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Veltui statysime bažnyčias,
darysime misijas, steigsime
niokyklas, jei neimsime į sa
vo tankas spaudos ir jos ne
platinsime.

tebunie kiekvie

nam lietuviui Katalikui Ame
nkoje jo gyvenimo draugas!
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^ ° J ' Vokietija Sako, Francija Nori Griauti

NUŽUDYTI POLICMONAI
PALAIDOTI.

Daweso Planą

*

•

Prez. Calles Aroganti

BERLYNAS, birž. 16. "Iš Daveso plano nori pada
ryti vieną farsą, tai franeu
zų politikų tikslas."
Taip pareiškia laikraštis
"Die Zeit," užsienių reikalu
ministerio Stressemaimo or
ganas.
Laikraštis reiškia nuostebos, kad \ Ati Amerika nepro
testuoja, kuomet Anglija su
Francija reikalauja vokiečių
sunaikinti dirbtuvių mašine
,
...
snriSt08 s u politLka Ir už tas rijas.
"Jei šis santarvės reikalažudynes daugiausia atsakomi n
I gi tie, kurie vadovaus ateinan vimas bus atkartotas, vokie-

M A D B i D A ^ bir£ 16. — Praeitą šeštadienį kovoje
Tomis dienomįs Morokoj fran I su piktadariais nužudyti polic
jeuzai panešė didelius nuosfco- monai palaidoti. Policmonas
į liūs. Sukilėliai rifai nuo fran Walsh vakar, gi policmo^ias
euzų atsiėmė vįejną svarbia Olson šiandie.
strateginę tvirtuma, Bibane
Nąbašninkas AYalsh palai
fronto. Visą franeuzų įgulę dotas po goduli ngųjų pamal
iškapojo.
dų Šventojo Rožančiaus bažPremieras Painleve, aplan- j nyčioje, 113 gat. ir Cottage
kęs franeuzų kovos frontą, at Grove ave.
skrido Ispanijon. Čia jis darKlebonas kun. Ed. Keough
buosis gauti ispanų pagelta*. sa?iė pamokslą. Jis pažymėjo,
., ,,.
, ,
kad tos žudynės yra tampriai

bu žinoti, ar Amerika davė
Vokietijai kreditą, kad Fran
cija galėtų eksploituoti tuos
pinigus, ar davė tuo tikslu,
kad Vokietija negalėtų pildy
ti savo priedermių?

^KAUNAS (per paštą). —
Liepos 3, 4 ir 5 Vilkavišky įvyks Lietuvįų Katalikų Jauni
mo Sąjungos *' Pavasaris''
VIII
fili
"Francija savo nusistaty
* rajono kongresas.
mu stumia Vokietiją ir Euro
Anot žinių, kongresas bus
pą ekonominėn katastrofon.
iškilmingas, Įspūdingas ir la
Ar prezidentas Coolidge į nu
bai įdomus. Praeiąjai visuo
siginklavimo notą žiūrės be
menei jaunimas parodys savo
jėgas ir organizacijos augi
jok'io aktyvumo, kuomet fran
mą.
cuzai Dawes'o planą nori pa
\VASHINGTON, birž. 16. je, bot jis, sekretorius, toms
ATRADO NAUJUS ELEkeisti viena farsą?#*
Kad kongresas turės but di
— Tarp Suv. Valstybių ir Me- žinioms netiki. Tokio turinio
MENTUS.
delis, liudija kadi r ši progra"Die Zeit" baigia atsilie
nota
lulvo
iduotu
ir
Meksikos
. ,i 11 .
•- i
ksikos kila pavojingas krizis
!
(ialimas
daiktas, S. Valstybių valdžiai.
BERLYNAS, : birž. 1<3. - ! č i u o s e * ¥ " » * • *
? ^ k r e d i t a s i r &$*r* 1!1° pimu, kad butų sušaukta tar
ma,
fcokia
paskelbta prieš kon t
gresui
susirinksiant:
(Taipat pažymėjo, kad gal-ikėt' reparacijas bus sunaikini ptautinė konferencija aptarti
vyriausybė ir vėl bus priver
Paskelbta,
kad
vokiečiai
mofcs
Meksikos prezidentas Call
Pirmoji diena.
Ur,;nbo; »*r*H^ Hi, Timiin PIP l™žu<*ystes Chicagoje atlieka |ta, , : pažymi laikraštis. "Svar šias svarbias problemas.
sta pertraukti diplomatinius
es greitai atsakė tan.pareiški n i u n k a i a i r a u o u u n a u j u c*c- ,
1. Iškilmingos pamaldos.
* •*!*'•
J*.. .. i •
.
santvkius su Meksika.
ltallu
C
,
a
talai
man. Jis pažymi, kad S. Vai mentu. Vien«s išfeNO. 43 » • * " « » " »
2. Demonstracija.
Į
I
Anav diena čia iš Meksikos ! , . .. : .
• * * • • . . • ariau buvo atrastas, bet užsi- darbininkų unijrų vadai ir
"^
stylres liautųsi maišytis j viw
4š
3. Porodos atidarymas.
a jjiettdaugiau.""7.
TSis
7"*" T ' ~
7^
čia
J F*-**AA^LFC*J
TaiieSa*
atvyko ,8. V. ambasadorius
metė.
elementas
pavadm-.
.8logeriai,"
f
«mu
dujinius
Meksikos
reikalus.
4. Sporto Olimpiada.
. . ,
ofmm/MnJ . s i a
bootlegenai.M Tarp satSheffield, kurs konferavo su ,Kad Meksikos valdžia paduo . . . u.u.„«i^UM _ atminčiai.
masurium
5. Koncertas ir vaidinimai.
valstybės sekretorium
Antroji diena.
ogg. Po tos konferenc
6. K<#igresas "Kino" salė
stybės sekretorius paskelbė
siunčia propagandai Kinijoj
j^iornmli pareiškimą. PažvmėKuomet Maskvos bolševikai ir Danijos streikininkams ra
'
1 1
1. Kongreso atidarymas.
'
* . . piliečiai r»i»!*fcli turėti ypatin
^ivčios, 63 gat. ir Washtenaw ^ ž i m t l K i n i j o s - r a u d 0 n i m u , " dikalams. Daug pinigų išsiun
2. Centro vaidybos pirmi jo, kad Meksika nenori prisi gų sau privilegijų Monikoj-.*.
ave.
REIKALAUJA
DUOS•
VZ
u
, ^
,.," . ^ P a( ' io J Rufijoj kįla naujos su-lčiama ir kitur.
w
Calles
?ako,
kad
Meksikoa
ninko kalba.
taikanti prie tarptautinių įsta
P 1,cm
"-"
?
* W a l s h ^ a l , k 0 ^ . i r u t ė s . P r a m a t r m m - r e v o l i u ^ ^ A p i e tai iš Rusijos p a r i n k *
įvestos
ajjrarmės
retormos
ir
NUMO.
3. Prezidiumo rinkimai.
tymų, kad kaip ilgai Meksikos
valdžia įieapdraus svetu»|_už2 atimtas
^rti*- nuo amenionų
___^^tr
Z^T-tT' '3^*<Vbfr
L
f
_J.lHUuiv«traPtie.'Tl|e
JteyįeS
ir^
e4: Komisijų; rinkimai.
šalių gvvasčiu ir mantos, kaip
,
. . :
į:
<rn.,
PARYŽIUS, niiiriio 16. — His, M - U l s o n buvo n e v e d e i ž ? a u r i o n r , v o I i u c i j o n r e n . L a i k raštis pažvmi. k O T s
k &J
k
5. Sveikinimai.
'Tik ne Finansų ministeris Caillaux
v _. mes bus atlvginta.
QIT!MTA r C I I 5HMTAI
' g i a s i suorganizavę valstie- nios perdėm teisingos ir jos
6. Paskaitos:
ilerai negražins svetimų šalių . . . . . .
.. .
.. ITAB^
u ^
^ i a i *r i n d u s t r i n i a i dar&inin- paeina tiesiog iš Maskvos.
° *
'
tiek, įi«k norėtųsi gauti ame- aną dieną kalbėdamas ^aukė
a) Pavasarininkai ir vi
J i ARIAMŲ.
fcaj.
Korimą suskaidyti visą
Pastaromis dienomis MaskfraneuZus prie >ichdėsnio duos
pilieėiams ten užgrobtų savas* ...
suomenė.
Žodžiu tariant, prez. Calles numo ir pasiaukojimo tev}?ies
•
baulio
•• u akyvaizdoj
u-u
i i pasiliks
• tik rikonams.
sovietų
Rusiją.
vos dirbtuvėse darbininkai tu
b) Pavasarininkai ir po cjų, Meksikos valdžia viso pa- 1 s^edė i S. Valstybių vyriau-.
.
. .. . ^
.
P o dviejų policmonų nuzu
XT
išmėginime.
Kitaip ir negalima. Nes 'rėjo mitingus ir iškėlė protes
litika.
...
.,
,
reikalams. Nes kitaip Franci-.,
Pagaliaus valstvbtjs sekre- »ybc pirštinę ir nieko nedaro jai nebus galima išbristi i š T i - - ^ JĮĮ™^ į U . a m ° f U < K l U k u o n ^ ^ l i o n a i valstiečių irjtus prieš valdžią. Ypač ate7. Pavasario, organizacijos
torius pareiškė, jog spauda ^ Dėdės Šamo.
internacionalo
nansiniu vargu.
ČAL*
* S*? »*!?*' 3 a u a R " i darbininkų badauja, bolšr\nkų ] kuota trečiojo internaci
reikalai.
riJUĮti
kaitino: Michael Gerina, va- i u ^ , . , ,
, .
paduoda žinių apie pramatoDar nežinia, ką į tai atsa
•
••
a
8. Rezoliucijos.
das, nušautas kovoje, gi> ket ;valdžia dideles pinigų sumas -vadai.
inų naują revoliuciją Meksiko kys sekretorius Kellogg.
BERLYNE
DIDELIS
D. Žojnklelių segimo iškil
virtas dar nesurandamas.
.Šią savaitę Chieagoje turiSCOTT
TURI
BUT
PA
MITINGAS.
prokurorag m
tą
!
mės.
j suvažiavimą anglių kasyklų oKARTAS. N
10. Kongreso uždarymas.
kad į 30 diejiių su suimtais pik
peratoriai.
BERLYNAS, birž; 16.
Perniai tos r.ųšies kongre
,tacianals
Russell Scott, kurs n
^ i__ J f - -kx*Vs x„;„
"us apsidirbta.
i Trr.
.,
sas buvo Šiauliuose.
Sekmadieni aikštėje priešais* •
^
#
vienos vaistinės klerką plėši„ .. • •
. f • .i
Šeštadienio vakare ir per
Reichstago rūmus jvyko nul.
£
SURAIŽYTAS MIRĖ.
a
jos ir mitingas
išliuosavi- ^
vokiečiųdel
demonstraci
^ l Policija
atliko Į m o t i k s i a i s i r k u r į teismas
PEKINAS, birž. 15. — Ne- gelbėti sa^o archyvus ir k:v.is žiniškos
Vakarykščios dienos.
JOJ
Atrado
v b e s
moon
daug
reid^ų ^ italų kolioniė miriop,
turi but
pamo
Rhinelando.
Aštriais
žo-"
kartas.
galutinai
išspren
p a s m e r kTaip
Nežinomas piktadaris va oficialiai pranešta, kad Kai- jdokumen.us ir daiktus.
,w. .
„
•,. ., į
i
slnne" ir daug katilų alko- dė vvriaUsias Illinois valstiLietuvos 100 litų
$10.U0
džiais
pulta tų distnktų oku- J
.
*
*?L * .
Ff.ng
kiniečiai
sudegino
kata
|
Japonai
išsodino
juYįninkus,
kar ryte gatvėje užpuolė ir
, holj gaminti. Areštuota keli jos teismas.
Anglijos 1 sv. sterl. 4.86
likišką
bažnyčią
ir
nužudė
vie
Jairie
pagaliaus
įvedė
tvarką,
pantai,
peiliu suraižė mūrininką J.
šimtai įtariamų. Iš jų 55 itaFrancijos 100 frankų 4.82
1
/
ną
italą
kunigą.
Barry, 20 m., 6448 Drexel
lai p a v e s t i federalian18 aut0
Belgijos 100 frankų 4.76
WAiSHlNGrrON, birž. 14.
NENORĮ
PIRKLYBOS
SU
^
"
PlįKINAS,
bir.
16.
—
Visoj
bonlv. Barrv mirė.
Italijos 100 lirų
3.60
ritetams reikalaujant juos v i - ' _ Portlando
vyskupijon
BOLŠEVIKAIS.
LONDONAS, birž. 15. — Kinijoj eina smarki propagan
sus deportuoti. Nes jie nepi- j (Maine*) vvskupu paskirtas! Šveicarijos 100 fr. 19.42
1
da,
atkreipta
prieš
svetimša
"Daily
Express"
depešoj
iŠ
BJRŽEL10 16, 1925.
ries svetim.a^ ^
tf
— N o r o - ! " ^ 1 " ' 3 u o d r a n k i a i > triukšmą! Hartfordo, Conn., dioeezijos
Čekoslovakijos 100 kr. 2.!
97
lius,
ypač
prieš
Shanghajaus pažymima, kad
iTSdm^
Siios parlamentas'atsisakė ra * J » i r "^oonshineriai.pavyskupis Murray.
į Vokietijos 100 mrk. 23J SI
ponus.
Nes
tie
C. -Ciukiang anądien įvyko diden kiti nužudę tifikuoti
^J
F Norvegijos valdžios
.
• —
K a i p majoraS; taip
h0I. •
nemažai
kiniečių,
daug
strei
lės
kiniečių
riaušės.
Anglų
ir
— Šiandie nusakomas nepas
jos vršininkas žada dėti visas
padaryta
pirklybos
sutartį
su
kininkų
suėmę
laiko
kalėjime
tovus oras; gali but griaus- japonų konsulatai apgriauti
pastangas išgaudyti visus gal
bolševistine
Rusija.
Shanghajuje.
mų ir lietaus; maža atmaina > ^adesinti.
važudžius. Vienus jų traukti
temperatūroje.
Tečiaus anglams vyko iš
Pekino valdžia iškėlė kele
teisman^ kitus gi deportuoti.
DAR
6
MIRTIES
IŠTAR
tą protestų ir reikalavimų,
MES.
kuriuos anglai su japonais, ig
NEMAŽAI NUOSTOLIU
noruoja.
SOFIA, Bulgarija, birž. 1&)
PADARYTA.
mirė Birželio 15-tą dien?, 1925 metu, i-ma valandą |
Dėlto. gen. Feng Yu-hsiang — Militarinis teismas tomis
ryte, 49 metŲ amžiaus.
1
žinomas
krikščionis
generolas,
k\aktį
j
pirnuadienį
kilusi
dienomis
dar
6
komunistus
PEKINAS, birž. 16. — Kinijos provincijoj Szechdwan
Kilo iš Lietuvos. Išgyveno Amerikoje 35 metus,!
atvirai
reikalauja,
kad
Kinija
vėtra su perkūnijomis nema
pasmerkė miriop.
badauja virš 10 milio/nų gyventojų. Tas žmonių badas tai
Paliko dideliame nuliūdime sun'.<s Juozupa M. ir Lau
2 7žai
*
paskelbtų karą Anglijai.
nuostolių padarė Chicaryną. Kūnas pašaravotas 3301 Auburn Ave. Laido
banditizmo, militarizmo ir opiumo kultivavimo pasekmės.
tuves ivyks Pitynyčioje, Birželio 19-tą dieną, iš na
kooperavimas. Bet taipat ga-igos apylinkėse ir kai-kuriose
KIEVAS, birž. 16. — Bolševiku, teismas pasmerkč mi
rni; 8:30 valandą bus atlydėtas j šv. Jurgio bažnyčią,
SHANGHAI, biri 1(J. — limi ir nesutikimai. Nes vals- 'valstijos Illinois dalyse,
riop 8 asmenis už priešbolševistinę afcciją. Tarp jų yra jau Svetimšaliams eina didis pa
kurioj j vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
tybėms pavydo netrųksta.
na Marusia Treiko, buvusios caro armijos pulkininko žmo-. vojus "Kinijoj.
Po pamaldų bus nulydėtas \ šv. Kazimiero ka
Pramatomos
Tuo tarpu gauta žinių, kad
NUŽUDYTAS
ŽMOGUS.
na. Pats pulkininkas pabėgęs užsienin.
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus]
skerdynės ir didžiulių valsty- Maskvos valdžia Pekino valir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse..
siunčia
Chicago Heights gatvėje
MEXICO CITY, birž. 16. — Vietos komunistai čia turė bių įsimaišymas į vidujinius džiai per Siberiją
Nuliūdę: Simai.
j o mitingą ir iškėlė protestą, kad Meksikos valdžia esanti Kinijos reikalus neišvengti- daug artilerijos ir amunici- vakar nežinomas galvažudis
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Ma-|
jos. Bolševikų tikslas paverg- ''nušovė praeinantį Quaridira
3 . Valstybių valdžios valdoma. S. Valstybės vadinamos im-jnas
žeika. Telefonas Yards 1138.
periaJistiškontis. ,Tai prezidentui Calles pagelba.
* Galimas didžiuliu valstybių ti Kiniją išvijus svetimšalius. Palicini^ 35 m.
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Jis Pažymi, Kad S. V^ Nesimaišytų J Meksikos Reikalus

•

i
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Kimeaai Degina Bažnyčias
Ir K o n s u l i a t u s

i

į Pinigų Kursas.

^JII

i«^W ••

LAURYNAS AŽUKAS

NAUJAUSIOS ŽINIOS

•

/
\

2
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Antradienis, Birz. iB,

0 R A U G S S mm

5

dauginti skaičių Valdžios tar
" k l e r i k a l ų " valdžia.
mavimas pasiekė net Lietu- • kiems Šlamštams.
Nuo savo sėbrų neatsilieka nautojų ir padidinti išlaidas.
vos laisvamanius. Ir čia tuo Darbininkų šventė.
UUbtod DtOl MsnmA Bandau
Gegužio 1 diena, darbininkų ir mūsų socialistėliai. Jie sa- Toks darbas dar daugiau stip
Ont Ya*r . . . * • . .
16.00 jaus panašiai pradėta bubBtx Monthi
13.00 nyti. Dar daugiau. Liaudinin šventėje,
socialdemokratai vo spaudoje pakartoja nepa- riha augantį biurokratizmą.
AT NE W 9 - 8TAND8 2c. A OOP Y kai tuojaus pasiskubino su inTad amerikoniškai politikai
stengėsė sukelti
Lietuvoje matuotus, prasimanytus ar iš
DEAŪGA3 PŪBLT.SHING OO, Inc.
8S34 8a Oakley Ave^ Chicago, BL terpelacija į seimą, klausda kuodidžiausį triukšmą, reng- kraipytus faktus ir kelia bai yra pavojaus, kuomet biuro
TaL Rooievelt 779]
mi ministerį, del kokių prie darni veik visur, bent dides sų lermą prieš Lietuvos val kratizmas stiprėja.
H«HJL Tet Roosevelt S t l t
žasčių " draudžiama'' "Tė niuose miestuose, mitingus, džią.
KAZIE ŠIMONIES PAVEIK
vyne" ir ar tiesa, kad mano prakalbas, vakarus ir t t. Argi tai nėra šlykšti, veidSLŲ PARODA
ma neįsileisti j Lietuvą "pa Socialdemokratai norėjo pa-.maninga taktika, kurią kiekCHICAGOJė.
žangiųjų" Amerikos laikraš- rodyti, kad darbininkai vi- vienas padarus žmogus turi
sur jiems pritaria, su jais iš pa smerkti ?
Šiandien Lietuvių Audito
cių.
v Nuo to laiko, kai Lietuvos
Dar neturime žinių, kaip bu vien einą. Bet tai jiems ne BIUROKRATIZMAS EINA rijoje, Bridgeporte, atsidaro
paveikslų paroda, Joje teks
vairą paėmė i savo rankas vo Ministerio atsakyta į »j kaip pavyko. Į socialdemokra
STIPRYN.
pamatyti nedaug paveikslų,
krikščionių demokratų blokas, paklausimą. Bet viena yra ži tų mitingus, vakarus mažai
Amerikoniškai politikai yra bet nepaprastų, žavėjančių.
visos kitos partijos lyg susi noma, kad visas laisvamanių kas teatsilankė. Kai kur po
Štai kaip apie juos rašo
tarusios varo tiesiog pasiutu triukšmas del incidento su licija buvo uždraudusi mitin rimto pavojaus, kuomet šalį
ima spausti įstatymų leidimo Baitimorės " T h e Jewish Ti
sią akciją prieš Leituvos val " T ė v y n ė ' buvo sukeltas del gus.
Socialdemokratai savo ne manija, pažymėjo senatorius mes J'.
džią. Čia naudojama kad ir tuščio nieko, š t a i kame daly
menkniekis, by tik butų ga kas. Pasirodo, kad tuose pen pasisekimą tuojaus suvertė Fess, kalbėdamas Nacionaiės
"Tiems, kurie myli meną
lima kokiu nors būdu įkąsti, kiuose " T ė v y n ė s " numeriuo ant policijos ir netrukus j - Kreditorių Sąjungos suvažia ir piešimo tekniką butų bega
interpelaciją, vime, mieste Washingtone.
įgilti valdžiai. Čia nesiskaito se, kurie buvo redakcijai grą- neša į Seimą
lo naudinga aplankyti Lietu
kad policija
Pavojus
ne tame, kaip vių svetainę ant Hollins St.
ma su jokiu laikraštininku | žinti, rasta įvyniotus " L a i s - pasiskundimą,
varžanti piliečių daug Čia visokių įstatymų Nors tai butų labai sunku,
padorumu. Paimama koks į-i v ė s " , " V i l n i e s " ir kitokiu neteisėtai
vykis, kuris bent kiek galėtų dar laikraščių numeriu*. Ko ktisvę. Prie interpelacijos pri- leidžiama, bet įstatymų pobu- visvien tokios progos negali
mesti šešėlį nepakenčiamiams munistų užsieninių laikraščiai dėta visa eilė neva " t a k t ų , " dy ir jų vykinimo metodose. ma apleisti. Tenai tame ra
krikščionims, ir, neištirus jo ir literatūra draudžiama įsta kur policija neteisėtai pasiel- Sveiki ekonominiai atžvilgiai miame kampely keleivis ras
metami skersai tvoros. Dau neapsakomos grožės lelijavotikrumo ir apystovų, tuojaus tymais Lietuvon įvežti. Bal- kusi.
jis išpučiama, kiek tik galint, ševikai negalėdami tiesiog j Bet Seime interpelaciją su gelis ieško politinių favorų. se spalvose — piešiniuose vie
Pavyzdžiu senatorus nuro no Lietuvio, Kazio Šimoniea*
ir, žinoma, visa kaltė suver silaužti - panaudojo "Tėvy silaukė aštrios kritikos. Ats.
čiama valdžiai, kurią prie pro nę", kaipo priedanga įvažiuo Dr. Drangelis atsinešęs į po dė į žemės ūkio departamentą.
"Tegul ateity kada nors to
gos neužmirštama dar pako- ti į "Lietuvą.
sėdį "Socialdemokratą", soc. i Pirm dvidešimts kelių metų ki paveikslai, kaip šie tam
Jioti, išplūsti.
Bet Lietuvos budri paru- dem. organą, pradėjo iš je tame departamente dirbo ke pa savastimi Baitimorės mie
Tokios taktikos laikosi Lie bežio cenzūra susiekė klastą skaityti soc. dem. korespon lėtas šimtų tarnautojų. Šian sto.tuvos socialistai ir jų giminai ir grąžino atgal komunistų dencijas apie
geg. šventę. die jame turi vietos 20,000
" B e t siti neatrodo kaip
čiai liaudininkai, kitaip sa laikraščius drauge su " T ė  Visur pažymima, kad mitingai tarnautojų ir tas į vienerius
paveikslai. J i e rodos iš dan
kant socialistiniai laisvame- vyne", į kurią buvo įvynioti puikiai nusisekę: tūkstanti metus valdžiai atsieina oOO
gaus... gražumas saulės
liai. Nuo jų neatsilieka, o gal komunistų laikraščiai, Grąži nės minios, karštos kalbos, milionų dolerių.
šviesos, debesių, medžių, žo
dar ir pralenkia mūsiškiai. A- no " T ė v y n ė s " redakcijai, nes dar karštesnis - pritarimas,
Iš to aišku, kaip plačiai ir lių, saulėleidos,
padangės,
merikos laisvamanių spauda. nebuvo pažymėtas siuntėjo ad gausus įsirašymas į partiją greitai Čia biurokratizmas lei
gelių, neapsakomas. Ši svetai
" D r a u g a s " jau ne kartą šito resas.
ir t. t. Žodžiu patys socialde džia savo šaknis. Šiandie jis ne ant Hollins Street puoste
kią laisvamanių Uiktiką pažy
Štai ir visas sekretas, delko mokratai savo" organe pasisa- jau apima visus departamen- \ išpuošta.
mėjo.
tuos " T ė v y n ė s " 5 numerių ^°> ka<* £*£• visur gražiai iš- IUS.
" T a i p , pono Šimonio darbas
Šiuo kartu paduodame čia neįsileista Lietuvon. Ne val kilmingai, be jokių trukdymu
Patsai kongresas taipat ne- neatrodo žmogaus rankomis
porą atsitikimi^ iš paskutinių džios čia draudimas kaltas, buvo švenčiama.
sidarbuoja pagerinti būvio far padirbtas, nes piešiniai neša
laikų, kurie mums dar geriau bet bolševikai.
Kaip gi tad jie išdrįso in
LIETUVOS ISTORIJA
meriams. Farmeriai nori, kad žmogų rodos per kokias lan
nušvies tikrąjį
laisvamanių
Tiesą sakant, tokiems laik terpeliacijoje skųstis, buk J)0- tarpvalstijinė" komisija skirtų kas, per efdves į tolymiausią
parašyta Antano Aleknos. Kai
veidą.
«
>
raščiams, kaip " T ė v y n ė " ir Ucija jrafžitęsi piliečių laisvę kainas nors Vieniems kvie praeitį. Čia pafnatysi rudens
na 75c, puslapių 265. Galima
:
panešiems, kurie prieš Lietu- minint 1 gegužį?
" T ė v y n e s " uidraudlmas,
Lietuva garsi, garbinga sa gauti
čiams, Tečiaus kongresas, tam lapelius, kada jie auksu pa
Mat, kai kur policija nelei priešingas, bet jis nepaduoda sipuošę.... Visa tai Šimonies ite. J i yra Tavo tčvyae. Ar
Neperseniausiai ' "Tėvynės'' vos valstybe yra nusistatę
''DRAUGO" KNYGYNE 1
(eina) redakcijai buvo pašto kurie kiekvienam numery lie do mitingus. Bet pasirodo, kad priežasčių.
žinai jos praeitį? Ar skaitei,
2334 So. Oakley A ve.
menas.
grąžinta iš Lietuvos penki ja kibirais pamazgų ant val ten neprisilaikyta įstatymų.
ar gerai išmokai jos istoriją?
Chicago. 111.
" T a i p p a t tėmyk jo gėlii
Administracija
darbuojasi
jos laikraščio numeriai ir dar džios, kurie nesiskaitydami SQ Vienur neprašyta leidimo lai
Rodos, kad dar ne. Tai nege
mažinti išlaidas ir sustabdyti pažintį. Kad Kazys Šimonis
su parašu: "atgal, neįleidžia publicistikos etika gaudo kie ku, kitur esant karo stoviui
rai. Lietuvis mitinai turi žino KANADOS STREHON1N.
nereikalingų ir nepraktiškų gerai supranta meną, nėra
m a " . Ak, tu švietė, koks triu kvieną nepalankų gandą ir neimta leidimas iš komendan
ti savo šalies istoriją. Be jos
KAI KELIA RIAUŠES.
naujų įstatymų leidimą. Te nei kalbos. Pamatysi. Tai gy
tuojaus
išpučia
jį
Lietuvos
kšmas kilo čia mūsų laisvamato. Dar kiti faktai visai pra
žinojimo, tai kaip žmogui be
čiaus kongresams tam ir ki vas daiktas. Tai labai malo
nėlių tarpe!
Pasipylė visa nenaudai -- tokiems, sakau, simanyti.
rankos, ar be kojos, ne esi J SIDNEY, N. S., birž. 16.
tam priešingas. Kad sumažin nus dalykas.
virtinė straipsnių, trumpų ir laikraščiams neturėtų būti vie
Tad kokiu gi tikslu soc. ti išlaidas, pirmiausia reika
" J o piešiniai pilni spalvų, tikras Lietuvos - tė vynas m Anglekasiai streikininkai bai
Eina riaušės
ilgi] šaukiančių: " Š t a i ! žiū tos Lietuvoje.
linga sumažinti skaičių tar išrodo kaip gyvi: taip kaip nus. Ką gali pasakyti svetim- siai enrimsta.
dem. kelia Seime skundus f
rėkite, kas darosi Lietuvoje.
Retkarčiais
Bet
" k l e r i k a l ų " valdžia
Tikslas aiškus. Sociald?;r>o- nautojų visuose departamen natūroje viskas savo vietoj. taučiui apie savo šalį, jei jos (paskui riaušes.
Kokia ten laisvė! Valdžia net Lietuvoje pasirodo esanti la k ra ta i, suklastuodami įvykius tuose. Be kongreso negalima
"Galima iš visa to spręsti, istorijos pats nežinai Jei lie-jpuola ir plėšia kasyklą benpadori], lietuvišką laikraštį, bai tolerantinga, nes pakenčia ir faktus, nori priduoti inter to atlikti. Nes kongreso atsto kad trumpoj ateity šis jau tHviams nerupi savo tėvynės J drovių krautuves,
" T ė v y n e " neįsileidžia, grą net tokius laikraščius, kaip peliacijai prasmės, buk tik vai jei ne visi, tai jų didžiu nas menininkas bus visoms istorija, tai kaip ji gali ru{NUŽUDYTAS MAKEDANU
žina a t g a l ! " Na, ir pradeia " T ė v y n ė " ,
"Naujienos", jie, socialdemokratai, Lietif-, ma, daugeliui savo šalininkų tautoms žinomas. Toks jo me peti kitiems.
VADAS.
akėti tą "klerikalų" valdžią, " K e l e i v i s " ir t. t., kurie voje esą visų darbininkų at turi išrūpinę valdiškus darbus nas, ir tai jo paties. Nėra kištai gauk šią knygą, ją ge
ji esanti tokią atžagareiviška, spiaudo jai į akis. Bet gal stovai, giną jų reikalus.
ir nenori, kad jie turėtų pa to tokio, kurs su juo galėtų'rai paskaityk ir išmok, tai dal SOFIA, Bulgarija, birž. 16.
įvedusi jau Lietuvon, inkvizisusilyginti. Jis turi gražaus j geriau pamylėsi savo salelę ir ] Nužudytas makedonų revoliuišsisems valdžios kantryTai tokios taktikos laikosi likti be darbo.
ciją ir t. t. Per ilgą laitą čia j bę ir ji iš tikrųjų
uždarys social-demokratai
Lietuvoje,
Daugiau įstatymų įsgalvo talento ir moka tai savo pie- j kitiems apie ją mokėsi papa-4cionierių vadas Paneko Mįehtriukšmauta. Mūsiškių triukš-kelią į Lietuvą visiems lo kovodami jų neapkenčiamą , jama ir leidžiama tikslu pa šiniuose išreikšti". i šakoti. Ta knyga vadinasi: ailov. Žmogžudis pasorud*
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SOCIALISTINIU LAISVAMANELIU TAKTIKA,
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AR SKAITEI?

•M.

MAŽAS KRYŽELIS,
BET SUNKUS!...
(Tąsa)
JONAS - Niekus plepi! - kalėji
muose tai daugiausia vagys ir politiniai
nusidėjėliai.
STASYS - Taigi tu Jonai, prie to ir
artiniesi. Tu myli sportauti, o dirbti tin
gi. Jpulsi į skurdą - o skurdas tai biaurus patarėjas... Buk atsargus!..
JONAS -- Tai ką aš turiu daryti!
STASYS - Taigi jau girdėjai. Grįžk
namon ir imkis darbo...
JONAS - Tu man patarei apsivilkti
darbiniais marškiniais, imt špatą ar pik$
ir eiti prie kanalizacijos darbo. Bet aš to
visko, žinai, jog nebturiu.
STASYS - Aš tau pagelbėsiu. Eiva
kartu. AŠ nuo pažįstamų tau tą viską
paskolinsiu. Supranti?
JONAS - Suprantu, (su neužganėdi
nimu) suprantu, bet kaip tas viskas at
rodys?

STASYS - Gerai atrodys, nes ne tik
kad turėsi progos prasigyventi, bet ir ki
tiems dykaduoniams gerą pavyfcdį duosi.
JONAS - (Kaso galvą).
IGNAS « Jonai! - Stasys puikų pa
tarimą duoda. Aš esu girdėjęs, kad ir Amerikoj, net turtuoliai patys sau prie pui
kiausių namų šalygatvius šluoja, o savi
ninkai puikiausių dirbtuvių, savo sunūs
lygiai su visais darbininkais stato prie
mašinų dirbti.
J ONAS -- Aš tam netkiu.
IGNAS - Nors mūsų turtuoliai taip
seniau nedarydavo, bet amerikonai taip
daro ir todėl jie taip ir pralobsta.
JONAS - Kad pralobsta tai teisybė,
bet vien todėl, kad ten kraštas turtingas.
IGNAS - O kas gi krašą padaro tur
tingu? Ar ne darbas!
STASYS - Tai žinoma, kad darbas.
Keli šimtai metų atgal tą pačią Ameriką
indijonai valdė" o vienok vaikščiojo jie
pliki. Kodėl? nes jie dirbti nenorėjo.
JONAS - Jie buvo bemoksliai.
IGNAS ~- Taigi todėl, kad ir mokytis

tingėjo. Jie mat pliki, kaip nelyginant ir
tamista vietoj mokintis ir dirbti, tai vien
vėjus po laukus besiblaškydami gaudė.
STSAYS - Taip, taip! Buvo pliki, nes
tingėjo dirbti. Dabar Amerika turtin
giausia visų kraštų pasaulyje, nes ten visi
dirba, ir retas kuris tik besiblaško - Imaut" skaitlinės, tai Amerike. Sakoma,
kuomet darbai eina, tai ant 10 žmonių
gal atsiras viens ar du, kurs tinginiautų.
Pas mus gi Lietuvoj ar tik ne visai prie
šingai.
IGNAS - Gal jau taip didelio skaitliaus tinginių ir neatsiras, bet ve darbas
darbui nelygus. Ten* kaip nupasakoja,
grįžę iš Amerikos žmones, tai darbinin
kas prie darbo, it ratelis laikrodėlyje ei
na. Taigi vienas už mūsiškius čion bent
šešis gal padirbti.
STASYS - Taip tai man patinka! Ir
kur gi nebus turtingas kraštas, kuriame
žmones ir nesigedina darbo ir taip rū
pestingai prie darbo elgiasi.
IGNAS - (Kreipiasi prie Jono) Jo
nai ar tu myli Lietuvą?

JONAS - Tai kam dar klausi.
*
IGNAS - Na tai negaišink laiko, im
kis darbo ir kitus prie to pat ragink, tuo
met visi mes pralobsime.
JONAS - Jeigu taip, tai ir eisiu (tei
na tuom tarpu Antanas).
SCENA 3.
ANTANAS - Na tai bent kartą Jo
nas atsilygino.
JONAS - Kur tau! Einu prie darbo.
Tikiuosi, kad nepereis savaitės, o švarką,
jau ant pečių nešiosiu.
IGNAS -- Tai bent vyras! Visuomet
taip stengkis daryti o užtikrinu, kad į
trumpą laiką pralobsi.
JONAS - Gaila laiko!
STASYS - Na, tai aš tave palydė
siu.
JONAS - Negaišykie ir tu laiko. Aš
pats pasistengsiu gauti ko man reikia.
STASYS - Puikiai Jonai! Jai taip el
giesi, visi tave gerbs. Jeigu negausi to (
darbo, imk kitą, o net jeigu ir mažiau
kur mokėtų nei prie kanalizacijos. Nepai
syk!,. Jr net mažesnis pelnas, bet nuolati

nis geresnis yra, nei didelis, bet retas.
ANTANAS - Iš mažų *milčto grūde
lių net kalnai pasidaro. Ir mažyčių lašelį ą
didžiausi ežerai ar net vandenynai.suside
da. Taigi dirbt reikia, kuomet tik pasitai*^
ko proga, bile dykai laiko neleisti.
JONAS - Taigi dar kartą sakau: gai
la laiko! (Tą pasakęs išeidamas pamoja
ranką ir išnyksta už durų).
(Bus daugiau)
SCENA 4.
IGNAS - Labai gražią pamoką davei
Jonui, bet ar atsimeni, kaip pats davei
įnešimą, kad reikalauti nuo mūsų šeimi
ninko didesnio užmokesnio. Pagal tą, ką
esi į s a k ę s , tai mums ne tik neprivalėtų
reikalauti didesnio atlyginimo, bet jeigu
šeimininkas, Vargo spaudžiaiaas, net k
sumažintų mums užmokėsiu, tai nepriraletmnėm atsisakyti nuo darbo.
ANTANAS - JcigTi ištikrųjį jis bu
tų nelaimingame padėjime, tai, žinoma,
kad reikėtų jam visvien gelbėti.
(Bus daugiau)

Antradienis, Biri. Iri, 1923
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LIETUVIAI AMERIKOJE . CHICAGOJE ATSARGIOS MOTINOS GALI APSAUGOTI KŪDIKIUS

f Dr.A.Račkus
^

NUO DIDŽIUMOS PAVOJINGŲ LIGŲ

Šis piknikas buvo firmas
• . j Federacijos
skyriaus paA
Gera kūdikio sveikata dau
Gegužes 30 d. įvyko paini-, e n g t a s . Visgi reikia pasinėjimas Lietuvos nepriklauso- džiaugti, kad pavyko gana X Šiandien, 8 Vai vak., Šv
giausia priklauso nuo
mybės dienos. Bažnyčia buvo gerai, nes pelno davė virš Kasimiero- Akaaemijos moks
gero prižiūrėjimo
papuošta Lietuvos ir Ameri $100. Yra vilties, kad šis F e i ,
Valgio
.lo
metams
Užbaigti
^vyksta
skyrius,
po
vadovystes
darbš
kos vėliavomis. Klebonas at
iškilmingas aitas* Be kitko
AtJNA motina privalo dabol, ku
ris maistas Kūdikiui geriausia tin
laikė šv. mišias už žuvusius člos valdybos, į kurioj, įvina. bus pačiu akademike vaidinaka Ir kuris maistas ir jo kiekybė
kovoje už Lietuvos teisvę. ir S. Kiliotis - pirm., J Mali ma drama "Matfnificat". Ak kūdikiui kenkia. Nepaisant jūsų atsar
gumo, jus kartais pastebėsite kūdikio
pasakė iškilmei priteik i nt;;, nauskas, J. Zubinas, A. Rup- tas bae šv. Kazimiero Seserų pilvo skaudėjimą, ir simptomus rlemens ėdimo. Jieškokit pagalbos greitai.
pamokslą. Po pamokslo dar šis, P. KarveliutS, P. KfikšDuokit ptrse arbatinio Šaukštuko Dr.
Caldwell's Syrup Pepsin ir potam tai*
—....„
. Vienuolyno
trumpai kalbėjo ateil ninku
X Birželioauditorium,
14 d. West Sid* kvklt maistą,
Syrupas Pepsin yra liirosuojantis Ir la
ciunas ir A. Kairus, išaugs \
atstovas kun. Kiškis.
bai gerai pritaikytas kūdikiams Jr vaikams, taipgi yra visiškai liuosas nuo
Ir narkctiSkų priemaišų ir veikla labai maloniai.
Užsibaigus pamaUlci ;s visi vienę. tvirčiausių orgarotaci vyčiai laimėjo base bail losi kenksminga
Neatidėliojant duokit jUBy kūdikiui šią reikalingą pagalbą. Jeigu jųs atidėjūsų kūdikis greitai grsfti gauti viduriu užkietėjįnią, kas priveda prie
nuvyko i Lapinsko daržį-par- jų mūsų kolonijoj. Kataliksa, me, iš Marąuette Park vyčių. Uosit,
pavojingų !*•&. Puse Šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų.
Resultatas: West 8*de, 13 bė Daugelis tūkstančių « o t i n v niekuoka, kur buvo Federacijos pa
AR ŽINAI K A D
m e t nedavė savo kūdikiams kitokių
KUPONAS VIENOS BONKOS
gyduolių, kaip tik Dr. UaMhvell's Sy
rengtas piknikas. Čia kalbėjo Belgijos yra 11,373 milės o gime; Marąuette Park 12.
rup Pepsin ir jos išaugino dideles
IŠBANDYMU DYKAI.
Ir sveikas Šeimynas.
ateitininkų atstovai: kun. Kiš Lietuvos yra 22,500 miliųt Ar
Yra daug Žmonių, kurie visuomet
Nei viena tutinti kūdikius šeimyna
norėtų pirmiau išbandyti, negu
kis ir stud. Tylenis. Po kalbų žinai kad tūkstančiai rūkyto
negali apsieiti be šios puikios namų
pirkti. Lai jie iškerpa 6} kuponą,
gyduolės. Ii vartojama milionuose na
buvo renkamas aukos ateiti jų ruko Helmars šiandien už
prisega savo vardą ir adresą ir
h»4 per trisdešimts metų pasirodė
pasiunčia'į
yra geriausia iš visų, naudingiausia
ninkų rūmams Kaune. Nors tat kad jie yra patenkinti gry
PEPSIN SYRUP COMPANY
ir saugiausia kūdikiams Visokio am
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliems.
žmonių prakalbose b u ' a manumų Turkiško tabako kuris
MontJceHo, Rl.
Ji parsiduoda visam pasauly daugiau
o aplalkys dykai ponkk Dr. Caiduž Visas kitas gyduoles. Virš dešimts
ža, vienok, kad ir mažas bū randasi Helmaruosef
weH*s syrup Pepsin paštu. Stampa
milionų benkų-parduodama kas mė
nereikalinga. "VTSiBkal dykai.
relis sudėjo aukų $100 Pi
tis, Kiekvienas aptlekorlus jas par
duoda.
nigai pasiųsti Federac'jus cen
tro iždininkui, kun. K. Vai
mtrf Birželio 14, l»2o m. 4
vai.
ryte o© mcių amžiaus. » .
čiūnui.
*%

ROCKFORD, Iii.

(John Bagdzfvmas Btmlen)
LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Wa<4Uajrton St., It. 1310
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 22 St.

Į

Telephone Roosevelt #090
Namų

Telefonas

Kepublle

velionio

v e l i o n i o sieljj AušroK VartŲ p a 
rapijos
Bažnyčioje
Soredoje

9SOO

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Ml1

• » »* m*+m*»
• • » « » . • » • '
KTel. Canal 2*S5
C i. P A H S I R N A
Fotografai
PAJfSTRNA S l T O f O
Tolumas n e f e r o skirtumo
laukiamas, valiuoja į visas
mieste dalis. I M I 6. Kateted St.

A. A. O L I S
A D V O K A T A S
11 S. La Salle st. Room 2001

visi

Lietuvis

Grabortns

3914 W. 23 rd Plaoe
Chkago,

29 South La Salle Street

Kampas 31st Str.

—

•

i

I I

i

•

».

Vai.: 1—3 po piet 7—8 vak. Ned.
ir Šventadieniais l t — 1 2 d.
—

Ifamn Telefonas Tards I t t f
Ofiso Tel. Boulevard 5213

—

Recldencija 2500 B. Artesian Ave.
Valandos: l t Iki 12 ryte: 1 Ik) I
po pletri; * iki t vakare.

DR. SERNER, 0. D. ]
Ltetuvis

Akli

SpeckUistes

Turėk švarias Sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjfcna.
jei turi aklų uždegimą. Jeigu akys
Kuvarge, silpnos, skandžio*
ašaroja Patariknal Dykai.

Akiniai $5 ir augftčiau

DR A. J. BERTASH
™^et So. uahjfed St.
<>flse valandos nuo l iki 1 pa
pietų ir t iki 8 vakare
"'

Plione ReoseveH 77§5

OR. K. P. M1CZ0LL M.D.
235§ S. Westem Ave. Cor. l < st.
Specialiai Gydau Rnmadznl%.
VaA: Nuo 9 v. ryte iki 1 v. p. p.
Nuo 5 v. vak. iki 0 vai. vak.
Ned.: Nuo 9 vai. ryte iki 1 v. p. p

i

fl
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I AsBomZai i*

2
Visokiu Striu
o Padarau ant užsakimo f l e i t a i ir gtttL i
i
Kainos visiems prieinamos.
V
J Kreipkitės pas mane del įcero patarnag
vimo. Taipgi
• Valome, dažome ir atBauiiname senus.
2
OHAS. K. VtJOSAITIS

S ^

fc

# Lietuvij

Kran*ius

į 2337 So. Leavitt St.
Obica^o BL
TeL Eoosevelt 8962

L

Mirė birielio 14, 1925 metuose, devintą valanda ryte.
49 metų amžiaus. Amerikoje išbuvo 29 m. Paliko nu
liūdime Vyrą Juozą, brolius Aleksandrą ir Kazimierą
Balnį, sūnų ir dukterį.
* Kilo iš Tauragės Apskričio, Haninmčto Parapi
jos, Juškaičių Kaimo.
Kūnas pašarvotas 1301 So. 50 Ct. Cicero, Ulinois. Lai
dotuvės įvyks Seredoje birželio 17. Iš namu bus atly
dėtą į ftv. Antano Bažnyčia, 15 St. ir 49 Ct. Cicero,
m., 9 valandą i i ryto, kur įvyks gedulingos pamaldos.
Po pamaldų bus nulydėta į š v . Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus, gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Palike m m nuliūdime:
Vyrą, brolį-'Aleksandra Balni, Philadelphia, Pa. ir
Kazimiera Balnį, So. Boston, Mass., sūnų
Juozapą i r dukterę Alena.
Laidotuvėms patarnauja grab. J. F. Eudeikis, TeL
Y a n b 174L
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J. P. WAITCHES i LIETUVIŲ VAKARAS
I
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l i l l / i n i t >

ADVOKATAS

PEOPLES TEATRE

Itoselaml. IH.

10717 Indiana Ave.
O F I S A S

127 N. Dearborn St.
Dearborn 6098
egzaminavojt-

m e a b s t r a k t ų Ir n e j u d i n a m o t a r 
to teisėse. Taipgi veda
visokius

N

47th St. ir Ashland Ave.

I

'
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Vakatt) P t ^ r r a n į Išpildys

TEATRALIŠKAS KLIUBAS "LIETUVA"
Sulos 3 veik. J. i. Zolpio linksmą kom.

"Svetimose
Plunksnose"
Dalyvaujant pačiam veikalo autoriui ir

filP D . r Z 6 l l 9 I U . l u Z u
PERTBAmS^SlNUOS:
w
°
Dainininkas J U S f A S KUDIRKA, LietuI Pradžia l y p a i 8 vai. v. įžanga tiktai 50c. J •**SATOHKAS,
*>&*»* artiftas
ir SOPHIE
KRAl*asižym§jusi
soliste.
V a k a r o pelnas skiriamas . įrengti
•
. Davis Sąuare P a r k e moterims ir mergaitėms

'

nff

DR. S.BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas: 2201 W. 22nd St.
Oor. S. Leavitt St. Tel. Ganai 0222
Rezidoiuija: 3114 \V. 42nd St.
Tel. Lafayette 4288
Valandos: 1—4 & 7—8 V. V.
Nedėlloj: 10—12 ryta.

Boulevard

1939

Dr, S. A Brenza
SO.

ASHLAND AVEJTUB
Chicago, 111.
Vai.* 9 ryto iki 12 piet: 1 po
plot iki 8 po piet, 6:30 vak. iki
t: 10 vak.

•&S7

Dr Marya
Dowiat-Sass

Td.

R e n r e j a i širdingai kviečia visus atsilaiikvti i minėtą vakarą. UžtikrmaHie,

g siuvinio ir virimo mokyklas.
\ kad busit užganėdinti.
I'MiiHitujiMimfrmnHiimiiHiiiiHtiniiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmHinfiiiiiii

»

fienlock

liftf

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
Ckicago. DL
- 0

Dr. Maurice Kahn
Gydytojas ir Chirurgas
4 6 3 1 So. Ashland A v e .
TeL Yards 0994
Valandos:
Nuo 10 iki 12 piet. ,
Nuo 2 iki S p© piet.
t Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl nuo 10 iki 12 piet
—_

Tel. Boulevard 3686

Dr. J. P. Poška
GYDYTOJAS IR

*20C1

METUVIS DENTISTAS
6558 S. Western Ave.
Chicago.
VaL: Kasdien, nuo 9 v. ryte Iki' 8 i
v. v. Ned. nuD 9 Fkl lt vai. fl. IM

i

11111 ifttf nttfrt nm HHI m i nwi nrnni 2,
PAMĖGINKITE

AUDITORIUM CAFE I
1AND

CHOPSUEY

Gera Vieta Pavalgyti
Lietuviškų
ir
Amerikoniškų
į valgių kur gražia Ir
8Va
[speciali lietuviški pietas papraė
'tems kainomis nuo 11:30 ryto
;lkl 2:00 po piet.

P. A. PALLULIS

PUBLIŠKA KLINIKA
Del scrgančiij fmtmtą
Nereikia daktarui mokėll
AR JŲS ESAT IŠSIGYDĖ NUO
UŽSISENĖJUSIŲ U G Ų
Specialistai kraujo ligų
Kraujo Ir šlapumo egiaminacija
Tiktai
jįįr
Ligoniai moka tiktai u2 gerumus,
Čepus ir gyduoles
Masu Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai
moksliniu būdu
Gydome kraujo ligas, lukštus, pusls, nenatūralius nubėgtmus, silp
numą, purvinguma, reumatizmą ir
visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviška l.

National Health Clinic

Savininkas

3200 02 So. Halsted Street |
Tel. Boulevard 5788
Atdara Diena ir Naktj

V*L Iteiilevard

CHIRURGAS

Valandos: 9—13 iš ryto.
Vakarais nuo 7 iki t
CICERO OFISAS:

DR, JOSEPH KĖLU.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ"
-~—

Dr. A.J. KARALIUS

3337 South Morgui Street

•

1 fVfilf

Kambarys 1420

•

t
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lietuvis Akly Specialistas.
Palengvina akiu {tempimą, kak
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuolumo, skaudančius ir uždegusius
karsčius akių. kreivių akių, kata
ma, nemiego, ir taip toiiaus, be
vaistų arba skausmo. Nepervlrsina nsl midų medikalis mokslas.
Visuose
atsitikimuose
daromas
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe
muskulinlų akių. Akiniai padaryti, kuris pri
taikomi sunkiausiuose atsitiktame
ss. Nauji stiklai Įdedami t rėmus,
jei reikalaujama. Stiklai flėti ouo
numeris Ii recepto duoto visiems
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimu Netikros akys pri
taikytos. Speciale atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų
ligy, kurios paeina nuo erzinimo
' svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų aklų
Įtempimo, kuomet geras pririnkimas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti Ir toli
matantiems pagelbėta. Bpeclalė atyda atkreipta ] mokyklos valkus.
Valandos: nuo l t ryte iki S vak.
Nedėliomls nuo 8 iki 1 po pietį,
Tai. Boulevard 7¥*9
1545 Wėst 47-th Street
AKUTEI $4 IR AUG6CIATI
i nu/

•Oaii*«-tQfliJ.tt«flafltt«9fifi#«tfl30t»tQQw»PtflfiJO*««ttOQ»»»S!
AMb

''

Valandas nuo 1 Iki 2
Nedėliomls nuo l t iki 1

Iii.

IM

LIKT L'VIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd 6t. arti Lenvttt St.
Telefonas Ganai 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se
redoj Ir Pėtnyčioj nuo I r. Iki f
v. Veda visokias bylas visuos*
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba
parduo
dant Lotus, Namus, Farmas ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
>
mis.
4M*

'

i

fiilsn 3 1 0 3 S. Halsted St

SPECIJALISTAS

U t t a v i s Gydytojai Ir
Ohinirgai
is2i so, mm* A
N)

t

Didžianses ir gerianses dnveMfl
5o Turiu
_
ant Wm Sides.
dideli pasirinkimą pavasariniu

JOHN KUCHINSKAS

—

numerin

1707 West 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
8 iki 8 vai. vak. Medėliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietų.

CHAS. K. vuosArns

Vakarais 3223 S. Halsted St.

—

90

DR. VAITUSH, O. D.

jw*roTrerare0o»iioo-st^^

Kambaris 5S0
Telefonas Central 6390
Telefonas Yards MSI

sudus.

ivo ofisą

Vienatinė Lietui
šioje Apielinkėjs

Tel. Canal 1271 :
21V0

^

RCSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškę, VyrlSkn
Vaiku ir visų chroniška Ugų.

iarquette

Ofisas DidmiestyJ

SPECIALISTAS

Ofise* 38*1 s . Kedžte Ave, Phone
Lafayette 0075. Valandos 2--s vak
i*e«dencija 8150 W. 03 St. Phone
Prospect ©610. Vatendos m
lt
ryto, 7 fkl 8:30 vakare.

»

Patarnauja laido
tuvėse kuopiyiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o
mano
darbu busite užga
nėdinti.

A D V O K A T A S

Telefonas

vai.

DR. P. Z. ZALATORIS

S. D. LACHAWICZ

Y. W. RUTKAUSKAS

M I E S T O

DR. BENEDICT ARON

[tel. Oanal 0257 vmk. Prospect «55t

giminės.

414fl

&

Telefonas

ir

Lafayette

D v. A. A. ROTH

—

-»\

Tel. Randotph 10S4 VaL nuo t-5
VAKARAIS:
S241 S. Halsted St. Tel. Tards OOfli
7 iki S T. v. apart Pancdčllo ir
Pėtnyčios
į

Tel. Piillman 6S77

teiet.

$333 South Halsted Street

Bylos vištose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimal — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

1

*4iŽ So. Wcstem Av«.

Ofisas aMdaryt**: KamDen m « t
po piet iki 9 vai. rnkare.
NedėHomls ir seredomls offaau
rytas.

DHovu, Moterų ir Vyra tAgą
Vai.: ryto nuo l t — 1 2 nuo 2—4
po pietų: nuo 7—8:21
vakare 1
Nedėliomls: l t iki 12.
Telefonas Midway 2 * w

3335 So. Halsted St.
, Telefonas Vardą GUI

GYDYTOJAS IR CtURCRGAg

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. \

-

Laidotuvėms patarnauja graborlns Eudelkis, Tel. Yards
1741.

Sunūs Adomas Ruzas Ir
marti Rožė.

DR. A. K. RUTKAUSKAS

OTiso Tel. Boulevard
ReskL TeL Drezel S i t i

sielą.

Nuliūdę:
Sesuo

Nuliūdę:

190 North State Street
Telef. State 3825
Vakarais ir nedėlios rytą:

i

4729 S. Ashland Ave,

P o pamaldų m » nulydėtas i
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
rimines, draugu* ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

biri. 17, S vai. ryto. Visus gi
mines ir pažjstalnus kviečiame
dalyvauti šiose pamaldose. Vi
sus giminės, draugus ir \maįstanius kviečiame dalyvauti šk>se pamaldose.

i

I I

Perkels

PsMko dideliame nuttudtm*
Sese* JukeTą Kairiene. Jos su
nūs Bronislova Ir Danteliu ir
dukterį HarŲona, Lietuvoje dvi
s****! ir broų Antaną.
Ktmns pašarvotas 5926 So.
KHzabeUi Street Laidotuvės j vyks Seredoj birielio 17 d., iš
namu 8 vai. bus atlydėtus f Sv.
Kryžiaus bažnyčia, kurioj |Vyks gedulingos pamaldos u i

METINĖ SI KAKTŲ VĖS
Pambiiant liuibias metihcs
sukaktuves nuo mirties a. :*.
Baltramiejaus Ruzo. kuris mi
rė birielio 17 d. 1924 m. fvyks gedulingos pamaldos už

i

DR, CHARLES SE6AL

lo iš Katino Red. Panevėžio
Apskričio Vileikiu Parap. Kai
rių Kaimo. Išgyveno Amerikoj
24 metus.

JOHN B. BORDEN

—

1)—Be marinimo,
**—Be prftto i t ' be skausmą,
S)—Be kroaj*,
4)—B* jokio pavruauk sveikatai,
6)— Padjcntui genetkia (Orjrti, jm«
tuoj valgyti, ir gali «iM i darbą
PAGYDO: "Oat-*tones" (akmeaU tul
žyje) ir akmenie Šlapumo piutlčj be
operacijOH, su tam tikromis mokslififcomis priemonėmis bei vaistais.
Apkartusiems sutratina girdėjimų.
Uydo visokias ligas pasekmingai, ir jei
yra . reikalas Saro operacijas.
Prof e?ilJonat| pataVnavtaa teilda savo j
ellsfl

JUOZAPAS UKSAS

BALTRAMIEJAUS
RUZO

—

Gydytojas, Chirurgas. Obstetrikas ir Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS -

j

ADVOKATAI:

*

£ •

nntiimuniiiinnnra v

1657 W e s t B£adison

1243 South 49th Avenue
Telef. Cicero 4676
Vai.: tJtarninkais ir PėtnyčToms
nuo 8 iki 9 vai. vak.
m-J

'mm

FRANCUZIŠKAS
DAKTARAS
Specialistas kraujo, odos, enrontfk u tr slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausią
metodų X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Ave.
viršaus Ashland State Banko
Telefonns Canal 0464
Valandos 2:00 iki i:30 ir 8 Iki M.
Nedėlioj nuo 2:30 Iki 4:30 po plM
REZIDENCIJA:
I M I South Richtnond
TeL.

Lafayette

81

S87S

SC

Kampas Paulina S t
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare
Nedė44oj 10 iki 1

OR, J, W. 8EAU0ETTE
J

I,

Antradienis, Biri. 16, 1925

D R S U .C B S

*<c •-^^T!

X Sekmadieni, birželio 11
BRIGHTON PARK.
į somos būtinai susirinkti, nes
'
d., ryto metę, mirė a. a. R.
1 randasi daug svarbių dalykų
T
Mockiene, p. J. Mockaus iš
Moterų Sąjungos 20 kuopos .aptarti. Taipgi prašome ku
įvyks rios turite biletus ar pinigus
X "Drauge" lankėsi moks. Cioeros pati. a. a. R. Mockienė ekstra susirinkimas
Leonas Praspalius. P-nas Pra- buvo uoli "Draugo" ir ''Lai birželio 17 d., trečiadienio va buvusio "Bunco" sugražinti
spalius seniau yra dirbęs prie vo" skaitytoja ir platintoja. kare, po .bažnytinių pamaldų. komisijai.
4
Valdyba.
* Draugo' \ per paskutini us Ji drauge su savo vyru buvo, Nors kartą visos nares praKelius metus lanke Valparaiso uoliausia "Draugo" agentė
Ar žinai, kad Lietuva sta
universitetą; šįmet baigė ten Ciceroje. Amžina atilsį, duok
to didžiausia; tautos ir vals
Jnigstąją mokyklą. Per vasarą jos sielai, Viešpatie!
tybės tvirtove? Ar žinai, kad
įeonas mano pasilikt CbicaX Sekmadienį "basebail"
ji vadinasi: "Ateitininkų rū
goj, rudeny gi rengiasi vykti
žaidėjai smarkiai buvo susirėmai".
į rytines valstijas siekti augsm& yp&č West Side su Martesnio mokslo.
ąuette Parku, 18 kolonijos su
DR.HUMPHREY5'
X Nedėlioję, birželio 14 d.,
Marijona
Petrošienė
North Side. Laimėjo West
North Side Vyčių basebalinin( P o Tėvais Bortušaitr)
Side, gaudami 13 prieš 12, ir
kai supliekė Vyčių 4 kp.; ku
mirė ligonbtityje Birželio 1.1.
Korth Side 11 prieš 9. Taigi
1925 m. 5 vai. ryto sulaukus
ri tikėjosi, kad 5 kp. važiuos
35 meti} amžiaus. Kilo iŠ Kau
18 stipriausjs tymas pirmą
no
Red. Raseinių Apskričio 21*
namon nosis nuleidę. Bet įvy
kartą šį sezoną pralaimėjo
daiėių Parap. Rokiu Kaifrio. 15ko visai priešingai. Northsi- žaidimą.
gyveno Amerikoj 18 metu.
Paliko dideliame nuliūdimo
diečiai laimėjo lošimą su 11
Vyrą Mykolą, dukterį Antaniną
Ir d u sumi Joną ir Juozapą.
X Vakar Aušros V arti) par.
bėgimų, prieš northsidiečių 9.
Kūnas pašarvotas Eudelkio
kęs misionierius kun. Dr. J.' bažnyčioje
per rytmetines
pagrabų name, 4605 S. Hermitage
A ve. laidotuves Įvyks Sc. X Šiemet baigė mokslą šv. Dievo Kūno pamaldas pasako
redoj birželio 17 d. 13 Eudeikio koplyčios 8 vai. į šv. Kry
Kazimiero Akademijoje 15 gražų pamokslą naujai atvy
žiaus bažnyčią, kurioj jvyks g e 
Dr. RAYMOND J. THOMA
mergaičių: 7 akademikes bai kę misijonierius kun. dr. J.
dulingos pamaldos už veikmes
GYDYTOJAS Ir CHIRITOGAS
sielą. P o pamaldų bus nulydė
gė "high school", o 8 - ko Vaitkevičius. Pamokslas pada
Ofisas:
6558 So. Western Ave.
ta | šv. Kazimiero kapines.
Vai.
1—S
p. p. 7—» v. v.
Nuoširdžiai kviečiame visus umercijos kursus.
Baigusių rė didelio įspūdžio klausyto
Telef.
Kopublic
7500
mines, draugus ir pažįstamus
Residencija:
2509
Marouette
Rū\
jams.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
mokslą akademikių paveikslai
Telef.
Prospect
7500
Nuliūdę: Vyras, Valkai.
bus talpinami "Drauge" ry
X Vytis Sedemka, Chicagos
Draugės ir Draugai.
toj.
Laidotuvėms patarnauja graL. Vyčių Apsk. pirm. yra iš
VYRAI GYDYKITĖS
borfcis J . F . Eudeikis, Tclcf.
$50.00
Gydimas Uk $10.00
rinktas
atstovu
nuo
Chicagos
SKAITYKITE IR PLATIN
Yards 1741.
Iki pranešimui gydysu vyras u i
numažintą kaina $10.00. Sis pasta
Apskričio į 13 Vyčių seimą.
KITE "DRAUGĄ"
tymas del trumpo laiko. Taigi At

CHICAGOJE

€

L"xx3
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DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA LIETUVON
Jau Daugybė Lietuviu Yra Užsisakė Važiuoti
Ant Šios Didelios Lietuviu Ekskursijos Kuri
įvyks, Ir Dalis PasažJeruj Apleis Nedelioi Liepos 5ta, 9ta Valanda Vakare.
MIL2INAS LAIVAS

ERENGARIA

»

IŠPLAUKS 8 DIENA LIEPOS
1925 PO PIET IŠ NEW YORKO
Su ekskursija važiuoja visiems žinomas Ameriko*

je KANAUNINKAS MACIEJAUSKAS ir keliolika
gerai žinomų biznieriy Oiicagos. Taipgi palydovas is
BALTUČIO OFFISO kuris palydės iki New Yorko.
Ši ekskursija yra tuomi svarbi kad ji vežasi apie 50
skrynių drabužių nukentėjusiems nuo ugnies, ŠVĖKŠ
N O S PADEGĖLIAMS. Kas prisidės prie Ekskursijos,
tas parems ir ŠVĖKŠNIŠKIUS nukentėjusius nuo
ugnies.
Visus reikalingus dokumentus parūpiname ant
vietos ir patariame kas yra reikalinga del keliones, •

S

,'

eikite Šiandien atidėliojimas yra
pavojingas.
Ar
sergato?
Ar norite iš
sigydyti T At
eikite pas m a
ne del pilno
Fiziškos ir LA
batorljos per
žiūrėjimo. Su
žinokite
jūsų
tikrą
stovj.
Negaišykite
laika pas ki
tus gydytojus.
AS vartoju X Bay ir Mik
roskopą
del
Dr.
! egzaminacijų
Rprf«ipr tkurie
suranda
W. nK . itegister
ftra ^ 4 ^ 1
lOt N . Dearborn u ^ Mano 35
St. 12-to aukštis metų
pasek ,.
mingos prakti
Visų
sergančių ! k o s B b u v o
pa.
Mano
vyrų
draugas, j g ^ o ,
gydypalludyjtmae
yra y
tyrų.
Ateikite
gariausias
, u l sergančių
mano išgydyti ir šiandien.
Tei
patenkinu
pa singas ir ga
cientai.
<
bus gydimas.
'•iOfl* Europos
Jlcmedijos ' 9 1 4 *
™ I K R O b A i r PAGERlltTOS

Suteiktos del kraujo1" pagerinimo.
Ligos kurios buvo n*!* 111 "* ****dyti pasiduoda šiame sclentifiskam
gydymui. AS variuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karverauples, antitoksinus, bakterinus,
ir kitus greitai gydančius vaistus
kurie gydo neatkratomas ligas į
trumpa laiką. Ateikite Šiandien
del patarimo kuris bus suteiktas
veltui. Valandos 9 ryto iki 5:S0
v. v. Utarninkais, Seredomis ir Su
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomls
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p.
DR. W. R. REGISTER
109 K. Dearborn Street,
Chicago, III.
Paimkite ėlevaitori iki 12 aukfičio

NAMAI -- ŽEMĖ

Antra klesa iš New Yorko iki Klaipėdos $ 1 6 2 . 5 0
•

»

BE:

i

(\fU\ f m
UOUAnJ*
A«o»A..UA

* menes].
60x125, 2 lotai tiakami bizniui a r t
Archer Ave. netoli California Ave.,
Archer
Ave.
netoli
California Ave..
Parsiduoda
tik
už $5,000.00.

PARDAVIMCI 2 flatų me
dinis namas 5 ir 3 kambarių.
Kaina $6,500. Savininkas turi
į trumpa laiką apleist Chicagą. Atsišaukite:
6932 So. RockweU Btmet

63x125, 2 lotai kampas Cicero Ave.
netoli Archer Ave., didelis bargenas
greitam pardavimui!
Turime didelį pasirinkimą lotų re
zidencijoms ir blsniams prie Marąuette Parko, apie Vienuolyną; kai
nos $600.00 ir augščiau. Taipgi turi
me daug gerų investmentui arba bl«niui lotų ant 63 St. arti Crawford
Ave., Cicero Ave. ir Archer Ave., ui
labai žemas kainas. Turime ir labai
gerų lotų Brlghton
Parke,
kurių
kainos yra nuo $700.00 augSčiau.

ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1AJ

NAMAI

Atsišaukite ji
, "DRAUGO" Ofisą
2334 So. oakley Ave.
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PARKE.

CONT

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO,
809 W, 35h St. CMNgl
TeL Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS,
k'asekaungai siunčiam pinigoa i r
Parduodam Laivakortes.

NAUDOKITĖS
PROGA
Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lota.
Turime dideli pasirinkime
geriausių bargenių, visoj
Chicagoi.
Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir j kitas
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visij linijų. Egzaminojame abstraktus, da
rome doviernaštis ir visokes Jegales popieras. Apdraudžiam namus, rakandus^ ir automobilius nuo vi
sokia nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO
3311 So. Haisted Street Ir
Telefonas Yards 6062
Chicago, U i
Notary Public.

PLUMBING

«n

tftfl

PLUMBING
Kaipo l i e t o m , Uetavtema
M.

REAL ESTATE
LOANS
INSURANCE
General Contractor &
B uilder

Puikus vasarnamis Wlsconsino Vai
stijoj prie 3 mailių didžio ežero ir
Su tos rūšies reikalais
cementuoto kelio, 130 mailių nuo
Chicagos. 4 namai po 9, 7ir 4 kam
kreiptes pas mane. Pa
bariais su rakandais,, didelis boat
house su 12 laivu k ų, didelis kluonas tarnavimas mandagiausia.
barn su cementuotu tvartu, 19 gal
5710 8. Kedrie Avenue
vijų, 4 arkliai, 200 vistų, 153 akerial
Chicago, BL
žemės, 100 akerių dirbama, 53 a k e riai gražaus miško ir Summer R e Reatdencljoa Tel.
Ofiso TeL
sort. Preke $30,000.00.
Savininkas
5101
6778
priims namą į mainą Chicagoje.

Oeiiausta* plamerls, darbą a t 
lieku feral tr sailn^kai.
THOMA8 U I G O m S
K I S So. Oakley Ave.
Chicago

TeL Lafayette

E. J$ H E N I F F

VASARINIS
RESORTAS.

felefoaaa Canal O«10

i

— —

JOHN Gs MEZLAISKIS

TUiKA,

J

FARMOS

^J

76 akerial netoli Benton Harbor :
Mlčh., 6 kambarių namas furnaso
apšildomas, cementuotu skiepu, geru
kluonu-barn ir tvartu. Didelis jaunas
sodas turintis virš 1500 vaisinių me
džių, slyvų, vyšnių, obuolių, grušių,
poačių
ir 1% akerio
žemuogių
(trawberries), 40 akerių
dirbamos
žemės, 4 H akerių
dailaus miško,
dalis apsėta; 4% akerių žieminių
kviečių, 4 akerial avižų, 4 akerial
dobilų, ir 4 akerial kornų. Visos moderniš.kos ūkio mašinos, 2 gasolino
enžinai, 2 sunkus vežimai ir trys
lengvi vežimai (buggies). 2 arkliai,
2 karves, 102 vištos. Gera vieta pa
daryti puikų gyvenimą
ir pinigų
Parsiduoda labai pigiai arba ma»no ant namo.

UŽLAIKAU GELEŽINIŲ
DAIKTŲ:
Malevų ir kitų reikalingų daiktų
prie namų.
Geriausios malevos
už žemiausias kainas.
Kviečiu
vietinius lietuvius atsilankyti, o aš
suteiksiu
teisingą
patarnavimą.

F. J. YANAS
2805 West 63rd Str.

MORTGEČIAI - PASKOLOS
ANTRI MORGECIAI
Suteikiami
ant <% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius
tr kontraktus.
HCTERNATIONAI, LNVE8TMENT
CX)RPORATION
3804 South Kedzie Ave.,
Lafayette 8788
* **

•

•

' •

• • ~ ^ — — — — — —

— -

-

BIZNIS

PARDAVIMUI KRAUTUVĄ
Cigaru, cigaretų, kendžių, ice
"Tel. Irving 124«
§
REAL ESTATE BROKERS cream ir grosernė. Biznis Iš
4650 S. WESTERN AVE. dirbtas per ilgus metus. Arba
mainysiu ant' namo. Atsišau
Tel. Lafayette 1914
- Maliavojimo ir Poperitiojimo S
1609 So. Haisted St.
I
KONTRAKTORIUS
| Atdara Vakarais iki 9 ir šven kite
SDarbas gvarantuotas. Prieinamose tadieniais nuo 9 ryto iki 3 p. p.

JOHN J. LIPSKI & GO.

^iiiiiiiiiiiiiiiifiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

I FRANK N0RWISH i

Rezultatus

~

kainos, šaukite vakarais.

=2819 W. Barry'Ave.

r

REIKALAUJAME AGENTŲ

Cliioatfo.5
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A. K A I R I S

Užlaikom Maliavą, Aliejų,
Stiklą,
Automobile Sapplies, Renkmenk}, Plumberiškių daiktų, Popierą ir it.
Carpenter Kontraktoriai.
Pristatom į visas dalis mies
to. Medžio darbus atliekam
kuogeriausia. Taipgi dengem stogus.
1901 WEST 47TH STREET
Tel. Lafayette 4139
,
Chicagei

Boimlškas Apy
nių - paskanintas

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

BRID6EP0RT PAINTING
& HAROVVARE CO.

lavonas.

~m».-<mt

*

2 flatų mūrinis namas netoli Wo»tern Ave. Ir 63 St. ant Artesian Ave.,
pirmas 5 kambarių, antras 6 kam
barių; 2 karų garadžius, steam a p 
šildomas, sun parloriai Ir screened
porčlat. Kaina $15,000, įmokėti tik
Malavojime, dekaruerjame, $5.000.00.
flatų naujas mūrinis namas prie
kalsimuojame ir popieruo- 69 2St.
Washtenaw Ave. po 5 kam
jame namus;
Padarome barius, irvandeniu
apšildoma, ledaunės,
darbą greitai ir pigiai.
visos screen tvoros, knygoms caUžlaikome maliavų, popie- ses, ir visi naujausios mados {taisy
mai, puiki vieta prie parko. Parsi
ru ir stiklu ir t. t.
duoda pigiai tik u i $14,500.00, dalį
3149 8 0 HALSTED ST.
jmokėti, kitus kaip randa.
Pres. Ramancionis
BungaIow ant California Ave. ne
Chicago, UI. TeL Tardė 7282 toli Marąuette Parko, 5 kambarių
su dideliu garetu-attic
ir 2 karų
paradžium; parsiduoda pigiai, tik už
$7,500.00, įmokfH $4,000.00.
Bungalow 6 kambarių ir 4 gyve
•t Tel.
Tol
Vnrria
JO
Yards «AS<t
6062
nimo kambariai skiepe, prie 52 S t
Ir Artesian Ave. randos neSa $48 per
menes]. Prekė $6,500.00, jmokėti
$2,500.00.
31 II rimo ir budavojimo narna
BRIGHTON PARKE
G EK ERA LIS
Storas ir 2 flatal ant 47 S t netoli
Weatern Ave., tik vieno meto senu
mo, flatal po 4 kambariais. Randos
$120.00 per mėnesj. Prekė $18,000 Atsilankykite pas mane dooau • 00. Savininkas priims mažesnį namą
ir dalį pinigais.
ofgera patarimą.
2 storai ir 3 flatal kampinis m u 
SS 11 South flalsted Street
ro namas, 2 flatal po 8 kambarius,
Chicago. DL
t? kitas 6 kambarių, steam apšildomas,
Home
ofsS56 Lowe Avenue
J turi visus naujausios mados {rengi
mus ir 2 karų garadžių. Kaina
90*»«»^»iir5o^¥»ir?r?r6T»a-fr»o*P $27,000.00, įmokėti $10,000.
•» »P»'II
S—«
ENGLETVOOD.
• Tel. Republlc 4537
4 flatų kampinis muro namas ant.
67 St. Netoli Haisted St. po 5 Ir 6
kambarius, ąžuolo apdallinimal —
trlmings: randos neša $195.00 ka<i
GENERAL COIVTRACTOR
mėnuo. Preke $23,000.00, mažą dalj
AND BUILDER
įmokėti.
7026 S. Aiiesian Ave. Chicayo,

Walter Gregorowicz
Broliai Sav.

Visi s u 
tinka kad

C, P, SUROMSKIS 00,

PARSIDUODA medinis na
mas 6 kambarių. Lotas 28x
146. Namas pabudavotas
ant galo loto. Ant priešaki
nio loto galo galima statyti
bizniavą namą, nes namas
randasi ant Michigan ave.
apie 103rd st. Roseland, UI.
LOTAI.
3352 So. Habced Str.
Kaina $11,800,. {mokėti
75x117, trys lotai ant Ashland
$5,000.
Boulevard 9641
Ave., tarpe 68 ir ( 9 Sts., prie trans-^ Tel.
kampo, už $10,000, pusė cash.
Parsiduoda lotas 30x25 pe fer100x110,
4 lotai geroj biznio vie
dŲ, ant Indiana ave. arti 103 tojansant
Western Ave. netoli 71 8 t
er
st. ir Indiana ave. Kaina $9,- ^ I ***w> parsiduoda pigiai

HARDWARE CO.

Klauskite JŪSŲ
UrosernitiKO

Yards 4669 ir Blvd. 2426
*
=3

Nelaikykite pinigus kur pa
slėpę, arba kur už mažą nuo*
šimtį. Įsigykite savą nuosa
vybę, name, lotą arba uko,
kur jūsų pinigai neš pelno
jums patiems ir kartu bus sau
giausiai investinti. Žemiau pa
duodame tiktai mažą dalį
mūsų bargenų.

2042 West 21st Street

Jtr

Duoda geriausius
'

VERTA PAGALVOTI,

2 flatų mūrinis namas, Krautuvė
ant pirmo aukščio 6 kamb. ant ant
ro.
Pastogė, didelis beismentas ir
garadžius. Gera vieta krausiu}.
Atsišaukite.

PEOPLES PAINT J

Ateikite tuojaus ir užsisakykite laivakortes, nes
daugybe užsisakė ir yra važiuojančiu į visus kraštus
Lietuvos.
Kreipkitės tuojaus pas:

PAUL P. BALTUTIS A N D CO.
901 West 33rd Street

T-T

PARDAVIMUI

Kaina ant trečios klesos iki Klaipėdos $ 1 0 7 . 0 0
Ekskursijos laivakorte iš New Yorko
iki Klaipėdos ir atgal
$1 86.00

REAL ESTATE

NAMAI-2EME

APDEGĖ LAVONAS.

Išmokti pelningą Real Estate
NEW YORK, birž. 16. —
biznį; pilną laiką arba vaka •Nanmose, 1092 Second ave.,
rais. Galima padaryti iki $500 nuo žvakės užsidegė karstas,
i ir daugiaus p^r mėnesj. Maty- kuriam buvo Mrs. M. .Kenyon
kitę John J. Lipski
lavonas. Šis labai apsvilo.

S

