ~ Aš nepaisyčiau. Nors tau
PETRAS - Na, ar neteisybę pasa
kiau, kad gydytojai mane begindami dar nes aš, štai kaip ir šiame atsitikime, pri
verstas esu rūpintis kiekvieną dieną, be
didesnę ligą man įvarytų!

gyje ištiso mėnesio, kad be pragyveniir sunku, kaip sakai, bet man sunkiau,
mo. tau randą atlyginti. Ar tai mažas
rupesnysf
STULGYS - Klausyk, Petrai! Aš
tau tikrai sakau, kad būdamas tavo vie
toje, aš jausčiausi laimingesnis, kad man
net ir nuomą u i namus prisieitų mokėti.
Tavo vargas « tai ne vargas. x
PETRAS, - Tai jau aš apsiimčia, jei
gu tas galima butų, apsimainyti su ta
vim, biie nuomos
nereikėtų mokėti.
STULGYS - Ar taip ištikrųjų ma
nai f
PETRAS - Sakau teisybę.
- STULGYS - Mat čion toks dalykas.
Tokios permainos įvygdyti negalima, nes
nors atkirstum tau ranką, tai nemanau,
kad man ji galima butų prigydyti, bet jei
gu manai, kad nustojimas rankos tai meu
kaniekis, tai aš tave jtikrinsin, kad tu ir

mažesnio dalykėlio neatlaikysi.
P E T R A S -- Kęst be* tikslo, i a i jug nieks

nenori.
STULGYS - Dovanosiu tau randą už

ka kartą į mėnesi bučiuotis!...
STULGYS - Nei tave piaustysiu, nei ,
I akių badysiu, nei reikalausiu, kad cibulių valgytum, nei su židelka bučiuotis.
Dalykas, apie kurį mąstau prakilnus, gra
žus, šventas.
PETRAS - Tai gal man liepsi kiek
vieną mėnesį prie išpažinties eiti! Jeigu
taip tai sutinku.
STULGYS -- Ne apie tai manau...
PETRAS -Žinau, jau žinau! Aš kaVtais eidamas pas žmones - po biškį "cingu linguoju"; taigi gal man visai gert
užginsi!
STULGYS - Tas butų nebloga. Bet
ne tai • M
PETRAS - Na apie kokį gi tu manai
prakilnų, gražų ir šventą dalyką! SaTiyk... Sutinku...
STULGYS - Taigi klausyk. Kristaur,
tu žinai, buvo dįdelis ir sunkus kryžius Jį nešė laikyckimas ant pe&ų. Aš tau vie
toje sunkaus kryžiaus, medinio, padarysiu
STULGYS - Ir tai ne!
F9ETRAS - Na tai sutinku ant vis ant pe&ų viršutinio tavo rūbo tik kreida \
(Bus daugiau)
ko, bile tik man nelieptum su sena židel-

pergyventu clu mėnesiu, o apart to ir toliau man už pragyventą mano namo laiką
nemokėsi taip ilgai, kaip ilgai pildysi pa*<*».
sižadėjimą.
PETRAS - (linksmai) Tai gal rei
kalausi kokių negalimų dalykų!
STULGYS - Visai ne...
PETRAS - Tu netekai ant kart vi
sos rankos; o gal norėsi man nupiauti
ranką irgi bet po biškį tai vieną pirštą
vieną mėnesi, kitą antrą mėnesį, trečią
trečią mėnesį ir tai toliaus...
STULGYS - Nieko nepjaustysiu!
PETRAS - (Mąsto) Tai gal piaustyt
nepiaustysi - bet man bandysi akis iš
durti!!
STULOYS - Ir kaip tu gali apie to
kius dalykus mąstyti. Tikėk man, Petrai
visai tavo kūno nelytėsiu...
PETRAS - A! tai jau žinau! Tai tu
man liepsi eibulius valgyti..* o aš jų net
kvapo neapkenčiu...

Antradienis, Eirž. 5, 1§2&
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mi pateisinti savo blogus dar
D A K T A R A I
bus ir, bijodami, kad misio
• * ^ ^ | i
nieriau* žodžiai neprimintą
——
skelbė mums Dievo žodį TČ • reikalo ii užsaudimo kelties,
Gydytojas, Chirurgas, Obsvas B. Bumšas per ištysą sa ne tiktai patys nelankė misiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tetrikas
ir
Specijalistas
Pastebekit,
kuris
maistas
4442 So. Wertern A*a.
vaitę. Kas panorėjo, tas pa jų, bet ir kitus mulkino, kel-.Elektroterapas.
Yelaf. Lafayetle 4146
MISIJOS.
sinaudojo. Bartais žmonių ne darni melus, - buk Tėvas Bum [S©™ geriausiai tinka. Veikite
IŠIMA TONSILUS 1
1)—B» luarinirao,
Jau 10 metu praslinko BQO galėdavo daug lankytis, nes šas ne yra vienuoliu, bet tik smarkiai, kad sustabdžius už* ) — Tt€ peilio ii be skauiuu*,
&
!
3)—Be kraaja,
kietėjime
su
Dr.
CaldweU's
to laiko, kaip gvrb. Tėvas Ku visi eina darban. - teeiaus va paprastu kunigu ir tai dar
4)—H* jokio pavojau* sveikatai,
B)—rac*j*n<nį B M M U I «i»*ti. »»»
tuoj valgyti, ir gali eiti i darbą
Syrup Pepsin
likauskas laikė mūsų parapi karais
prisiringdavo gan ''netikru kunigu'\ Oi, gu*>
PAGYDO: "ttal-atoaett" (akmenis t o l - į
Ofisas 3801 S. Kedzle Ave, Pnoae
žyjc) Ir akmeni* šlapumo pusMj be
joje misijas. Dabar nuo 31 skaitlingai. Vienok, jei mes vargšai, nelaimingi tamsuo
ėval neprivalo psrdaug; nusimtiiLafayette 0075. Valandos 2—9 vak.
operacija*, su tuut tikremta lansall-1
tl, jeigu jų kūdikis silpnas. Pro
Skomh prU-nionėmh bet vaistais,
Residescija *ftSO W. 53 St. Phone
gegužės ligi 7 birželio Br visi būtumėm atjautę misija liai, - kada jus praregėsite ir
AnUiirtttsieraa tfiap-aiinH fftrdėjiina.
gresas jo augimo tankiai gludi
Prospect
OitlO. Valandos 11d 10
(i.vtlo vi»okla« U ( M na*eks*ln»nt. Ir jai
pritaikyme tinkamų valgių ir dietoj.
ryto, 7 iki 8:30 v a k a r e
yru reikalą* daro operacija?.
ėžiai Gerbiamas Tėvas Bro reikalingumą, ir svarba, tuo jjasaulį paliausite juokir\ę. Tėmykit
dietą, virškinimą irliuosavlProtesljonalį pataraaviaaa teikia sava
Turi but du arba trfs vidurių
ofisą i
nislovas Bumšas vedė misi- met beabėjo daug daugiau Dar laime, kad panašių tam ma.
*
liuosavimai
ant dienos ir kuomet
1411 Se. 50 Ave. Cicero, UI.
valgo ktetesnį maistą — rtenas arba
jas. Visi buvome pasiilgę ir žmonelių butų lankėsi į &v. suolių neskaitlingai pas mus du.
Ofisu* atMarytaa: Kasalen m w 2 vai.
Jeigu Huosavimai viduriu, būna reciauT Jeigu kūdikis raugčioja j o
po piet iki 9 vai. vaknre.
Olfco TeL Boulevard M t t
išpusti, turi nemalonų kvapą, tai yra ženklai vidurių užkietėji
reikalingi dvasinio atsinauji- Misijas. Mat, dar mnsų tarpe esama, bet visgi ir nežymus viduriukai
Netiesomis
ir sereuontu •fi«a« užda
Iteaki. Tel. Dreiei t i f i
mo. Tuojau* duokite arbatinį šaukštuką Dr. CaldwelVs Syrup Pepsin ir iš
ryta*.
|
po nakties jųs turėsite sveiką kūdikį.
jų
skaičius
mums
visiems
gė
nimo. Ir neapsivilėmė:
yra
daugelis
tamsuolių
ir
pikgraN e visos, vienok, liuosuojaočios gyduolės yra tinkamos kūdikiams, ypa
Dr.A.A. ROTH
mm
žiais žodžiais, gilu įkvėpimu, tosios valios žmonių; no rėdą- da daro.
tingai tos, kurios turi narkotikų ir kitokių svaigalų. Syrup Pepsin yxa ' f
RUSAS GVDTTOJAS IR
nuo svaigalų, jis yra padarytas iš daržovių sunkos Egyptiakoa
Pagelbai misijose atvyko lluosas
CHIRURGAS
sennos su pepsin ir malonių aromatų priemaiša. Formula paskelbta ant
kiekvieno
pakelio.
Specialistas Moterišką, Vyriški
mūsų mylimas kaimynas kun.
Perkėlei savo ofisą po numerio
Vaiką ir visą chronišką ligą.
bonką Syrup Pepsin aptiekoį dosa kainuoja mažiau ne! vienas
J. Židanavičius AmsterdaW Pirkite
centas. Ir jeigu jums pasirodys netaip, kaip mes sakome, tai pinigai bus
4729 S. Ashland Ave. Oi'isis 3103 S. Halsted St
klebonas. Dėkui Jam už Jo sugrąžinti.
SPECIJALISTAS
kokiu yra Dr. CaldwerVs Syrup Pepsin, gali but vartojamas
Kampas 31st Str.
prielankumų ir atsidavimą Lluosuotojas,
visų šeimynos nario, nes jis yra saugus ir gerai veikia. Jis yra pasekmingai
Vai.:
1—S
po piet. T—9 vak. Ned.
IMOYU, Mpterą Ir Vyrų Ligą
mūsų parapijai ir mūsų k?e parduodamas per suvirs trisdešimts metų kr šiandien plačiausia vartojamas • a i . J ryto n a o l t — 1 2 nuo f—^
' Ir Šventadieniais 10—11 d,
visame pasaulyje, nes virš 1© milionų
po pietų: nuo 1—S:Sa
vakare
bonni.
KUPONAS VIENOS BONKOS
i
Nedėliomis: I t Iki 11.
bonkų parduodama kas metai.
IŠBANDYMUI DYKAI
Birželio 7 d. po pamaldų Vartokit ji nuo užkietėjimo, išpūtimo,
Telefonas Midwaj 2880
;
Karnų Telefonas Vardą 1599
Yra dtiug žmonių, kurie visuomet
j vyko susirinkimas, kuriame raugčiojimo, riemens graužimo, nevir norėtų
pirmiau
išbandyt, negu
Ofiso Tel. Boalevard 6913
1 kalbėjo kun. B. Bumšas. Mes šktnimo, galvos skaudėjimo, peršali pirkti. Lai jie iškerpa ŠI kuponą,
prisega savo vardą ir adresą ir
Preepeci SS5»
DR A. J. BERTASH
Tel. Oaaal 0957
ir nuo kitų nesmagumų, kurie pa
pasiunčia
j
Pirma Morgicio 6% Auksi- išvydę reikalingumą tverti lie mo
8 i 5 4 So. Hai«ted St.
eina nuo vidurių užkietėjimo. Daug
j n s o valandos nuo 1 iki t po
žmonių vartoja jj nuolatos vieną sy
PEPSIN SYRUP COMPANY
kolegiją, sutverėme ki savaitėj pilvo išvalymui, kad iškal
niai Real Estate Bonai yra tuvių
Pietų Ir 6 Iki 9 vakare
Monticello. III.
iietnvla Gydytojai U
"Tėvų Marijonų Kolegijom no apsisaugojus nuo užkietėjimo. Tik o aplaikys dykai bonką Dr. Oaldgeras investmentas.
vrell's
Syrup
Pepsin
paštu.
Štam
Ohinumi
vienas šaukštas palaiko sveikatą ge
f*
Rėmėjų'' skyrių sudėjome ap rame
pą
nereikalinga.
Visiškai
dykai.
I M I So. BakMea St.
stovyje.
Jie yra saugus.
Reaidene«a SSOO 8. Arteeiaa Ava
sčiai pinigo ir mėginsime ki
• • l a n d o s : 19 Iki 19 ryte; 1 Iki c
tą sekmadienj, puikiai pasi — - - "
'
——-^%
Moka didelį nuošimtį.
tas kolonijas pralenkti. Skai
GVBYTOJAS I R CHIRURGAS
po pietų: • iki 9 vakare.
sekė. Atsilankė minių minios,
X — Spinduliai
VYEAI GYDYKITĖS
"g"
* « — — — • • •
" n
mmlmmmmmmmmmm—
Galite pirkt jos lengvais mo tykite "Laivą", o paniatysite {augiausia jaunimo. Reikia $50.00
Ofisas: 2201 W. 22nd s t .
Gydimas tik. $10.00
Iki pranešimui gydysu v y m s už
Oor. S. Leavitt St. TeL Cnnal 52SS
ką mes galime padaryti...
ŠT
numažintą kalną $10.00. ais pasmkėjimais.
Rezidencija: 3114 W. 42nd St.
tikėtis, kad Vyčiai padare ge- ilyraat,
del t r u m p o laiku. Tatai at
"Velnio Siustas",
TeL iAfarette 40SS
e i k i t e S t a i u U e n atiddiioitatia«
yra
rokai pelno.
» pavojingas.
VaJaados: 1—4 & 7—8 V. V.
Ateikite
L i e t u v i s A k i o Specialistas
• Ar
sergate?
Nedėlioj: 10—12 ryte.
X Gauta žinių, kad 1 Clii-»
Ar
norite
iš
Šiandien.
sigydyti? At
eagą atvyksta iš Lietuvos du'
eikite pas ftia
Telefonas Boulevard 1939
ne del pilno
nauju inisijonieriu kun. Dr.
Fiziškos ir La
batorijos perJ. Vaitkevičius ir kun. VI.
iiurėjimo. Su X Šiandien, 8 vai. vak., Au
Turėk Š¥WtimBT Sveikas akis
Žinokite > jūsų
Draugelis, abudu Marijonų
4308 SO. ASHLAND AVENDE
Jeigu kenti galvos skaudėjftna.
tikrą
stovj.
šros Vartų par. mokykloje įChicago, IU.
jai turi aklų uždegimą, jeigu akys
Negaišykite
Kongregacijos. Chicagoje juo
VaL:
9
ryto
iki 12 piet: 1 po
vyksta
svarbus mėnesinis
laika pas ki
a u vargą, silpnos, skaudžios arba
tus gydytojus.
piet
iki
3
po
piet, 6:10 vak. iki
du laukiamu 10 ar 11 birželio.
ašaroja. PatariuSal Dykai.
Chicagos Federacijos Apskri
AS vartoju X9:10
vak.
\
Akiniai $5 ir aukščiau
Ray Ir MicX Kitą antradienį, birže-1
-/
čio susirinkimas. Atstovai iš
roskopą
del
k Valandos nuo 1 Iki 9 vakaru.
egzaminaciju
lio 1G dieną, šv. Kazimiero ADr.
I
Nedėliomis nuo 10 Iki 1
skyrių inalonSs skaitlingai
kurie suranda
•*
Regfctcr
>-W.
R
tikra priežastį
kademija daro iškilmingą ntoį 3333 South Halsted Street
"susirinkti.
Dearborn
ligų.
Mano
35
109) N.
—
••
i •
mm%J9
kslo metų užbaigimą. Ruošia St. 12-to aukštis metų pasek - t f c —
mingos prasti
X L. Vyčių Chicagos Aps
—^
Kampas Halsted ir Roosevelt
ma
graži programa. Tarp Visų
sergančių kos btrvo pa
vyrų
draugas. švęstos gydy
kričio piknikas, įvykęs praeikitko bus pastatyta turininga Mano geriausias mui sergančių
patiudyjimas yra vyrų. Ateikite
1707
West 47tb 84.
» « I I I I I l I l l l l l l U H I M H g « f f i ? ^ , „ , , M l i f ^ drama "Magniilcat". Vaidins
įmano išgydyti ir šiandien. Tei
Turtas. $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
TaJandos
nuo
8'tki 12 dieną, nu
patenkinti
pa singas ir ga
S "pačios jaunutes mūsų akadebus
gydimas.
3 iki 8 tai. vak. Nedėliomis nuo
cientai.
8 iki 2 vai. po pietą.
mikės. Verta visiems atsilan « 6 0 6 ' Europos Remėdijos ' 9 1 4 '
,
TtIKROS ir PAGERINTOS
mm
•KD
•
kyti. Tikietų kaina $1.50 ir Suteiktos det kraujo pagerinimo.
DR. VAITUSH, 0. D.
' '
Ligos kurios buvo negalima išgy
l
i
e
t
u
v
i
s
Aklą
Specialistas.
$1. Programa statoma naujo dyti pasiduoda šiame scientifiškam
Dr. A.J. KARALIUS
Palengvins akią jtsmpinia, kas
ADVOKATAI:
gydymui. Aš vartuoju mano gy
yra priežaatimi skaudėjimo gal
seserų Kazimierieeių salė- dyme naujausius serumus, karvef*L nottievard l i t ą
3
3B je
vos, svaigulio, aptemime, nervuorauples, antitoksinus, bakterknus.
Gera Vieta Pavalgyti
Lietuvis Gydytojai
tumo. skaudančius ir uždegusius
ir kitus greitai gydančius vaistu*
S
lietuviškų
Ir
Amerikoniškų S ,įe. Pradiia 8 vai. vakaro.
(John Bsgd-giiMMM Borden)
karielus akių, kreivių akių, kata
kurie
gydo
neatkratoaias
ligas
}
Svaigių
kur gražiu ir
švariuS
S303 South Morgan Street
LIETUVIS AI>VOKJiTAS
X Per Vyčių pikniką, bir trumpą laiką Ateikite šiandien
ro, nemiega, ir taip toliaua, be
* Speciali lietuviški pietus papras-S
vaistų arba skausmo. Nepervlrildel patarimo kuris bus suteiktas
Cbioago, BX
'45 w. m*mm*m st., R. 1310
toms karnomis nuo « : ? 5 r y t o s želio 7 dieną, susirėmė du
veltui. Valandos 9 ryto iki 6:30
na nei aklą medikalls mokslas.
m*
ADVOKATAS
v. v. Utarninkals, Seredomis ir Su
Telephone Dearborn 8946
iki 2:00 po piet.
Viseose
atsitikimuose
daromas
smarkiausiu Chicagos base batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomis
egzaminą* elektra parodantis ma
190 Norftb State Street
1 Vakarais: 2151 West 22 St.
P. A. PALLULIS
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p.
žiausias klaidas,
taip pat kaip
DR. W. R. REGISTER
ball tymu: aštuoniolikmečiai su
Telef. State 3223
Telephone Roosevelt 9090
Savininkas
visokias ligas arba nenormali Pa
109 N. Dearborn Street, •
dėjimą, silpnybę
muskullnių aj Namų Telefonas Bepnbiic 9090
Vakarais ir nedėlios rytą:
| 3200-02 So. Halsted Street brightonparkieclai. Viršų ga
kią. Akiniai padaryti, kurią pri
Chicago, IU.
Gydytoja? ir Chirurgas
TeL Boulevard 5788
3335 So. Halsted St.
taikomi sunkiausiuose atsltlklmuo
Paimkite elevaitorj iki 12 aukščio
vo
aštuoniolikiečiai.
se. Nauji stiklai įdedami | rėmus,
4631
So. Ashland Ave.
5
Atdara Diena tr Nakt|
Telefonas Yarda §141
8
jei
reikalaujamą.
Stiklai
Įdėti
nuo
' »»»j
&IIUIUIIIMIHiailRIIMIIimi|HIHlNHIIf
Tel. Yards 0994
numerio 15 recepto duoto visiems
Bylos visiose teismuose — AbTel. Ganai 2655
Phone Roosevelt 7795
ligoniams, Ir rekordas laikyta* vi
į straktai. — Ingaiiojlmai — Pas
Valandos:
C. J.
P A N S I R N A
sų atsitikimų Netikros akys pri
kola pinigų 1 ir 2 morgičiaras.
taikytos. Speciale atydą atkreip
Nuo 10 iki 12 piet.
PAilSIRIf A. 8TTJDIO
gJ
iama palengvinimui
visą nervų
ligų, kurios paeina nuo erzinimu
Tolumas nedaro skirtumo
2 » t a Westera A*e. Cor. %% st.
Nuo 2 iki 3 po piet.
svarbią nervų ir smegenų vidurių,
Saukiamas, važiuoja J visas
SpetiaUai Gydau Runmtizroii
paeinančių nuo nepataisytą akių
Vali: Kuo 9 v. ryte Iki 1 v p. p
| mieste dalis. 1991 8. Halsted St.
Kuo 7 iki 9 vakare.
5 v
Įtempimo,
kuomet geras prirlnkl^
^
^
V
?
vak.
iki
9
vai.
vak.
A. A. O L I S
rnas ir nešiojimas akintą paleng
Nedėl nuo 10 iki 12 piet
Ned.:
Nuo 2 vai. ryte iki 1 v. p. p
WM • M • H
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
M
ADVOKATAS
matantiems fsąrelbėta. Snecialė aU
BU
HHi
tyda atkreipta 1 mokyklas valkus.
JONAS VAIŠNORAS
-*&*^ ^n
11 & La Salle st. Room 2001 r^^^^ •tmic
Valandos: nuo 10 ryto iki t vak.
persiskyrė su šk) pasauliu Birželio 5 d., 1*25 m. 9:50 vai. vak.
Nedėliomis nno 9 Iki i pa platu
[Marquette PharmacyP I
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-5
Tel. Boulevard 3680
rtilanfcęs 43 mėty amžiaus. KHo iš Kauno Red. Teisių Apskričio
Tel. Boulevard 7*89

LIETUVIAI AMERIKOJE

SUNYKĘ KŪDIKIAI NEGALI IŠAUGTI
Dr. A, Račkus
| SMARKIUS VAIKUS

MONTREAL, CANADA

OR. A. L RUTKAUSKAS

I

DU BENEDICT ARON

T

1

DR. CHARLES SEGAL

Pirkite 6 % Bonus

DR. P. Z. ZAUTORIS

DR. S, B£ZIS

DR. SERNER, 0. D.

Dr.SABrenza

WEST SIDE TRUST

and SAVTNGS BANK

j

1

Dr Mary a
Dowiat-Sass

JOHN B. BORDEN

i

AUDITORIUM CAFI

111

CHOPSUEY

I

K. JURGELIONIS

mmm

Dr. Maurice Kahn

OR. K, P, MICZOLL M,0.

l

••i

••

•f***

VAKARAIS:
'3241 S. Halsted St. TeL Yards 0002
7 iki 9 T. v. apart Panedėlio Ir
Fėtnyčios

• * & > •

sm

Vienatine Lietuviška Aptieka
šioje ApieJinkėja

F

S. D. LACHArVIGZ 1

A RAKA

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o
uiauo
darbu busite užga
nėdinti.

Registruotas ApttekortM
ir Saviaiokas

Y. W. RUTKAUSKAS

2346 W est 69th Street

ADVOKATAS

Axtl WestexQ A-ve.
tame ReąmbUc 5877—5811
CHICAGO. I L U

Ofisas Didmiesty!

20 South La Salle Street
Kambaris 530
Telefonas Central 9390

Kytavoc Pamp. Jankaičių Kailio.
Paliko dideliame nuliūdime Moterį Marijona, dukteris Mari
joną 15 n v Kazimierą 14 m., ir brolį Kastantą. Lietuvoje Brolį
Adomą ir penkias seseris.
Kūnas pašarvotas 5351 So. WaHace St.. Laidotuvės "fvjltB Scredoj Birželio 10 d. U namą S vai. bus atlydėtas į fcv. Jur
gio bažnyčią, kurioj |vyks gedulingos pamaldos už velionio slels.
P»» paaoMkiii bus uu|>tlėias | Sv. Kazimiero kapines. Nuošir-

Lietuvis
Graborius
2*14 W. 23rd Place
Chicago, 111.

Tel.

tliiiai

pryyyo^uoWSBuleAo71oYeTiro^r»5^rg^^

Telefonas Tardą 4551

•

u i j l

paiHaBms

CSaaal 1271
21»0
\

CHIRURGAS

3337 South Morgan Street
Tel. Hemloek 2061

> DR. J0SEPH K2LU

<Xui.> v u u t i

lilJt-rrjVlS

PEJTOSTAS

555* fc, U o s t a m Ave.
Cbicaga
VaL:
Kasdien nuo 9 v. ryte iki s f
v. v. Ned. nuo 9 Iki 12 vai. p. p.

šiose laidotu\ėse.
\ i d i u d e : Moteris, Duikterys, Svogeris llačkauskis ir giminės.

- -

(SJ*"

3 3 3 n a a 45555^55111

Valandos: 5—12 & ryto.
. Vakarais nuo 7 Ud I
CICERO

1243

OFISAS:

South 49th Avenufi
Telef. Cicero 4676

Vai.: Utarninkals ir Pėtnyčloms
nuo 3 iki 9 vai. vak.

PUBLIŠKA KLINIKA

SIMPATIŠKAS — MANDAGUS — GERESNIS IR
PIGESNIS UŽ KITŲ PATARNAVIMAS

CHAS. K. VUOSAII1S
Didžiauses ir gerlansea sinvejet

ajot West Sides.
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių
materijų del vyru ir moterų.
NAUJAUSOS MADOS SIUTO
Visokiu Stytu
Padarau ant užsakimo greitai ir girai č
Kainoa visiems prieinamos.
Kreipkitės pas maną del ^ero patarnavimo. Taipgi
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
0KA& K. VUOSAITia
g
Lietuviu Kramčius
j 2337 So. Leavitt St.
Chicago, IU

.

Del sergančiu imootą
Nereikia daktarui mokėti
AR JŲS ESAT IŠSIGYDĖ NUO
UtSTSENĖJUSJŲ U G Ų
Specialistai kraujo ligų

EUDEIKIAI

0

pa

d r a u g i u , tv

J. P. Poška

GYDYTOJAS I R

i

Vakarais 3223 S. Halsted St.

USTUVIS) ADVOKATAS
2221 W. 32*4 SA arti ITesvttt St.
Telefonas Ganai S551
Valandos: 9 ryto iki 3 vakare. Seredoj ir PėtnyčloJ nuo 3 V- iki 5
r. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak- '
tuo ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba
parduo
dant Lotus, Namus, Farmas Ir
Biznius. Skolins Pinigus ant pir
» mo morgiftaus lengvomis Išlygo
mis,
,*#

viUi.s ętmntVrr^,

Dr.

M

8

JOHN M I N S K A S

kviet'-iaate

1545 West 47-tb Street
A K I N E I $4 m AI;G80IAI;

PAGRABŲ V E D Ė J A I
Didysis Ofisas:

4 6 0 5 - 0 7 S. H e r m i t a g e A v e .
Td. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS
SKYRIUS:
4447 So. Fairfiekr Ave.
4904 YV- 14th Str., Cicero
Tek Lafayefte 0727
Tel. Cicero 8094

TeL Roosevelt įįŠ2

.• • ; t

%r filapfisfto e g r a m i n a r i j a

Tiktai $1.
Ligjoniai moka tiktai už serumus,
čėpua ir grydusles
Mūsų Klinikoje yrą vartojama vė
liausios madas instrumentai
moksliniu būdu
Gydome kraujo ligas, Inkstus, pū
sle, aenaturalius nubėgimus, silp
numą, purvinsuoią, reumatizmą irv
visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

t

S

8ats«gtaiTOgttwafftgggtf.ig8,atsf8fiij

Kraojo

National Health Clinic
1557 West Madtvm S t Kampas Paulina S t
I Valandos nuo 15 iki 8 v a i vakare
Nedėllej 10 iki 1

I

FRANCUZIŠKAS
DAKTARAS
Specialistas kraofev odas, ~»irnn3
kų tt slaptų hgų
Gydo su pącelba ~ nfiiissls; L
metodų X-Ray Spinduliai
Ofisas 1809 So. AsJklaad A v n smlj
viršaus Ashland State w*»teĮ|
Telefonas Ganai 0454
Valandos 2:05 iki. 4:35 ir » Iki 14.
Nedėlioj nuo 2:35 iki i:i(į y^ p^f
REZIDENCIJA:
4201 South Richmond
TH.

Bt,

l A i a r e t t e 5*75

BU. J. W. gEMIŪETTE Į

F Ii

•
'

itfltfttih, Bifž. 9, 1925

D R » U G AS
,TB 3ūž21D£ MOTERISK?

CMCAGOJE

$£3S Ntjt»Į|tfc3 6 katabartų rakan
dus, labai maial vartotus, S šmotų
parlor set, 2 karpetai, 2 kamodos, 2
Ibvos, 2 stalai, ? krėslai, 1 rockiar, 1
penius anglių Ir gaso, ir visi indai
kastik reikia gyvenimui. Imkit Arc
her Cicero karus.
_

lt

SUSIRINKIMAS ^
Antradienį, birželio 9 die
ną i. m., 8 vai. vak., Aušros
Vfcrtų par. mokykloje, įvyks
Ckicagos Federacijos Apskri
čio mėnesinis susirinkimas.
Bus svarstoma.
1. 17 geg. komisijos rapo
rtas.
Wt* Ateitininkų Atstovu rei
kalas.
*••*
3. "Laivo" ir "Draugo"
piknikai
4. Sumanymai
Visu skyrių atstovų prašo
me atsilankyti

sibai(

^

sarkl

n

kuriuo

i°

jo Miss Emily Bearup Lincoln
parke, sumindžiojo ir sužeidė
praeinančią Mrs. Adeline ByeJ.
Sužeista paimta ligoninėn.

Valdyba.
"BOOTLEGEMAT KNAUJO ŽUDOSI

-

. i.

i

NUSIŽUDĖ, KALTINA
VYRA.
Mrs. Flossie Edwards, 23 m.
kuri su vyru buvo pasimetusi
prarijo nuodų ir prieš mir
siant apkaltino savo vyrą LOT
uis Edwards, buk šis jai prie
varta Įdėjęs burnon nuodų.
Policija jos pasakai netiki. Ir
kuomet ji mirė, vyras neareš
tuotas.
BOMBA APGRIAUTAS
GARADŽIUS
Galas žino kas ant stogo garadžiaus, 3638 West Harrison
et., padėjo bombą, kuri eksplioduodama apgriovė garad2ių.
,CAPE GERARDEA.U, Mo.,
birž. 9. - Čia žuvo dvi mergi
nos, kuomet aeroplanas užsi
liepsnojo ore ir krito žemėn.
Vairininkas sužeistas,
i

S5 8. Dearborn Street
Chtcago.
Penktas aukštas, Crilly Namas
25 metai tame Name
VALANDOS:
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vak.
Nedėlioj nuo. 10 ryto iki 1 po plet.
Panedėly, Seredoj ir Subatoj nuo
10 ryto iki t vakare

ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1A1
•

'UI

l.ll , • . ^ 1 I

I

I

I
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I
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BRIDGEPORIPAINTING
& HARDWARE CO,
Malavojime, dekarnojame,
kalainraojame ir popieroojame namus.
Padarome
dirba greitai ir pigiai.
Užlaikome malkvn, popiern ir stiklo ir t t
3149 8 0 HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicaffo, HL Tel. Tardą 7282
—

—

n—

! A. K A I R I S g

«
* Murtao Ir ftudatojimo nfimn
UE3TRRAIJS

IGONTRACTORIS
£ Atsilankykite Įtis manę doosu
ofc-era patarimą. t 4 > r
g
» H Soorti Ralsced Street
Cbieaffo, m .

•j

Dome

3SS56 Ix>we Avenne
Tel. Republlc 4337

JOHN G5 ME2UISKIS

i

i

GENERAL CONTRACTOR
ANT* BLTLDER
7026 8. Artesian Ave.
Chlcago.

felefonas Ganai 0«10

PLUMBING
Geriausias plumerls. darbą at
lieku gerai ir sailniSkai.
THOMAS MIGGIN8
W13 So. Oakley Ave.
Chicago

TeL Lafayette 4MS

PLUMBING
->

•

&

HARDWARECX).

Visi su
tinka kad
BofrnJškas Apy
nių — paskanintas

w

Duoda geriausiu*

Rezultatus
Klauskite JŪSŲ
Urosemmko
Kv*«

VJMinnnmiUjtitnm

Walter Gregorowicz
Broliai Sav.
Užlaikom Maliavę, Aliejų,
Stiklą,
Automobile Supplies, Renkmenių, Plomberiškių; daikto. Popierą ir tt.
Carpenter Kontraktoriai.
Pristatom į visas dalis mies
to. Medžio darbus atliekam
kuogeriausia. Taipgi dengem stogus.
1901 WEST 47TH STREBT
Tel. Lafayette 4139
Chicago.
fii~~

PARDAVIMUI

K A I ESTATE
C, P, SUROMSKIS CO,
Perkam,
parduodam
ir
mainom
namus, farmaa
taipgi
ir
visokiu*
biznius. Dar
ba atliekam
greitai,
pi
giai ir gerai.
Kreipkitės:

Bargenai
PARDAVIMUI
arba

MAINYMUI

BRIDGEPORTE

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

2 flatų mūrinis namas netoli W c s tern Ave. ir 63 St. ant Artesian Ave.,
pirmas S kambarių, antras 6 kam
barių; 2 karų garadžins, steam ap
2 pagvvenimų mūrinis na
šildomas, stsn parloriai ir screened
porčiai. Kaina $15,000, įmokėti tik mas po 6 ir 6 kamb. Visi įtai
$5,000.00.
symai. Kaina $8,500. įmokėt
. 2 flatų naujas mūrinis namas prie $2,500.
69 St. ir Washtenaw Ave. po 5 kam
Dabar yra geriausias lai
2-jų flatų mūrinis namas po
barius, vandeniu apšildoma, ledaunės,
kas
pirkti namą arba lota.
visos screen tvorps, knygoms ca- 6 ir o kamb. Visi vėliausios
dideli pasirinkime
ses, ir visi naujausios mados įtaisy mados įtaisymai.
Kaina $9,- Turime
geriausių bargenių, visoj
mai, puiki vieta prie parko. Parsi 500 mažas jmokėjimas.
duoda pigiai tik už $14,500.00, dalj
Siunčiame pi2 pagyvenimų medinis na Chicagoj.
Jmoketi, kitus kaip randa.
nigns
Lietuvon
ir j kitas
Bungalow ant California Ave. ne mas 6 ir 6 kambariai su visais
sulis ir parduodam laiva
toli Marquette Parko, 5* kambarių įtaisymais. Kaina $3,900 įmo
kortes ant visu. linijų. Egsu dideliu garetu-attic
ir 2 karų kėt $1,000 kitus kaip renda.
zaminojame
abstraktus, da
garadiium; parsiduoda pigiai, tik už
6
flatų^
naujas
^
mūrinis
na
$7,500.00, jmokėt $4,000.00.
rome doviernaStis ir visoVisi vėliausios mados }- kes lecales popieras. ApBungalow 6 kambarių ir 4 gyve mas.
nimo kambariai skiepe, prie 62 St. taisymai. įmokėt $7,000 kitus
draudŽiam namus, rakan
ir Artesian Ave. randos nesą $48 per kaip renda. Randasi netoli
dus ir automobilius nuo vi
mėnesi. Prekė $6,500.00, įmokėti
Washington
Park.
$2,500.00.
sokio nelaimų. Visais rei
BRIOIITOIf PARRK
kalais kreipkitės pas
Storas ir 2 'flatal ant 47 S t netoli
Western Ave., tik vieno meto senu
mo, flatal po 4 kambariais. Randos
2-įų pagyvenimų
naujas
J120.00 per mėnesj. Prekė $11,00000. Savininkas priims mažesni namą, mūrinis namas po 5 ir 5 kam
3311 So. Halsted Street
ir dalį pinigais.
barius. Aukštas beismentas ir
Telefonas Yards 6062
2 Storai ir 3 flatal kampinis m u 
pastogie.
Įmokėt
$2,500
kitus
ro namas, 2 flatal po 8 kambarius,
Chicago, UI.
kitas 6 kambarių, steam apšildomas, kaip renda. Randasi ant 44 ir
Notarj Public.
turi visus naujausios mados įrengi Talman Ave.
mus ir 2 karų garadžių. Kaina
2-jų flatu naujas mūrinis
$27.000.00. įmokėti $10.000.
namas 6 ir 6 kamb. Kaina
ENGLFAVOOD.
įT
4 flatų kampinis muro namas ant $13,500 įmokėt $3,000. Randa
ant 41-mos Maplewood
57 St. Netoli HaJsted St. po 5 ir 6 si
kambarius, ąžuolo apdailinlmal — Ave.
trimings; randos nesą $195.00 kas
2-jų pagyvenimu namas 4 ir
mėnuo. Preke $23,000.00, mažą dalj
4 kamb. Visi įtaisymai. Kai
jtnokėti.

SOUTH SIDEJE

NAUDOKITĖS
PROGA

BRIGHTON PARKE

V. M. STULPINAS & CO

t

—M

PEOPLES PAINT

NAMAI -- ŽEMĖ

LFĄBIONflS CO.

GATVEKAR1AMS NUOST0UA1.

DR. B. M. ROSS

m-ii ... >"..wfr^r

NORĖDAMI

$500

pos ir Rngpiučio mėnesiai ge
einančių dujų garadžiuj už riausi biznio laikai.
troško Joseph Sparks, 58 m.
6415 Kimbark Ave.
DR.HUMPHREY5'

9B

4 pagyvenimų mūrinis na
mas aukštas eimentuotas beis- 3352 So. Habted Str.
mentas. Kaina $6,500.
2-įų pagyvenimų medinis na TeL Boulevard 9641
mas 6 ir 7 kambariai. Visi j»••••»»»
taisymai. Kaina $5,500. Ma
.
toj ant Western Ave. netoli 71 St. žas įmokėjimas.
DlZniaViį n a m ą , n e S n a m a s
transfer kampas, parsiduoda plgrlai
š
2-jų flatų naujas mūrinis na
randasi ant Michigan ave. * mėnesi.
mas 6 ir 6 kambariai. Visi PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
A p i e l O o r d S u R O S e l a n d , JII.|Archer Ave. netoli California Ave*
įtaisymai.
Kaina
$13,000. NYTI VISADOS KREIPKITĖS
Kaina $11,800,.
j m O k ė t i Parsiduoda tik už $5,000.00.
63x125, 2 lotai kampas Cicero Avo. Kandasi ant Union Ave. ne PAS MUS. TAS JUMS BUS
$5,000.
ANT NAUDOS,
netoli Archer Ave., didelis bargenas toli 31-mos.
greitam pardavimui!
2-jų pagyvenimų bizniavęs
. Parsiduoda lotas 30x25 pė Turime dideli pasirinkimą lotu re namas.
Randasi ant 32-ros ir
ld
rIe
dų, ant Indiana ave. arti 103 lquette
™ciiParko,
™?*.irapie^mams
?
į
į
j
Vienuolyne; kai Halsted St. Įmokėt $3,000 ki
st. ir Indiana ave. Kaina $9,- nos 1600.00
ir augščlau. Taipgi turi tus kaip renda.
1
me
daug
gerų
investmentui arba biz
4 pagvvenimų mūrinis na
050.00.
niui lotų ant 63 St. arti Crawfor«i mas po 4 kambarius. Visi įtai
Ave., Cicero Ave. ir Archer Ave., u i
Atsišaukite j
labai žemas kainas. Turime ir labai symai. Jmokėt $3,500. Namas
"DRAUGO" Ofisą
gerų lotų Brighton
Parke,
kurių randasi ant 33-čios netoli Aukainos
yra
nuo
$700.00
augščiau.
809 W. 351h St. Chicago
burn Ave.
2334 So. uakley Ave.
TeL Boulevard 9611 ir 0774
2-jų pagyvenimų namas po
NAMAI. i w 4 kambarius. Įmoket $500 ki PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RAŠTUS.
tus kaip renda.
MARQi'ETTE P A R K E .

"IraloSiiai\\

motoro

T

PARSIDUODA medinis na
LOTAI.
mas 6 kambarių. Lotas 28x
75x117, trys lotai ant Ashland
146. Namas pabudavotas Ave.,
tarpe 68 ir 69 Sts., prie transant galo loto. Ant priešaki fer kampo, už $10,000, pusė cash.
nio loto galo galima statyti 100x110, 4 lotai geroj biznio vic-

$ 1 2 OO

automobiliaus

K V*\'

i

APLIEJO RŪGŠTIMI.

Iš

g g g

VERTA PAGALVOTI. Specialiai

PARDAVIMUI Mūrinis namas ?
X Teko sužinoti, kad vi pagyvenimų
po € ir 6 kambarius.
KarStu
vandeniu
apšildomas su ats
siems gerai žinomas p. Mikas kirais boileriais. Gatvės
Ir alėjos 11Bagdonas šiemet baigė moks taisytos Ir apmokėtos. Atsišaukite
lus Loyola Universitete, gau 6533 So. Talman Avenue
Ant pirmų lubų
damas teisių daktaro laipsnį.
Naujojo daktaro inauguracija
AR ŽINAI KAD
įvyksta rytoj, birželio 10 die Lietuvos Valdžia uždare vie
ną, Loyola Universiteto salė nintelę velta mokyklą užtat
je, 4 vai. po pietų.
kad joje nebuvo Biblijos ir
. X Mokslo metams užbaigti tikėjimo lekcijos? Ar žinai
rengiama kiekvienos mokyk kad rūkytojai kurie žino ko
los iškilmingi aktai su įvai kybę tabako ruko Helmars už
riomis programomis.
tat kad Turkiškas tabakas ku
ris randasi Helmars yra maloGABI AKTORĖ DOROTHY
niausis ir geriausis del eigaMACKAILL UŽIMA SVAR
retų T
BIĄ ROLC.

ŽUVO NUO MOTORO
DUJU.

• • .«

PARDAVIMUI medinis 3
flatu namas. Pirmame flate
yra 5 kambariai, 2rame 6 Nelaikykite pinigus kur pakamb. ir 3člame 3 kamba
riai Elektros šviesos, gesas slėpę, arba kur už mažą nuoir visi įtaisymai. Namas ran šimtj. Įsigykite tyvą nuosa
dasi Cicero arti lietuvių baž vybę, namą, lotą arba ūkę,
nyčios. Randos neša $110 j kur jūsų pinigai neš pelno
mėnesį. Kaina $8,700.00.
jums patiems ir kartu bus sau
Atsišaukite į
ginusiai investinti. Žemiau pa
"DRAUGO" Ofisą
duodame tiktai mažę. dalj
2334 So. Oakley Ave. musij bargemj.

Telefonas Lafayette 2928

Kada First National pradėjo pa
mint krutamą paveikslą "Chlcki«V
kuris yra pasaka stenografės atsiti
kimų kuris bus rodomas Chicago
Theatre per šią. savaitę. Jie išrinko
Slaptos | Užkrečiamos
lošėja kuri buvo stenografe didelia
Ligos
, Ligos. Į
me ofise New Yorke tai yra Doro,Ligos geniausiu ir pasekmlnGydomos
thy Mackaill. Jauna ir Rabi aktorė
gteuski metodu
kuri pirmiausia
pasirodė
lošdama
Nauji Arsphsnamine ir Luescide
našlaitės
rolę paveiksle
"Mlghty
Lak' a Rose" tapo išrinkta lošt ki
^įįjm*±
dymo tų Ilgu.
tas svarbias roles kituose paveiksi o/jĘĮ0*
^ y
jis galčjo atse. Budame stenografe New Yorke
gydymai
yra
jos draugės ir draugai Įkalbėjo vie
geriausi ir ti
nam iš didžiausių produktorlų F l o renz Ziegfield duot jai progą, jo lo
kriausia išgy
šimose "The Follles" Per viena re
dymas '
nuo
peticiją pamatė jos gabumus vienas
kraujo
suiri
Edwin Carew kuris gamina krutamų ir Sifilio.
mus paveikslus ir tuo jaus davė jai
rolę.
Del labai di
"Labai džiaugiausi lošdama "Chidelio skaičiaus
rkie's" role" sako
p-lė Mackaill.
atsilankymo
"Svarbiausioji
ypata yra stebėtina
ligonių
pas
reališka ir tikra typa užimdama ro
Dr B. M. Ros*
lę ambitiškos ir gražiuos stenogra55 S. Dearborn St Dr. noss gyfės kuri bedirbdama pasiflirtoja su
kalnas
I piginU
vaikinais bet ir yra geros širdies
nuo
mergaitė". Jos atsitikimai yra taip
Joseph Koppel, 6342 No. tikri kaip ir paprastos stenografės
arba New Torke.
Fairfield Ave., sieros rūgštimi Cbicagoje
IKI
Svarbes roles taipgi užima John
apliejo veidą. Aliss Marie Bowers, Hobart Bosworfh. Gladys
Rrockwell, Myrtle
£tedman, Pau»
Krautsack, savo merginai.
Nichotaort ir Olive Tell. Direktorius \ D^lel pasekmingų resultatų ir ia
bai lėm ų kainų, atsilanko labai
Francis Dilion . kuris padarė
Koppel suimtas. Miss Kraut Jshn
žmonių. Tūkstančiai jau yra
daug
paveikslą "Flaming Touth".
pasveikę ir yra laimingi.
sack vargiai pagys.
Dešimtis gydymo
kambarių y a
paskirta
del
sergančių.
VADINTUVAI PADARO
tfPECIALIS GYDYMAS
I i P U S E KAINOS
NAUJA SEZONĄ
Gydymas nuo užnuodijlmo Kraujo,
TEATRAMS.
FsuOes, Atopumo JT ChronlAkv Ligų
Viena geriausiai {rengtų instltuci
jų del gydymo tų ligų.
, Praneša, kad Chicagos Mo Atvectinimo teatro tai yra Pastebėkite labai žemas kainas
tiktai trumpam laikui
tor Coach Co. su omunibu- vienas išgeriausių dalykų nuo Specialia Intervenous Gydymas. $S
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray KĘ
sais daro puikų "businessV'. pat pradžios jų įsteigimo. Iki aaminacija
u i ta pačia kalną.
Lymph
Senyn
Gydymas del Silpyieng, dieną, perveža 269,820 to laiko kada eksponentai
I n ų Vyrų, $6. Kaulų Raumenų ir
pradėjo statyt didelius teat | Nervų Gydymas $2, iki $5 Gy
Jaasažierhj.
dymas Od«s ligtl — Aetine Rays, j
Tuomi daromi dideli nuos rus nebuvo praktiško ir pa $3. Rio Chemic Kraujo Serura{
sekmingo dalyko kad jie butų gydymas. $10.
toliai gatvekarin. bendrovei.
Pasitarimas ir Egzamtnaelja Dy
galėja užsilaikyt per karštą kai. Reikalaukite knygelės del
Ligų. Duodamos veltui.
sezoną. Balaban ir Katz buvo Specialių
Vyrų priėmimo, kambarys, 506 —
Moterų priėmimo kambarys, 508
pirmiausi j dėt atšaldymo ma —Kalbame
visokias kalbas.
•
šinas jų teatrose. Dabar Lie 35 S. Dearborn St., Kamp. Monroc

. .j

NAMAI - ŽEMĖ

NAMAI - ŽEMĖ

5046 S. KoHn Ave;, arti Archer Ave.

Tarpe Chicagos ir apylinkės
"bootlegerių" prasidėjo nau
ja kova. Sekmadienį Evergreen Parke du 'bootlegeriai'
nužudyti ir vienas sužeistas.
Apsišaudymai įvyko Capi
tal užeigoje, kur buvo veda
mi ginčai del alaus pristatymo
Chieagon ir kitur. Kitikitiems
gadindavo "business,a;". Ge
riausias pasiskaitymas to
kiam atsitikime — tai ginklai.
Gerai dar, kad jie tarp sa
vęs žudosi, neliezdami nekalta
y.monhj.

'

UŽLAIKAU GELEŽINIU
DAIKTU:
Malevų ir kitų reikalingų daiktų
prie namų.
Geriausios malevos
u i žemiausias kainas.
Kviečiu
vietinius lietuvius atsilankyti, o aS
suteiksiu
teisinga
patarnavimą.

F. J. YANAS
2805 West 63rd Str.
PARSIDUODA
Player Pianas mažai var
tuotas 25 rolės ir benčius,
gražiaus Walnut medžio už
$195.00.

Upright Pianas Aržuolo
Grojiklis Pianas visai ma Medžio už 965.60.
Phonografas Columbia už
žai vartuotas gražiaus riešu
čio medžio su volelėmis kaina $28.00.
buvo $600. Parduosu už $259.
Radio Setas naujas 5
bes su didelia baterija ir
Turi but parduota greitai.
v
tntba vertas $150.00
3346 So. Halsted Street
uz
»$65.00.
! 3327 So. Halsted Street
Barber Shop

VASARINIS
RESORTAS.
Puikus vasarnamis Wisconsino Vai
stijoj prie 3 mailių didžio ežero \r
cementuoto kelio, 130 mailių nuo
Chicagos. 4 namai po 9, 7ir 4 kam
bariais su rakandais, didelis boąt
house su 12 laivukų, didelis kluonas
barn su cementuotu tvartu, 19 gal
vijų, 4 arkliai, 200 vištų, 153 akeriai
žemės. 100 akerių dirbama, 63 ake
riai gražaus miško ir Summer Resort. Preke $30,000.00.
Savininkas
priims namą į mainą Chicagoje.

na $6,800 mažas įmokėjimas.
Randasi ant 42 ir Maplewood
Ave.
2 pagyvenimu mūrinis na
mas 4 ir 4 Kamb. Kaina
$6,500. Randasi ant 43-čios ir
Washtenaw Ave.

MARtyJETTE MANOR

J. HE N I F F

REAL ESTATE

LOANS

INSURANCE

General Contractor &
Builder
Su toe rūšies reikalais
kreiptea pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia,
5710 S. Kedzie Avenne
Chicago, Bl

2 flatų naujas mūrinis na
mas 6 ir 6 kambariai. Visi
Oftoo TeL
j vėliausios mados įtaisymai. Reetdencljoa TeL
Frospect
6101
B77S
Į Mūrinis garadžius del 2 auto
mobilių. Įmokėt $3,500. Ran
-J
dasi ant 62-ros ir Ricbmond
FARMOS
Street.
74 akeriai netoli Benton Harbor
5 kamb. naujas mūrinis
Mich.. 6 kambarių namas furna^o bungalow su visais vėliausios
apšildomas, cementuotu skiepu, geru
kluonu-barn ir tvartu. Didelis jaunas mados įtaisymais. įmokėt $1.- » - - • •
* - , , . •
sodas turintis virš 1500 vaisinių me ' 500 kitus kaip renda. Randasi
A 9 T R I MORGEČ-1AI
džių, slyvų, vyšnių, obuolių, grušiu, 'ant 65-tos ir California Ave.
Sutelkiami
ant %% palūkanų.
poačių
ir 1 %
akerio
žemuogių j 4? pagyvenimu; naujas mūri
Taipgi perkame Trečius Horgičiua
(trawberries), 40 akerių
dirbamos
į r kontraktus.
žemės, 4 H akerių
dailaus miško, nis namas su visais vėliausios
įtaisymais. Įmokėt DtTERNATIONATj HTVESTMElfT
dalis apsėta; 4% akerių žieminių mados
OORPORATIOlf
kviečių, 4 akeriai avižų, 4 akeriai $6,000. Randasi ant Campbell
SS04
Soiith Kodile Ave.,
dobilų, ir 4 akeriai kornų. Visos njo- Ave. arti 63-Čios.
Lafajette
67S8
derniš.ko.s ūkio mašinos, 2 gasolino
2
flatų
naujas
mūrinis
na
enžinai, 2 sunkus vežimai ir trys
lengvi vežimai (buggies). 2 arkliai, mas 5 ir 5 kamb. Visi vėliau
2 karves, 102 vištos. Gera vieta pa sios mados
įtaisymai. Įmo PARSIDUODA Fotografijos studlo
daryti puikų gyvenimą
Ir pinigų kėt $3,500 kitus kaip renda. gerai išdirbta. Randasi teatro name.
Parsiduoda labai pigiai arba mai
vandeniu
apšildoma. Leasa
Randasi ant Rockwell prie Karštu
no ant namo.
galima gaut ant 6 metų. Priežastis
Marquette Road.
pardavimo turu kita studija kitam
Šie visi namai galima but mieste priverstas viena parduot. Ge
mainomi ant kitokių namų. ra proga Lietuviui.
priimam į mainus pir
REAL ESTATE BROKERS Taipgi
mus arba antrus mortgičius, VICTTORIA PHOTO STITDIO
Savininkas J. Prakaitis
4650 S. VVESTERN AVE. farmas, lotus arba biie kokius
3525 Main Street
biznius.
Tel. Lafayette 1914
Kreipkitės
Indiana Harbor, Indiana
Atdara Vakarais iki 9 ir šven
tadieniais nuo 9 ryto iki 3 p. p.

MORTGEčIAI - PASKOLOS

JOHN J. LIPSKI & GO.

C. P. SUROMSKIS & GO.

REIKALAUJAME AGENTŲ

Real Estate
3352 SO. HALSTED
ST.
CHICAGO

Išmokti pelningą. Beal Estą te
biznį; pilną laiką arba vaka
rais. Galima padaryti iki $500
Tel. Boudevard 9641
ir daugiaus per mėnesį. Maty
ATDARA NEDALIOMIS Nuo
kite John J. Lipski.
9 vaL ryte iki 4 vaL po pietų

REIKALINGA

Agenty pardavinet Real Es
tate. Atsišaukite pas,

C P. SUROMSKIS & GO.
3352 S. Halsted S t
CHICAGO.
Te!. Blvd. 9641.

.

