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Vilatte Atsivertė Ir
Atšaukė Savo
Klaidas

LONDONAS, birž. 29. —
Anglijos užsieniu reikalų sek
retorius Austen Chamberlain
andai pralamente išaiškino ap
saugos pakto reikšmingumą.
Ir kuomet parlamentas tą viSavo atsivertimą jis atliko ! są reikalą paliko išimtinai vai
Papos nuncijui Paryžiuje, ar Idžios žinyboje, tad šiandie
kivyskupui Cerretti. Atšaukė į tarp Londono, Berlyno ir Pa
savo skleista klaidinga moks ryžiaus seka susirašinėjimai,
lą ir prašė atleidimo.
kuomet bus galima susieiti vi
ViLatte j kunigus " įšventi sų trijų valstybių atstovams
no' ' žinomas eretikas vysku mitingan ir sustatyti apsau
pas llerzog mieste Berno, gos paktui turinį, ty. tekstą.
Šveicarijoj, gi arkivyskupu jį
Kuomet susirinkimas į*ryks
* 'konsekravo" protestantu vy ir paktui turinys bus susta
skupas Alvarcz.
tytas ir atstovų priimtas, tuo
Vilatte, kaipo ''arkivysku met Anglija pasiryžusi iškel
pas" (jis* turėjo "Amerikos ti bolševizmo klausimą. <Kiek
arkivyskupo' titulą) ilgus me žinoma, Anglija scna\ darbuo
tus klaidino žmones Ameri- jasi sujungti visą Europą
koje. Amerikoj kilc lietuviš prieš bolševikus. Iš visų valski ir lenkiški kunigai nezalož
įlinkai, tai jo produktas.
Jam atsivertus visi suklai
dinti katalikai išvys tikrąją
tie^a.
•

Kituomet tas pat sekreto
rius Chamberlain mėgino su
dalyti sąjungą prieš bolševi
kus ir jų propagandą. Tarė
si su buvusiuoju premjeru He
rriot. Tečiaus Herriot buvo
priešingas Anglijos projek
tui. Jis bijojo įžeisti francuzus socialistus.
Bet šiandie Fraraeija turi
kitokią valdžią. Francija šian
die daug kenčia nuo komunis
tų, kuomet jie priešinasi ka
ro vedimui Morokoj. .Tad,
spėjama, ji sutiks bendrai su
Anglija ir kitomis valstybė
mis kovoti bolševizmą.
*

augiau
•

Daugiau 6 Bilionai Poperiniu
Franku

ERI ANIUS, birž. 28. —
Kalno Ararato apylinkėse auą dieną "pratruko" debe
sys, vanduo ūžtelėjo nei iš į PARYŽIUS, birželio 28.— r i, atmokėti tas paskolas. Viej
Ikokio kibiro.
Parlamentas didžiuma balsių j ton pinigų jiems bus duoti
Mtp.
Kaip bematai visose že- , pripažino visus finansų minis jmimpo termino auksiniai bo<m+
KAUNAS (per paštą).~Ge- mumose iškilo tikri ežerai, lįetio Caillan paduotus finan- nai, kurie neš 4 nuoš.
guiės 23 &. pasibaigė derybos
Daug žmonių nuskendo. Ga sinius projektus.
Kas link poperiniu franką,'
Lietuvos centro valdžios su lybės nuostolių padaryta.
Pirmiausia atstovai 023 b a l t a i tuo atstovų balsavimu pa
Klaipėdos krašto atstovais
sais prieš 119 pripažino pa- jeiam frankui užduodamas dar
SUKILIMAI ATSIGAI
deV Klaipėdos konvencijos
! dauginti 6 bilionais daugiau smarkesnis smūgis.
Ii
VINA.
priedo 35 straipsnio vykdyt'
jpopeiinius frankus.
.Jau šiandie Francijoje cir
mo.
j Auksinių bonų išleidimas ir į kukuoja virš 40 bilionų pope;
Svarbiausias derybų tiks
LONDONAS, birž. 28. — gį pripažintas . 330 balsais j rinių frankų. Dabar G biliolas buvo nustatyti muito, ak Kurdistane sukilimai prieš prieš 34. Šiame atsitikime ne- nai bus pridėta. Tad franko,
cizo ir monopolio pajamų nu- turkų valdžią atsigaivina. Su mažai socialistų visai nebalsa.vertė ims labiau smukti,
siskajtymo budę, o taipat ap kilėliai paėmę keletą mieste- vo.
,
Bot finansų ministeris CaiTuos
auksinius
bonus
vai,[Hanse
tvirtina, kad jis nebeskaičiuoti papildomas Lietu- J"***
• i
d£ia duos tiems, kurių karo • randa kitokios pagelbos fLnan
vos išlaidas, Klaipėdos kraš
3 PLĖŠIKAI NUGALABINTI paskolos prinoksta ir kuriems 'sinei padėčiai,, kaip tik pop*
to suverenitete jai paėmus.
artimiausioj ateity valdžia tu • rinių Trankų padauginimą.
Derybų laiku išviso buvo
EDDYVĮLLK, Ky., birž.
L-i...
31 posėdis. Per posėdžius visi« 0 ,. '
*
\
x2i. — vakar cia elektra nuGAL PREZIDENTAS PASIklaustmąi buvo pkf.ai ift». I
.^
nt. % ^ . ^
TRAUKS.
W t L V i s * , * £ * ? " " f f - j k n m nužudo vieną žmogų.
gą finansų mimstens patieks
ATĖNAI, birž. 28. — Pa
ATĖNAI, birž. 27. — Prekabinetui galutinai išspręsti.
sikeitus graikų valdžiai kaL,
Ministeris pirmininkas ir mieru paskirtas gen. Pangabama, kad, matyt, Graikijos
fiuansų ministeris Petrulis. l 0 s, kuris jau organizuoja kageguž.- 24 derybų dalyviams j bilietą.
VILNIUS, (per paštąt). «— provizionalis prezidentas ar
/.. *
surupiė Lietuvos viešbutyje
Gudų laikraštis ^IKrinica" ra tik neatsistatydins.

Lenkai Kolonizuoja
Vilniaus Kraštą

arbat,.

MIL10NIERIUS PASIRO
DO GERADARIU.

___

•
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KEUCU.0S,PA

šo, kad Vilniaus krašte šįmet
p ri skaitoma 869 lenkai koloni
stai, is* jų \'ilniaus ,Trakų ap :

PRAGAIŠO 25,990 D0L.
Įš Divisiou State bankas ne-

k r
Chi^aKAa m\hhruM«
Ha- > * * y W?» fi««««i«» 3 ^ **&»?
» P'«WiS» 2^,000 <loU
me t
TOKYO, birž. 28. — Tik Į sienių reikalų ofiso prajie&ta,
rold MeCormick pora .avai» »» « » Bruk™
21, Vilei- ^ o banknotėmie. b»To judėti
vienas konsuliarinis štabas |kad Japonija už padarytas ja
,'čių išbuvo prisiekusiu teisėju , * * 183, Uonielaviėių 120 ir krepSin ir turėjo but p a s i ^
.
'pasilikęs Shameen'e, Cantono ponanus nuoskaudas Kinijoj
T f « M m o k M y r * H k n . p e i & l t a i p vadinamame "Juvenile" D i 8 n o s 3 0 3 - .
kiton hankon.
Idalv, kur gyveno svetimša- reikalaus atatinkamo atlygita'svananiams '
! teisme. Už hiclcvienv dieną! Podraug su šeimynomis ko-, Bankos .wnokėtojas sako,
liai.
^Tiesioginis
susisiekimas
nimo.
Bet
kitokiu
būdu
neno
(
| j a m > k a i i r k t t i e l ) l s p r i s i e k „ . .lopiistai sudaro ligi 3,000 žmo ^
V Mm pinigus palikęs
j su C1anton pertrauktas, anot ri Kinijos bausti.
NEW YORK, birž. 2& - ; s i e m s teisėjams, užmokėta po '"<*•
; pas bankos kasieri,,. 6is-gi at
i gautAi cia žinių.
Kew Yorko priemiesty Monnt 3 dol.
I S a k o ' k a d 3°kl1t P" 1 " 1 ^ t»™m
PEKINAS,
birž.
28.
—
Sve
Iš Hongkongo praneša, kad
nematęs.
GRIAUNA TRAKŲ PILI
Vew»on publiskų mokykbj ta-[ Viena diena teisman paPolicija veda tardymus.
OTAut
i- - ^
T^. [pastaromis dienomis Cantone timų šalių diplomatinis korpu ryba le(do vaikanis moiykhi 'šauktas 12 metų vaikas,
!*»
J-i'HJj''
PRAHA, birz. 2«. — Pirm \
;.
.
. įsas turėjo susirinkime svarVILNIUS- (per paštą). —
valandomis mokintis savo reli
"Geras tai vaikas," tarė
* . •
^.ii
,•• • riaušių laiku apie 100 kimeLietuvos
1
f
gijos.
Per
tris
mėnesius
tas*policistė,
kuri
jį
pristatė,
i
"
Kelias
del Traku
išleistas
žemės
kontrolės
įsta
ketunų metų Čekoslovakijoj v.
\
•
.
.{
„.
m
ilies T a š o
sužeista,
vienas Trys
jų mirtinai.
ra neatlikta.
praktikuojama. Nebuvo^^Tik vargas su juo tas, kad P
' Dabartiniai V«nužudyta.
japonai I styti
jKuigos Pasiuntimai
notas. Nieko^:%į,
ge 0
tymas, kuriuo remiantis visi j»čių
maus kra to
Vakarykščios dienos.
Japonija į Kinijos pakraš- kuriais
klausimas
nesutikokai-*
i r j l i i e k a m s k r i a u d o s > t u o i a biaus,; j o vicma koja medinė. V a i k a s .
^ valdovai nedabora neatlikta.
Pasiuntiniai
didieji žemės plotai, kaip tai'
čius siunčia keletą karo lai- pareikalavo nuo savo v y r i a u - * ^ ^ ^
instrukcijos v a i | g r e i t a i auga>
b e t j o m e d i n ė ja, o Vilniaus lankytojai barba
Lietuvos 100 litų
$10.00
dvarai ir bažnyčių žemė, tu
vų daugiau. Vieni depešuoti [sybių instrukciją, kas Diems k a m g ^ ^ d l l o d a m o s n ^ m 0 I
riškai el iasi su
koja nei kiek. Surinkau n a u !
S
griuvėsiais,
Anglijos 1 sv, sterL
4.86
rėjo but paimta valdžios kon
•
toliaus veiikti.
jį Canton, kiti į Amoy.
fcykhi butuose, bet katalikų jai kojai 50 dol. Bet reikia j ^ P * ° i * i r d a u ž o Traku pilies
Fraucijos W) frankų 4.58
trolėn ir padalinta bežeiniams
Tuo
tarpu,
bolševistinė
pro
Japonijos valdžia svarsto
vaikams bažnyčiose, žydukams dar šimto. Kuomet jis turės; s i l P n a s s i e n a s Belgijos 100 frankų
4.5d
ir mažažemiams.
paganda
Kinijoj
plinta.
kiniečiu reikalavimus. Iš užsinagogose, gi protestantams atatinkamą koją, jis bus ge- ! G e ^ ž ė « 21 Vilniaus lenkų
Italijos 100 lirą .
3.62
. Tam tikslui sudarvtas žemokyklos mokinys Vicaiias nu
kur kitur. Kas savaitė tome ras. M
Šveicarijos 100 f r.
19.42
mės ofisas, kuris ir pradėjo
niime tai nepaprastas atsitiki pamokoms buvo 45 minutės.
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97
Teisėjas Arnold norėjo šim krito nuo griuvėsių bokšto ir
jam pavestą darbi). Greitai to
mas. Juk žmonės taip ištrošVokietijos 100 mrk. 23.8}
Pamokas lankė 6 ir 7 sky-jtą dol. paskirti iš teismo fon mirtinai susižeidė.
ofiso administracijon susisu
kę kultūros. Per Plungę ža-* r i ų v a i k a i
Tos 45
m į n u t ė s j d o . Bet miilonierius McCor
ko lizdą politika ir imta kuo
dama pratiesti
geležinkelį, b u v o atitrauldamos iš mokyk-'mick vienas davė 100 dol.
^
neteisingiausiai elgtis.
kuomet ta mokykla toli auk- ^ pamokų laiko,
Viekas žilutėlis darbininkas
Pirmiausia nuo bažnyčrų vi
sciau pakils.
Tečiaus laisvamaniams tas teisme aiškinosi, kad jis ne
sos žemės atimtos ir padalin
Per iškilmes kalbėjo minis nepatiko ir jie pasirr.pino nuo galįs duoti savo vaikams iš
tos favorizuojamiems žmo
šioje bankoje apsauga mušu
teris Krupavičius. Jis kreipė- Neiv ¥orko vyriausiojo teis- laikymo, kadangi jau i ] gas lai
nėms. Tuo tarpu šiaip dau
KAUNAS i(per paštą(). — j g . n e v i e n j v i s u o m e n ė s atsto- mo teisėjo Seeger gauti "in- kas negalįs gauti darbo. Pa
kostumieriu pinigu yra pirmas ap
gelis didelių dvarų ir %šiol
,,
Plungės miestely jau įreti ^ ^ ^ ^ j j a i m i m ą _ į m o . jųllction prie& mokyklų ta- sisakė, kad pirmiau dirbęs
neliečiama^ Savininkai juos
<<
,,
svarstymas.
Tf\ą.
Tuomi
injluiction
u
,
,
.'
v
rf
žemesnioji
lmetai
i r c i t t l vveikia
c
ia
J
ze'International
Harvester
Co.'
ksleiviją, ragindamas niekad
valde-valdo,
gi zemies ofiso ; •
^
T_? i
t-l~
1....,,^.
Įmės ūkio mokykla, kuriai se- nenutraukti santykių su kai uždrausta mokyklų pamokų lai
administracija n u d u o d a to ne^
Turtas, nepaprasti Išskirti di
įstaigose. Harold MeCormick
fkmingai vadovauja p. Šidlau- mo žmonėmis, su šiandienine ką vartoti religinėms pamožinanti, nei nematanti.
yra tų įstaigų galva.
rektoriai ir oflclerlai, kurie yra pa
^
,
.
u
*
skas.
Mokvkloįe
tuotarpu
neA
pastoge. Nes kol tie santykiai .koras.
Teisėjas
dirstelėjo
į
Mcaa
J
J
Dar daugiau. Žemes kontro,
'
„
t. .
<Tos rmaees religinės pamo- Cormicką ir patarė darbinin
tyrę tame srityje, užtikrina apsau
lės įstatyme nurodyta, kad už perdaugiausia mokinių. Bet bus tvirti, tol visa tauta kils
atimtos žemės plotus turi but apylinkės ūkininkai kaskart ir nebaisus bus Lietuvai joki kos norėta įvesti ir pačiam kui1 dar kartą eiti pamėginti
gąvis labiau jąja domisi ir ke- pavojai.
^ € W Yorke. Bet šiandie jau ar negausiąs darbo ten, kur
duodama atatinkama kompeabejojama apie tą pamokų įnacija, tv. atlyginimas.
Te-. tina leisti savo vaikus mokinJŪSŲ padėti pinigai šiame ban
dirbęs.
Pirmąjai iškilmių obliai pa v e d i r n a > ^omQt
prieš tai var, v v.
, v ..
>• ltis
I & pavyzdingo iikimnkavimo.
čiaus bažnyčios kelinti metai
^
^ M
Antrytojaus žmogus jau
ke bus visokiais žinomais budais
Gegužės 29 d. iš Kauno nu- sibaigus, buv. kunigaikš. O- tojama net u injunctions. , ,
••
nesulaukia ir nemato to atly
dirbo.
vyko žemės ūkio ministeris gįnskįo rūmuose buvo surenMatyt, tas klausimas turės
apsaugoti. Ateikite ir pasikalbėki
ginimo.
Kuomet milionieriai prista
Krupavičius ir kiti svečiai ir ^ . p i e t l J S > kurįų laiku taipat atsidurti Aukščiausiai! TeisDėlto, Slovakijos katalikų
tomi prie kokio nors viešo už
te su p-fe Jonlkiute. Ji randasi prie
pakrikštijo tą ūkio mokyklą b a V Q s a į o i n o S prakalbos. Visi mąn, ,nes religinės pamokos
kunigija įdavė Čekoslovakijos
siėmimo, jie pamato tikrą
No. 12 langelio.
Vyskupo Valančiaus vardu,
kalbėtojai
vietos
inteligentai
ju>
n^bnto
išguldomos
mokyvaldžiai griežtą tuo reikalu
darbkiinkų padėtį ir daug ge
6ios iškilmės Plungės gyve ir įtoiinkai iirdUagai <*&«4- ^ ^tuofe# ir mokyklų taryprotestą. Kunigai reikalauja,
ra atlieka ddarbininkams ir
—r *\įo vyriausybaį už įos rupes-'H Juį Ūsą ir skirta, kad tinkad jįj valdomoms bažny «gg i i "
šiaip vargšams. Užsidarę sa
^atitaisyta
ir
tai
artimiausioj
[nius
žemaičių
krašte
l
n
d
t
u
w
[
l
^
*
«
W
|>attarkius
tokias
ir
čioms atlikta begabnė skriau4150 SOUtH HALSTED STREET
vo ofisuose ir rūmuose to ne*da ir Kaipo tokia turėtą but ateity.
ir gerovei kelti.
kitokias pamokas.
atliktų.
E=2
> . * < . «*

.

POTVINIS ARMĖNIJOJ.

tybių norima sudaryti bloką,
kuriu bolševikai negautų ineiti ir kuriame jiems neturė
tų but vietos.

Japonija Siunčia

s

^-^_

ii"

Anglija Kelia Kovą
Bolševizmui

ROMA, birž. 27. — Žinomas Amerikoj ir kitur ereti
kas arkivyskupas Vilatte pagaliaus gryžo Katalikų Bažnvčion.
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m

Slovaku Kunigija
Protestuoja Prieš
Neteisybes

MOKAS tVtUM
PUmttOSĖ""
^ ^IIOKYKLOSE

Pinigų Kursas*

t

Kultūros Paminklas
Vyskupui M.

Valančiui

APSAUGA

THE STOCK YARDS TRUST & SAVINGS BANK

i

ttnnadleiua, Birž. 29, 1*25
S9B9K
Kaunas, 1926 m.
tuo stiprindama mūsų prie tikrą istorijos stebuklą.
D R A U G Ą
Sąjungos uždavinys - bend birželio 15 d.
šus,'kurie juo griešeiau tad
MM
gina, pagrobtąjį Vilnia ir per ru gyvu darbu jungti visuS
— _
0B4
TMI • • • • • • • •
• fw»W
-=r
Ar
yra
bent
vienas
susipra
Bti Monthi
93.00
sekioja, kankina jo gyvdnto- lietuvius, stiprinti jųjų VilBROLIAMS AMEEIKIE.
AT I S W 9 - BTASDS 8a A OOPY tęs lietuvis, kuris butų pamir
DRAUGAS PtTBUSBDTa 0 0 , Inc. šęs Vilnių, tą mūsų kilnios is jus. Ne tik priešų sukrumas, niaus krašto meilę ir pasiryži
6IAMS.
mindžiojimas teisybės ir tei mą jį atgauti, - remti Vilniaus
BU 8 a Oailey Ava, Chiaųo, I1L
torijos,
graudžių
padavimų,
TaL Rooievett 7791
sių į Vilnių mus neįsileidžia, krašto lietuvius, tautinį ir
Žemės Ūkio Akademijos
1U«I.
T e t Roosevelt S t l t
skambių dainų slėpiningąjį
bet ir pačių mūsų apsileidi politinį jųjų veikimą, - ginti
Dotnavdje
miestai! Visi žinome, kokią
mas, neveiklumas. Nekalbinki juos ir užtarti, skelbti visam Bibliotekos vedėjo prašymas.
MŪSŲ ''DRAMOS TĖVO" reikšmę Lietuvos praeityje
me vien priešų, patys čia bū pasauliui apie jųjų reikalus, Gerbiamieji: —
J; VAIČKAUS 20 M. SU turėjo jos sostinė ir ko mūsų
dami dideli kaltininkai! Susi- skriaudas ir kančas, - pa
KAKTUVIŲ JO SCENOS tėvynė yra nustojusi, kai jos
Lietuva, nors dar neatvada
praskime tad ir budėkime! laikyti visu kuo kiekvieną
DARBUOTĖS, JUBI
BMSO
vusi vis*ų savo žemių, turi
i»ebeteko. Jaučiame, koks ne- Priešai nesnaudžia, tik imasi
darbą, kuris artins Vilniaus
rfhdkMk
MMataMBa
f
• . i i
-*>_
LIEJUS.
j i Inas, nevisiškas, dainai ne visų ir visokių priemonių Vil atvadavimą, remti kiekvieną atsidėjusi varyti krašto kul
•
I
•
i
•
*
•
*
»
*
»
—a*fc
J6B10-F Jonas Butėnas, Baritonas
sveikas yra atgimstančios Lie niaus išvadavimui apsunk-n- organizaciją, kurį šiuo ar tuo tūros ir ekonominio atsista
10 coli* (NESIGRIALD1NK MERGUŽĖLE.
tymo darbą. Kaipo žemės u75c.
<A6 MERGYTĖ, Liaudie* Dainos.
Birželio mėn. 29 d. sueina tuvos valstybės gyvenimas ne ti. Tad veikime!
būdu padeda vilniečiams gin
»ni i i
kio šalis, ji turi ypatingai su
MMaaMMMHb
— _
lygiai 20 metų, kaip gerb. beturint tikros savo sostinės,
tis prieš okupantus. Sąjįnga
Kuomet
jus
uždėsite
rekordą
ant
jūsų
fonografo,
ju« išgirsite
sirūpinti žemės ūkio kultūros
Vilniui atgauti svarbus y- nesiriša su viena kuria politi
Butėną dainuojant šią dvi liaudies dainas taip kaip jus mylite. Coartistas J. Vaičkus galutinai savo istorijos centro, ir ištisų
lumbijos pardavėjas su mielu noru jums pagros šias dvi dainas ir
kėlimu Žemės Ūkio Akademi
pasišventė lietuvių
teatrui. Vilniaus bei Seinų krašto plo ra didžiųjų valstybių savi kos partija, ar vienos kurios
žemiau {vardintas. Paprašyk Columbia katalogo Lietuviškų rekordų,
ja Datnavoje -- tai židinys
tų,
daugiau
kaip
milijono
gy
tarpio ginčai, nesusipratimai, pasaulėžiūros žmonėmis, bet
Nors tąsoj ilgų 20 m. įvyko
——
mokslo,
Lietuvai
beabejo
COLUMBIA PHONbGRAPU Ct>.
ventojų,
kurie
per
amžiaus
bu
kovos, svarbus taip pat paeina } visą tautą, į visu3 lie
įvairių permainų ir pergyve
1819
BROAPVTAY,
NE\V YORK
svarbiausio ir. naudingiausio.
vo
įpratę
kartu
su
visa
mūsų
čios
Lietuvos sugebėjimas tuvius, ar bus jie šiokios ar
nimų, prisėjo paragauti balto
JJOm
M U M S
—
Akademija rengia Lietuvai t - - t t i a f i i U t t i
tauta
kelti
bendrus
vargus,
surasti
čia
tinkamą
kelią,
bet
tokios, ar kad ir jokios parti
10 celių—75c.
ir juodo ir pagyventi įvai
1% coliu—$1.25
mokytų agronomų ir miškinin
džiaugtis
vienodu
džiaugsmu.
61000-F (Tarptautinė KapHija
10016-F Jonas Butėnas
svarbiausia tvirta sveikos, sa jos,
ir į visas organizacijas,
riose valstijose, bet jo visas
(KOBLER'O POLKA
kų.
Josios
auklėtiniai
bus
su
Baritonas.
(ŠOKIKO KRIAUgyvenimas buvo tampriais ry Nė valandėlę neabejojame, jog vo teisę ginti pasiryžusios, Saukdama derinti stiprinti sa
(LITAI) Lietuvos
manus
švietėjai
ir
organiza
(6IAUS
Šokis
(pinigai) k o m . daina.
šiais surištas su aukšta lietu šiaip ar taip Vilnių su visu jo tautos valia, kuri verčia di vo darbus žygius, kreipti juos
61001-F
(Stygų
Orkestrą
(LEISKIT t **VYHfc.
toriai 85 nuošimčių Lietuvos
kraštu
vėlei
atgausime,
vėlei
(DUNOJAUS VILNJS
(Liaudies Daina.
džiausias
galybes
nusilenkti,
Vilniaus linkui.
sių teatro kūrimo idėja. Bū
1«00»-F (STASYS.
gyventojų.
(ITALIJOS
SAPNAI
damas tokioj aukštoj scenoj, su juo susijungsime ii* kartu mažos tautos teisei, nes liktai
10 colių—75c.
(Liaudies Daina
Spalių 9 d. sueis 5 metai,
Be galo yra svarbu, kad
su
juo
kursime
stiprią,
iaimin
(OI,
MERGELE,
16011-F (Kariška Kapeli ja
tada teįgys sprendžiamo griež
kaip Petrapilio Imper. Alek
kai
Lenkija
apgaulingu
būdu,
Akademija
galėtų
teikti
savo
(Liaudies Daina
(MARSELIETĖS,
sandrijos teatras, sėmė iš te gą Lietuvos valstybę. K e tik tumo politikos ir ginklo žy prievarta, yra iš mūsų Vilnių auklėtiniams visų progų ir šal 16006-1'. (J. SuIIdaugflflas,
Maršas
Baritonas.
(ATSIMINIMAI
16
tai
mes
tuo
tvirtai
tikime,
bet
giai. Toji valia tada tegaus
nai pajėgų ir platesnių žinių,
(GĖRIAU
D
I
E
N
į
,
(1017
m.
Maršas
paveržusi
Pasitikime šias tinių, reikalingų kaip specija16008-1 (fgrajtno Cotumfetfos
(GĖRIAU NAKT|.
kad suteikti jas jauniems lie tai pat žino ir neabejoja pa griežtai pasireikšti ir pasiekti liūdnas sukaktuves ne tik1 tin liam jų prirengimui žemės u(Orkestrą
(ESU
AUT ŠIO SVIETO
tys
lenkai.
Laikydami
sį
kar
pasistatytąjį
tikslą,
kai
visa
tuvių artistams.
(SUIRĘS GYVENI16007-F ("TĖVYNĖS"
(MAS,
Vatcas
(SVAJONĖ.
štą savo rankose, jie elgiasi lietuvių tauta gyvens viena kamu rimtumu, bet ir griežtu kio mokslo šakose, taip ir
(ToscA,
vaioas
pasiryžimu nenurimti iki Vil bendro lavinimosi srityje.
16004-F (A. Vanagaitis, v. DiŠiandieną Lietuvoj nėra nei su juo kaip atsitiktinieji pra
10002-F
Columbia
Lietui tų
vienintelė svajone - mintimi
(neika ir J. Olšauskas
nius bus atgauta. Spalių 9 d.
(Orkestrą
vieno teatro, kur nebūtų jo eiviai, kurie nesijaučia ilgai
Akademijos Bibliotekai Jia
( DZIM DZI • DRIM DZI
ir visą savo jėgą sukaups šiai
(VESTUVIŲ MARSAS
(A.
Vanagaitis, Mdiol.
Sąjunga pasirinko visuotinei skirta vienas svarbiausių už
mokinių. Lietuvos Valstybinės jį valdysią. Ką daro Lenkų
(KLERNETO POLKA
FUTBOLAS
svajonei įvykinti. Griežta vi
16003-F (Stanislovas Bagapžvalgai atliktų darbų Vil davinių. Del nelengvos krašto 16001-F J. Kriaučiūnas
dramos premierės ir premie- vyriausybė Vilniaus krašto
((dateskis Armonikos
sos lietuvių tautos vienybė,
(BUDELĖ
niui vaduoti ir nustatyti to ekonominės padetės, VVi!au(Solo
rai-jo mokiniai, auklėtiniai. gyventojams, ypačiai lietu
(GODELĖS
tvarka ir drausmė - b jtina
(MODRALKA POLKA
16000-F
Kastas Sabonis,
limesnės
kovos
būdams.
Tą
sybė negali skirti Bibliotekai
Kadangi dabar yra vasara viams, gauname kasdien liūd
(PASKARDA POLKA
*
' Baritonas.
sąlyga Vilniui atvaduoti
dieną
Sąjunga
daro
visuotinį(I BERŽYNĄ EINA
tiek lėšų, kiek tai bvtų pa
i«ooi-i jonas Ramanauskas
ir to įvykio nėra galimybės nų žinių patirti.
(ONA
Vidujinis
Lietuvos
tvarky
(ŠVINTANT AUŠREjį savo metinį susirinkimą ir geidaujama ir reikalinga. Pri
atatinkamai atšvęsti, tai jubi
(ATVAŽIAVO S V E (LEI
(TELIAI.
Tarp Lietuvos ir Lenkijos masis, pastangos priversti di metinius savo skyrių susirin sieina šauktis visuomenės paŠĖRIAU ŽIRGELĮ
liejaus iškilmės bus atidėtos
fclni, n
rudens sezonui ir per tų laikų del Vilniaus eina žūtbūtinė džiausias valstybes pripaž«;ti kimus. Tegu iki tai dienai ne gelbos. Mūsų užjūrio broliai
mūsų visuomenė pasiruoš mu- kova, kuri baigsis tiktai ta mūsų nepriklausomybe sunki bus Lietuvoje nė vieno kaimo ir seserys visuomet jautriai
*ų nenuilstamam darbuotojui, da, kai :-Vilniaus miesto žali kova del Klaipėdos kliudė li£ nė" miestelio, kuriame nebūtų atsiliepdavo į kiekvieną gyvą
tam senam kovotojui už Lietu Lromai", tariant dainos žo- šiol mūsų tautai vyriausio sa Sąjungos narių ir skyrių - ir tikrą Lietuvos reikalą ir
vos laisvę ir gerovę ir mūsų (Ciais,- pamatys tikrus Lietu vo reikalu - žygiu pastatyti susitvarkiusių, pasiryžusių ir pribūdavo su pagelbe. Esame
tikri, kad ir Ž. U. Akademiteatro auklėtojui, žymiausiam vos šeimininkus, įžengiančius Vilniaus atvadavimą. Daug veiklių.
mūsų menininkui, iškelti iš į savo sostinę linksmai, t v ar* kas jau atlikta, daug kam ne
jos reikalai ras jų širdyse
Visi į bendrąjį darbą!
bėra
pavojaus,
~
tad
tauta
mokslo veikalai.
nelaimę ir suteikė pagelbą
kingai ir rimtai. Mūsų klai
kilmingą jubiliejų.
l s i
Stokime
į
tkįVM
Vilniai
^
™
^
<
>
.
Svarbu mums taip-pfct turC- gydyti aptemusią akį, siunčiu
dos, nesusipratimas ar apsi turi dabar ruoštis šiam savo
įduoti
Neprašome
pinigų.
Krei
Vaduoti
ti visa tai, kas apie Lietuvę nuoširdų "ačiū". Mano svei
leidimas gali nutolinti Vil svarbiausiam ir kilniausiam
piamės
į
visus
knygų
Leidė
NUOLATINIS LIETUVIŲ
Už Aušros Vartus! Už Ge
niaus atvadavimo
valandai žygiui.
jus, } žurnalų ir laikraščių re kitų tautų buvo ar bris rašo kata pradėjo taisytis, liet an
DRAMOS TEATRAS
dimino Pilį! Už Vytauto G;atras kraujo išsiliejimas gydy
bf t ji vis dėlto bus, ir kiekdakcijas, prašydami sušelpti ma.
Suprasdami
tai,
įvairių
kry
CHICAG0JE.
\ ienas mūsų sumanus žings pčių ir pažiūrų, bet bendros bą!
mus siunčiant bent po 1 egz. Visiems knygų, laikraščių mą sustabdė. Dabar eina ccSąjungos Vilniui Vaduoti savo leidinių. Prašome taip ir žurnalų aukotojams mostį ryn, bet turbūt reiks ilgai gy
nis, griežtas žygis, aiškus ir Vilniaus idėjos vedami lietu
Vaičkaus dramos teatras iš
Vykdomasis Komitetas
pat knygynų atsiųsti mums Akademija ir josios auklėti dytis. Jei išgyčiau ir butų ga
galvotas darbas ją artini e ar viai š. m. balandžio mėn. 26
nuomavo žiemos sezonui, Hu!l
Mykolas Biržiška,
rinkinius savo išleistų ar lai niai bus nuoširdžiai dėkingi. lima, atvykčiau pasidarbuoti
tina. Nuo kiekvieno iš mūsų, d. suėjo Lietuvos Universite
House, teatre (kampas JSo.
'.
Pirmininkas,
komų ant komiso knygų, f i e ,
ir pats geradariams padėkoti.
nuo jo apsileidimo ar veiklu te ir įsteigė Sąjungą Vilniui
Docentas
F.
Kemėšis,
^Halsted ir Polk St.), savo
Fab. Kemėšis, kum,
kurie negalėtų atsiųsti mum
Ačiū, dar sykį siunčiu jums,
mo, pareina ji priartinti ar Vaduoti Sąjungos steigėjai ne
vaidinimams visus sekmadie
Ž;
U.
Akademijos
Bibliote-*
Pirm. pavaduotojas
knygų dovanai, gal malonėtų
broliai amerikiečiai,
nutolinti.
pasakų
milžinai,
kurie,
sako,
nius. Taip kad lietuviai turės
kos
v
Zigmas žemaitis,
siųsti mums sąraše parduotif. Kazimieras kapucinas.
tenai kiekvieną sekmadienį
Mūsų noras yra aiš>us; rei ne tik ėję vienas prieš tūks
Adresas:
-S\
Iždininkas,
nų knygų. Ir visų kitų Lietu
Ukmergė, birt 10 d, 192a in.
lietuviškus spektaklius - vai kia, kad ir darbas jį atatiktų. tančius, bet ir beveik be gin
Žemės
Ūkio
Akevlemijos
Nariai:
vos prietelių, galinčių .savo
dinimus. Sezono pradžia rug- Mūsų vyriausybė, kiekviena klo lengvai įveikdavę didžiau
Biblioteka
knygomis praturtinti mūsų
Juozas čiburas
SOFIA, birž. 28. — č i a ka
šias
kariuomenei,
ir
ne
šven
piučio inen. 30 d. (august). partija, visuomenes srovė yra
Dotnava,
Biblioteką, prašome siųsti mu
Marcelė Kubiliutė
ro teismas miriop pasmerkė
Bepertuaras labai įdomus ir susirūpinusi Vilniaus reikalu, tieji stebuklams daryti, bet jie
Litbuania. .
ms knygų.
Pageidaujamos
Vladas Putvinskis
dar daugiau 12 komunistų.
kiek gali ir išmano, stengia tvirtai tiki ir tikrai, iš kitų
naujas ekicagiečiains
PADĖKA.
Mečislovas Reinys, kum knygos kaip lietuvių, taip ir
si jį Lietuvos naudai išspręs tautų patyrimo, žino, jog su-j
anglų ir kitomis kalbomis
Uerb. Vaičkų^ žada padary
Ant. Žmuidzinavičius
ATE.\AI, birž. 28. — Pre
ti. Tečiau plačioji visuomenė" sipratusi ir griežtai nusista
Visiems Amerikos
lietu tnieras gen. Pangalos jau su
ti Chicagos publikai siurprizą,
Andrius Rondomanskis, kaip bendrojo lavimo turinio,
dar per mažai reiškia budru- čiusi tauta istorijos milžinu
taip ir speeijaliai žemes ūkio viams, kurie užjautė mano darė ministėrių kobinetą.
atsikviesdamas iš Lietuvos ge
Sekretorius.
užauga ir ne kartą padaro į
judrumo
ir
sumanumo*
«y»*»
tMn»r«y---nT—
l~—
TT-W-m fc
Ji
E
resniuosius dramos artistus mo,
• w . t t • • t.
11*
džiais, kuriems, nestigo nei dfąsos, nei fantazijos. Ir greit giname, nes jie sutaupo mums šimtus dolerių.
žiemos sezonui. Iš to matyti,
Cicero simpatingas farmaceutas p. Jonaitis kartu su Df.
įkūrėm labai ypatingą bendrovę, nes... be akcijų. O šitokios
kad Vaičkaus dramos teatras
bendrovės bankruto nežino. Tad mūsų likimas vistiek daug Hačkum apdovanojo mus gausingais ir įvairiais Vaistais, su
žengia vis pirmyn ir pirmyn.
geresnis, negu daugelio kitų bendrovių, nes akcijų smukimo taisė mums visą aptieką. Hepamiršo mus dovanomis it adv.
Rašo K. PAKŠTAS.
Tedel ir publikos simpatija
Masfeuskas, kun. Vaičiūnas, ponia A. ftausiedieaS ir kiti
mes tisai fiebijčm, nors ir sprandus kur nusisuktume...
vis labiau ir labiau linksta už
\
Pirmasai Straipsnys.
N
Atėjo pavasario šiltos dienelės. Pradėjom ieškoti gerų prieteliai.
Vaičkaus teatrą, pasiryžusi
I S S I R E N G I M A S ,
žmonių, kurių širdims nesvetimi kilnus labdarybės, svetingu
Man ashieniškai didėlį daiyfc», padare CaicagSs artistai
savo rimtumu užkariauti clucagiečius lietuvius. Nors nei
Apie dabartinę kelionę pradėjau galvoti dar 1924 m. mo ir švelnesnes kultūros jausmai. Prieš pat Velykas mūsų ir prieteliai iš Federacijos apslfcričio bei lifeudies ŪSivėfsitėvienas teatras pasauly negali liepos mėn., kada nugirdau tūlų Kauno profesorių palinkimą horizonte žibtelėjo ponas Julius Janeliunas, pradžiuginęs mus to, surengdami išleistuvių koiicert# ir pagatnin4a*ni man 225
nesilaikyti be tam tikrų sub kviesti mane Lietuvos Universitetan geografijos •dėstytų. Šių stambia dovana - automobilium. O mums automobilius - tai dolerius. Tad šalę daugelio reikalingų daiktų ir prietaisų, daf
sidijų: ar tai iš valdžios, ar metų sausyje gavęs oficialų pranešimą apie profesorių nuta daugiau nei paprasta mašina: jis mums pavaduoja viduram įplaukė šiam tikslui viso aįne Š56 dolerių grynais pinigais.
tai iš visuomenės, bet .V?iokus rimą, tuojau pradėjau teoretinius šiai kelionei prisirengi žio pylį ir tvirtovę, maisto sandėlį ir romantiškų ricerių švie Jausdamas didelį dėkingumą savo geriems prietetianis UŽ jų
tikisi sukurti rimtą teatrą pa mus: rankioti ir skaityti atatinkamų knygų, brošiūrų ir že sųjį žirgą. Gegužio pabaigoje pradėjome šį savo žirgelį kaus gausią paramą, galop išsirengiau šion sunkion, bet įdomimi
siremdamas ant tos lietuvių mėlapių, daryti įvairių kelionės projektų ir apskaičiavimų. tyti pas mums prielankų mekaniką p. Blauzdį, didžion kelio- ir man reikalihgon kelionėm į Tolimuosius Vakarus.
visuomenes, kuri pageidauja
Ypač daug darbo ir rūpesčio tško patirti darant galuti
Projektų pasigaminti ne taip jau sunku, bet kad nėra nėlėn rengtis, o kartu ir naujų labdarių ieškoti. Kur nujau
rinito teatro. Jeigu susipratu- lėšų jiems įkūnyti... Reikėjo labai susirusinti, kaip daugiau tėm geresnį žmogų - vis savo reikalą nežymiai primindavom. nuosius prisirengimus nuo birželio 4 d. iki 17 d. Paskutinės
sioji visuomenė rems rimtą sia pamačius ir mažiausia išleidus. Gelžkeliu kartais galim* Ir keletas jų kurčiais nepasiliko. Sale pono Janeliuno, stam (henos tiesiog nepakenčiamai nervus įvargino, kad ir užmigti
teatrą savo apsilankymais, tai ir-gi nebrangiai pasisukinėti, bet šioks kelionės būdas geogra bių dovanų mums suteikė p. J. Elijas, Universal State Bau nebelengva budaVo. Tiek visokių smulkių pirkinių! Perki,
teatras beabejonės išsivystys fui labai maža teduoda. Automobilium *-- visai kas kita! Kur ko direktorius, ir Df. Al. Račkus. Archeologijos mylėtojas ir perki ir vis ko nors da*. trūksta* O rfcikejo įsigyti tūlų reik
ir mes galime laiminti jo žy panorėjai - t e n ir pasukai, kur tau reikia — ten ir sustojai ir žymaus muzejaus rankioto jas, Dr. Račkus ir ponia Račkuvie- menų net labai sunfcrai suieškoiuų;. €h«&aga, kaip juros. Baku
giu*, laukdami šviesios, gra gali sau būti, kiek tik patinka. Bet iš kur-gi proletaras imsi nė rte tik entuziastiškai mus rėmė, bet dar apkrovė mus šim dokis kad m>ri iš vteno galo į kitą po įvairias krautuves viso
žios ateities mūsų tautiškam tą automobilių f O ir gavus jį - vienam perbrangų jis užlaiky tais vertingų praktiškų patarimų kaip pigiai ir patogiai ke- kių reikmenų beieškodamas!.. Kiek kik« tenka tuščiai su
teatrui.
(Bug d a u g y n mmk
' t L T a d ir čia be "bendrovės" neapseisi. Susitikau su dzim- liauti. O mūsų padėtyje tokius patarimus mes labai bran gaišti...
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N., V. Vilkauskis, P. Bajo- ačių šiems aukautojams ir tdM plytelę kuri pasilik* jiems
A KT ARA I
m—
m*.*
—
ras, P-nia Lukošienė, I. Vol- tikriname, kftd kiekvieno atl amžina atmintis. l>ekingos
r
i'
/*«
Seserys Pranciškietes.
.kelė pakels ankštyn nevieną
kauskis, V. Volkauskienė;
PD $3.00: D. Efengevičiene;
Buvo suteikta dovanų dau
Gydytojas, Chirurgas, Qbsgybę ir gražių, bet viena do Po $2.00: P . Mačenas, V.
tetrikas ir Specialistas
4442 8o. Western Ava.
Marcinkevičia,
A.
AstrauckieElektroterapas.
vana buvo brangiausia, tai
T&et. Lafayette 414«
Biržeho 21 diena įvyko 8v. aukso plunksna už aukščiau nė, P. Stulginskienč, M. Mi
IŠIMA TONSILUS ~
VAaa
« m t i II •saamaaaaą.
D—Be marinime,
'
Baltramiejaus parapijos mo si laipsnį matematikos. Tą kalauskas, F. Dargęs, P. Auš8)—Be peilio U bt
nkMušta;
3)—Be krauje,
4)—Be j o l l o p»vojam
avetkatal.
kyklos vakaras. Kaip papras dovaną aukavo gefb. mūsų tiene.
6)—FacU««tul nereikia slnrti, gaii
vuljfjrtl, fat- ėi o j viftlgrytl,
b- gali eit
eitiM
I darbą
tai taip ir šį metę. įrengė pa profesionalas, o kad butų dau- Po $1.00: J . Plukis, M. JaSEIMININKĖMS KELRODIS
l'AGYDO: "Gal-Htones" (akmenlN t a l Ofisas **01 $. KAS** A m
Jbe
i y j e ) ir akmenlg šlapumo pi
Lafayette 0075. Valandos S.
rapijos mokykla gražų ir įdo giaus mūsų'tarpe profesiona ckson, A. Sofkus, J . Šimkus,
Il
•petacljos, su tam t !
Rašo IsaoeUe Kay
gaisiais,
i
Rertdendja S150 W. M S t
ikorais
priemonėmis
be*
.
vaisu
t
Apkartitslams sugraiina
girdėjimą.
mų vakarę, sn programa. lų, tuomet butų daugiaus gra J. Jakiubauskas, C. J . AffeauProspect 0810. Valandos iki lO
Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patąGydo visokias ligas pasekmingai, ir jei
ryto, 7 iki 8:80
fra
reikalas
daro
operacijas.
rimų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo
Gerb. Seserys Kaaimiefietės žių profesionališkų dovanų.
Profesijoaalį
patarnavime teikia a m
skienė, B. Struginskiene, J .
Seimininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę
tilps
eflse
negailėjo spėkų hrdėti, idant Kadangi dovanas duoda E. Meyer, P . Dominaitis, A.
straipsniai kurie bus indomųs kožnai lietuvei Seimininkei.
1411 So. 50 Ave. Cicero, m.
'
•yn«*M
—
k, vakaras butų sėkmingas kaipo mos dauguma tautų, tadgi aš Stonis, F . Dremeikienė, 0 .
Ofisas atidarytas: Kasdien nuo t vai.
Ofiso
TeL
Boulevard
pa plct iki 9 vai. vakare.
RODYKLE No. 28 A.
Nedeliomis Ir seredoLuis ofisas
užbaigą mokslo metų.
Resfd. TeL Drexel flffl
noriu pažymėti kokias dov. Krikšeionienė, A. Stefritt, J .
rftag.
Receptas
metalinis ir nebuvo ilgai naudotas,
Šį metą užbaigė parapijos duoda Kanados katalikai pra Pabarcus, P* Gailis, B. Gari- LemonaiVirimo
ir orandžiai turėtų t u  gali butl keistas arbatos skonis. Ka
Dr.A.A.ROTH
mokyklą ir gavo diplomus 44 ncūzai, vaikams užbaigiant zus, A. Tainauekieni, M. Ja- rėti ypatingą vietą jūsų valgiuose. da naudojat jį, paskui atidedant vėl
11UHAB GTBTTOJA8 IR
Leroomiose y r a druskos ir rūgštis reikia įdėti šmotuką cukraus į Ji
CHIRURGAS
mokiniai-ės. Žiedna m. didė mokyklas. Jie duoda gražiaa- saviczienė, V. NorkeviČiene, kurios yra svarbios kūno budavonei. kas sutrauks tą negerą skonį.
vaisiai yra apetlzuojanti ir virš
Specialistas Moteriškų, Vyriška
Naminiai Paslgclbėjtmni
ja skaisčius mokinių, tai yra sias įr brangiausias knygas. A. Kresneckienė", F . Dargie Tie
Perkėlė saro ofisą po numeriu
Vaikų ir visų chroniškų l t * *
kinanti. Lemono sultis imant vienas
Sutraukimut vilnonio sveterl© 19perrugsčios. Ją galimą sumaisyt mazgok labai karštame vandenyje ir
džiaugtinas dalykas, kad mū Tai a r nebūtų geras tas pa ne, P. Zinkus, A. Bartkevicia, yra
su kitų vaisių skystimu,"
kuomet išplauk tyrame karštame vandenyje
4729 S. Ashland Ave. Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted lt!
sų maža tauta taip žymiai au vyzdys ir mums Amerikos lie M. Mazaikienė, J . Katkus, J. naudoji kaipo gėrimą. Yra daug btt- o paskui tuoj pamerk į šaltą vande
SPEOIJALISTAS
dų panaudojimui lemono prie viri nį. Permaina nuo Šilto į šaltą vilnas
Kampas 31st Str.
ga ir myli apšvietę. Pradinė tuviams. Vieton aukso meda MaeiduHskas, J . Bumblys, D. mo ir kepimo. Vienas iš populiariš- sutraukta.
• a L : 1--8 po plei 7-^-8 vak. NedJ
Dar daugiau sutraukimui,
Diftovų, Motero ir Vyru Ligg
kiausių valgių yra Lemon Meringue padžiauk šaltame ore. Pirm visai išir Šventadieniais 10—IŠ d.
Vai.: ryto nu* 10—11 nuo 1—4
mokykla yra tik pamatas į lių ir paveikslėlių baigusius Kačiusien§j J . Poeevičiene, S. Pajus.
džiušiant pasitiesk ant stalo ir -štatu.
po pietų: nuo 7—1:JI
vakare
£yk kaip turi būti. Nepakabink jo,
Nedaliomis: l t Iki l t .
mokslębet gaila, kad labai l k a t a l i k ; š k a s mokyklos aįdova Juzenis, O. Petrulienė, M. Ma IdSMONO MERINGUE PAJUS
nes išsites, bet dflėvink ant maišo
evaporated pien o
Telefonas Mldvray 1880
mažai iš mūsų jaunos kartos ' n o t i k a t a likiškoms knygoms, kariene, A. Kasarckienė, A. 1%% puoduko
ar
pagalvinės užvalkalo.
ITamų Telefonas Yards 1000
puoduko cukraus
amu
miriTltni
n i ir ' . i
Nuėmimui rudžių nuo vario, vie
Ofiso TeL Boulevard 5018
eina augštąj! mokslą. K"a« Tokia dovana butų geresnė nž Gmicuvieng, O. Gustaienė, A. 1 šaukštukas sviesto arba sviesto natinis
būdas yra trinant su šiurkš
—
pavaduotojo
čia popiera, padažyta kerosine, taip
DR A. J. BERTASH
TeL Oanal 0257 rak. Prospect 0050
tam kaltas, lai pats skaity- a u k C i a k U a k l a u s i m is_ Hajduk, C. O. Hajduk, Mrs. % puoduko karšto vandenio
trint
keliais
atvejais
iki
išsitrina.
1484 So. Halsted S t
4 H šaukštai kukuruių krakfnolo
tojas sprendžia.
Patartina užsisakyt po biskj ledo J
-»nso valandos nuo 1 lkl S 883
kur mes gausim knygoms lė J. Staat, Mrs. J . £dwards, JD. 2 kiaušiniai
kasdien, negu užsisakyt du ar tris
plotų ir « iki 8 vakaro
1 kep*tas tešlos lukštas
Dzubinskienė,
Mrs.
O.
Hamšų? Labai lengva yra. Aukau
Skystimas 2 lemonų ir tarkuoti sykius savaitėje.
Lietuvis Gydytojai I r
lukštai (žievės)
mar,
Mrs.
E.
Andrews,
A.
MeGrožės
Patartinai
OhirarsM
ja mokytojai, biznieriai, tevii
ADVOKATAI:
/^"
1 lemonas
1811
f
a
B
a
k
t
e
i
M
.
Akių blakstienų augimui, naudok
j ir profesionalai, ot ir panau liveckienė, Mrs. A. Belienė, r • Biskelis druskos
Revidenclja 8400 S. Arteelan Ava,
Sudėk pieną ir vandeni } dubelta- I alyvų aliejų arba vaseliną: Nereikia
Čekanauckiene,
Slenisno,
Mrs.
Valandos: 10 iki I I ryte; 1 lkl •
doti tuos pinigus knygoms.
vo virdulio vtršų, dadėk cukrų ir j naudot jokio padaro kuris turi perGYDYTOJAS I R CHTRLRGAS
po plotų; * lkl 0 vakaro.
N.
Kuzeva,
Mrs.
Brehm,
Mrs.
krakmolą,
viską
sumaišyk,
virink
'
fumo
ar
alkohoHo,
nes
tas
gaW
ufAr mes negalėtume tą patį p£
X — Spinduliai
penkiolika
minutij,
nuolat
maišant
gaut
akis.
Ką
nors
dedant
ant
bktkOfisas: 2201 W. 22nd s t
(John Bagdziunas Borden)
daryti! šiam klausimui esu Pitkavich. Kontrimiene, Mrs. Atsklrk klausinius, suplak lengvai itienų reikia daryt atsargiai kad neOor.
S. LeaTflt St. TeL Caaal
LIETUVIS ADVOKATAS
Tobie, M. K., Jurgelienė, lt. trynius, sumaišyk juos su biskiu patektų J akj. Geras būdas patepiRezidencija:
8114 W. 42ftd SL
karfito pieno ir suplak J tiršta misi- mui blakstienų ir apsaugojimui nuo
89 W. WasMagton St., R. 1S10 pozityviskas, kad visi pritars
TOL
Lafayetle
4088
N., Bagdoniene, Pačiukienč, n} ir virk dar trenkias mlnutas, nuo- Jleidlmd I akis tai susukant šmotą
TeJephone Dearborn 8946
ir spauda tokiu būdu platisiValandos: 1—4 * 7—8 V. V.
A. Dovidaitienė, P. Levenas. lat maišant Paskui dadėk druską ' balto popierio Ir padedant po blaksNedėlloj: 10—12 ryti.
Vakarais: 2151 West 22 St. me kas metą
Lietu* is Aklų Specialistas
lr kada atvės {maišyk lemono sky- tienais pirm tepant juos. Blakstienus
per moTelephonc Roosevelt 9090
stirną Ir sutarkuotas žieves, supilk J reikia sušukuoti pora sykių j dieną
—
suteikdami vaikams Smulkiais $12.40.
Namų Tetefdaas Republic 9800 [ ; kyklas;
tešlos lukštą, apdengk su meringu naudojant šepetuką iš apačios, ne iš
Telefonas Boulevard 19S§
padarytu iš dviejų kiaušinių baltimų viršaus, ir šukuot juos augštyn.
Viso $195.40.
Į dovanas.
ir trečdaliu puodelio miltinio cuk-1
Ypatiška Sveikata.
Tariame
daug
širdingųjų
raus,
ir
kepk
lengvai
per
dešimts
j
„
y
i
e
n
a
paprasčiauslų neIaĮrnlų a l .
Po diplomų ir dovanų sunamuose yra apdegimas
Turėk švarias. Sveikas aidi
Žiai parudėa
| teikimo, gerb. klebonas, kun.

LIETUVIAI AMERIKOJE

M

Dr.A.Račkus DR. A, L RUTKAUSKAS

WA(1KE6AN, tti.

MTBENEOICT ARON"

DU CHARLES SEGU

DR. P. L ZALATORIS

M . S, BIEZIS

JOHN B, BORDEN

DR. SERNER, 0. D,

i

A. A. O L I S

| J . B. Kloris, pasakė trumpą
ADVOKATAS
11 Š. La Salle st. Room 2001 Įkalbą, pritaikintą vaikučiams
TeL Raudo]ph 10S4 Vai. auo 9-5 I mokyklą apleidžiant.
Jis ra
VAKARAIS:
gino kad jie visuomet butų
S241 & Halsted St. TeL Yards 0063
7 iki 9 v. v. apart Panedėlk* i*
^kuiinjs lietuvybėje ir lietuvių
Jį,- ,
tautą visuomet ir visados
gerbtų ir mylėtų.
*.._
Jonas J . Pocius.

V. W. RUTKAUSKAS

PITTSBURGH, PA.

DidmlestyJ

29 South La Salle Street

Skaitome sau kaipo priederme paminėti vardus gera
širdžių ŽMionių, kurie savo
aukomis pagelbėjo
mažinti
skolas niusų naujam statomam
nameliui. Čia paminėsime var
dus kurie aukavo is "Viešp.
Jėzaus Įžengimo i Dangų"
parapijos Allegheny, Pa.
Gerb. kun. A. Rimkevičius
$50.00;
N. N. $20.00;
Po $5.00: P . Bragaitis, N.

Kambaris 530
Telefonas Central 6390
Telefonas Tardą 4681

Vakarais 3283 & Halsted St.
,»m

4• » » » » » » •

•• • !

JOHN KUCHINSKAS
f

25 metų prityrimo

LIKT U VIS ADVOMAT A8
S t f l W. ž9*d 8*. arti beanrft
Telefoną* Oanal 8589
Talandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8eredoj ir PėtayčioJ nuo t r. ikt 9
v. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tu* Ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Farmas ir
Bisniua Skolina Pinigus ant pir
ma morgičiaus lengvomis išlygo-

Ar Jums skauda «a!v%T
Ar )usų akys ašaroja T
Ar yra usdegtotf
D e s t e s ar nleattT
Ar skaitant akys greit

180 tlitrth Stato Street
Telef. State 8225
Vakarais ir nedėlios ryt*:

Pageidaujamas dalininkas išmanantis technikoje ar
prekyboje. Pelnas ne. mažiau 15% užtikrintas.
Smulkesnių žinių galima gauti

3335 So. Halsted St.
Telefonas

Yards 0141

<c

'DRAUGO''IfcEDAKClifOJi

Bylos visiose teismuose •»** A b 
straktai. — Ingallojimal — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgldams.

2334 So. Oakley Avenue

Telefonas Rooseyelt Q»19

»^^g¥a^oTr¥l-a7yoT^^

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
fel. Pullman 8377

Roselaod, 111.

10717 Indiana Ave.
M I E S T O

O F I S A S

127 K. Dearborn St.
Kambarys 1428
Telefonas Dearborn 8884
SPECIALISTAS
egzaminavoji- j
me abstraktų ir nejudinamo tur
to telsčbe. Taipgi veda
vibokius
sudus.

C H A S . K. V U O S A T I T S
Didiiauses ir genauses siuvšfee
ant West Sides.
0 Turiu dideli pasirinkimą pavasariniu
patetyn del vyra ir moterų.
^*
J
NAUJAUS0S MADOS SIUTU
1
Visokiu Styln
i Padarau ant užsakkno greitai ir gerai
J
Kainos visiems prieinamos.
o Kreipkitės pas mase del gero patarna
vimo. Taipgi
įValome, dalome ir atnaujiname senus.
CHAS. E. VU0SAITIS
Lietnvta Kiančius
2437 So, Leavitt St. , _C»il€a«D, IB.
Tel. Hoosevelt 89Š2

8

•
. i
tta^D«..gQp«SSOQOSSSPOOSS*QQOSSS0QU«a80gPggiflflflll88!
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Dr Marya
Dowiat-Sas8

^

!

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu a t 
sišaukti, o
mano
darbu busite užga
nėdinu.
Tel. Canal 1271

Fliono

Hoosevelt

7705

OR. K. P. MIGZOLL M.D.
J359 S. Westeni Ave. Cor. Sr4 S t
Specialiai Gydau Rumatlzma.
Valt: Nuo • v. ryte Iki 1 v. p. p.
Nuo 6 v. vak. Iki 9 vai. vak.
Ned.: Nuo • vai. ryte lkl 1 v. p. p

iiof
r liirfa ii t m

VYĖAI OTDfKlTti
150.00 v******* «k $10.00

lkl pranešimui gydyso vyras u i
numažinta kainą $10.00. Sis pasiū
lymas del trusspo laiko. Tatgi at
eikite šiandien atidėliojimai yra
AND
=
pavojingas.
Ar
sergate?
Ar norite iš
sigydyti? At
Gera Vieta Pavalgyti
g
eikite pas m a
ne del pilno
LletuviSkų
ir
AmėrlkoniSkųa
Fiziškos ir La
valgių kur gražiu Ir
SvariufJ
baterijos perSpeciali lietuviški pietus papras —
alurėjimo. Su
(toms kainomis nuo 11:80 ryto 5
žinokite
jūsų
iki 2:00 po plet.
tikra
stov|.
Negaišykite
P. A. PALLULIS
laika pas ki
Savininkas
tus gydytojus.
ĄS vartoju X 3200 02 So. Halsted Street
^ a y ir Mik
Tel. Boulevard R788
roskopą
del
egzamlnacijų
Atdara Dieną ir Nakt*
I^HHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIHIIIimilHUl'Sl

AUDITORIUM CAFE |
CHOP SUEY

108 N . Dearborn ftg^ l i a n o 85
pasek
8a 12-to MukštiB metų
mingos praktl
Visų
sergančių. kos buvo pa
vyru
draugas. ^ a t 6 s
gydyMano geriausias m w i
^g^tių
paliudyjimas y r a v y r ų
Ate»fta
mano iSgydyU ir HanHien. Teipatenkinti
pa- ^ n f f a 8 ir g a cientai.
fo^g
gydimas.
'tfti*
Europ1» ReMedlka • ^ 1 4 '
TIKROS Mr PAGKJflNTOS
Suteiktos d e l kraujo pagerinimo.
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda Siame sjcieritlfiškara
gydymui. A i varruoju mano gy
dyme naujausius serumus, karverauples, antitoksinus, bakterinus,
ir kitus frsitai gyd*nčius vaistus
kurie gydo neatkratomas ligas }
trumpa laika. Ateikite šiandien
del patarimo kuris bus suteiktas
veltui. Valandos 9 ryto iki 5:30
v. v. Utarnihkais, Seredomis ir Su
baios vak. iki 8 v. v. Nedėliomis

000

k r w eiofšA* •

10* JT. DeSrborn Street,
otfcjtnu z t m ?Jon«A«i9 SJIJIUIIB^

•iti 'osvaraa
—

4

*

•"

•

h

.A

t

Vienatinė lietuviška Aptieka
šioje Apielinkėje

RAKA

Registruotas Aptlekorlus
ir savimBkas

2346 We«t 69th Street
Arti Westem Avs.
Pbooe Repubtle 5877—88S1
CHIGAOO, ILL.
-:—

• P —

"H

Dr, RAYM0ND J. TH0MA
GYDYTOiTAS I r CHIRCltGAft
Ofisas:
8568 8fe. Wes4em Ave.
Vai. 1—3 p. p. 7—9 v. t.
Teler. Republlr 7500
Re«idenclja: 9509 Mai^uette Rd.
Telef. Prospect totfe

'J

*£&?&£•'

VsL

*" "

'm

J

Boulevard

Šlife

i i

Dr. Maurice Kahn
Gydytojas ir Obiputgu
4631 So. Ashland Ave.
Tel. Taroj MM
Valandos:
Nuo 10 iki 1* frfėt.
Nuo 2 iki 3 po piėt
Nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėl nuo 10 iki 12 fllet
• • • •

•!'

Tel. Boulevard 3686

Dr. J. P. Poška
GYDYTOJAS I R CHTRUBGA«

msJ

3337 South Morgaa StreeV
e—is ii
nuo 7 lkl 8
CICERO OFISAS:

1243 South 49th
Telef. Cicero 4676

LIETUVIS DENTI^TAS
8589 S. Western Ava.
Chicaga
Vai.: Kasdien nuo 9 v. ryta Iki 8
v. v. Ned. niio 9 Ild 19 v a i p. p
»

• I I

--^f^iVTrrri-t

3303 Sonth Morgan StMH

DR. JOSEPH KĖLU
l f l l

^Ma

Lietuvis Gydytoju

Tel. Hesnlock 20«1

7l'

riba

Dr.A.J.lCARALn^

Palengvina akla JUmpima,
yra priežastimi skaudėjimo gal. vos, svaigulio, aptemimo, nervuotuuio, skaudančius ir uždegusius
karsčius akių, kreivių aidų. k a u 
ro, nemiego, ir taip toliaus. bs
vaistų arba skausmo. Nepervirst Į na nei aklų medikalis mokslas.
i Visuose
atsitikimuose
daroma*
egzaminas elektra parodantis mašiaušias klaidas,
taip pat kaip
visokias Ilgas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe
muskulinių akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimu©
se. Nauji stiklai įdedami } rėmus,
jei reikalaujama. Stiklai Jdėti nuo
numerio i i recepto duoto visiems
ligoniams. Ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialu atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų
Ilgų, kurios paeina nuo ersinimo
svarbių narvų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akių
Įtempimo, kuomet geras prirtnklmas Ir nešiojimas akinių palengvins padėjimą. Taipgi arti ir toli
matantiems pagelbėta. Specialė atyda atkreipta J mokyklos vaikui.
Valandos; nuo 10 ryto Iki 8 vak
Nedėliomis nuo 9 iki l po pietų
Tol. Boulevard 7589
AUGačIAO

• *r »

Marquette Pharmai

FA

DR. VAITUSH, 0 . D.

ą
&&••

=3*<J*»*

*m>

aa*

PANS1RNA 6TUDIO
Tolumas nedaro skirtumo
laukiamas, važiuoja | visas
mieste dalia I M I S. Halsted St.

Graborius

1

Valandos nuo 8 Iki 13 dieną,
§ iki 8 vai. vak.
8 lkl 9 vai.

• -

TeL Oanal 2«55
a J. P A M S I R N A

2914 W. 2Srd Place
I1L

Dr. dm J, Smetana

Firma Pramonė'' Lietuvoje (Kaune) ieško dalinin
ko su kapitalu ne mažiau $9,000. Darbo sritys: mašinij
gaminimas i r prekyba, centralinio šildymo, vanden
traukio ir kanalizacijos įrengimas.

ADVOKATAS

Lietuvis

Af yra balta dėmė aaft *okųt

IBOI So. Ashland Ava.
• a inpis 18 pĮnoėa
Ant trečio augšto virš Platte aptlekos, kambariai: 14. 15, 16 Ir IT
Valandos: nuo t ryto M • vak.
Nsd. Kuo 9 A M Iki 11:30 A M

4608 SO. ASHLAND AJTBXWM
Chicago, m .
Vai.: t ryto i k i 12 pief: 1
plet Iki 3 po plet, f : S i vak.
t : t t vak.

1707 we*t etai ai

lams. Bandykit jj su kava. fatirsit
jog kava turi kitokį skonį. Prašykit
savo groserninko Borden's Evapora
ted Pieno kada kitu sykiu pirksit.

-%«\

S. D. LAGHAVViCZ

•ta?

,4

K. JURGELIONIS

r^

Ar kvaišta galva T
Ar matote kaip Į> plukanclu*
taškus

IEŠKOMA PARTNERIO SU

• • • i

Borden's Evaporated
Pienas yra
tyras uklo pienas su palikta jame
grietine. Tai geriausias pienas viri
mui, kepimui Ir kitiems namų reika

AKIŲ LJOAfl

Ar atmintis po truput}
Ar akys opios sviesall
Ar jaaCiate kaip Ir

ar nusiplikinimas. Gydant tokius at
Jeigu kenti galvos skaitdėjtma,
sitikimus, svarbu neprileisti oro kaip
Jei turi aklų uždegimą, jeigu akys
greičiausia galma prie užgautos vi*suvargo, silpnos, skaudžios arba
tos. Mažiems nudegimams, sumaišyk
ašaroja, Patarimai Dykai.
blskj Bikarbonato sodos su šaltu vun
Akiniai f 5 ir augščiau
deni uir greit užtepk ant nudegusių
dalių. Ta reikia palikti ant sužeistos » Valandos nuo 1 lkl 0 vakar*.
vietos iki skausmas pereis, paskui j
Nedėliomis nuo 10 lkl 1
nupJaut šaltu vandeniu ir užrtšt žaizSon th Haisted Street
lieju galima tam naudoti. Kitas geras V 8333
i
.
.
•
«dą ištepus kokia mosdia. Corrori avaistas yra šmotelis
skarulio pa
•
—
__
mirkytas gerame Linų arba Saldžia ;
me aliejuje.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus.-

PARBUK1A

i fc<
•

Virtines Reikaluose.
Išvalymui
vidų pjaustyto
stiklo
vazoB, paimk sauja druskos su bis
kiu acto, sudėk į va*a ir kratyk
{gerai, o paskui išplauk gerai tyru
vandeniu.
Turit laikyti
kiek
nors įvairių
kekrkų virtuvėje.
J o s tankiai susi-

Labai
augštos vazos
pavidalo
drusklnyčios dabar yra madoje. Jos
gaunama ar Iš stiklo ar sidabruotos.
Jeigu jūsų arbatinis virdulis yra
•DaPTOMAI

ADVOKATAS
Ofisas

Akiniu pritaikymo BfcHao

Dr.SABrenza

i £

MI >jMJ^

PUBLISKA KLINIKA
Del sergančių £momhj
Nereikia daktarui mokėti
AR JŲ8 ESAT IgSIQTDfll KUO
UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ
Specialistai kraujo Ilgų
Kraujo ir šlapumo egramlnacfja
Tlkial 9 1 .
/
Ligoniai moka tiktai a i serumus,
čėpus ir gyduoles
Husų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai
moksliniu būdu
Gydome kraujo ligas, inkstus, au
sie,, nenatūralius nubėglmus, silp
numą, purvingumą, reuim\tiilmą ir
visas chronlikas ilgas.
Kalbame lietuviškai

Vai.: TJtarnlnkais Ir
TeintU***
nuo X iki 9 vai. <«alb

m

•

gįĮįgįtįUUSh^įĖ^^m

FRANCUZIŠKAS
DAKTARAS
Specialistas kranto, odos,
ką Ir s u p t a ttgų.
Gydo su pagelba naujausiąmetodų X-Ray SpmaUItal
Ofisas 18ov 6 a Asoiaod
viršaus Asksaad State
Telefonas Canal 0494
Valandos t:0$ iki 4:99 ir 8 tai 1#.
Nedėlloj nuo S (99 Iki ė: 19 po 9984

National Health Clinic

REZIDENCIJA:
4901 South Rlchmond 1 4
1H. Iiafagot9e 9878

1857 West Madisoa 6fc
Kampas Paulina S t Valandas nuo n iki 8 vąl. vakare
į
N e d e l s 19 lkl 1

! DR, J, W. BEAUOETTE
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NAMAI - ŽEMĖ

NAMAI - ŽEMI
III

~V

1

» I

I I

I

—

Automobilius valdant miesto gatvėse moterys esą sauge
snės už vyrus.
Taip tvirtina Miss Larson,
koronerio ofiso statistikų virsimnke.
Miss Larson atranda, kad
moterų mažas skaičius nusi
žengia važinėjant automobi
liais ir joms važiuojant ma
žiau nelaimių pasitaiko.

NAMAI - ŽEMĖ

REAL ESTATE
• i>i.q| « . •> •

•u

PARDAVIMUI medinis 3
flatų namas. Pirmame flate
yru 5 kambariia, 2 rame 6
KUOMET LENGVA ĮSIGYTI
kamb. ir 3-čiame 3 kamba-riai
X Aušros Vartų klebonas
Elektros šviesos, gesas ir visi
SAVA NAMĄ
ir komitetai uoliai ruošiasi
įtaisymai. Namas randasi Ci
Pamatykite mus del bargemj
prie metinio parapijos pikni
cero arti lietuvių bažnyčios.
ko, kuris įvyks nedėlioję, Lie
BRIDGEPORTE
Randos neša $110 į mėnesį.
LOTAL
pos 5 d. National darže, RiKaina $8,700.00. •
12 flatų ir 2 storai mūrinis
verside,' 111.
MARQUETTE PARKE
namas, imoket $5,000 kitus
Atsišaukite
'W
kaip renda. Randasi ant Hal
"DRAUGO' Ofisą
X Cbieagos katalikų dar
27x125 ant 69 St., $900.
sted St.
2334 So. Oakley Avenue
buotojas Antanas Bacevičius
3714x125 ant Artesian $1,500
Bet Miss Larson turėtų ži
4 pagyvenimų mūrinis na
60x125 ant Campbell $2,200
buvo sunkokai susirgęs, bet
noti faktą, kad dar mažas
mas, kaina $6,500.
30x125 ant Maplewood $1,000
APLEIDŽIU MIESTĄ.
dabar jau eina geryn.
skaičius moterų automobilius
2 pagyvenimų po 4 kamba
50x125 ant Fairfield $1,500
Turi but parduotas greitai rius, kaina $2,800, imoket
valdo.
X R. Andreliunas, Brigliton
m Lotas ant _Washtenaw $600
gražius 5 kambarių mūrinis $500.00.
* Lotas ant" Fairfield $550"
Parko
biznierius-laikrodininbungalow arti Marąuette Ma2 pagyvenimų, storas 6 kam
25x110 ant Weątern netoli
kas birželio 2 7d. išvyko į
nor. Parduosu pigiai. Matyki bariai ant viršaus, kaina $6,70 St., $3,800. Cash $2,050
Westville į iškilmės, kurios į500,
{mokėt
$2,000.
Randasi
te savininką.
58x125 Kampas California
vyks šv. Petro par. bažnyčioje.
ant Halsted St.
A ve. prie pat parko $5,800
6008 S. Whipplo Slreet
Neleiskite
X Xekurio s L. Vyčių CliiJEFFERSON PARKAS
'
BRIGHT0N PARKE
" lllllllllflllllllllllliiI I * . :»iiin;;:iliiii£
SOUTH SIDE.
Pleiska
cagos kuopos labai susirupiVAIKAMS
ei. Irvtag 1246
107x125 Kampas Western ir
nusios kas gaus šiais metais
8 flatų naujas mūrinis nanoms
1
45th $10,000.
Chicagos vakarinių parku Sugadinti
FRANK Nf1RWKH
= ^ s . ™ vėliausios mados
" b a s e b a l o " eampijonatą. Per•
5 įimnu nunnimi i^^y,^ j^jįi }9|000j totus 45x109 ant 47th kampas ar
komisija Jefferson parką pa Jūsų
S Maliavojlmo Ir Poperftiojlmo | j ^ į p T e n ^ R a n d a s i a n t 6 5 i r
ti Kedzie $4,500.
matoma, bene tik 24 kuopai
veda vaikų žaidimams per vi
|
KONTRAKTORIUS
| j o t i n e St.
150x120 ant 55th Place keli
Gražumą
teks, žinoma, jei ji taip uoliai
są vasara.
| D a r b a s gvarantuotas. P r i e i n a m o s |
3 f ^ ^ fr
§ t o r a 3 ,, k a m p i n i s
blokai nuo Kedzies $2,000
dirbs kaip iki šiol, kad dirbo.
kainos. Saukite vakarais.
W .
w .
v., ,
50x125 ant 47th arti Sprini?s
= namas, stimu apšildomas, }X P-nia L. Sabonienė po
Atsargiai prižiūrimi nagai,
field Ave. $1,200.
Mis. Christina Cherios, 34 sveika vaido iiiiura ar nau
=2819 W. Barry Ave.
aUca«o.5 ^ ^
^ ^
^ ^
^
^
jausios mados aprėdalai ne
Aušros Vartų par. pikniko i<žiiimiiiiiimiiiiiiimtiimimiiimiiiiiiiig da, Randasi ant 50 netoli Ra75x125 ant 39 arti Archer
bus patėmyti. jeigu plaukai
,
3221
Broad\vay,
Įšoko
om
bus
pilni
pleiskanų.
NedaTyks j rytus koletai savaičių į
/
Ave. $1,500.
cine Ave.
leiskite, kad tie įkyrus balti
Tšgelb<''ta.
Telefonas Canal 3III 1
parazitai gadintų jūsų gra
4 pagyvenimų naujas mūri
žuma Naudokite
vakacijoms.
BUTKUS UNDERTAKING nis namas, visi vėliausios ma
NAMAI.
X Žinoma Westsidės darBensfger Bros. bute, 207
dos įtaisymai, štimu apšildo
Co., Inc.
buotoja p. Budreckienė vyks-«
rton, plėšikai susmas, jmokėt $3,000 kitus kaip
P. B. Hadley, Llcensed
., T ,. . T .
T. " . \\ashington, plėšikai sus
kas vakaras per de&imt dieni}
MARQUETTE PARK
Balsamotojas
i i,
ir pleiskanos tuojaus išnyks.
renda.
Randasi
Burnside
ant
kaldė
du
seifu,"
bet
nieko
ta apsilankyti Į Lietuvą. J i
Po to retkarčiais naudojant
710 W. 18 St., Chicago, 111. 96 ir Forrest Ave.
apsisaugosite nuo jy. Ruffles
2 flatų naujas muro namas
nerado.
parduoda jūsų vaistininkas
yra Altorių Puošimo Dr-jos
Viskas
kas
reikalinga
prie
papo 65c bonką arba 75c
2 flatų mūrinis namas, po 6 p r i e V i e n u o l y n o p o 5 k a m b .
grabų. Tetaing-os kainos. Geriau
tiesiog iš laboratorijos.
pirmininkė, rodosi bene per
sias patarnavimas, Važiuojame ] kambarius, su visais įtaisy vand. apšildomas. Viskas įP. AD. RICHTER & CO
tolimesnės vieta* n i ta pačią kai
10 metų. Tat nares jos pager
Berry & South Sth Sts,
mais kaina $11,200, įmokėt rengta moderniškai $14.500.
na- I-elskite mums' pagelbėti jums
Brooklyn. N. Y.
nuliūdimo valandoje.
bimui rengia vakarą, Liepos
$2,500, Randasi ant 56 tos ir
dali įmokėti, likusius kaip
Morgan St.
1 d. Aušros Vartų par. sve
įta=
renda.
tainėje.
PRIE VIENUOLYNO
UŽLAIKAU GELEŽINIŲ
reikalinga
visokiu
darbi
^
X Žydas muša, žydas rP- n. i nTaipjri
k u uVl <-vrmvgų,
b r u s l o t ų ir k e l 
G kamb. muro bungalow,
DAIKTŲ:
5 kambarių naujas mūrinis
kia, taip sako lietuviu prie- n i ų š a p u ir " b t i s h e l m o n . "
Ateikite anksti
gausite
pastovų
Niekas neali būti palyginama, kaip
Maleyu ir kitų reikalingų daiktų
bungalow, furnace apšildomas, sun. parlor, glazed porciais, 2
ištrynimas su geruoju, senuoju
žodys. Sekmadieny, birželio d a r b ą .
prie namų.
Geriausios malevos
kaina $7,300, įmokėt $2,000. karu garadzium. Netoli 64
ui
žemiausias
kalnas.
Kviečiu
Pain-Expelleriu
21 d. AVestpullmane įvyko J .
vietinius lietuvius atsilankyti, o a i
2 pagyvenimų naujas mari ant Rockwell, kieto medžio
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio,
suteiksiu
teisingų
patarnavimą.
tuojaus naudokit aj garsų naminį
Vyčių 24 kp. svaidininkų žai
nis namas 6-6 kambariai kar užbaigimai, visi moderniški įpagelbininką, kad išvengus tolimesnių
komplikacijų.
dimas su AVest Pullmano Vy
štu vandeniu apšildomas, mū taisymai.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit. kad
$8,600.
Jmokėti
butų
Inkaro
vaisbaJenklis
ant
pakečių kp. Na, AVestpulmoniečiai
Sujungtas su
rinis garadžius, įmokėt $3,500. $3,600 arba mažiau.
ENT
AVORKERS
FTAD. RICHTER oY CO.
Randasi ant 62 ir Richmond
pralaimėjo. Tat jie " D r a u g e ' ' I M T E D GOAP R MA M
ERICA
2805
Wešf«3rd
Str.
Berry & South Sth Sts.
^Brooklyn, N. Y.
Street
parašė, buk AVestsidiečiai at 8 1 7 W e s t J a c k s o n B l v d . O b i o a g o , III.
3 štorai ant Westcrn
Ave
4
flatų
naujas
mūrinis
na-1
'
sivežę savo " r u t e r i ų " kurie
mas po 4 ir 5 kambarius, j.!$26,000. Cash $8,000.
" n e pritinkamai" rūtinę. Tu
PEOPLES PAINT ' mokėt $7,000. Randas? ant 62
BRIGHT0N PARK
riu pasakyti, kad AVestsidie
ir Maplewood Ave.
čiai nieko nepatogaus bei ne47 arti California, didelis
HARDWARE CO.
pritinkamo nėra sakę; kad j RišensiuviaJ,
BR1GHTON PARK
l
storas ir 5 kambariai, 2 karu
Westpulmoniečiai yra nepato Stryomotoiai,
Walter Gregorovvicz
Broliai Sav.
2 pagyvenimų naujas mū garadžius, $6,500. Cash $1,500.
giais žodžiais įžeidę AVest«i- TJžbaigeiai.
Peržiūrėtojai ir tt.
Užlaikom Maliavą, Aliejų, rinis namas po 6 kambarius,
Storas, 3 kamb. prie storo
diečius, tai tiesa. Bet WestStiklą,
Automobile Sup- su visais įtaisymais, kaina ir 6 kamb. ant aiftro augšto
Taipgi visokiu darbininkų
sidiečiai i tai domės nekreiplies, Renkmenių, Plumbe- $13,500 įmokėt $3,000.
del bruslotų ir kelnių, karny>
ant Archer, netoli California,
riškių daiktų, Popierą ir tt.
tojai
ir
"bushelmen."
AteUripia. Visgi, patartina, esant
2 pagyvenimų namas po 4 naujas namas. $17,500. Ma
Carpenter Kontraktoriai.
n k s t i fr
patiems kaltiems, kitų n ' k a i - J g ^
&>**&* pastovų
Pristatom į visas dalis mies kambarius, su visais įtaisy ža dali i mokėti.
tinti, nes iš to gali kilti ne
to. . Medžio darbus atliekam mais, aukštas beismentas, ir
kuogeriausia. Taipgi den- pastoge, randasi ant 4015 So.
susipratimų.
gem stogus.
t
2 flatai po 6 kambariu ir
Maplewood
Ave.
Imoket
X Birželio 24 d. Meldazio
Sujungtas Su
1901 WEST 47TŠ STREET $1,500.
10 karu garadžius, lotas 50x
svetainėje i vyko pp. Sabonių
Tel.
Lafayette
4139
_UNITED GARMENT
6 kambarių bungaJow, fur 125, puiki vieta pieninyčiai
Turkiškos, sulfurines
Chicago.
mokinių mokslo metų užbaigi WORKERS of AMERICA
nace apšildomas, lotas prie arba bile biznui. $19,000. Įmo
vanos
ir
elektrinis
mo vakaras. Programa bu o
315 S. Peoria Str.,
šalies, kaina $6,500, įmoket kėti $6,000.
ANTRI MORGEČIAI
labai įvairi ir graži. Dalyvavo
Chicago, 111.
«
$2,000. Randasi ant 43 ir Mogydymas
Suteikiami
ant
6% palūkanų.
apie 80 mokinių.. Programa REIKALINGA K I R P Ė J A T
zart.
Taipgi perkame Trečius Morgičius
Stora ir 2 flatai po 6 kam h.
Dabar naujai Išradome minera
ir kontraktus.
susidėjo iš dainų, piano skam UNUOS ŠAPOS SĄLYGOS
lines, sierines vanas, kurios yra
INTERNATIONĄli IHVESTMENT
Taipgi reikalinga visokių darbi
šie namai gali but maino kampinis muro namas, parsi
binimų, smuikų ir orkestros. ninkų del sermegrų, bruslotų ir kel geros nuo visokių ligų: reumatlsCORPORATION
tno, cirkuliacijos, kraujo Ir t. L
8804 South Kedzle Are.,
mi ant didesnių ar mažesnių duoda su visu bučernes bizniu,
Publika negalėjo atsistebėti nių šapų ir "bush<>l4nen.•'
Masažinis braukymas, elektriniu
Lafayette 8788
Ateikite anksti rausite pastovų
2 karu muro garadžius. Na
Jr švedliku būdu. Su mūsų pilnu
namų,
bile
kokių
biznių
lotų,
- - • • • »
puikiu mokinių
išlavinimu darbą.
setu instrumentų mes galime su
J.
L.
TAYLOR
&
CO.
teikti
25 skirtingus treatmentus.
arba farmų. Turim daug ki mas arti Western Ave. $26,000
} • * « » »
kaip dainuoti taip ir muziko
Sujungtas su
Namas naujai ištaisyta ir pa
Simpatiškas -- Mandagus -- tokių bargenų ir mainų ku įmokėti $9,000.
je. Mat reikia pastebėti, kad
didinta. Yra vietos del 150 ypa
IX1TED GARMENT \VORKS
Geresnis Ir Pigesnis Už
tų. I i toliau atvažiavę gali būti
OF AMERICA
rios negalime patilpinti.
p. K. Babonis yra vienas iš 315 S. Peoria
savaitę
laiko
arba
taip
ilgai
kiek
St.
Chicago, 111.
Turime dideli rinkini bar
Kitų
Patarnavimas
reikalinga.
geriausių lietuvių dainininkų,
Moterų skyrius atdaras UtarninTaipgi kas turit kokias genų mūsų rastine, norėdami
tai jis gali ir savo mokinius
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
nors nuosavybės, ūkės arba pirkti, parduoti arba mainyti
puikiai išlavinti. Gi, p. LeokoPA6RABŲ VEDĖJAI
Atdara dienomis ir naktimis
namus Lietuvoj, Lenkijoj, Ru pirmiau matykite mus ir suži
dija Sabonienė yra viena iš
1
Didysis Ofisas;
1657 W e s t 45th St.,
sijoj, arba kituose šalyse mel nokite mūsų pasiūlymus.
įžymiausiu smuikininkių lie Kišensiuviai,
4805--07 S. HERMITAGE
Strygnotojai,
džiame priduoti į mūsų ofisą.
Kampas So. Paulina St.
tuvių tarpe Amerikoje, tai ir Pabaigėjai.
<AVENUE
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki
i Phone Boulevard 4552
nestebėtina, kad josios moki P e r ž i ū r ė t o j a i i r t t .
Tel. Yaj?ds 1741 ir 4040
r
x>
8 vakare, Nedelioms nuo 9 ry
Taipgi visoki darbininkai i —
niai žavėt e sužavėjo publiką
SKYRIUS
del bruslotų, kelnių. Karpy
to iki 3 po pietų.
REAL ESTATE BROKERS
šiame vakare. Ypatingai pu tojai ir "bushelmen." Ateiki
4447 So. Falrflcld Avenrue
Tel. Lafayette 0727
Kreipkities;
blika, užžavėjo vaikų orkestrą. te anksti ir gausite pastovius
VARTOKITE
4650 S. WESTERN AVE.
SKYRIUS
darbus.
B E E C H A M ' S PTLLS
Pnblikos buvo apie 300.
palengvinimui
Sukictėjimo
4 9 0 4 XVest 140> S t r . , C i c e r o
Tel Lafayette 1914
vlrturiu, Piktumo, Galvos
T e l . C i c e r o SO*f
Skaudėjimo ir Paltuos, viduriu
X Kas norite puikiai iš
Išvalo Oda
NRRA CALOMBL
Atdara Vakarais iki 9 ir šven
mokti dainuoti, smuikuoti ar
Pirkite nuo vaistininko
25c ir 50c dėžė
3352 SO. HALSTED tadieniais nuo 9 ryto iki 3 p. p.
piano skambinti, tai kreipki
Ties ' skalbykla (Wet wash
Sujungtas su
\
tės pas Sabonis, o jie tikrai
REIKALAUJAME AGENTŲ
lanndry), 4^39 Armitage aUNITED GARMENT
ST.
CHICAGO
galės Jumis padaryti tokiais WORKBRS of AMERICA
Vyrų ar Moterų - Matyki tf
ve., supląišinta bomfoa. Tren
847
West
Jackson
Blvd.
[ kokiais norite...
John J . Lipski.
ksmas daug žmonių išgęzdino.
Tel. Boulevard 9641
. Chicago, UI.
AY. D. Shepherdą prisiekę
teisėjai išteisino.
J i s buvo
traukiamas tieson už jauno
milionferiuko McClintock, ku
ri turėjo savo globoje, nužu
dymą šiltinės perais.
iTa bylą iškėfe Chioagos
munieipaliu teismų vyriau
sias teisėjas Olson. Bylos lai
ku valstija nedavė) jo kaičiai
aiškių įrodymų.
Miręs milionieriukas Shep^ . ^ savo turtus,
]lerdnj
virš viena miilorui dol. Tad
dabar Shepherd kovos už tą
palikimą, nes prie to miliono
atsišaukia keliolika mirusio
giminių.

l * » * i » . *

t P. SUROMSKIO BAR- KAM MOKĖT RANDOS

C. P. SUROMSKIS CO,
Perkam,
parduodam
ir
mainom
namus, farmai
taipgi
Ir • visokius
birnlus D a r .
ba atliekam
greitai. I pi
giai Ir gerai.
Kreipkite*:

6ENAI PARDAVIMUI
ARBA MAINYMUI

r

i

3352 So. Halited Str.
TeL Boulevard 9641

NORĖDAMI

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

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 3Sfb St., Chicago
TeL ttoulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.
'Į

Raffl'

J. L. TAYLOR & CO.

V. M. STULPINAS & GO
3311 So. Halsted Street
Telefonas Yards 6062
Chicago, HL
Notar> Public.

F. J. YANAS

A. F.
MAUDYNES

wi • • i — ** — m mt' i

Mi »

^ "• tm mm i— • ^i » — » , »

J^

EUDEIKIAI

JOHN J. LIPSKI & GO.

Fo/BILIOUSNESS

0. P. SUROMSKIS & GO.

INTERNATIONAL
TAILORING CO.

BEECHAM'S
PILLS

įĮ

1

r-

• • • • į

{VAIRUS KONTRAKTORIAI
f ? * » ^ « » » ^ » » » » » » » —» » » » M M

•—»^»

Tel. .Prospect 0»0«

HEATING
(šiluma)
Garu ir karšta vandeniu

JOHN V, THOMPSON
6847 8o. WESTERN A V E N U B

S_~

1

• » ' • • » * » » • — * * • • • • » * mM.

f»
• Tel. RepubUc 4537

• - - » » :

•

•M •

REIKALINGA SIUVĖJAI
UNIJOS ŠAPOS SĄLYGOS

I

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lota*
Turime didelį pasirinkimą
geriausių bargenin, visoj
Chicagoj.
Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir į kitas
salas ir parduodam laiva
kortes ant visu linijų. Egzaminojame abstraktus, da
rome cloviernaštis ir visokes legales popieras. Ap
draudžiant namus, rakan
dus jr automobilius nuo vi
sokiu nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas

REIKALINGA KIRPĖJAI
UNIJOS ŠAPOS SĄLYGOS

REIKALINGA SIUVĖJAI
UNIJOS ŠAPOS SĄLYGOS

...!•

NAUDOKITĖS
PROGA

v

INTERNATIONAL
TAILORING CO.

- f ;

—

į JOHN G: MEZLAISKIS
GENERAL CONTRACTOR
AND DCELDER
7026 S. Artesian Ave.
ChJcago.

• nr*»i

•f TeL

•

o
9
•
į

V o n i t na***
Yards
6062

J*,

A. K A I R I S
Murimo Ir bndavojlmo namu
GENERALIS

iCONTRACTORtSi
J Atsilaukyklte pas mane dooMiS
oįtęrm patarimą.
J
•811 South Halsted Street
Chicago, m .
Home
,i
5įSS6« Loue Avenue
*

snnmro-o^ »T58ro-» ra-owre-*8r«* S
B I I » « » » « I

relefouas Canal 0610

PLUMBING
Geriausias pluroerta, darbą at<
lieku gerai ir sąžiniškai.
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BRIDGEPORT PAINTING
& HAROVVARE CO,
Malavojime, dekamojame,
kalsimnojarae ir popiernojame namus.
Padaromo
darba# jrreitąi ir piiriai.
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