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Kad tArp mus, katalikų, btttų «la
daugiau vienybės, meilės ir susipra.
tirao, ir kad daugiau galėtume n i
dirbti naudingų darbų naudoklin. s
katalikiška spauda ir J4 platinki
me.

*'Draugas*• tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame.
nkoje
koje jo gyvenimo draugas!
.
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SANTA BARBARA
MIESTAS APGRIAUTAS

f HINDENBURGO PALAN-

KEtETAS iiETUVlŲ

Bendrove atsisakė.
Dėlto, darbininkai
tomis
dienomis tuo klausimu bal
duos, kas jiems daryti: orį su
tikti su sena užinokesnimi, ar
igiiežtai reikalauti padidini-

Situacija Kinijoj Nuolat
Eina Blogyn

L
'
KŪMA?
Arti Devcm aye. McCoraiiek 1110
I
—- +didelė r \ m pratęsiama. Va- J
;
BERLYNAS, birž. 30. — kar anksti ryta/.diemniai dar-; ŽMOGŽUDŽIAI SUIMTI
Naujas S. Valstybių ambasa binin-kai pamainė naktinius
__
SAN KRANCISCO, ( a i . , biri. 30. — The South* i n dorius Vokietijai, I h v J . O.
dirbanėius 40 nėdų žemėje, i ] ) u pusgirti kriminalistai,
Pacific Railroad ('o. raportuoja, kad Santa Barbara mics- Šchurman, vakar įteikė savo
Keturiolika darbininku kel- I ) a n ]l^° i r P a u l S w a i n > Pr*
te žuvę 65 žmonos žemės drebėjimo laiku.
kredencialus Vokietijos prezi-,
tnvu buvo leidžiami žemvii. <**> š a i u , * v t i H a r r i » ° s a l i u m ^
identui VQU Hindenburgui.
HONCJKONCJAS, birž. 30.— Taipat valdžia paskyrt' koSt
J o n n s C o a r t lr L a k e
S t
Pradėjus
leisti
kažkąsugedo
'
SANTA BARBARA, Cal., birž. 30. — (\iek patirta, 4
Vokietijos prezidentas kalAiųlijos ir Frrmeijos gonėra- lis atstovus kojrfereuoijoii su
uas l a u k a n
ie
at
ir
keltuvas
*u
darbininkas
'
*
*****
*
*
^
"
,
asnienys Cia žuvę ir ligi 300 asm. sužeista. Visas miestas bedamas reiškė daug dėkingukėletę šūvių iš^iai konsuliai pa«utormavo vi- svetimų aaTfcj diplomatais kas
V ( sj e paleido
labai nukentėjęs. Praktikaliai sunaikintos visos miesto s t r u - | m o ^\, n e r įkai už jos teikta pa1
\
revolverių ir sužeidė du pra-i sus svetimšalius, gyvenančius link JVVIIUSLU iShanghajuj ir
kturos ir keletas dideliu butu. *
;gelhj> v o k i ^ i a i U s įr u ž p a I a n .
!
e
VI j *
einančiu žmogų,
kurie paimti' Shameeu'e, Cantouo miesto da Cantone riaušių, kurių laiku
, llir< ,
j kūmus, kokius visuomet reiš- viau, kiti pavojingiau. Tarp y^nn^n
Iv, idant jie tnojaus iš ten pe- daug kiniečių nužudyta, už kų
SAN FRANCISCO, Cal., birž. 30. — Raudonasis Kry kia t'Volrietijai.
sšžeuttj yra lietimu:
Polk,|ja
m
ŽH10^U.
įsikeltu kur kitur. tTas reika CCinija jokiu būdu negali dožius eia darbuojasi gai:ti reikalingi) kiekybę armijos aerop
PautYudeikis.
4().
5
9
0
4
S
»
.
:
.
^
(ižia su
Hindenburgas reiškė vilties,
l i n ^ jų paėių apsaugai. Te- vanoti svetimšaliams.
lanu, kuriais bus pasiųsta pagelba Santa Barbara gyvento
Sangamon st.
čiaus anglai su l'rancuzais nekad Amerikos su Vokietija sa
jam^.
Charles Kupsi« r 39,
i SHANGHAI, birž. 30. —
ntykiai visuomet pasiliks drau
K0 NEGALI BUr CHICA- leikaiuigi to persikėlimo.
(Jauta patvirtinančiu žinių, kad Santa Barbara visi
8o. Paulina st. i !
Per eia Pekinan vyksta S. Va
gmgi.
G0JF
mūriniai namai ir butai sugriauti.
. VYilliam Htrakatarlis (f)
i
•
1 KK1NAS, birž. 30. — Ki- ( lstybių j)asiuntinys McMur5fl,' 7127 ,So. Maplevvood ave
llerman Lewis, Yello\v taxi- nječiai musulmanai, kuriems ray. Sakoma, jis turįs įnstru
DU
ŽUVO
SU
AEROPLANU
SAN F1RANC •$€(), C*h ir vanduo ūžtelėjo į žemumas.
Charles Morozaa, 4o, 4(>0vS cab šoferis, pranešė policijai,,vadovauja Chi Ti Jen, Maho-ikcij-i paskelbti S. Valstybių
Cabrillo
viešbutis
pi:siau
ski
30. — Santa Barbara, Cal.,
kad vienas vyriškis su jauna • metonų Užsienių Santykių sa- valdžOs nusistalvma kas link
DENVER, Colo., Jbirž. 29. ~ So. Wood st.
lo.
miestą ir apylinkes, už 300
.John Yakas, 28, 22d \\ . 46 moteriške nusisamdę taxūcab' jungos preaidentas, savo susi- Kinijo-.
Žuvo čia plačiai žinomas la
Apylinkėse
suardyti
geležim a d ų į pietus nuo Sc.n Frani
kūnas Casey Tyrrell ir kitas st.
ir liepė, nuvežti ant kampo |rinkiniuose
nntain'» pasiųsti sa
Pasiūt finys vyk*-* ^ Pe!ii
cisco, vakar ryte palietė sma nke'ių bėgiai.
žmogus.
j
Dom. lVtreikis, 38, 9194 So. i Penn ir Bivision St.
Įvo delemtus Ind'jon ir j kitas nan, kur jis peržiūriu visus
Tų žinių apturėta iš artiilais žemės, drebėjimas.
kott&u1
Lakunafc. }>asi^mė ueropla- VYnhash ave.
(Anglijos
protektoruojainas
ša
^ raportus apie situa
Kiek l i ^ i o l patirta, Santa m Santa Barbara miestų, ka
——
<+*•
nan apkurtusį Stephen Shij traukė rev dverį ii iškratė šo llft tikslu sukurstyti teu g>'ve- ei jų ir paskui veika šalifcs nu
Barbara niestas labiausia nu- daugi su Santa Barbara susie
<ieran tikslu jį mėginti pagy VIRŠUTINE GELEžattE- ferio kišenNis, kuomet mote-i ntojus priės Ang'iją. Nes, a- malšinimui.
kentėjo. Kuone visi mūriniai! kiniai pertraukti,
LIŲ TARNAUTOJAI
dyti. Abu iškilo 9,000 pėdų'
riškė, Šypsodamos žiurėjo.
not jų, anglai yra visų musulVisi žingeidauja, koks bus
namai ir butai apgriauti, inė-| Nuomoniaujama, kad žemės
aukštumon ir iš ten nėrė že
BALSUOS
U i i i-v-,
įmanų priešai ir. karpo tokius S. Valstybių nusistatymas Ri
T, mus nemažus viešbučius. fTu- j drebėjimo centras turėjo but
men.
Paėmęs 1/ doleriu plėšikas I .
*
rėjo žūti ir žmonįų.
Santa Barbara arba artimoj
šu moteriške įsėdo arti stovin- musulmanų pasaulis turi ko-i n jos atžvilgiu
Viršutinių
geležinkelių
ChiMatyt, kas aeroplane suge;
čian autoinobiliun ir nudūmė. voti.
Mieste kilo du gaisrai, ku apylinkėj.
'
do, ar gal lakūnas neteko kon- cagoje tarnautojai, motonnoTuo pačiu laiku drebėjimas trolės.
' Pekino valdžia painformavo
riu rezultatai dar nežinomi.
nai, konduktoriai ir kiti, rei
provincijų gubernatorius, kad
Spėjama, kad Arliaigtun vie į atjaustas Los Angelėse, Venkalavo bendrovės padidinti
LONDONAS, birž. 30.
jiems užmokesnį 5 centus va-'Anglijoj parlamentas svarsto jie butų pasirengia karam. Oia
šbuty turėjo žūti nemažai žino i turą ir kituose miestuose. Bet
S.
V.
VALDŽIA
TURĖS
1 ^ .^ J»_ 1 n A i l n i-lwi
b-'OneiTVIU
nedarbo
liausima.
nių. To viešbučio viena sie-1 San Francisco visai neliestas.
suprantama, kad tas pasiren-! CHICAGO. — šiandie- gif d
landoje.
SURPLUS0
Pirm ?l* valanoĮų nemažas
girnas atkreipiamas pi*ieš A n - ' r a ; vidutinė temperatūra; pona sugriuvo.
atjaustas
S»U%
,
piet šilčiau.
Vandens nuovados vietomis žemės drebėjimas
WASHINOTON, birž. 30. -Montana ir kitose keliose val- šiandie baigiasi federalės val
sutruko ir gatves užliejo.
Oibraltar užtvanka griuvo | stijose.
' ' * » » * » » » « » * « > » ^ » ^ ' « » ^ » » » r i ^ » » ^ » » » » » ^ i « » » mim<m . 8
džios fiskaliniai metai. Prane

Vedama Smarki Propaganda

Prieš Angliją

i

O

Morokoj Seka Kruviniausios
Kovos

Jaoonai Milės Savo Tautos "Paže
minimo" Sukaktuves

ša, kad valdžia turės 245 im
liomis doi. surpluso Tad rytoj (
nauji fiskaliniai metai busi LONDONAS, birž. 30. — valdžia yra labiaus nacionaliA
I Nežiūrint f raneuzų oficia'inių»stams pataikūnė,
pradėti be jokio rūpesčio.
j pranešimų iškovos laukų Mp- į Francnzams karas Morokoj

Q I Teisingas

ras

Patarnavimas

O

Siuskite Savo Giminėms

I

ŽEMES DREBĖJIMAS UN- i ^ k o ^ k a d ^ r]^ P " < ^ m s , y r a s u m t a s su didelėmis i*.
LIETUVĄ
(;XU\
'Visur atrauša, francnzams ne- laidomis. I r jei jis prasitęs
vvksta ten kariauti, ir nežinia ilgiaus vienerių mėtų, FranTOKYO, birž. 30. — Japo- Suv. Valsty>bės artimoj ateity
BUDAPEŠTAS, birž. 30 d. kas turės Įvykti artimiausioj ifija turės daug nukentėti Eu
nų ]>atrioti,nės organizacijos • atkauktų tų neteisinga ir ne\
ropoje, nes nebeteks reikalini
"Birž.
27
Nagykanisza,
už
ateity.
PER
rytoj, liepos 1 d., visoj šaly lemta, japonų išskyrimą. Nes
*
lšpradžių
franeuzai dai ? gos militarinės stiprybės ir
I
rengia skaitlingus mitingus pa jei tas nebus atlikta, anot ja- 120 mailių nuo Budapešto, į1
•
dar daugiau j s!:o as pane/s.
t
minėti japonų tautos ^ p a f e ponų, nebus gražiųjų santykių vyko smarkus žemes drebėji- spekuliavo tikėdamies nenmKariauti
franeuzams
ne
vyk
minimo " metines sukaktuves. Į Japonijos su Suv. Valstybė- nias. Nemažai-namų sugriauta; žos ispanų pagclbos. Tečiaus
•
.ispanai laiku susigriebė pas- sta, nes tai svetima šalis, la
ir
žmonių
sužeista.
Nes, "DRAUGAS" pigiau
m,s
Mat, rytoj sukanka vienejd| tebėję, kad iš tos pągelbos nau »ai kalnuota, nėra kelių, nei ki
siai siunčia ir geriausiai pa
metai, kaip Si Valstybėse pra^ I Japon,ų tauta -savo skaieiuda
pramatoma
tik
vieniems
tokių
susisiekimams
priemoLAIMINGAI PERĖJO
tarnauja. "DRAUGAS" siun
dėjo veikti imigracinis įfctaty- »>* sparčiai auga. Jąi reikalifraneuzams, gi Ispanijai — nįų, kuomet kareiviam* iš viOPERACIJA
mas, kuriuomi rTskiriami iš ngi nauji kraštai, gi paemi va
sų šonų priešas grūmoja.
tik vienas fšsilėšavimas.
i čia per didžiausia LIETU
tos šalies visi japonai atei- j Istybei ekspanzija. Daug vilPagaliaus franeuzus Moro
VOS VALSTYBES BAN
PLYMODTH, Vt., birž. 30. 'Tad ispanai atsisakė remti
vrai, kurie norėtų S. Valsty- ties turėta emigracijoje į S. — Čionai serga prezidento Co franeuzus taip, kaip šiems no koj labai kankina nepaprasti
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
ii.
i Valstybes. Dabar tas kelias
k
a
r
š
č
i
a
i
.
bese apsigyventi.
II
i
ohdge tėvas, pulkininkas Coo rėtųsi. Padavė nuosavas sai
"DRAUGAS" siunčia Pi
—i_s=
uždarvtas.
!
Japonų tauta pasijuto tuolidge. Atvyko prezidentas su lygas, kurių franeuzai nenori
mi labai įžeista ir pažeminta,' ffad rytoj rengiam, j a p o ^ į ^
Pu^įnįnkuį a t i i k t a 0 . priimti,
nigui Litais ir Doleriais: Per
kuomet amerikonai mėgina pa " » t o » » " l r b l ; s l s k e l t l P r o t e s - | peracija, kuri, kaip pranešta,
laidomis, Čekiais-Draftais lr
(toieralis Franeijoj nusista
)
taK
Vakarykščios dienos.
sirodvti aukštesniais už japopavykusi.
tymas yra prieš karų. Karo
Telegrama.
nus.
—
»nori t'k viena valdžia ir poli.
Lietuvos 100 litų
$10,00
15 ŽMONIŲ NU5KLMKJ j P A R Y ž r i T S , b i r ž . 3 0 , _ Cio tikai, kurie daugumoje sudaAnglijos 1 sv. sterl.
4.86
I r nors pficialė Japonija vie
•
GLOUCESTER, Mass., b i - n a i atvyko Rumunijos karą- r 0 nacionalistų partija. Ši paFrancijos 1^0 frankų 4.58
šai neskelbia savo didelio /ne
rž. 30. — Cunard linijos gar- liūs su karaliene.
rtija yra ne vien imperia'izmo
Belgijos 100 frankų
4.56
pasitenkinimo pažymėdama,
Italijos 100 lirų
3.56
kad ateity amerikonai susipra laivis Tuscania už 20 m»ailiųl
(sekėja, bet ir militarizmo glo••
' • • » i w ^ » i » » » • mm *dm m mm m m>
% , bet patriotinės japonų or-Įmio Halifax si-daužė vieną žu' MADiSON, Wis., birž. 30.:fcėja. Si partija griežtai stojri
ŠveiearijW 100 f r.
19.421 j
• Į » , « » t m-mm-mm*» • » » » » » <
Čekoslovakijos 100" kr. 2.97 į ,
ganizacijos negali pamiršti to|vininkų laivų. 15 žmonių nus- TFiscousino legisiatura prave-juž karą ir ji remia šiandiertiJ Telefonas: Roosevelt 7791
J
kių dalykų ir darbuojasi, kad kendo.
dė 450 naujų įstatymų.
ne pussftcialistinę. valdži4. Gi
Vokietijos 100 mrk. 23.81 !»->".',"/.* 7,:' l ' , :. , .V.'7 r , ','."V > '.' l ' " " " " ' . " . V . * ' , ' T
I

i

PINIGUS

DRAUGĄ

i

•

Pinigų Kursas.

"Draiicas" M. Co.,

2 3 3 4 S. Oakfey Ave

s-

8h.

* »

• » & '

Antradienis, Biri. 30, ltfcJ5
m

D R A U G A S
Ublidud

"KRUVINASIS" ĮSTATYMAS.

DiiH

įsakyti kratas daryti susi Apsaugos Įstatymo Reikalin
gumas.
rinkimo ar gyvenamose vie
tose įtariamų asmenų, kurių
Nėra paslaptis, kad Mask
tikslas Jm ardyti valstybės vos bolševikai svajoja sukelti
tvarką, drumsti visuomenės vispasaulinę kruviną revoliuci
ramumą, plėšti, * žudyti, pa ją ir visur įvesti komunistinę'
degti, ardyti
susisiekimo tvarką ir sovietų valdžią. Tam
priemones; 2) uždraustibet tikslui jie leidžia dideliansias
kurios rūšies susirinkimą, pinigų sumas. Už tuos pinigus
kurį rengia tokių piliečių bolševikai skleidžia įvairiose
grupė, ar atekiras asmuo, šalyse komunistinę literatūrą,
apie kurį Vidaus Reikalų laiko savo agentus ir varo
Ministeriui bus žinoma, kad bausiausią propagandą. Tam
jis siekia šio įstatymo I darbui atlikti bolševikai ieško
nurodytų tikslų; 3) sustab sau pagelbininkų tarp pačių
dyti dienraščio leidimą iki šalieg piliečių. Ir deja atsi
keturių Savaičių, o kitus pe randa tokių išgamų, kurie už
riodinius spaudinius, ligi še- pinigus apsiima tarnauti bol
šią mėnesitįr laiko ir bausti ševikams ir atlikti judošišką
jų atsakomin£uosius redak savo tėvynės išdavimo darbą.

Btz MoBuf •••••••••••• v*™ Nesenai Bostono **Sandara" stovų pašalinimas, sunku kas
AT NSW9 - 8TAHM 2c. A OOFY gavo iš Lietuvos šitokio turi tikra pasakyti Galime tik nu
DRAUGAS PUBUSHINO 0 0 , IBC nio telegramą: "Kovoje del manyti, kad pašalinti atstovai
094 80. Oailey i m , GUote* DL
>paudos, susirinkimų laisves j savo elgesiu privedė prie to,
•TdL &oottrttt 7793
lUU. TeL RooMV«tt I t l t
Seiman buvo įvesta policija, kad reikėjo šauktis policijos
kuri prievarta išvedė iš Sei pagelbos. Tai nėra naujiena
mo sales daktarą Orinių, La parlamentų gyvenime. Nese
pinską, Bielinį. Visą opozici nai skaitėme, kad net demokra
_
Francuzijoje buvo
Šiandien, birželio 30 diena, ja protestuodama apleido po tingoje
Bostone, Mass. prasideda try sėdžių salę. Krikščionys vieni šaukta policija įsikarščiavu
liktasis iš eilės Lietuvos Vy naktį trimis _ skaitymais priė siems atstovams numalšinti.
mė spaudos, susirinkimų lais- Jei atstovai Seime nesilaiko
čių Seimas.
vį varžančius, mirties baus tvarkos, kelia triukšmą ir
1
Vyčiai tai Amerikos lietu
mę įvedančius įstatymus. Kas trukdo posėdžių darbą, aišku
vių katalikų jaunoji* karta,
myli Lietuvą, pakelkime pro tokiems ponams nėra vietos
mto kurios priklausys mūsų
testo balsus prieš krikščionių Seime. Juk ir Seimas tari sa
tautos ateitis Amerikoje.
reakciją, paremkime. Lietuvos vo statutą, kurio atstovai pri
Siaučiant čia ištautėjimo ir
liaudininkų
spaudą kovoje valo laikytis.
Mums nereikia ieškoti fak
torius ar leidėjus pinigine
subedievėjimo pavojui be ga
dei laisves*'-.
•'Kravinasis " Įstatymas.
bauda ligi 3,000 litų arba tų. Visi dar gerai pamename
lo svarbu yra mūsų jaunuo
Bet kas gi yra tasai įstaty
Po šios telegramos pasirašė
areštu ligi 3 mėnesių už, ! išgamų sukeltą
revoliuciją
menę sutelkti į tautinę Kris
p. M. Šleževičius, Lietuvos mas, del kurio Seimo opozici
nusikalstamuosius
darbus, Bulgarijoje, Estijoje, mes nuo
taus doros principais pagrįs
ja pakėlė triukšmą, o kurį
liaudininkų lideris.
nustatytus B. S. 2631 str.; lat girdime apie įvairius triu
tą organizaciją. Tokia yra L.
Cliicagos "Naujienos'' pa- mūsų laisvamaniai drįso pa
komunistų
4) bausti administraciniu kšmus keliamus
Vyčių draugija. Ji stengiasi
sigavusios šitą telegramą, ė- vadinti 'kruviuuoju,,!
keliu pingiine bauda ligi tri Vokietijoje, Japonijoje, Lenkuodaugiausia čia gimusio ir
Kalbamasis įstatymas pava
mė šaukti: "Štai "klerikalai''
jų tūkstančių litų arba a- kijoje ir kitur.
augusio lietuvių jaunimo su
smurtu varo lauk "pasitarna dintas "Valstybes Apsaugos
Ir mūsų Tėvynėje, Lietuvoreštu ligi trijų mėnesių už
traukti po vėliavą "Dievui ir
vusius" vyrus! "Klerikalai" Įstatymu".^ Jo projektą pa
nusikalstamuosius
darbus, je, tas pats pragaištingas
Tėvynei' \
įveda "kruvina" įstatymą sa gamino Ministerių kabinetas
nurodytus B. St. 230 p. p. I darbas varomas. Juk šią žie
Šiais metais įvykęs naujų
vo smurto politikai pridengti! dar gegušės mėnesio pradžio
- 3,263,26a J , r ir 262 I ir U mą Lietuvoje susekta įvai
narių vajus davė gražių re
Žūva demokratizmas ir laisvė je ir tik dabar birželio pabai
dalyje ^tr. str. Šis įstatymas riuose didesniuose miestuose
zultatų. Arti 1,000 naujų jau
goje jis buvo svarstomas Sei
Lietuvoje! Gelbėkite!" veikia ligį 1926 metų liepos komunistų lizdai, rasta doku
nuolių padaugino Vyčių eiles.
Ir pasipylė straipsniai, ku me ir, jei tikėti Šleževičiaus
mentų, kurie įrodo jų tiesio
mėnesio 1 dienos,
Bet organizacijos stiprumas
riais juodžiausiomis spalvomis telegramai, jau priimtas tri
ginį susinėsimą su Maskva,
ir jos intekmė visuomenei pri
(pas.) V. Petrulis,
piešiama "klerikalų" reakci mis skaitymas.
rasta ginklų, bombų ir kitų
klauso ne tiek nuo narių
Ministeris
Pirmininkas
ir
Kad "Draugo'' skaitytojai
ja, smurtas, fašizmas, demo
įrankių kruvinai revoliucijai
skaitlingumo, kiek nuo jų
^
Finansų
Ministeris.
irAft. galėtų geriau orientuotis, pa
prieš esamąją tvarką kelti.
dvasios vertvbės. Visų svar- kratizmo mindžiojimas
Kur "kravlnujnas???
Žmogus pasiskaitęs šių is duodame ištisą įstatymo pro
Užtenka paminėti Mariampobiausias dalykas organizacijai
Iš Šios projekto matome, lis D-rą Matulaitį, pas kurį,
Turkiškas tabakas yra labai geros rųšicč
turėti aukštos doros ir išsila teriškų šukavimų, nežinai kuo jekto tekstą. Štai kaip jisai
tabakas rūkydami J| Ju.s galite pasilsėti I r ^
kad apiq mirties bausmę nėra kaipo komunistų vadą, rasta
vinimo, pasišventimo ir idealų daugiau stebėtis, ar "N-nų" skamba:
turėti u/sigaiiėdtiiiina. Paprastas tabakas
redaktorių
naivumu
ar
jų
veibombų
ir
dokumentų
aiškiai
įnei
žodžio.
Visa
susiveda
tik
randasi paprastose ctgarutaot*'.
pilnų narių. J tai Vyčiai tu
L Jei Vidaus Keikalų Mi
rodančių ryšius su Maskvos
rėtų kreipti didelįausios do- dmainingumu.
nisteris randa, kad draugi prie to, kad duodama Vidau*
bolševikais.
mes.
J uk rimtas laikraštis vieja, sąjunga ar kitokia orga Reikalų Ministerijai didesnių
• $
sąs - suruošti Pabalti joje ko-kurioms graso komunistų te
Ir šis Seimas, į kurį susf toje triticšmą kėlęs, tiiretų sa
nizacija savo veikimu turi : teisių sėkmingai , kovai su
Dar daugiau. Mūsų išgamos
roras, kur vietos išgamos su
prieš^aJ^^įn^ma >» gaivalais,
įmrnistinę perversme.
rinks iš visų Suv. Valst. ko vo skaitytojams nušviesti ti
tikslo;
iftgi?
stengiasi įsigauti net į val
Dabar gi cė/ nesenai gauta sitarę su Maskvos komunistai
lonijų atstovai, turėtų dau krą dalykų stovį, parodyti,
a) nuversti Konstitucijos tvarįos ardytbjais, visuome džios vietas, savivaldybes, o
valstybei
žinių, kad birželio mėn. pra veda pragaištingą
giausiai laiko pašvęsti svars kad Seimo atstovų pašalini
nustatytą valstybės tvarką nės ramumo iunustojais.
ypač į kariuomenės tarpą.
džioje Maskvoje įvykęs komu- darbą.
mas
buvęs
neteisėtas,
paaiš
tymui, kokiais budais sustip
ar valdžią*
Tenai
jie
sudaro
vadinamas
Kur gi tad įstatymo "kruIr štai Vokietija ir Japoni
rinus vidujiniai organizacijų, kinti, kas gi yra tasai "kru
b) atimti Lietuvos nepri vinumas", del kurio laisvama kruvinos revoliucijos "jacei-1 nistinio internacionalo prezikokių priemonių imtis dvasios vinasis" įstatymas, jrodyti,
kas", kurių uždavinys truk dijumo pasitarimas, kuriame ja jau senai yra išleidę tam
klausomybę ' arba Lietuvos niai pakėlė tokį triukšmą?
kad kalbamasis įstatymas iš
dyti valstybės darbą, kelti ne dalyvavę ir latvių, estų, suo tikrų įstatymų, kuriais sutei
narių kultūrai kelti.
teritorijos dalį atplėšti, nors
Gal Seimas,, svarstydamas ramumo ir gerai progai pasi mių, lietuvių ir lenkų komu kė administracijos organams
Teko sužinoti, kad Chiea- tikrųjų esąs smurto politikos
jos tokio tikslo viešai nesdidesnių teisių, padidino bau
gos 112 kuopa įteikė Seimui vaisius. Tik tai padarius,
skelbia, Vidaus
Reikalų papildė patiektąjį projektą? taikius ištiesti kruviną ranką nistai. Šiame pasitarime esą
svarstyta, kaip pagreitinti per smes už nusižengimus.
tuo dalyku pageidavimų, siu- galima butų kaltinti "klerika
Ministerio nutarimu tokios Gal but. Tečiau tikrų žinių a- prieš motiną — tėvynę
Jų pavyzdžiu pasekė Esti
Tai yra neužginčijamieji fak- ^versmes1 Pabalti jos valstybė
organizacijos uždaromos. . * P l e * a l neturime.
lydama įsteigti prie atskiri] l u s " smurtu ir reakcija.
se. Esą kalbėta apie pavarto ja ir Latvija. Ir čia jau veikia
kuopų lavinimosi ratelių. Jų
tai,
kuriuos
įrodė
nepersenai
Dabar gi, vien tik pasirė
2) Jei kuri nors draugija
Bet jei ir butų į šį įstatymą
tam tikri ypatingi valstybei
mus
neaiškios
telegramos
žo
uždavinys butų narių proto
ar sąjunga, grupe ar orga įvesta mirties bausmė už aiš policijos susiekti dokumentai jimą teroro atskiriose valsty
apsaugos įstatymai.
džiais, kelti triukšmą, yTa
ir valios lavinimo darbas.
nizacija turi vietos savival kią didelę piktadorybę' kaip ir. sugautųjų komunistų tar bėse, ypač prieš valstybių vei
Kas gi beliko daryti Lietu
kėjus.
Šis sumanymas reikia tik daugiau, kaip naivu ir nerim
dybėse savo atstovų ir jų antai kėsinimąsi nuversti vals dymai.
vai, kuriai juk nemažesnis
pasveikinti ir palinkėti, kad ta.
atstovai savo veikimu sie lybės tvarką arba atimti Lie
Pagaliais užtenka pasiskai
Esant tokiai padėčiai argi
gresia pavojus nuo išgamų
jis neliktų tuščiu sumanymu,
Kas gi iš tikro reikia ma
kia šio įstatymo į nurody tuvos nepriklausomybę
tai, t y t a telegramų, kurios paduo nėra reikalo ypač Pabaltijos
i
sūnų?
bet butų jvykdintas gyveni nyti apie įvykius Seime ir
to tikslo, tai tokių organi
da sensacinių žinių apie bol Valstybėms susirūpinti ir pa
Pats gyvenimas verste ver
me.
apie tariamąjį "kruviną" įs
zacijų ar/ grupių sąrašai atsižvelgiant į šių dienų ypač ševikų pasitarimus Maskvoje mąstyti apie priemones apsi*
i
Tikimės, kad XIII Vyčių Sei tatymą!
Vidaus Reikalų Ministerio Pabaltijos Valstybių padėt f, ir Petrograde.
saugoti nuo, komunistų užsi- tė Lietuvos valdžią išleisti
Seimo Atstovų Pašalini
nutarimu panaikinami ir iš nebūtų nieko stebėtina.
mas į tą dalyką atkreips tin
Gal dar pamename, kaip mojimų, pasikėsinimų sugriau panašų į kitų valstybių apsau
rinktų atstovų įgaliojimai Čia mes prieiname prie klau Estijoje įvykus revoliucijai, ~ ' t i jų nepriklausomybę f
mas.
kamos domės.
gos įstatymą. Ir valdžia tai
laikomi pasibaigusiais.
Neturėdami dar smulkesnių
Nuoširdžiai linkime XIII
simo, ar šitoks ypatingas ap telegramos pranešė žinią apie} Kitų Valstybių Pavyzd?*.
padare. Ir Seimas įstatymą
i
Vyčių Seimui, kuogeriausies žinių apie apystovas, kuriose
3) Vidaus Reikalų Minis saugos įstatymas šiuo momen sudarytą Petrograde 7 vyrų
Tai gerai suprato mūsų ! priėtnė.
kloties ir vaisingo darbo!
įvyko minėtų telegramoje atteriui duodama teisės: 1) tu Lietuvai reikalingas!
komitetą, kurio uždaviniu e- kaimynai ir kitos valstybės, i &* tai ne peikti,.bet tik pa1
• m
—
—
»
s • V *-'
•••'.rrr% VV .,•,!«• i1",.1 • • JL—i,.1,,
'. • • ••.'•.", , ..', ..,",..H±>L±•._• J.-Jfi! girti reikia valdžią. Tuo tarpu
ste
nauja automobiliaus priešakinio rato guma (vidurinė ir oruŠį ryt, birželio 18 d.; man, rodos, pirmam šiame miestely Lietuvos liaudininkai ir so
f tinėV Ji sprogo tiesiog desperatiškai ir neliko jokios vilties teko atsikelti. Dar prietamsoje prieš 4 vai. pradėjau šį strai cialistai keldami
triukšmą
ją kada nors atgaivinti. Mūsų linksmas ūpas staiga žnegtelėjo psnį rašyti ir pabaigęs ėjau budinti savo kelionės draugų. prieš šį įstatymą, kaip tik
Rašo K. PAKŠTAS.
žemyn. Vienok toli iki nusiminimo. Tuojau? visi kibom į Visi sukilę rūpinamės maistu ir ugnimi, gi mūsų kompozito r e m j u komunistų judėjimą ir
SUDIEV CHICAGAI!
darbą, į pusvalandį perkeitėm gumas (tairu*) ir -be jokic rius suka galvą ypač apie tai, kaip kopūstus Virti: lietuvis e[m p r j e § Tėvynės nepriklau
Tad įsivaizdinkit kiek mums džiaugsmo, kada po lietu
ypatingų prietikių įvažiavom i De Kalb'o šetravietę (Camp) kai ar vokiškai.
somybės apsaugą
viškai sočių pietų pas "Draugo" leidėjus, sunkiai apkrautas
lygiai 8 vai., dar prieš saulės nusileidimą, padarę 61 mylią.
Papusričiavę, apie 10 vai. ryto tikimės tęsti kelionę ir va"Kaujienos" - komunistų
mūsų automobilius su nuvargintu išvykos kvartetu truktelėjo
D S KALBE TIESIAME ŠĖTRAS.
kare pasiekti Cedar Rapids, Iowa.
talkininkas.
nuo "Draugo" redakcijos namų birželio 17 d. lygiai 3 vai.
De Kalbo šetravietėje,
• • N-nos'' šaukdamos ameriŠvarus De Kalbo miestelis turi 10,000 gyv. Jo pakrašty '
Virš valandbs dar sugaišome šen ten užsukdami pakeliuj sa
1925 m. birželio 18 d. kiecius remti Lietuvos socia
vo geriems prieteliams rankos paspausti, sudiev pasakyti/ suradom didelį, medžiais apaugusį, aptvertą tlaržą: tai vie
Antroji ir trečioji diena.
listus kovoje prieš apsaugos
Dar pusvalandis, ir mūsų motorinis žirgas jau dundėjo Lin- šoji miesto šetravietė turistams. Čia yra keletas is akmenų
Šiandien pavyko man atsikelti 4VL» vai. ir visai šetravie- įstatymą, įspėju, kad nesidėcolno Plentu tiesiog į vakarus besivydamas žemyn slenkan sumūrytų krosnių ugniai sukurti ir keliolika stalų su suolais
ių su komunistais. 13et tai yra
čią saulutę. O ta geroji saulutė tuo momentu beveik į vande iš paprastų lentų sukaltų. To mums pilnai užtenka. Tuojau tei dar miegant galima ramiai sau rašyti.
Birželio 18 d., ketverge, pusėje vienuoliktos valandos, išsi t) k veidinuniiiavimns.
Jule
nį mus pavertė taip karštai kaitindama: juk pavėsyje buvo ištiesėm šėtrą, lovas prirengem nafcvįnei ir skubinomes prisi
savo
šauksmais
90 F., o prieš saulę net 111 F. Šitoks tropiškas ir drėgnas nešti vandens, malkų pasiskaldytl ir ugnį sukurti. Greit iŠ* kraustėm iš De Kalb, Iii. Tai buvo paskutinė nakvinė Ulinc- "N-nos"
karštis vortė mus nuolat prakaitą šluostyties.
sivirom puodą arbatos, ištiesėm ant-stalo skanų ponios Kat jaus valstybėje. Vėlai iš čia išvažiavom, nes, mūsų kompozi ii neteisingomis, nopatikriuIšvažiavus iš_ Cbicagos durnų, dulkių ir trenksmo, greit kuvienės virtą\kuuipį, sūrius įr panašius produktus. {Stipriai torius iš pat ryto nusprendė įvykinti savo didelį projektą: lomi žiaiomis apie tariamai
susimažino mūsų rūpesčių našta. Atsidūrę žalios gamtos prie užkandę, d0 Vai. jau buvom lovose. Mūsų Antanas Vanagai- sukomponuoti lietuviškų kopūstų. Sumanymas jam vidutiniš "kruviną" Įstatymą, kai}) tik
[gelbsti bolševikams.
globstyje pradėjom atgyti, "dvasią atgauti", gyvenimo tis yra pratęs tik rytmečiu gulti. Tad 10 vai. vakare atsidurti kai pasisekė, ypač puikią dešrą kopūstuose išvirė. Bet visas
Nejaugi "N-nų" redakto
džiaugsmą jausti. Ir išsiveržė iš krutinės galingas momento lovoje i|r 6 v a i ryto iš jos. išsikraustyti jam yra didžiausia šis užsimojimas gana ilgai truko, todėl susivėlinom kelionėn
rius jau susitaikė su Maskvos
obalgis: "Salin miestai, dulkės ir fabrikai! Lai gyvuoja gam pabauda kuri visu sunkumu dabar suvirto ant įsigyvenusių pasileisti.
davatkomis ir trokšta kaip jie,
ta ir liuosybė!" Ūžtelėjo keletas rinkamų lietuviškų dainelių, jo tradicijų. Tad visiems sumigus, jis dar ilgai pats su sa(Bus daugiau)
Lietuvo: i>raiuti< .'
tik ?i-toje mylioje nuo liiicagos "pykšt!" ir sprogo uevu viai kalbėjo, tarsi protestuodamas prieš šią naują padėtį.
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savęs, kad butų kam paimti ir
li&os, arba tapo bolševikais.
globoti parapijos turtų, mūsų
( Teko patėmit "Vienybės"
eilėms retėjant, ir prie kurio
75 numary, tūlos "WeStvillietis" išgiria "tautiškų bažny
Sakoma, kad keletą desėtkn mūsų tiek vargo ir pinigo y'
ra pridėta.
čią" ir josios kunignžį, kad Augančios mergaitės turi ži
dolerių pelnyta.
, darbuojasi del labo lietuvių. not, jog liuosavimas reikalin
Pelnas
skirta
parapijom Šiaip viskas eina paprastomis vėžėmis.
Girdi, jis ir mišias laikąs lie gas, o užkietėjimas pavojin
naudai.
Baigė mokyklą.
Smiltynų gėlelė.
tuviškai. Po teisybes, jis dar gas. Motinos turi ragint jas
Šįmet Froebel liigh scliool Svaidininkai organizuojasi.
buojasi Be del lietuvių ar Lie
imti Dr. CaIdwelTs
Mūsų Vyčių kp. svaidinin
baigė dvi vyt ės darbuotojos:
tuvos labo, bet, kad padarius
£eusin Syrup.
Juze Rukaite ir Joana šerkš- kai (baseballininkai) kuriasi
sftu lengvų pragyvenymų ir
es dabar gyvenam Svleie&nian}
Svletesniam Ir
ir
niutė. P-lė Rukaite yra* gabi į ratelį, praktikuoja vakarais,
praktiškam
pasauly.
Sveika,
pianiste, užtad žada lankyti ir manoma neužilgo suorgani
tos apsaugojimas
Ir žmogaus
IŠ L. D. K. S. SEIMO.
I"lietuviškų mišių",
t a i g a l i - gyvenimo prailginimas yra svarbiauzuoti
gerą
tymų.
Šįmet
gal
muzikos konservatorija, toles_ .
..
. V.
»la šių dienų idėja, kuria labiausia
tik
vietiniams
juodukams
kai
m a suprasti.
k a i p 11S l a i k y s užimti moderniški daktarai, mokytoniai tobulintis muzikoj.
ix
-vi * i J
i
r» i
M ir tėvai. Tėvai ir mokyklų mokySeimas prasidėjo iškilmin
lius baltins, o kitų metų mano
l o t y n i s k a t , k a d n e m o k ą . R a d O • tojai daug tame reikale prlgelbsti 15Tėvai yra verti pagyrimo
L. .
,V1 .
. ,
%r. ,
aiškindami vaikams
fundamcntallSehieagiečiams vyčiams drau gomis mišiomis 9 vai. ryte.
hetuviskai
pagamintas
Micke-!
kus
gyvenimo
faktus.
už neskupejima savo vaiku
Mišias laikė kun. Urbonavi Motinos! Jei ran•*
giškai kailius padulkinti. Jei
VietaUS. t a i t o m i s i r n a u d o j a - Augan«ojl mergaitė, kuri nepaiso paliuosavimo funkcijg, gyvena praeities
čiams mokslo. Tuomi jie ne
] gyvenimu. Ji turi Jsivaiidlnt, kad diena po dienos jai atois mėnesine liga ir
ehieagiečiams vyčiams base- čius, asjstavo kun. Taškunas <Jate negalima žin
SI.
jeigu
jos vidurių
maža prisideda prie pakėlimo
pavojingos
ligos. funkcijos nebus tvarkoj, tai tamd laike ji guli susilaukti
dyti savo kūdikia
bollininkams kailis nepersi, ir kun. Limontas.
"Westvillietis" kalba apie Motina, privalo dabot nepaisančias saro reikalų dukteris daugiau, negu
savo tautos kultūroj.
Seimo
prezidijumas; V. tuoj, pradekite var
tai gal savo draugiškumų pa
U e t U V i u R . K . BaŽnVČia* b u k apsileidusius berniukus. Pasiliuosavimas vidurių turi būti vieną syk; } dieną
J
Sukaktuvės ir pagbibtuves.
&irka,
pirm.,
J.
Vaitkus,
vicej
*
|r jeigu taip nėra, tai šaukštas Dr. Caldwell's Syrup Pepr5n tai padarys.
toti Eagle Pieną.
rodytų gariečiams vyčiams,
Ž m o n ė l i a i n e š a SaVO CentUS, O Uuosuojant i laiką vidurius jus apsaugosite žarnų užnuodijimą, kuris paŠiuo tarpu sukako 10 metų
e
;,
eina, nuo vidurių užkietėjimo, taipgi apsaugosit savo odą nuo išbėrimų, neduotų jiems patarimų iš savo pirm.; J. Kriviutė ir-V. Tamūsų gerb. kun. kleb. J. S.
moliunas
sekretoriai.
k l i n i g a s JUOS p r a g a r u
g ą z d l - turėsite galvos skaudėjimo ir blogo kvapo iš burnos.
prityrimų, padrąsintų. Kur
Tlfl R ^ l k i f l Ttfiyvmf»ti k n d ' / m o - Neveltui Dr. Caldwell's Syrup Pepsin šiandien yra plačiausia vartojama
im.
xveutitt p ū d y t u m , K d u /AUU U u o - a v l m o gydnoU
paJBa ulyje. Parduodama suvirs 10 milionų bonkų kas meMarčio kunigavimo. Linksma
Eagle
Pienas
išau*
Delegatų
apie
50.
Visi
gen
ė
l
i
a
i
n
e
š
a
CentUS
n
e
V
e
l
t
u
i
,
i
tai.
Yra
maloni
Imti
ir veikla be skausmo. Tai yra sunka iš Egyptiškos žolės
Chicago* vyčių svaidininkų
yra klebonui, kad per 10 me
sena su priemaiša pepsino ir todėl labai kvepia ir turi malonų skonį, šita
ramupe.
'i w H i f l l B gino daugiau vaiŠ i a n d i e n j i e t u r i p u i k i ą baŽ- ayduolė yra liuosa nuo narkotikų ir kitokių svaigalų.
lyga?
tų jis galėjo daug savo tautie
Pasveikinimai
pasiimta: kų negu kiti maisn
KUPONAS VIENOS BONUOS
nyčic,
svetainę,
klebonija,
ku%?*2«
g£&.*2SL
^"EZ
Lyg
užkerėti
mėnesiena.
čiams pasitarnauti dvasinėj ir
Prez. Coolige'ul, Lietuvos at- tai krūvon sudėti.
IŠBANDYMUI DYKAI
8
Ir
mūsiškiai
žmonės
ne
ri
yra
perdaryta
į
vienuolyną,
Sl^iT'^mf'u.pSlI'n.uff^vo
Yra daug žmonių, kurie visuomet
tautinėj >srityj. Džiaugiasi ir
stovui
Bizauskui,
kardinolui
T
r
y
s
gentkartes
p
u
i
k
l
l
SOda
i
r
d
i
d
e
l
i
P
l
o
t
a
Ževalkams
duoti
"katartiškus
saldainindrėtų
pirmiau
išbandyti, negu
c
Uuosi nuo mėnesienos (mun*
T i .,
t r
T
nrus", nes jie turi savyje anglinės
žmonės.
pirkti.
Lai
jie
iškerpa
šj kuponą,
O'Conneirui ir kun. Kemešiui. j u 0 išaugo.
m
ė
s
.
O
k
a
n
e
p
r
i
i
r
u
l
m
i
n
c
r
a
s
k
u
smalos,
nuo
kurios
seka
odos
išbėriprisega
savo
vardą
ir
adresą ir
T
CT
Birž. 21 d. Šv. Rožančiaus dainės). Dažnai policija pa^
°
•. j ma. Jie bevelija imti saugų liuosuopasiunčia \
nigužis veikia, kad apie pra^- toJ% kaip r>f. caidweirs syrup Pep, (Rožančiavos) moterų dr-įa ^ u n a s u £ i r areštuoja, vieJPEPSIN SYRUP COMPANY
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^ B t ^upįj y r a padarytas Iš daržovių
ok
Montioello, 111.
surengė vakarienę viet. šv. >
nenusikrato jos ir gana.
Jei prisiusite šitą
garą jums bijosi užsiminti f
ir tolių pagal Dr. w. B. caidweii o aplaikys dykai bonka Dr. CaldweU's 8yrup I'epsin paštu. Štam
•
receptą. Sis daktaras praktikavo m«
Kazimiero par. svet. gerb. Štai birž. 22 d. Kunskieno jau
#
apgarsinimą į The
pą
nereikalinga. Visiškai dykai. Žmonės pasakoja,
k a d V i e - dicina per keturiasdešimts septynis
antrą
kartą
areštavo.
RegėjuBirželio
19
d.
įvyko
šv.
Al
Borden Comparry,
kun. klebono pagerbimui. Mo
. . .
metus. Pirkit bonką. Viena doza kai
n
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nuoja jums mažiau negu centas.
sieji
pasakoja,
kad
su
ja
pofonso
parap.
mokyklos
moks
Borden Building,
terėlės rūpestingai prie vaka
mergyną ir jau rengėsi vesti.
licija mėlyname vežime išsi lo metų užbaigimas.
New York, tai bus
rienės ruošėsi.
Vieną dieną ateina pas tą mer
I*. Vyčį% 82 kp. par. eboras vežė jos mėnesienos net šešis Prie tos progos parapijom Jums jūsų kalboje
paaiškinta kaip pe
gyną, o gi žiuri, kad kuniguišpildė programų gražiai su butelius. Policija dažnai pas svetainėj* buvo surengtas g**a
nėti jūsų kūdikį su
žis ten beviešįs. Kunigužis su SR£
žus piįogramėlis.
dainuodamas keletu gražių, žmones daro kratas.
Ir kai-kuriose dirbtuvėse
Sisarmatinęs sprūdo laukon, Ls
Dainas, lošimus ir žaidimus Eagle Pienu.
juokingų dainelių. Chorų ai
KAS NORITE TURžTI DAUG ŽIOTŲ Iš LIETUVOS,
ei
greitumo
pagrobė
to
vaikyno
labai
gražiai
ir
mikliai
atliko
rigavo gabus vargonininkas J t e l ž i a darbininko kvaUŽSIPRENUMERUOKITE
kepurę,
paliko
jara
savąją.
mokyklos
auklėtiniai
bei
auk
pe
mėnesiena,
tai
tuoj
"faje
Dept.
8
Jonas Rakietis.
i
Čia vasaroj gyventi gražu.
LIETUVIŲ DIENRAŠTĮ
Vakarienei baigiantis Vy rą" duoda! nuo darbo atlei lėtinės.
Lietuviai dauguma turi nuo
Malonu buvo klausytų tų
čiai įteiki gerb. klebonui do džia.
mavus namus. Tik vargas, kad
mažų artistų gražios, gana
vaną gėlių bukietą. V. Kali Jau ir bedarbe.
šiuo laiku darbai eina silpnai.
Plieno dirbtuvės jau pradė grynos lietuvių; kalbos.
nauskaitė, itetkdama gėlės,
Mat čia žmonės dirba vien an
pasakė pritaikintus kelis žo- jo "šlekiiioti", darbai silpnė- Vakaro vedėju buvo gerb.
tu
glių kasyklose, o šios jau ke
Jau atleido keletą desėtkų kun. Pr. Mockus.
; ti.
lintas mėnuo, kaip silpnai dir
Mokyklą šįmet baigė ?
Nuo šv. Rožančiaus moterų I d a r * i n i n k»- Sako, neužilgo
ba,
jo. kitose visai darbas susto
Užbaigusiųjų Vardai:
IŠLEIDŽIAMA KAUNE.
dr-jos dovanų gražią kamžą|į;_ * » * ? * * »**«**»
Buvęs Svečiuose.
Adelė Bagdoniutė"
gorb. klebonui įteikė p. Čir Parapijos mokykla.
Kaina: Metams
$10.00
Visi Čionai dabar supranta Ona Makusiutė
viais.
Kaip
kuriose
gatvėse
vinskaitė, pasakydama trum
reikale parapijinės mokyklos.
Pusei metų
$5.00
Ona Ožiniutė
gyvena vien tik Hetuviai-nei ANGLEKASIŲ SUVAŽIA
pą prakalbėlę.
>
Vietinis darbuotojas, ir prie \ G ^ . a u s i a statys viena aukMildreda Kučauskiutė
VIMAS SCRANTONE
vieno svetimtaučio.
3 menes.
$3.C0
Lietuviai čia visgi neperšio vakaro rengimo prisidėjo, * • "»* bažnyc-ios mokyklai. Lelija Rėkiutė
1 menes
$1.00
SCRANTON, Pa., birž. 30.
Jonas Jasaitis
smarkiai veikia. Gal but, kad
Ant. Pažėra, išrėžė spyčiuka. ™ b * d a ' k a d P i n i ^ s t o k a Leopoldas Vaisinius
cvia partijų, partijėlrų yra ga — Čia turi suvažiavimą kie
"Draugas" įgaliotas priimti prenumeratas.
Paskui pats gerb. kun. k l e - 1 U z t a d « e r b - k , e b o n a s i r d a r b š "
lybes. Kiekviena
partijėle tųjų, anglie kasyklų- daginin
bonas J. Martis pasakė pra-1 t e s n i e -" Pa^pijpnai yra susi- Vincentas Barniškis
"DRAUGO" A D R E S A S
kvieria, traukia žmonėlius, kų delegatai, kurie reprezen,kalbėlc, išreikšdamas savo rupinę mokyklos fondo didini* Alphonsas Paulauskas
2334 SO. OAKLEY AVB.
CHICAGO, H.L.
kaip Lietuvoje žydelka prie!tavo 155,000 anglekasių.
jausmus, įspūdžius ir padė mu. Draugijos skiria savo va Petras Misevičius
karu pelnus parapijai.
• Vincentas Karatus.
barankų.
Siiražiavime bus suformukas.
Kai pasistatysime ta aukštą
Bažnyčių čia yra trys; lie- įluoti nauji reikalavimai. RugPrieš ir po vakarienės Vy
•»w
ant
bažnyčios
mokyklai
ir
^ ^ "
tuvių, slovakų ir airių. Yra'gėjo 1 die,mj baigiasi sutari»
čių viet. kp. orkestrą grojo,
prasigyvensime, tai visą tą na
čia ir taip vadinama "nepri mas su bendroviėmis.
o jaunimas linksmai šoko.
Kaip jau yra daugel kam gulnunga bažnyčia", geriau
j,Dvi gabios mergaitės, Alena mą pavėsime mokyklai, o baž
>inoma, sis miestelis yra ap sia, žinoma, tiktų jai vardą*
Jusaitė ir Vikt. Skrabuliutė, nyčią atskirą, gražią pasista
KINIJA REIKAUUJA
gyventas daugiausia lietu- mulkinyčia. Kaip vietiniai pa
tysime.
Dabar
reikia
žiūrėti
pasakė eilės.
ATSIPRAŠYMO
kaip jaunimą palaikius pri<«
sakoja, tai susiverus tai "nePASITARKITE SU
—
CANTON, birž. 30. — ,Kini
prigulmingai bažnyčiai" mi
snlų R Jei liga buvo sunki, tai rei
SPECIALISTU.
kia jį palaikyti lovoje ir dar tris ar A r j u l esate ser
nės žmonių plaukę į ją. O da jos valdžia čia anglų ir franseptynias dienas po to, kaip jo tem gantys kurį liga su
peratūra paliko normalė
(98.6 iki ardo sveikatą? Kad
ba^, aną sekmadienį suskai euzų konsuliams įdavė reikalą
99\5.F.) Ir laikėsi tokia
24 valan- sergate ir buvore
Lietuva atgavo savo politinia nepriklausomybę, bet
das.
Galima išvengti daugelio ligų ' Prie visokių gydy
čiau einančius iš po "pamal- vimų, kad už kiniečių nužudy0 1
pasekmių, pailginant Šita laikotarpį t- * * kurie nedavė
dėtį!' viso buvo: 9 vyrai, 11 mo ma. Kinija butų atsiprašyta ir
į laisvę, ir nepriklausoma. Lietuvą amerikiečiai nesisku
įie jokių rezultatų,
pasveikimo.
uU
yra
kad
jie
visai
Turi savo kūdiki laikyti sveiku ir nežino jūsų
terų ir 7 vaikai. Reiškia, ki- už nužudytus visus* kiniečius
bina grįžt tik del to kad ten nėra pinigų. Iš to aišku
tikra
stipriu. Kūdikio sveikata ir išsivy- J J į į £
stymas priguli daugiausia ant prie- Ateikite pas
mus
kad tautos gerbūvis guli piniginėj galybei. Piniginė
ti grižo prie Katalikų Bažny-jbutjų duotas atlyginimas.
žiūros ir pieno, kurį jis gauna. Ku- ir pavelykite mum
tautos galybė randasi ne kur kitur kaip tik bankose.
dikj reikia kasdien maudyti ir regu- duoti tikra egzami
liariškai penėti. Jei negali savo kudi- i n *i kuris suras tik
Jeigu Lietuvos bankos turėtų daug pinigu tai nesunku
( kio žindyti, pabandyk Borden's Eag- "* priežastį
jus
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
le Pieną". Tai yra pirmaeilis kūdikių U&os. del 9io tikslo mes turime gebutij lietuviams tverti sau gerbūvį - jie turėtų Kreditą.
penas — pagamintas iš Aebaus kar- , riausias Europos ir Amerikos įtaisas,
vių pieno ir krupotėo cukraus _ Mūsų X-Ray mašina yra viena iš
Čikagiečiai, sudarydami stambia dalį lietuvių iš
LEDAUNIU IR GESO PEČIŲ
„x i J I , I
r=
^ . •? •.
I galingiausių šiame mieste. Mes ga«
1
eivių,
gali
parodyti savo galybė perkeldami savo pini
ypač kūdikiams. Jį gydytojai visur Į U m a p e r 21urėt jus be sunkumo,
Specialė
3
durims
ledaunė,
rekomenduoja
del jo grentkarčių
kokybės ir tukviep j ^
E G Z A M I N A C I J A
Į nodumo.
Per keletą
gus iš kitų. į savo bankas.
tvirtai padaryta, baltai palivotas
į stančiai Amerikos motinu išauklėjo.
vidus. Gvarantuotas oro neperkoIR PATARIMAS VI
• savo kūdikius su Borden's, Eagrle :
šimas.
Geriausia proga perkelti savo pinigus į lietuvių
Pienu. Jos tą darė dėlto, kad Eagle
SIŠKAI VELTUI.
Pienas buvo Joms
rekomenduotas
STR-AIPSNIS ĮSI
Reguliariai $87.50. Tik $21.75
banką yra Liepos 1-ma.
draugu Ir eito, ka jos rado Ji užga- Neprižiūrėtas ir negeras gydymas yPasirodai y k su Gydytoju Greitai
šiame išpardavime

PRIVALO MOKYT SAVO KŪDIKIUS GERŲ
PAPRATIMU APIE SVEIKATA.

LIETUVIAI AMERIKOJE
GARY, IND

MONTELLO, MASS.

M

BALTIMORE, MD,

"R Y T A"

WESTVILLE, I I I .

LIETUVIŲ ATEITIS

ra pavojingiau negu pati liga.
Susirgus kūdikiui, reikia gydytojui nėdinančlu.
P e r 28 met 8 me
Yra
faktas,
kad
vaikai
dažniausia
u
» sėkmingai gydon^o
tuojaus duoti žinią, o motina turi
C h
U
„Kord* 3 « tempera- būna „ p a p e n ė t i tuo m e t u tada „ . £ ^
™ % & >
*%^B££»
tortU n M t t u
pulso.
kosejimy,
verkimo,
sparčiausiai
auga.
Regis
jie
valgo
skaudėjimą,
rumatiamą,
kruK
u
p
r
0
8
turos,
užlektlnai,
bet
tikrenybėje
jų
fenaistlnės
skaudėjimus,
odos
Ilgas,
galvos
skausmo ženklų, ir abelnos kūdikio
išvaizdos. Ji turėtu atžymėti kiek ir tas nesuteikia jiems tinkamos soties. apkvaitimą ir t. t.
Mes turime naujausius
serums
ko kūdikis valgė kiek vandens gėrė, Nesenai vesti yrimai mokyklos vaikų
"606"
ir
"»14"
suteiktas
pacientui
tarpe
per
odė,
kad
Eagle
Pienas
kišk sykių ėjo lauk ir kaip, kiek
šlapinosi, ką vėmė. ir bile kitus ne yra pasekmingas taisant nedapenėtus be skausmo.
TH]
P E O P L E ' S H12ALTE
paprastus apsirieškintus. Reikia pa vaikus. Kiekvienas vaikas turi tureTN^TTTTIT*P
laikyti dal| Šlapumų ir išmatų del ti Eagle Pieno suteikiamąją energiJą. Jaunas vaikas turi gauti kasdien -*
mr r
cs
l t' *
gydytojo analizės.
Gydytojui ką įsakius.
reikia tas po du šaukštu Eagle Pieno atmiežto **T« GrlJUL
Specialistas
pildyti tikrai griežtai. Motina turėti} trimis ketvirtadaliais puoelio šalto
40 North Wells Street
užrašyti kada ji išpildė ir ką patėmiP e
i=
r d i k i a r ^ n a r ia°bia u l
Kampas Washin^ton
Jo.
Jei gydytoją negalima greitai gau
V
S S S S T kiaušiniu
kfa^niu^;
skanskr u k " ^
^ ^ ^ geredoms
^ ^ 1 ir^T%1*
m
ti, tai reikia prisilaikyti sekamų da- suplauktu
ir skanskomu.
-Jubatoms JJ
utarninkaiSt
lyĄų. Kūdikį reikia laikyti lovoje kol; Skaitykit šiuos straipsnius kas
i nuo 9 iki 8 vai. vak. Ned«llomi3 ir 11
tik rodys temperatūrą viri 99.S laip--vaite Ir pasidėkit ateičiai.
'Šventėmis nuo 10 Iki 1 vai. p. p.

a

W0LF'S FURNITURE H0USE
4524—26 &. Ashland Avc.
Chicago, Ifl.
Geso Pečius pusė porcelenas, baltos
kojos. Gvarantuotas nerūdyti.
Reguliarė Iraina $60.00. Tik $34.50.
šiame išpardavime.

Pirkite Dabar ir Sutaupysite pusę

Atsineškite savo bankinias knygelias ir mes pervesime Jūsų taupinius į lietuvių banką, su pilnu pro
centu iki July lst, be jokio Jum klapato.
Dėkitės prie gerinimo lietuvių ateitės, perkelkite
savo pinigus į lietuvių banką.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Str.,

Chicago, III.

n

Antradienis, Birž. 30, 1925

CHICAGOJEĮ

PASTABĖLĖS.

RA

f\ v3
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laiaujuaj
m
m
į tas Vietas viliojamos ir la; nephrapatas Dr. Manelis, tų biznierių, bet visus net
katalikės mergaitės. Protin Geležinius daiktus parūpina negalima suskaityti.
v
gesnės, žinoma, neina, bet at F. J. Yanas; naminiais rakau į Vėliausias kuris 'prisidėjo
siranda žioplesnių, kurios nu dais apsiima p. Hanson, Han-'prie Marąuette Parko bizfnioson Furniture Co.; pinigus rių yra tai JoKn V. Thomp
lemia tenai.
Sesuo, mokyklos viršininkė, taupo Chicago Lawn State'son, apšildymo kontraktorius,
sužinojusi visą dalyką, toms Banic i r fiarąuette Park State; kuris įvedą apšildymo priekvailiukėms griežtai uždraudė Bank; fotografijas nutraukia' taisus į bile keno namą. Da-

1

Dr, A, Račkus OR. A. K, RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR OHHUJRGAS

4442 So. Westem Ave.
Telef. Lafayett« 4141
"*>**'*Z
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DR. SERNER, 0. 0.
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S. D. LACHAVVIGZ
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JOHN KUCHINSKAS

V

m i j

Firma- 4 *Pramonė" Lietuvoję (Kaune) ieško dalinin
ko su kapitalu ne mažiau $9,000. Darbo sritys: mašinų
gaminimas ir prekyba, eentralinio šildymo, vanden
traukio ir kanalizacijos įrengimas.

ADVOKATAS
190 North State Street
Telef. State 9225
Vakarais tr nedėlios rytai

Pageidaujamas dalininkas ižmanantis technikoje ar
prekyboje. Pelnas ne mažiau 15% užtikrintas,
bmulkesnitt. fflniy galima gauti
1
'DRAUGO'' REDAKCUOJE
2334 So. Oakley Avenue
Telefonas Rooseveit 2919

3335 So. Halsted St.
Telefonas Yards 0141
[Bylos vištose teismuose — Ab
straktai. — Infaliojimai — Pa8-j
kola pinigų 1 ir 2 morgicianis.

-f

CHAS. K. VUOSAITIS

J. P. WAITCHES

Didtiauses Ir geriauses slnvejei
ant WSrt Sides.
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių

ADVOKATAS
TeL Pullman 9377

BoseJand, Ui.

C

10717 Indiana Ave.
HIB-STO

i

Iki pranešimui gydysti vyrus už
•nimažintą kaina 910.00. Sis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tntgl At
eikite šiandien atidėliojimas yra
pavojingas.
Ar
sergato?
Ar norite iSsigydyU? At*
eikite pas ma
ne del pilno

IEŠKOMA PARTNERIO SU $9,000.:

K. JURGELIONIS

-

0 ^ 1

S

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1429
Telefonas

Dearborn

SFECIALISTAS

—— —

1f

-

Į 1 •» „

, „

Į

.,

cfiamĮnavojf-

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teiseee. Taipgi veda visokius!
sudus.

NAOT^UCO*! 5E3)OS S I O T I

I
Visokiu Styln
i Padarau ant užsakinio greitai ir gerai
{
Kainos visiems prieinamos.
I Kreipkitės pas mane del Mero patarna
vimo. Taipgi
Valome, dalome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VTJOSAITIS
Lietuvin Kraučins
2337 So. Leavitt St.
Chicago, CL
TeL Rooseveit 8932
iafs^**.i^jLaaAW$#*«

Fiziškos ir La

u

batorljoa per
žiūrėjimo. Su
žinokite
jūsų
tikrą
stovj.
NegaiSykite
laika paB ki
tus gydytojus.
A§ vartoju XRay ir Mioroskopą.
del
egzami
nacijų
Dr.
kurie suranda
W. R. Register tikra priežastį
109 N. Dearborn tlgų. Mano 35
pasek
St. 12-to aukštis metų
mingos prakti
Visų
sergančių kos buvo pa
vyrų t draugas. švęstos gydyMano geriausias Qj uJ , e r g a » « ų
paliudyjlmas yra v y r u . Ateikite
mano išgydyti &ir įn a n ( |ien. Telpatenkinti
P * Isingas ir gaj cientai.
bus gydimas.
* h 0 6 ' Kuiopos RemecUios «914»
TIKROS Ir *AGERIJrTQ6
fiutelktos del kraujo pagerinimo.
Ligos kurioa buvo negalima isgyI dyti pasįduoda Siame scientifišk&m
gydymui. AS Vartuoju mano «y«
dyme naujausius sėruntus, karverauples, antitoksinus, baktortnus,
Ir kitus greitai gydanCius vaistus
kurie gydo neatkfatonias ligas i
trumpą laiką. Ateikite Šiandien
del patarimo kuris bus suteiktas
Veltui. Valandos 9 ryto iki 5:30
v. v. Utarninkais, Seredomis |r Su
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomls
nųo 9 vaL iki l vai. p. p. .
DR. W. R. REGISTKR
109 lt. Dcarbom Street,
oj^ttfc SI 1H1 fJo»|«Aėia 0)|3(uii«d
x

nl

'OŽBOIlO

* * mB
* * *

D P . A. A. R O T H
RUSAS GYDYTOJA8 IR
CHIRURGAS
SpecIaHstas Moteriško, VyrUkn
Valka ir Tisų chroniška liga.

Of.su 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas 31st Str.
"ai.: l — l p o p i e t , f—g vak. Ned
tr eventadleniais 1©—U d.

Samų Telefoną* Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5 t l t

OR A. J. BERTASH
9401 So. Halsted S t
• įso valandos nuo 1 lkl S po
pietų ir I iki t vakare
fZT

DR. S. BEIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I — Spinduliai
Ofisas: 2201 W. 22nd g k
v>r. 8. Lcavitt St. Tel. Ganai 929*
Rezidencija: Si 14 W. 42nd SL
TeL Lafayette 4989
Valandos: 1—4 St 7—8 V. V.
Nedėlioj: 10—12 ryte.

Telefonas Boulevard 1999

Dr.SABrenza
4908 SO. ASHLAND AVEHCJR
Chicago, 111.
VaL: 9 ryto iki 12 plot: 1 po
piet iki S po piet, 9:99 vak. Ud
9:20 vak.
fti

Dr Marya
Dowial-Sass
1707 West 47tto S t
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, m
• lkl 8 vmL vak. ledėliomis Ano
8 iki 9 vaL »a

Dr. A.J. KARALIUS
Pet

Boulevam

SIAA

Lietuvis Gydytojai
3303 South Morgaa
u

1

OR. K. P, MICZOLL M.D.

Bianiua Skolina Pinicus ant pir
mo mergišiaus lengromis illyfos»#e«— •

- - —

t m

Ofiso Tel. Boulevard
Resid. TeL Dreoel 9181

^

V. W. RUTKAUSKAS '

' • • • •f.» • •,

Ofisas S301 8. Kedzle Ava. PUone
* Lafayette 007a. Valandos S—C vale.
Rezidencija Si50 W. 63 St. Phoor
Prospect 0«10. Valandos m
lt
ryto, 7 iki S:so

OR, P. IZALATORIS

$12 00
$5 00

. - ^ - - -

DR. BENEDICT ARON

DR, CHARLES SEGAl

{

-

T

Bridgeporto " davatkėles' 1
Gydytojas, Chirurgas, Ob3bukite atsargios. Jūsų arti
B 18 KOLONIJOS.
tetrilas ir Specijalistas
miausias kaimynas sandarieElektroterapas.
eių "Varpas" vulgo "Skam
IŠIMA TONSILUS BirŽ. 25, d. L. Vyčių 4 kp.
1)—Be marinimo,
balas", jumis kbai susiįdoS)—Be
pcilt* ir be steatura*,
laikė savaitinį susirinkimą.
3)— Be krunjo,
minęs. Jis skambina, kad jus
4)—Be jolt.io pavojaus sveikatai,
duonos ir "pyra-j bartiniu laiku rengiasi apsil
6)—l'acijentiii nereikia sirgrti, gali
i Pirmiausia kl. Mikaitis pa mišių išklausiusios paskui ties lankytis į tas'purvinas vietas, ¥ • Zalkoff;
tuoj volsTti. ir g-Rli eiti i Uarbą
už tai ji gavo per telefoną it, 9°^ iške P&
P- Narvidas; Į dyti namą p. Pavariuno. M,
PAGYDO: "Oal-stone!." (akmenis tul
aiškino, kad tennis daržas dar
žyje) ir akmeniu Šlapumo pūslėj l»e
bažnyčia susispietusios pasi laiškais grasinimų. Jei ji taip|" D r a u 8<*'' platina Br. K n neto kontmktoriaus
ofisas
ot>eracijo«,
«u tam tikrotnU moio»linėra prirengtas, iŠ priežasties
fikomis pricmonėmlM bei vai»tots.
tariate ir einate "naminėlės bandysianti varžyti mergaičių viekas ir V. Balanda; auto- randasi ant 6347 So. AVestern Apkurtuniems sunružina girdėjime.
lietaus, bet apie šeštadienį
Gydo vinokias litrai |ius<kmln»rai, ir jcl
maugti ir silke užsikasti".
yra relkuIaN daro operacija"
Ave.,
tel.
Prospect
0906.
mobiliais
aprūpina
S.
Balto
laisvę, tai ją gali sutikti net
Profesijonuli patarnavimą teikia saro
jau bus galima juo naudoties.
ofise
Tas Pats.
Turbūt ir "Varpo" redak mirtis.
kas ir J. Kamaras; apredalu.*
Toliaus buvo kalbėta apie
1411 So. 56 Ave. Cicero, EI.
torius pasikvieeiate "pačespasiuva naujus ir taiso se
OfiiaM atidarytas: Kasdien nuo S vai.
L. V. apskričio išvažiavimo,
IMI piet iki 8 vai. vakare.
Sesuo" vienuolė neišsigando
tavoti", nes jie taip .smulk
Netlt-liorais Ir seredouUfl ollHas atda
nus p. Alekna; kada kas no
ryta*.
kuris įvyks Siepos -4 d. Nutai- meniškai žino jūsų "menu", grasinimų,
tik
įsidėmėjo,
ri apsiskelbti "Drauge'', pa i
t» turfti valgių ir visiems vy
kiek reikės sunkaus darbo,
fmm
o taip pat iš dėkingumo žada
tarnauja J. Pentis; merginoms
SlaptOb
kti bendrai - trolcu. Tad no
Ligos
kiek t r u s o
širdi
ir a sau
jus pataisyti, nes "katalikys-»
'
<*
P " ir moterims skrybėles parų
rintieji sykiu važiuoti paduo
Ligos
CTžkrečiamos
s
kad
tė" girdi jus nepataisysianti. ^ * * >
* * • » * " • * * ir pina
Highway
Millincy; Gydomos geniausių ir pasekminPerkalė savo ofisą po numeriu
kite savo vardus komisijai:
11
ir
ilnas
kai
Mek
"Draugas" draugiškai j u s l * ^
P
> < P
" "Draugą" parduoda p. Da^iausiu metodu
,p-lei A. Brazaitei,
Pranui
4729 S. Ashland Ave.
Nauji
Arsphenamlne
Ir Lueecide
vienas žmogus, įvairių palinki vlcTson ant kampo 63 ir b e s 
perspėja.
Laurynaiciui ar Pranui Vai
dymo tų ligru,
SPECLTALISTAS
mų mergaites, prirengus atsi teni A ve. Čia dar nėra mau
jis
ralėjo
atUflovų, Motei u ir Vyrą Ujrr,
norui arba valdybai. Vardai
"Varpo*' redakcija, matyt
gyūymaA
yra
spirti prieš sugyvulėsių ir su- dynių, bet tai ner ko rūpin
VaJ.: ryto nao 10—17 nuo t—I
reikia paduoti nevėliau, kaip padariusi "nuodugnų'' ištyrigeriausi ir ti
po
piety, nuo 7—8:4*
vakare
bedievėjusių ištvirkėlių.
tis, nes p. Czesna, ant Town
Nedėliomls:
1C
lkl
12.
kriausia
išgy
ketvirtadienio vakare, l»epo- mą ir prisirinkusi "tikrų"
Telefonas Hidwai 2880
of Lake nelabai toli nuo mū
dymas
nuo
* 41H*% į statistinių žinių pareiškia saJ d.
MARQUETTE MANOR
kraujo
suiri
sų kolonijos. Yra ir daug ki
vo nuosprendį apie lietuvių
mų ir Sifilio.
Vytis.
Tel. Cmnal 0257 rak Prospect tt659
Del labai di
katalikų parapijinių mokyklų John V. Thompson - ApSildy
delio skaičiaus
VASAR1NI0MS
MOKYKauklėjimą, o ypatingai apie
mo Kontraktorius ir kiti.
atsilankymo
LOMS
LABAI
TINKAMOS.
ligonių
pas
šv. Jurgio par. mokykloj įtek
Iš visų Chicagos kolonijų
Uetuvla OydytojM h
Dr. Ross gyme,
į
mergaites.
Chirurgai
š
gal but, kad Marąuette MaADVOKATAI:
85
S.
Dearborn
St
j
piginti
kainas
1811 So. Halrtei M.
Lmtnvių Kalbos Gramatika
nuo
•
nor kolonija, auga sparčiaulieatdenclja 8600 S. Arteslan Ave.
P. Kriaušaičio ir Rygiškiu
Valandos: 18 iki 12 ryte. i lkl •
Varpo" redakcijos patyri- s į a į. Gyventojų skaičius kab
po alatų; « Iki 9 vakare
Jono
Ktimologija,
Aukštesnio
IKI
inu "tos mergaites doros žvil- dien pasidaugina ant keliij
y v r v / v /
gsniu yra pigios. Turbūt "var šeimų. Kartu dauginasi ir na šioms Mokslo Įstaigoms.
(John Bagilziuna* Borden)
METUVIS ADVOKATAS
hai-m
60c, Dolei pasokniingų rezultatų ir la
pieeiai
specialiai
varo
dery
bai žemų kainu, atsilanko iyj>erf j
mų
skaičius,
kurių
statyme
ir
l t W. Wa*hlngton St., It. 1310
daugr žmonių. Tūkstančiai jau yra j
Telephone Dearborn 8949
bas su tomis mergaitėmis, jei pardavime žymiai ' prisideda
Lietuvių Kalbas Gramatikai pasveikę Ir yra laimingi.
gydymo kambarių yra
I Vikarais: 2151 West 22 St. taip gerai žino jų pigumą. Ta čionaitiniai lietuviai
Lietuvis Akių Spectaltstae
"reni J.. Da m ijfjrnmčio.. Trumpas Dešimtis
paskiria
d
ei
sergančių.
Telephone Rooseveit 9090
Įsavo tvirtinimą "Varpo" re- esta^uose", kaip tai: Masinis*. vadovėlis Motfyftlonis (moks
SIPECIALIS GYDYMAS
• Namu. Telefonas Republic
UŽ rusę KAINOS
• dakcija remia "tikromis" sta- Namonas, Rozenskis, Lemoi: lo pradžia) popieriniais vir
Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo,
{tistinėmis žiniomis. Į statisti tas, Jurkša ir kiti. Be šių dar šeliais.
Pūslės, t a p o m o Ir Chroniškų I.iftų
Viena geriausiai j rengtų instituci
Turėk švarias Sveikas aidi
pakliuvo viena mergaite, smarkiai darbuojasi J. Mar Kaina
oOc. jų del g>'dy»*»o tų ligų.
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
A . A . O L I S j ka
Pasitarimas ir Egzamtna<ija Dy
kuri gavusi į žandą nuo vai- tišius, kuris
jta
turi akių uždegimą, Jelru akys
represen tuoju
Mažas Katekizmą*,
Vaik> kai. Reikalaukite knygelės del
A D V O K A T A S
auvargf, silpnos, skaudžios arka
I kino National Darže per šv. John J. Lipsiu & Co. PažveH liams rengiamiems prie Pir Specialių LAsų. Duodamos veltui.
afiaroja. Patarimai Dykai.
11 S. La Salle st. Room 2001
Vyrų priėmimo, kambarys, SOS —
Akiniai $5 ir augščian
Moterų priėmimo kambarys, 508
Tel. Randolph 10S4 Vai. nuo t - 5 Jurgio par. pikniką, net ne gus vien tik į lotų kainas, "su mos Išpažinties ir Šv, Komu
—Kalbame visokias kalbas.
Valandos ana 1 Iki 9 vakarą.
VAKARAIS:
įsižeidusi.
lyginant su dešimt metų at nijos. Sutaisė įkjtau V. K-, M 3£ g. Dearborn St., Kamp. Monroe
S241 8. Halsted St. TeL Yards 0042
Nedėliomls nuo 10 lkl, 1
1 iki • *. vv apart Pnaedėtlo t»
3333 South Haisted Street
$
#«".
DR. B. M, ROSS
Iš tos taįp "skaitlingos" gal, tuoj galima suprast kaip Kaina
FėtnycJos
v
15 & Dearborn Street
i
fŠ statistikos
l»«*i - g - - ~ ~
ir taip neaiškios sparčiai augaChicaga ir, kad . Mokvkloms <iuodaml dideli
Chicago.
"=^
/ =
Penktas aukštas, Crllly Namas
tvirtinti apie visų katalikų ji neužilgio taps didžiausiu nuošimti.
!
25 metai tame Name
miestu
pasauly.
Apie
tai
visai
į mergaičių pigumą, rodos, perReikalaukit tuojaus.
VALANDOS:
i
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vak
nėra
abejonės.,
didelis šuolis.
"DRAUGAS
Nedėlioj nuo 10 ryto lkl 1 po piet.'
A D V O K A T A S
Panedėly, Seredoj ir Subatoj nuo
Redakcija turėtų turėti tik
Su gyventojų
skaičiumi
3334
So.
Oakley
Ave.
19 ryto iki 8 /vakare
Ofisas DidmiestyJ
resnių statistikų. Katalikams kartu auga ir įvairių biznie
Chicago, 111.
,
29 South La Salle Street
3=!
DK, VAITUSH, 0 . D.
ir katalikėms mergaitėms rei rių skaičius, kurhj tikslas y
ZZT*
Tel.
CanaI
2655
Lietuvis Aklų Specialistas.
Kambarin 530
N
ktų
suprasti
"Varpo"
politi
ra
aprūpinti
žmones
viso
Palengvins
akių Įtempimą, kas
O. J.
P A N S I R N A
Telefonas Central 4390
yra
priežastimi
skaudėjimo gai
Fotografas
ka ir jo teisingumą.
kioms reikmenims. Geriausi
vos, svaigulio, aptemimo, nervuoTelefonas Yards 4M1
PANSIRNA
fiTt^lO
luuio. skaudančius ir uždegusius
Bridgeporte yra specialistai, biznieriai,
Tolumas
neaaro
skirtumo
ir,
profesionalai,
Lietuvis
Graborlus
karščius
akių, kreivių akių, kata
Vakarais 3223 S. Halsted St.
Raukiamas, važiuoja i visa*'
ro,
nemiego,
ir taip tolinus, be
* S I 1 B W. 23rd Place
gal but, tam tyčia susiorgani šioj kolonijoj yra sekantieji:
mieste dalia 1901 S. Halsted S t
vaistų arba skausmo. NeperviriiChicago, UI.
na nei akių medikalls mokslas.
zavę,
vilioti
parapijinės
mo
Krivickas,
aprūpina
žmones
»• • • » • * — *
Visuose
atsitikimuose
daromas
Patarnauja laido
egzaminas elektra parodantis ma
tuvėse kuopigiausia.
kyklos mergaites.
:"porčepu", "steiku" ir val
Plionc Rooseveit ^.795
žiausias klaidas,
taip pat kaip
fteikale meldžiu at
visokias ligas arba nenormali pa
Bridgeporte netrūksta vietų gomais daiktais; Marąuette
sišaukti, o
mano
dėjimą, silpnybe muskulinių aL I E T T m S ADVOKATAS
kių. Akiniai padaryti, kuris pri
darbu busite užga
I M I W. W«d A*, arti Iiesrvttt »
Pharmaey, F. A. Rako, sutei
šokiams,
kur
niekas
neprižiūri
taikomi
sunkiausiuose atsitiklmuo
2359
S.
Westcrn
Ave.
Cor.
14
S
t
nėdinu.
Telefoną* Oanal 155 J
se. Nauji stiklai Įdedami į rėmus,
Specialiai
Gydau
Rumatizmą.
Valandos: t ryto 11d 9 vakaro. Ša
padorumo, kur šokama lais kia gyduoles ir išpildo dak
Tel. Caual 1271
jei reikalaujama. Stiklai [dėti nuo
Vak: Nuo 9 v. ryte iki 1 v, p. p.
radoj Ir Pėtnyčioj nuo t r. Iki •
numerio
ii recepto duoto visiems
Nuo 5 v. vak. iki 9 vai. vak.
liti
viausia, kaip tinkama "pažan tarų receptus; gr gydytojais
\
V. Veda Tisoklas bylas visuos*
ligoniams, Ir rekordas laikytas vi*
Ned.: Nuo 9 vai. ryte iki 1 v. p. p
su atsitikimų Netikros akys pri
Egzaminuoja Abstrak
J
1 teismuose.
giems >» lietuviams demokra- lyra:-Dr. R. Thoma ir Dr. B.
taikytos. Speciale atydą atkreip
tus ir padirba visokius Dokuiama
palengvinimui visų nervų
^llllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHg
tams.
VYRAI GYDYKITĖS
mentus, perkant arba parduo
Aron; dentistu yra Dr. J. Kel-1
ligų, kurios paeina nuo erzinimo
dant Lotus* Namus. Farmaa Ir
$50.00 Gydimas Uk $10,00
svarbių nervų Ir smegaoų vidurių,

JOHN B. BORDEN

"

D A K T A R A I :

Kraiiio ŠoSai

i

"

I AUDlfolFcAFE S
CHOP SUEY

paeinančių nuo nepataisytų aklų
įtempimo, kuomet geras prtrinki
mas ir nešiojimas akinių paleng
AND
vins padėjimą. Taipgi arti ir toM
matantiems pagelbėta. Speciale a- i
tyda atkreipta { mokyklos valkua
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak
Gera Vieta Pavalgyti
Nedėliomls nuo • lkl 1 po pistv
Tel. Boulevard 7989
Lietuviškų
ir
Amerikoniškų S
1646
West 47-th Street
jvalgių kur gražiu ir
švariuS'
ĮSpeclalJ lieturiiki pietus papras ~
• ASINEI S i IR ALGŠčiAO
•toms kainomis nuo 11:30 rytoS
•iki 2:00 po piet
S

, '

I

DR. JOSEPH KĖLU

Tol. Boulevard 9798
g'
Atdara Diena ir Naktį
<l!\lllimillllllllllllllllllllimililMlllilliM l •558
VaL:
v. v.

Marquette Pharmaey]

LIETUVIS DENTISTAS
S. Western Ave,
Chicago,
Kasdien nuo 9 v. ryte iki 8
Ned. nuo 9 lkl 19 vai. p. p

. «••

F. A. R A K A Si
Registruotas Aptiekorius
Ir Savininkas

2346 VVest 69th Street
Arti Wėstern Ave.
Ptton* Reptihhr 5R77wA»si
CHICAGO, ILL.
į'MAl
Wli
19991 I l t į " •> ' l'

Di. RAYM0ND J. THOMA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
O finas: 9558 So. IVestiTn Ave.
VaJj 1 — 3 p. p. 7—0 v. v.
Telef. Repitblic 7500
Rezidencija: 2509 Marųucttc Rd.
Telef. Prospect 7500

JI

...

.y«

Tel. Boulevard 3686

Or. J . P. Poška
GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS

3337 South Morgan Street
Valandos: 9—11 i i ryto.
Vakarais nuo 7 lkl •
CICERO OFISAS:

1243 South 49th Avenue
Telef. Cicero 4676
VaL:

Utarninkais ir Pėtnyčiome
nuo S iki 9 vai. vak.

•B*-^

PTJBLISKA KLINIKA

Vienatinė Lietuviška Aptieka
šioje Apiellnkėjs

• • — » ^ — » — • — ^ ^

Gydytojas ir Chirurgą*
4 6 3 1 So. Ashland Are.
Tel Yarda 0994
Valandos:
Nuo 10 iki 12 p i e t
Nuo 2 iki 3 po piet.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl nuo 10 iki 12 piet

Tel. Hemlock 20«1

3200-02 So. Halsted Street |

I

Dr. Maurice Kahn

P. A. PAtLULIS
Savininkas

I

D d sergančių Įmonių
Nereikia daktarui mokėti
AR JŲS ESAT IftSIOTO* N 0 O
UieiSENĖJTJStt; U<*V
Specialistai kraujo ligų
Kraujo tr šlapumo rgzaminacijs
Tiktai $1.
Ligoniai moka tiktai at serumus,
ėėpus ir gyduoles
Musij Klinikoje yra vartojama ve. llausios mados Instrumentai
moksliniu budo
Oydome kraujo ligas, inkstus, pusle, nenatūralius nubėglmus, silp
numą, purvingumų, reumatlrrag ir
visas chroniškas Ilgas.
Kalbame lietu vilkai

FRANCUZIŠUS
DAKTARAS
Specialistas kraujo, odoft. cbtoailkų Ir slaptu ilgu,
•Gydo su pagalba naujausi*
metodų X-Ray Spinduliai
Offea* į s o o So. Ashland Ava. ant
viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canat 0494
Valandos ? : • • lkl. 4:99 ir 8 lkl 19.
Nedėlioj nuo 2:S0 iki 4:90 po piet
REZIDENCIJA:
4201 South Rlchroond St.
Tel. Lsfayctta 8979

National Health Clinic
1657 West Madlson St.
Kampas Paulina St.
Valandos nuo 10 lkl * vat. vakare
Nedėlioj 10 iki 1

DR. J. W. BEAUDETTE
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Antradienis, Biri 30, 1925
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9P
rik0W*ti. GTW gerįąaaia SiVi Prieš vykimą į JJew York jnuosi&nis., kad 1923 m. ji s ne-jp*Dj6 ŠAMAS SAKO:
*
raaton© «wkest*a. Valgių tr atsilaikiau Worlejter, Maasa- turėjo sudaręs jwtf**ryf#s
'PHICAGA TURI
MKTERI0OT
gtrimų įvairiausių bus kiek chnsets, pas kun. K- Va, j su Antanu Garma ir V«l U n ^
20,000 2M0NIŲ RENGIASI tik kas Borės. tįdžiu sakant, si, kun. J, Čapliką i r Nasliua, kin, ir todėl nenorėjo &u Jąja
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
VANDENĮ".
DALYVAUTI LIKTU- [ ši Lietuvių Diena, bus viena, iš N. H. pąs kųn. P. Danįuna, suvesti sąskaitos (fel pejno.
Suv. Valstijos valdžia į ChiĮvairios Knygos.
VJŲ MINOJE!
geriausių, Yra permatoma, Mįnėtpse vielose mačiausi sa Antanas Garinus tvirtino, eaco's klausima daugiau van
'»
••»
kad nemažiau 2fyQQQ žmonių vo b^Uais ir kaikuriomis gi- kad V, Į&ikanauskas padarei denio iš Micliigan ližero, da 1 Kelionė Aplink Pasaulį per 80 d. Verte Balčikonis $%&
Kaip kitai* metais, taip ir dajyyaųs šiame išyafcavime. Imįnemįs,
keletą tūkstančių dolerių pel vė pasiulijimus tarp jų buvos
2 Žaidimų Vaįnikas, Matas Grigonis ,
4Qf.
šiemet Laoka»iwma ^ Lu*erne
no
}r
neatidumą
jpkios
ats
vienas kad miestas būtinai me
Pelnas sįoe Oieųgs yra ski-1 l i ^ i k e U f l n š buvo jauki
3 Į Aukso dalį, Apysaka
,,,,.
4fc»
apskričiui
(Pannsylvaaijfrj) narnas La£kawanaa -* Luzerkaitos
partneriam*.
teriuot
visą
vandenį,
ir
taip
j r mainei. Kaip bus toliaus,
rengia milžiniška išvaiiavmą, ne apsk., lietuvių, Našlaičių
30p,
Aq!v. Hėrman Herson ir sustabdyt baisų veltų vartoj i- 4 Žmogus ir Gyvuolys, Kun. Pr. BtĮČys
nešinįa.
\
liepęs 4 d. Šiemet tas išvažia Fondui, nes ateinantį meta,
Blaeh ir Herson fifmos (100 mą vandenio kuris kainoje 5 Karalienės Prižadas, Verte J. Tarvidas
$Oe,
Dar
kartą
sakau
sudiev
ir
vimas bos bene iškilmingiau yrą rengiamasi įsigyti našlai
}*. La Salia St- vedė Garmun Chicagos gyventojams" įimtus 6 Paaugusių Žmonių knygelė, Vysk. M. Valantieji 35e,
lig
pasimatymo
siai. Uiritalio 24 4- ra&fimo čiams namas.
tūkstančių dolerių į nietus,
ir Linkio byla.
7 Išpažinties Paslaptis, £ . Kasaitis
,
, 7įę,
komisiją patiekė višnu pltnas,
Cicero
koresp.
Reikalaudami visišką mite
Tad visi j Lietuviškos Die*
i m l i
rmn'įtm
8 Limpamosios ligos, Parašė D-ras A. Vileį&s
30$
iško matosi, kad labai stro nos išvažiavimą, V»Uey View
ravima
yaldžia
reikalauja
ta
—rr
•
—
CUOIIO, ILL.
9 Apie Apšvietų, Kun. Pr. Buoys
,., gfe.
piai prisirengta prie tų iškiL Park, liepos 4 d.
ką
inžinieriai,
miesto
oficieriy
i
AR ŽINAI KAD
90*.
ir sveikatos departmentas re- 10 Katedros Dainius, J. Allen
A * . Jaina, rast.
Garmus ir Linkis laimėjo
Gelžkelių kompanija siųs
£ * * l f t ! L ! ! P S W komendoja per penkias de^ U Gėlių pintinėlė, Apysakėlf Kun. V. Ambraaiejoa . . 30c
bylą. Teisėjas Frieno ir Fein- 50 metų sukaktuvės nuo mir šimts metų.
specialius
traukiniui nuo
12 Marike, Paraše Vargšas
Vįe,
ties Vyskupo Valančiaus, ge
berg
nusprendė,
kad
Vincen
Wilke*-Barre iki. Seranton,
2Pe.
rai žinomas Lietuviams literaPusė 845,000,000 galonų 13 Broliukui -, Dobilėliui, Kupranas T..,
tas
Kekanauskas
(1340
go.
kas penkios minutes, taip.
Nuo* Laivo "Majestic"
50th Ąve.) privalo •atsiskaityti turas ir mokytojas! Ar žinai vandens kuris yra išpumpo- 14 Lietuvių literatūros isto, konspekto Chrestpmetrija 50r.
kad žmones be vargo galės
Wbite Star Line.
kad sykį rūkęs Bejmar jus tas kasdien veltui išbėga per 15 Truinpas Žemės Aprašymas, S, Mečiau*
, 3fr.
pasiekti parka, apart to, daug
Birželio 15, 1923. su A. Garmų ir Valerijonu
Linkiu iš padaryto pelno, sta- tuojaus suprasite skirtumą prakiurusias paipas.
16 Lietuvos žemės valdymo istorija (iki Jenkme^ių) P.K, 3flf,
automobilių yra prirengta at
Sudiev.
Jus mokate už 422,500,000 17 Planetos ir Žvaigždės, J. Gerutis
vežti žmonės i s mažesnių mius Apleizdamas Cliicago Heig-, tant namus 1923 m. vasarą, 'tarp Helmąrs ir paprastų ei.
e . 30c.
galonų kurie yra veltui išvarV. Kakanauskas Inikisi tos garėtų
telių.
18 Disputai su Biblistais
Jjfc.
hts ir Suvienytas Valstijas,
luoti. Nežiūrint ar jus esate
50e.
Didelis programas yra pri- ^ ****> l » iko > a p ė j a u
savininkas mano arba rendo- 19 Iš Adomo Mickevičiaus raštų M. Biržiška
rengtas del tos dienos. Iš ryto!™* i r « T O v l s * m s »rtWle»>*
fįute flatą jus turite mokėt u'>
pasakyti
sudiev,
taigi
nprs
bus bėginio 7 mailių lenkty
t$ vandenį kuris yra taip iš- 20 Lietuvos visuomenės ir teises istorija Parašė A. IJ. 80c.
Jntim*
Mokestis
lViiot*.
V
i
s
o
t
21 Aplinjc Baltija, Vaižganto . . . f
3Qc.
nės, iš Wilkes-J3arre į parką. dabai' siunčiu jį nuo laivo.
vartotas.
nm—1>.
i. r •• 1
Laimėtojas lenktinių g&us »i- Ant laivo sėdau birželio 13'
j Pridedant jūsų sveikatos pa- 22 Trigonometrija^ Pilnas sjutemat, kurs^ A, Jakžtas $U0Q
Kad of t*t Mo.
$19.00
$10.05
1
d.
Laivas
sujudo
plaukti
ly
dabriaę taure. Parke $>m vie
?f»d M o f t o . p o
. vojų užtat kad miestas nega 2r Botanikos V a c e l i s , VerU V. Vilkaitis . . . . , . , , DQoį)
f.|e
gia?
12
valandą
po
pietų.
,Iš
pĄ Mo. $10.00
nos mailės lenktynes, laimė
li suspet išfiltruot vandenį, 24 Ekspresionizmas Dailėje ir Poezijoje, A. Jakštas . , 3^e.
1"
4th Mo. $10.00
40.60
S
pradžios
laive
pasijutau;
kad
$
$
«
tojas gaus sidabrinę taurę, an
taipgi jūsų praperties yra pa$1U.OO
r>lh M o .
25 Gamtos Prilyginikai I^et. dainuose ir raudoae, B. M. 3|c.
T*$^
tik
vienas
kunigas
(nes
nebu
J
• U i M o . $ f 0.00
tras gaus meralį. Viso bus iš
jvojuje
užtat
kad
miestas
n<*T*$^'
• -w
į
$10 .00
26 Raudonoji Vėliava fioUalizmo Rojaus Vaiadeljai, 6t. T.
vau
sutikęs
prieš
įlipant)
po
7lh M o
$ SC
7140
1
dalinta bėgikams keturios si
'gali
užlaikyt
užtektinai
spau
$
1
0
.
0
0
8lli M o .
75c.
$14|0
į
$-40
dabrinės taures ir dh medar ra valandų būnant laive bet
$10.00
dimo vandens del apsaugoji 27 Pavasario Balsai M. Mačiulis
• t h Mo.
HM
1
lUili M o . $10.00
28 Jono Biliūno Raštai apysakos ir" eilės . . . , *.. .*.. $t00
liu. Paskui bus storij v^rr^ ir paskiau sutikau. Esan.2 sep^
mo nuo ugnies.
102.7$
. 1
$$o
tyni
kunjgai:
du
Jįetaiviu
du
•«
moterų lenktynės/ , ąiažų \įr
Visiškam miteravimo vui> 29 Sociologija, Trumpas to mo*ks. Vad, Prof? kun, &ąuly| 55c,
***£?•
Mffln
ir
tn«
lenkai,
suaugusių motefij ir nw&&ll*r\
* * *.,-. .
dens kiekvienas vartotojas 30 Mūsų Jaunuomenės Idealai, Pr. Penkauskas . . , , . , 20*.
Mįsias laikėme vakar ir
lenktynės; pajų valgymo kon
mokėtų už tiek vandens kiek 31 Demokratija, Parašė Kun. D-ras A. Mali&ttftksi ft-OO
4<
r** n n n
tęatas; coin in vater*' con
išvartotų. Veltus vartojimas
tal b u
aIr
lim
a
šiandien.
jeigu
audrų
nebus,
32 Vargo Mokyklai, Būrelio Mokytojų rinkinys I . . . t SOc.
tęstas ir daugybė kitų. J>i-i
*«
^ k y t i kasdiesustos. Kiekvienas vartotojas
$J.£()
džiausią šeimyna atsiląnkia*!»n**
gaus kiek vandenio norės ka 33 Žemaitis Rastai, Apsakymėliai
S5e.
pijinikan gaus dovana maisa. I Beje, minėjau kad esame du
da norės. Vanduo bus grynas, 34 Lietuvos Atgijimas Dr. J. Totoraitis
miltų. Todei patartina tėvams, lietuviu kunigu tąi yra aš ir
Surašąs parodo kaip jus galftc pfrfiltruotas vanduo o fne vaišin 35 Žmogaus Tikslas, Deyinios Konferencijos Kun. Pr. J. 50c.
. W<C%.«;«) estąte pirmo morgiflo
atsivesti vistis ?avo vaikus, I kun. M. Bunišas. Aš jaučiuotas su chemikaliais ir kainos 36 Lietuvių Dainų Uter, istorija 4aiYg. I 'M. Biržiškos fi0c.
bonus taip lengvai kaip Ir kitus dakad laimėjus dovaną.
si gerai, bet jis bėdavoja,
mažiau kad kainoje po da 37 Bludas arba Lietuva buvusios Bosijo* revoĮįucijo*
. !ykus, lengvais mokėjimais. Jus mo
Parke yra prirengta vieta kad galva skauda,
bartiniu systemu,
^mete Romanas J. Dobilas
„„."J
$k7J$
kate maža dali regulariai ir ] trum
dgl kumštininkų, kas norės
Šiandien dar jo nemačiau,
pą laika jus esate savininkas daik
D R . H U M P H R E Y S ' 38 Winavą Literatūros ir Dailės lapai pirma knyga
galės kumščiupties- Parinkti Buvau fiuėjęs į jo kambarėlį
to kurio norėjote.
Vilkolakip leidinis 1920 m
t . . . . . . . . g$e.
kumštininkai del programo yi' bet neradau. Matyt išėjęs para smarkiausieji Laekau anna slvaikšcioti.
t
39 Sunkiaisiais Laikais (iš Mano atsiminomų) A.
Skirtumas yra jūsų $100 aukso boĮš lįetnvių svietiškių POLu^erne apsk. Yra pranešta,
RuceviėUus
• , , . . |j§.
nas yra vertas 100 centu ant do
¥9 f , , . . . , , ,
kad net iš Illinois atvyks ke- draug vyksta: Dr. K. Drauge
lerio kada yra apmokėtas o i metus
40 Kauno, Albumas nori yinoti, gražuma miasto, gauk
li smarkus kumštininkai.
, lis,. M. Rozanskis, Jonas Sinuždirba jums $6.00. Oalite gaut bo
šita ajbuma, o žinosi Kauna kaip ant delnos, visu
nus pdbrendančius - pripuolančius
Po pietų, iki pat užbaigai, kųs, Ąnt. Bnčias ir Petras Ga
per šę§is mėnesius arba Šešis memiestą
,
7fc.
bus šokiai; lietuviški ir ame- siunas.
f
tus-ši banką turi bonus kurie priDVASIŠKO TtntINIO, KNYGOS.
brenda skirtingame laike.
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DIDELIS IŠPARDAVIMAS KNYGŲ

SCRANTON, PA.

CHICAGO HEIGHTS, ILL,

—

1

, .,

. .

,—, , -

i» Mimi.,į i i į i . i,4

>

LENGVtŲ MOKESČIŲ PLENAS
BONU PIRKĖJAMS

Lietuvos Kariuomenes Karininku Laikraštis

" K A R D Ą S"
Pradėjo eiti š. m. sausio 15 d.; eina du kart pei* mė
nesį 16 pusi. Laikraštis svarsto kariuomenes^ krašto
gynimo, karo mokslo ir karo meno klausimus. Laikraš
čiui rupi tirt{ sayo krašto apsaugos ir jou resursų klau
simus, -stiprinti tarp kariuomenės ir visuomenes dva
sios vienybę ir aiškinti visuomenės vaidmenį krašto gynįino darbe. Bedama žinių iš mūsų ir kitų valstybių
karuomenių gyvenimo.

Ši banką yru atdarą
tfubatoj per 'visą die
na nuo 9 vąl. rpte iki
V Vf t',; fįęr&ioj nuo 0
vai ryte iki 3 vai. p.
p. ir nuo 6 vki 8 v+ p*
Kifks dienas nuo 9 v.
- ryte iki 3 v. p. p.

"KARDE" bendradarbiauja tikrosios ir atsargos
taruybos karininkai ir kiti tautos ir visuomenės veikėiai.
"KARD4" leidžia Ka»ro Mokslo Draugija, atsa
komasis redaktorius majorą* K. SKUČAS.
Prenumerata: metams - 4 dol. 80 et., pusmečiui Z dol. 50 et. mrnesiui -- 45 et.
Adresas: Kaųrfas, Vyriausias stabas.

43 Apie Kristaus Sekimo, Šv. Tomo iš Kenipio . . , , t . $L20

PURITAH

44 Sveika Karalienė, Vertė J. B.
, f , 7&.
45 ŠvenS. Sakramento Adoracijos Vadovėlis
$?.
46 Apie Katalikų Tikybos Tikrybę Parafie M. M. T. . . &c.

.'

i,'

Duoda geriausiu*

Rezultatus

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK
i 11 c
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M YOU KN0W W H Y - - W e Wooder At U K Vast Nunber of Automobile itotents?

3

Boimiškas Apy
niu ~ pąskaairites
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MALT I
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Klauskite JŪSŲ
Urosernmko
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C H I C A C P
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Visi su- "
tinka kad

41 Gyvenimas šventųjų, surašita del kiekvienos dieno
I>er visus metus, Juoaapo Zavadskio Viininja, STSžiais apdarais kaina
,f
, . . • « » , . . , , . VMfi
42 Naujasis Testamentas Mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus, gerais apdarais
'.
§y$

•

Konservatyviai real estate kivestmentai - kurie yra pamatai turto
yra pastekami visiems dabar, šian
dien.

m*

orm IM tkit m By Frank Leef

=5

47 Tegul bus pagarbintas, Švąnč. Sąjqrawaitt(i Adof, ^ C .
48 Gyvenimas $v. Stanislovo K«»tka Vertė M, M. t ffc.
49 Legendos ir Pasakojimas Apie Kūdikėli Jf?ų VęrtJ
Kun. V. Kulikauskas
,
• * , , . . • , $0e.
50
51
52
53
54
55
56
07

Apc%os Ivatalįkų Bažnyčios Parašė J. G&mti* . . . . Wc.
Sv. Jonas Berchmans ir Šv. Ignacas Loyoją Į knyga §»1c.
Kvangelio skaitomos Vješp. dienomis ir Sventad. IUK)
DieVo Karalystė Jumyse yra veitp Kun. F. J^ , , , , , . į0<$
Dvasiškoji iškalba, kun. }>-ro K. Jaunia^i # f f
2Sc.
Katalikų Tikyba sulig Apąąt. pud. Hm* 1P?« l W į n 75c.
Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas vert£ ICųn, V. IC. 90f,
Šv. Pranciškaus %lezįeeįo Dva^įa I ir U tojaaa . , IQa,
P. S. Perkantį ^mažiau kaip uį penkių ifcfel***, ėw4**
me 25% nuewintį, tai yra ?m* viena JMftriąyn, §6*, aųjęl,
džiame, išėmus &v. Gyvenimą.
Reikalaukit tuojaus:

DRAUGAS
2334 SO, PAKUiY AVg.

CHICAGO.
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Antradienis, Birž. 30, 1925
i

jo rinktis pavieniai, potuni
NUŠOVĘS UŽPUOLIKĄ
su automobiliais, aut galo
didžiulis trokas atvežė mokyArener gntvfcje, ties 52 gat.,
PARDAVIMUI medinis 3
X Šv. Antano bažnyčios &** vaikus ir jų tėvus, bežin- Chriat Gust iš Argo nušovė
kertinio akmens pašventinimo p » t nipOdė visas Jeffersono Joseph Trysnn,' 2 5 5 - ^ e s t 24 flatų namas. Pirmame flate
yra 5 kambariia, 2 rame 8
^kilmes, i vykusios
praeita Į l*"M- *>*«» buvo labai j-raGust policijai aiškina, kad kamb. ir 3-čiame 3 kambariai
gekmadioni, puikiai pasisekė, ži, kad retas knris galėjo
Dalyvavo daugybė žmonių ir rimtai sėdėti ramiai, visi, fryzna su kitu vyru jį gat Elektros šviesos, gesas ir visi
skaitlingas dvasiškijos būrys. M*P DitVs maišėse žaidė, so- vėje užpjuolė apiplėšimo tiks įtaisymai. Namas randasi Ci
cero arti lietuvių bažnyčios.
Įspūdingą pamokslą p a s a k o j o , žodžiu, visi džiaugėsi at lais. Tas kitas į b ė g ę s .
Raudos neša $110 į mSnesj.
Policija veda tardymus.
kun. K. Bičkauskas, Indiana'vadavo ant parapijos 20 meKaina $8,700.00.
Harbor klebonas. Aukų stato- *V jubilėjinio išvažiavimo, W
Atsišaukite
majai bažnyčiai surinkta ne-'tyram ore gražiai praleido
"DKAVOO" Ofisą
maža.
j laika. Malonu darėsi matant
2334 So. Oakley Avenue
X Sv. Kryžiaus parapijos tokį didelį, gražų būrelį su
piknikas, sekmadienį 28 birž. sirinkusių drauge, mažus diAPLEIDŽIU MIESTĄ.
labai gerai pavyko. Svieto g e l i u s ir senesnius parapijoTuri but parduotas greitai
prisirinko minių minios. TU ^ a s .
gražius 5 kambarių mūrinis
klmasi, pelno bnsi^ daug.
I Tolesniai sekė programas,
CThieagos palte (federalis bungalow arti Marąuette MaX "Base ball" tymų rung-, Pirmesnia bWo lenktynės vy. butas) randasi žemiaus saky
nor, Parduosu pigiai. Mat} ki
tynės praeitą sekmadienį da-irų. Pirmą dovan. laimėjo P». tiems lietuviams prisiųsti-lai?
tę savininką.
įrl šitokių rezultatų. Cicero Nausėda. Kitų neteko tėmyti, ^
^ d d klaiding0j adreso
6008 S. Whrpple SUeet
supliekė garsiuosius aituonio- nes buvo labai daug lenkti- n e p r i s t a t y t l j mmm. T l l 0 s l a i

NAMAI - ŽEMĖ

2iniu-2iiK!les.
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NAMAI - ŽEMĖ
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LĮima gauti nuėjus asGeneral Deiivery
skyrių prie langelio, ant knrio padėtag paraSas;-ADYKR
TISED. Prašant laiško, rei
kia padtfoli pavarde, kaip ; ant
laiško parašyta ir' numeri.
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NAMAI - ŽEMĖ
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REAL ESTATE

•»•'" »

Lietuviams Laiškai
Chicajos Pastoje

<**

' •

*

G. P. SUROMSKIO BAR-i KAM MOKĖT RANDOS

C. P, SUROMSKIS CO,

GENAI PARDAVIMUI
ARBA MAINYMUI

KUOMET LENGVA ISH3YU
SAVĄ NAMĄ
j

BRIDGEPORTE

LOTAI.

12 flatų ir 2 storai' mūrinis
namas, jmoket $5,000 kitus
kaip renda. Randasi ant Halsted St.
4 pagyvenimų mūrinis na
mas, kaina $6,500.
2 pagyvenimų po 4 kamba
rius, kaina $2,800, įmoket
$500.00.
2 pagyvenimų, storas 6 kam
bariai ant viršaus, kaina $6,500, įmokėt $2,000. Randasi
ant Halsted St.
SOUTH SIDE.

Perkam,
perduodam
tr
mainom
oamus, farmaa
taipgi
ir
Tisoklus
blcnlua Dar.
ba atliekam
greitai.
pi
giai ir garai
Kreipkltea:

Pamatykite mus del bargenų

MARQUETTE PARKE

!

27x125 ant £ 9 St., $900.
37y2xi2.rj ant Artesiau $1,500
3352 So. Halsted Str.
60x125 ant Campbell $2,200,
30x125 ant Maplewood $1,000 TeL Boulevard 9641
50x125 ant Fairfield $1,500
Lotas ant Washtenaw $(K)0
Lotas ant Fairfield $550 "
25x110 ant Western netoli
70 St., $3,800. Cash $2,050 PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
VISADOS KREIPKITfiS.
58x12^ Kampas California NYTI
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.
Ave. prie pat parko $5,800

NORĖDAMI

BRIGHTON PARKE

TIKRAS BARBENĄS

107x125 Kampas Westorn ir
8 flatų naujas marinis na
45th*"$10,000.
mas, visi vėliausios mados \
Pardavimui ka tik u ž h ^ ^ M^ M^ ^ k ė t $ 9 0 0 0
^
45x109 ant 47th kampas ar
Pullman tiekiai be jokių pa-j kviepavę^ norėjo gardžiai ir
tas nauja 5 kambariu mūrinis •« fj" ** •***«««• V w, v v v ,
«
ti Kedzie $4,500^
.^priešinimu pasidavė North ( daug valgyti. Tik ant neiaiS m » S o w knSTrMidaai 1003 ; ^ P «n<k- Randasi ant 65 ir 150x120 ant 55th Place ke»ij
B09 H. 351h St. Chicafl)
So. 48th Ct., Cicero. Galima' Justine St.
Sidei.
Įmes buvo
biskėli
stoka
blokai
nuo
Kedzies
$2,000
TeL Toulevard 0611 ir 0774
tuojaus uiimt šį narna. Visi! 8 flatai ir storas, kampinis
X &•. Kazimiero Seserys: valgių, priežastis, kad atri
50x125 ant 47^h arti Sprin^- PADAROM PIRKIMO IR PARvėliausios mados įtaisymai a- i namas, štimu apšildomas, \DAVIMO RASTUS.
žuolo užbaiKimai, kajltu van- n ^ Į ^ $^000, kitus kaip renjau suvažiavo i š misijų į mo- lanke labai daug svečių, rentieH Ave. $1,200.
_*aselntiingai siunčiam pinigas Ir
deniu apšildomas, ledaunė,
Parduodam Laivakorte*.
502 Adomaicini Zidorian
75x125 ant 39 arti Archer
tiniškus namus ir pradeda sa- gėjai visai nesitikėjo tiek
(ice baksis) įėjimas į beismen- da, Randasi ant 50 netoli Ra
Ave. $1,500.
504 Balanda iStove
vo lavinimo kursus. Tarp kitų daug sulaukti ir šeimininkės
ta ir pastoge vidui namo. Lo tine Ave.
NAUDOKITĖS
4 pagyvenimų naujas mūri
512 Brazauskas Dorainink. tas 30x125 pėdų. Kaina tik
prelegentų pakviestas kun. J. nepagamino tūkstančiai užParduosu lengvais mo nis namas, visi vėliausios ma
NAMAI.
514 Btidrieviciai Julijonai $8,600.
Vaitkeviėius, kuris dėstys mo kandžių, bet tik keliems šim
PROGA
kėjimais. Atdara del peržiūrė dos įtaisymai, štimu apšildo
516 Catelui Julijonui
jimo Subatoi ir Nedėlioj nuo
tams. Svečiai turės atleisti
ralę teologijos dalį.
Dabar yra geriausias lai
mas, įmoket $3,000 kitus kaip
MARQUETTE
PARK
9
vaL
ryte
iki
4
vai.
po
pietų.
524 Je*ieikis J
kas pirkti namą arba lotą.
X Šiemet kazimierietės se šeimininkėms už tai.
NEPAMIRŠKITE kad kaina renda. Randasi Burnside ant
2 flatų naujas muro namas Turime didelį pasirinkimą
52G Gudauskas Jerge
Buvo ir damų. šv, Mykolo
tik $8,600.
serys susilaukė gražių naujų
D6 ir Forrest Ave.
geriausių bargenių, visoj
JOHN O. SYKORA
532 Janįelionis J
2 flatų mūrinis namas, po 6 prie Vienuolyno po 5 kamb. Cbicagoj.
kandidačių būrelio. Naujai sto parapijos choras padainavo
Siunčiame pi
2410
So.
52nd
Avenue
nigus
Lietuvon
ir į kitas
vand.
apšildomas.
Viskas
įkambarius, sn visais įtaisy
3.'56 Jautas Anton
jusiu skaičius siekia jau 15. lietuviškų, tautišku dainelių,
Tel. Cicero 8154
mais kaina $11,200, įmoket rengta moderniškai $14.500. Šalis ir parduodam laiva :<
—•537 Karsanskas J a s
Tikimasi dar daugiau susi vadovaujant p. J. Brazaičiui
kortes ant visų linijų. E g
$2,500, Randasi ant 56 tos ir dali įmokėti, likusius kaip saminoiame
abstraktus, oaDainos pavyko puikiai. Sve
547 Matkevicius Mike
laukti.
Morgan St.
rome doviemaštis ir viso-J
renda. i
čiai apsupę dainininkus ra
553 Franskenei Barborai
t. •
kes legnles popieras. ApPardavimui
b
u
f
e
r
į
Ir
grocern^
MI
PRIE
VIENUOLYNO
miai klausėsi skambančių daiKLAID. ATITAISYMAS.
draudŽiam namus, rakanf>>l Putlamag Jonar
namu. Blsnls labai iferits Jn^Aa virš
6
kamb.
muro
bungalow,
dtis^ ir automobilius nuo vi$1.000 >- luivuitf. ljnėm maAiMtfi ir vi
neliy.
Išvažiavimas
5 kambarių naujas mūrinis
si moderniški )taisymai. T>idolo krau
sun parlor, glazed porciais, 2 sokij nelaimų. Visais re}Praeito šeštadienio "Drau- puikiausia
pavyko
visah'į'HUiut
tuve ir 3 flatai po 4 kambarius, l'ai- bnnga!ow, furnace ajtfjyĮdąmas,
jcalais IrreipkitSs pss
karu garad^ium. Netoli 64
dttosu u* spccialf b u r a n o
kaina. kaina 17300, į m i k * $2,000.
61
įf \'\ žinioj iš Cicero, UL, į- žvilgsniais ir knrie atvažiavo i* - ***** *»**'
Atsiftaukitr.
2 pagyvenimų naujas mūri ant Ro<*kwe1I, kieto medžio
vyko klaidelė. Kalbant apie į Jeffersonų grįžo linksmi iri
PRAMif N f i R W f t l l
nis namas 6-6 kambariai kar užbaigimai, visi moderniški į3311 So Halsted Street
pirmus šv. Antano parapijos sveiki, praleidę . dieną tyram s
UŽLAIKAU GELEŽINIU
štn vandeniu apšildomas, mū taisymai.
$8,600.
Įmokėti
Telefonas Yards 6061
S Maliatojimo Ir Popertaiojlmo
organizatorius yra paminėta ore. Daugiau tokių išvažiavi
DAIKTŲ:
rinis
garadžius.
įmoket
$3,500.
KONTRAKTORIUS
$3,600 arba mažiau.
Chieago, HL
A. Mileno, vietoj A. Miliūnas, mų.
K. P. A.
Randasi
ant
62
ir
Richmond
Malevtj
ir
kttų
MAiaiingų
daiktų
Darbas garantuotas. Prieinamoa|
Notary Public
prie namų. ' Gerinusios malevoa
kainos, šaukite vakarais.
Street.
U* iemlausiaa kalnas.
Kviečiu
3 storai ant Western Ave.
jos luumus
na-, _^„ -i.
j- ,
4 flatų naujas
mūrinis na
BRIGHTON PARK
= 281S W. Bmay Ave.
Cliksųpo.
TOWN OF LAKE.
vietinius lietuvius atsilankyti, o a i
2
6
0
0
0
C
suteiksiu
teisingų
patarnavimą.
mas po 4 ir 5 kambarius, į- * ? - a s h » « « •
fnmuiniiiuiiiiiiNiiiitiiiiHi
(VAIRUS KONTRAKTORIAI
mokėt
$7,000.
Randasi
ant
62
Pas
mus
town
of
lakietės
A. L. R, K. Moterų Sąjun
BRIGHTON PARK
Telefonas Cmaml Sint
ir
Maplev/ood
Ave.
moters
yra
įvykęs
paprotys
gos 20-tos kuopos mėnesinis
,,
47 arti California, didelis TeL Prospect OiOC
susirinkimas ivvks trečiadie- rengti "surprise pa^tie.s at-Į BUTKUS UNDERTAKTNO
2805 West 63rd Str.
BRIGHTON PARK
storas ir 5 kambariai, 2 karu
si^yinėjusioms
veikime,
ar;
Co.,
{ne.
nio vakare, liepos 1 d.
P. B. Hadley. Licensed
2 pagyvenimų naujas mū garadžius, $6,500. Cash $1,500.
Visos narės prašomos būti šiaip už įžymių pasidarbavimą
(Šiluma)
Storas,
3
kamb.
prje
Storo
rinis
namas
po
6
kambarius,
Gani
ir
karštu vandeni* .
•
:
nai susirinkti, nes turime ga draugioms.
710 W. 18 St., Ohicago, UI.
su visais įtaisymais, kaina ir 6 kamb. ant antro aug&to
JOKN V. THOMPSON
Andai Sąjungietes ir šiaip
Viskas kas reikalinga prie pa1
lutinai aptarti musij šeimininį
$13,500
įmoket
$3,000.
6347
So. WESTERN AVE3JCE J
g:rabu. Teisingos kainos. Geriau
ant Archer, netoli California,
pavienes
moters,
tokį
"sursias patarnavimaa. Važiuojamo • Į
išvažiavimų, kuris įvyks se
RE CO.
2 pagyvenimų namas po 4 naujas namas. $17,500. Ma
toUmesnėa vietas ui ta pačią kai
prisi*
party
'
surengė
p-niai
kambarius, su visais įtaisy ža dali įmokėti.
kantį sekmadienį, liepos 5 d.
J9m*m i
na. Leiskite muins pagelbėti jums
Walter Oregorowicz
Tel. Republks 4557
mais, aukštas beismentas, ir
Broliai Sav.
Kurios norėsite daugiaus ti- Bartkienei, kuri p i n a i yra nuliūdimo valandoj*. ,
Jžlaikom ^laliavą, Aliejų* pastoge, randasi ant 4015 So.
i > -•
-v'v ,. pasitarnavusi savo draugėms —2612 VtVt 47tk Streei
2 flatai, po & kambariu ir
Ave.
Įmoket
Stiklą,
Automobile Sup- Maplewood
ir
Sąjungietems.
ketų
šiam
išvažiavimui,
gale\
.
.
.
GEIfERAL CX>WTRACTOB
si te gauti šiame susirinkime.
10 karu garadžius, lotas 50x
pliec, Reukmenių, Plumbe- $1,500.
AND n i l L D E R
Eaike
užkandžių
sakyta
kai
Valdyba.
riškiij daiktu, Fopierą ir tt.
Cliicaco.
125, puiki vieta pieninyčiai 7026 8. Arterfaa Are.
6
kambarių
bungalow,
fur
Carpenter
Kontraktoriai.
jbetes
ir
reikšta
p-niai
Bartkie—
Pristatom į visaĮ? dalis mies nace apšildomas, lotas prie arba bile biznui. $19,000. įmo
:nt-i
nemaža
širdingu;
linkėjiWKST SEDE.
to. Med&o darfius atliekam šalies, kaina $6,500. įmoket kėti $6?000.
_ ggg» • < <? w • 6Aaat,t *a&&MMm
teikta <lovanelc
f l o o r ..Taipgi reikalinga v*okhj darbi kuogeriausia. Taipgi den- \ $2,CO0. Randasi ant 43 ir Molabdaringos Sc-gos 7 k p j f * *
T "
•Tel. Yard« 6062
F.
ninku del .<ermėgu. bfuslocų ir kel
čem
stojrus.
tal
Buvo žakta
uoktasi
sart.
susirinldmas ivvks trečiadie-: "P"' J
- nių šapų ir "busnelmen."
Stora ir 2 flatai po G kamb. " A. K A I R I S
Ateikite
anksti
gausite
pastovu
1901
WEST
47TH
STREET
'}
• Murino h* bodarojimo
L
ny, liepos 1 d., 7 vai. vakare,; ^ n e k l , , M u o t a - ž o d i i u - v a k a r a s darbą.
kampinis
muro
namas,
parsi
Tel. Lafayette 4139
•
šie namai gali but maino
GENERALIS
raleista labai linksn,ai
liarapijog svetainėj, š i s 8 ū s i - ; P
duoda
su
visu
bucernes
bizniu,
l
— » mi ant didesnių ar mažesnių
riL-kimas yra pusmetinis, todėl
©pon.
2
karu
muro
garadžius.
Na
»
namų, bile kokių biznių lotų,
l
"
At&Uniikjkite
pas maoe duosit^
daug svarbaus yra aptarti.
AMTRl MOltGE^I AI
arba farmų. Turim daug ki rnai arti Western Ave. $26,000
Suteikiami
ant
*% palūkanų.
Visi labdariai atj slankykite.
9311 South Halsted Street
įmokėti $9,000.
______
Suiungtaa su
3
Taipgi perkame Trečius Jd o raičius tokių bargenų ir mainę ku
CSiloaco, m.
l'MTKD
GAHKENT
WOBKERS
Valdyba.
( r kontraktus.
Home
*
OF AMKRICA
rios negalime patilpinti.
rNTERHATIONAL rNVESTMENT
»47 West Jaekson Blvd. Oiieago. UI.
Turime dideli rinkini bar 8356 lxwre Avenue
*
—
CORPORATIOIT
> 3*04 Sotith Kedzie A v e ,
PRANEŠIMAS.
Taipgi kas turit kokias genų mūsų rastine, norėdami
Lafayette «7M
LAURYNAS S. AŽUKAS
į | •* •' m m tm m » > » i » ' « < i įfM » — w m m m
pirkti, parduoti arba mainyti B » « m m ~ < Canal 0610
nors
nuosavybės,
ukjės
arba
•
mirė birželio 22 d. 1925 m.
$
Kat. Federacijos 12 skyr.
Seat tie. Wasttington. 19 mei«
namus Lietuvoj, Lenkijoj, Ru pirmiau matykite mus ir suži
PLUMBING
Simpatiškas
Mandagus
amžiaus. Gink* Chleauoje.
nokite
mūsų
pasiūlymus.
mėnesinis susirinkimas ivyks
Gerteuftiaa plumeris. darbą at
sijoj, arba kituose šalyse mel
Paliko dkleUsune nuliūdime
Kišensiuviai,
Geresnis Ir Pigesnis Už
lieku
teral Ir sąlluttkal.
Broli Jnozapą Azukf> tr du pus
&į vakarą, 7:30 vai. vak. Šv.
Strysruoto.iai,
džiame
priduoti
į
mūsų
ofisą.
TBOMA8
ttlGGniS
Kitų Patarnavimas
broliu Joną ir Juoaapa.
Pabaigėiai.
ISIS
So.
Oakley
Ava.
(%toaga
Antano par. mokyklos 8 kamb.
Kūnas bus pai^abentas f
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki
Perauretojai ir tt.
Chieago Itarninke birželio 3A
Susirinkimas yra labai svar
8 vakare, Nedelioms nuo 9 ryd., 7 vai. ryte ir* bus pašarvo
Taipgi visoki darbininkai
tas
2301
Vubuni
Ave.
bus visų draugijų; atstovai-ės.
del truslotii, kelnių. Karpy
PAGRABŲ VEDĖJAI
v to iki 3 po pietų.
REAL E S T A T E BROKERS
Latdotmės j vyks Seredoj Uctojai
ir
"bushelmen."
Ateiki
MaJonesite laiku susirinkti.
pos ! d., Iš narai; 8 vai. bus
Kreįpkities;
Didysis Ofisas:
te
anksti
ir
gausits
pastovius
atlydėtas į ftv. Jurgio bažnyebį.
4650 S. W E S T E E N A V E .
L. Kreksdiunas, rast.
kurtoj (vyks gedulinfTOs pamal
4605-07
S.
HERBOTAGE
darbus.
dos už velionio siela.
Tel. Lafayette 1914
Malavojjme, dskarooiame,
*
AVENUE
P o pamaldų bus nulydėtas Į
NORTH SIDE.
kalsimuojame ir popierooSv. Kazimiero kapines. Nuošir
H džiai
Tel.
Yards
1741
ir
4040
Atdara Vakarais iki 9 h* šven jame namus
kviečiame visus gimines,
Padsromp
draugus ir pažįstamus dalyvau
SKYRIUS
3352 SO. HALSTED tadieniais nuo 9 ryto iki 3 p. p. dirrba «r«jtai ir pigiai
ti šiose laidotuvėse.
Puikiai pavyko išvažiavi
4447 S a PaJrfielcl Avenue
Užlaikome maliavų, popie
Nuliūdę: Brolis Juozapas
• n j u n g t a s su
J
1
TeL
Lafayette
0727
Ir Pusbroliai.
mas, kurį surengė Katalikų
it
REIKALAUJAME A G E N T Ų TŪ ir stiklo ir t t
xi*_mp
GAUCENT
SKYRIUS
laidotuvėms patarnauja graST.
CHICAGO Fyrų afr Moterų - Matykite 8140 SO HALSTED ST.
W O M S S of AMERICA
Federacija, birželio 21 d. Apie
bor.jfc 8. P. MaieBca. Telefoną*
4*04 West l4th Str., Cicero
Prea. Rammodanti
847 w « * Jadcson Blvd.
Yards H M .
Tel.
Cicero
WH
/
OUeafo, d TeL Yardt 7 2 8 2 '
John J. Lipski.
TaL Boulevard 9641
antr$ valandą po pietų pradeChieago, DL

1
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BRIGHTON PAK

•

i »••

V. M. STULPINAS & CO

l | * * « ^ 4 M M M

J. J. YANAS

HEATING

JOHN G, MEZLAISKIS

REIKALINGA KIRPĖJAI
UNIJOS ŠAPOS SĄLYGOS

t

INTERNATIONAL
TAILORrNG CO.

A.

CONTRACTORISI
u^.

REIKALINGA SIUVĖJAI
UNIJOS ŠAPOS SĄLYGOS

JOHN J. LIPSKI & CO,

E U 0E1K i A I

INTERNATIONAL
TAILORING CO.

i

0. P. SUROMSKIS & 00.

BRID6EP0RT PAINTIN6]
& HARDWARE CO.

