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"Draugas" tebunit Makvie-

K»d tarp mus, katalikų, butu <la
daugiau vienybės, meilės ir susipra
timo. Ir kad daugiau galėtumą r
dirbti naudingų darbų naudokimės
l'atalikiika spauda ir ją platinki
me

nain lietuviui Katalikui Amo
. nkoje jo gyvenimo draugas!
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Japonas Kunigas
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Steigs Religinę
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Pramatoflia Angliii CHICAGOJE

Nepaprastas T l l

Pramonėje Kova

Anglijos Parlamente

Francijos Kabinetas Nusprend<

Atmokėti Amerikai Skolas

VANDENS SAIKR0DŽIU
KLAUSIMAI.

PARYŽIUS, liepos 2. — Valstybių ambasadoriui tU ' ] • Francijos ministerių kabino- riek, gi i'rancuzų komisija AChicago miesto taryba koltas pagaliaus išsprendė, kad ( merikon bus pasiųsta į dvi
nieko
jnevėikia
vandeus
įkas
,
Francija turi mokėti karo ar tris savaites.
saikroclžh.i k'ausimu. Miesto
s!:olas S. Valstvbcms.
Kiek žinoma, Francija gal
valdyba p a g a u t o ordinansui į V^'wnių
vikrių l l l i l l i B t e r f B ; prašys skoloms moratoriumo,
projektą, bet j , s nepatinka t a ! R H a n d k a b i n e l u i p a y k a i t 6 g u g ^
^
nemėging tvirtin^
rvbos finansiniam komitetui. t a t y l a n o t ą > k u r i ^ . ^ hm UQ]U
atmoWjimaf
prigu,^
Aną dicnn komiteto nariai vi
pasiųsta S. Valstybėmis. Noto'nuo traneuzų iniansinės pade
saip projekte kamantinėjo ir j - pareiškiama, jog francija itįes.

NEW YORK, liepos 2. —
^Dideli kriziat pramatouu ang
LONDONAS, liepos 2. — . tiek aptilo, atstovas Lanšbu- lių pfamauėįe kaip AmerikoMARYKNOLL, N. V. — Užvakar Anglijos parlamento I ry toliaus denuncijavo dide
je, taip A i r i j o j e .
Naujai įšventintas į kunigus ' s u k e l t a s ^ p a p r a s t a s
ttinkš- les išmokamas sumas karališ
Amerikoje anglių kasyklų
-japonas, Tėvas įTotsuka, p a s - ' , ^ k l l o m e t atstovė Lady kos- šeimynos nariams;.
operatoriai darbuojasi darbi
taromis dienomis iš Komos ! A s t 0 r ^ . l u , 5 i a n d i e i l j n e k a r a .
"•Jei karalius miršta, liku ninkams sumažinti užmokesgryžo į Tokyo, Japonijon. Ki- l i a u s ^ i m y n o s n a r i u pensiosiai našlei mokama per me nius ir sugriauti unijas.
tuomet jis n mokinosi Maristų l i a v i m o s į s t e m ą .
f
Anglijoje gi darbininkai pa
Brolių m o k y t o j "Morning j D a r b o p a r t i j o a n a r y S ) a t s t 0 tus 350,00.0 dol. pensijos."
;iu
' * v * d u nepadaryta,
pripažįsta karo skolas ir vi-, ft*\ pirmukart Francijos
lšnaujo sukė'ė triukšmą di- informuoti, kad jie sutiktų fj°'
/Star," m. CTokyo. Tai pirmu
i^ ^^«Lr«i.i--»> 4i
*
vas Lansbury, karčiais žo- , d ž i u m o j e k o n s e r v a t i g t a i .
Vi dirbti ilgesnes valandas die z Proj<'ktas grąžintas miesto i <,„_ T.;)noi nfnmU e
Bas
lin
tinis šios mokvklos mokinvs džiais pradėjo dennncijuot. j s a g d e ^ y g J 8 s p a r n a s p a k i , 0 noje už mažesnę užmokesnį, / , , , .
' ...
.l
P ai atmokės, ir jog valdžia formaliai pripažįsta.
įsišventus i kunigus.
Lady Astor už jos palanku* prioš Lnuslniry.
kitaip gi kasyklos busią uždą valdybai nurodymais ,ų pertai Francijos valdžia siunčia Wa- karo skolas ir žada jas visas
syti. Tuo tarpu miesto tary- , i ) i n ^ o n a l l k o m i s i j a ( kuri į g a j p i I n a i a t m o k ė t i .
*Tėvas Totsuka džiaugsmin irų karališkos šeimynos na
| rytos.
Kalbama, kad su frai«uaj
ba rengiasi į vasaros atoato- J i o t a v e s t i d t l r y b a g i r J ) a t v a r
gai sutiktas gryžus jam i sa riams pensijų klausinio.
Tečiaus tas toliaus išrodė,
Kaip vienur, taip kitur ąn- ^ a s #
deles-acija kartu \Vashingtokyti skolų atmokėjimą.
vo " A l m a Mato r . "
kad
vienam
princui
mokama
Atstovas Lansbury t a r p ki
glekasiai stipriaį susiorgani
Išgalvojo politikieriai nau- I Kabinetas Bot, patvirtino, nan yvks ir beljri, komisija,
125,000
dol.
per
metus.
Valit
ko
sakė.
rodydamas
pirštu
į
Pirm įstosiant seminarijon
zavę ir jie įspėja t>endroves jus v s a m pulkui žmonių d i * ! įfa
nmtyt(
a r t i m i a u s i o . | k u r J 0 K 'pTMėky
hus
b(]vusjs
jos
ir
Yorko
princams
per
jis buvo gydytoju. Jaunas bu į Lady A s t o n
neskriausti ir nespausti dar bus remdamies neva karo de- m i g dienomis hus įduota Suv. preniieraj Theunis.
damas jis mokinosi Maristų
" J i visuomet yra mąnda- įmetus mokama po 75,000 dpi., bininkų. Beit jei bendrovės no partanictnto " į s a k y m a i s " del
sanitarinio perkaso. Ir, kaip
Brolių mokykloj. CTuomet jis gus kipšas, neapkenčiau nusi- gi kuomet jie susituoktų, po rės kovos, tai jos sulauks.
OSLO, Norvegija, biri 30.
matosi, jie atsieks savo tik GALI KILTI NESMAGUMAI
buvo dar pagonas. Su kftais dėjimų. J i visuomet rūpinasi 50,000 <Jol. kiekvienam butų
!— Mirė buvusis premieras
slą, nors didžiuma gyventojų
LONDONAS,
liepos
2.
—
pagoniukais vaikais jis ne kar kieno-nors doriniu gerbūviu. pridėta.
JAPONAI NEREIŠKIA SIMChristioni Michelsen. Jis buvo
..
tam priešįnasi.
"
J
ų
s
visuomet
tvirtinsite,
World Prorjbition Federatij žiemos laiku mokyk'os kie- Kuomet aš ją fnatau tupčioPAJTJOS.
(Norvegijos premieru 1905 me
t i o n " jmtaria S. Valstybė.ns,
me niOtė sniego gniabštus j jaučia. aplink kitu kreses, vi- kad tos " l e i d ę s " ir "džen—
MĖGINO 'SUf !DEGINTL kad jos pertraukta su Brita tais, kuomet tarpe Norvegi
&v. Juozapo stovylėlę, gale suomet jaučiuos norįs jai pa- tclmonai" sunkiai dirba, bet
TOICYO, liepos 2. — " T h e
jos ir Švedijos unija plyšo.
nija santykius, jei pastaroji
sakyti, jei ji prisiartintų prie W visuomet užginsite, M f f i i e i r i c O H i k a t i o n " japonų
kicmo stovinčia.
Zmogžudis AValter (Krau- nesudraus savo degtinės šmu
Šiandie jis mieste Tokyo ir manęs, "Kik šalin ir dirstelk vargšas darbininkas turėtu draugija buvo sušaukusi tai
ANT RKNDOS 4 kambariai
ser (jaug
sunkiai
dirbti,"
pažymėjo
" * « « * # * " keliag (4 |ninkŲ,
šmugeiiiuojancių pi^ųs su ges u ir su e'ektra
tirngą reikšti A\m<M-ikai šimpa "
Japonijoj paties pagriindus di į veidrodį ir žiūrėk ar pamn(: ok a skp iea
H drebėjimo'ir
°
P
^
kalėjimo.
J svaigalus ^sausojon" Ameri- apšviečiama.
tijos del žemės
drebėjimu
ėftlm religinei japonu draugi- *vsi ką Jiors blogesnį už tą, I>ansbury.
Atsišaukite šiuo adresu:
f dešiniųjų triukšmą kairie >Santa Barbara miesto išrrio-I N ( l s o n a i J i s kalėjime nužu- b , n .
jai. Ir jis turi daug'vilties ir k 3 ten matai — . "
938 31 Pi. Cikago, UI.
t*į^J:ad su tos draugijom j«>| Tolesni atstovo
lansbury ji atsakė triukšmu ir JJ«rįa;kui policija jo kameroj ra/Jo
TIKRA? DESPERATAS, < - *
golba galės daug japoff} at- 'žodžiai % pranyko I^ady Astor mento Turhuosė* kilo t i e S f r
Japonai nenori pamigti S. [&& I ) j b a r t a r t ^ ) a t *******
'Wfki
katalikų tikėjimiin.
šalininku sukeltam triukšme, chaosas.
N&OTTOKK, liepos 2. ,n< ,no
^
susideginti padegęs 'HsiTry
^ ^ ^
^
Tos njšies triukšmai labai Valstybįų imigracinio įstaty- |
Uh7(^
kuomet jie ėmė kolioti kalbna
Birželio o kitas japonas
Vakarykščios dienos.
kameroj matrasą.
[ Williamlmrg tilto, iš 175 pėn t ai pasitaiko Anglijos par- mo.
tį atstovą.
Tėvas I\\ashita, jšventintas
Lietuvos 100 litų
$10.00
j (ierokai jis apsvilo,
B e t ' 4 u a u k ,štumos, šoko upėn, IšKuoįr.'et triukšmas
šiek- i lamente.
kunigus šv. Marko katedroj,
Anglijos 1 sv. sterl.
4.86
GAAL BUS GUBERNAT0- I gaisras užgesintas ir Krauser i m t a s ( J a r ^ ^ Į ^ g r o i t a J
Francijos 100 frankų 4
Venecijoj.
:šiandie randasi jau griežtoj n i i r o X\&s&aky
i RIUM.
Belgijos 100 frankų
4.56
f.vsvas Twashita v ra Įžymaus;
'
jprmžiuroj.
\
_ ^ ' , ,
t ,
Italijos 100 lirų
3.56
japono
bankininko
sunūs.
\VASHIN(iTON, liepos 2. ' I « « r jis gauna peilius, deg
H a r r y KiVnchis, 2"?40 FuK
f
Prieš įstosiant
seminarijon!
Šveicarijos 100 f r.
19.42
- Pranešta, kad prohibicijos^ukus ir kitokius daiktus, tai lertcjuave., raportavo, kad jį
X
jis- profesoriavo Kagoshima ;
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97
namuose trys detektivai apvo
vykinimo gene ralis komisio- svarbus klausimas.
Universitete. Dėstė filosofiją
Vokietijos 100 mrk. 23.81
«e.
nierius Haynes- ar tik nebus
" M e s turime puikią^ progą
priruošiamajam
departamen-; SANTA BARBARA, liep.
kandidatu į Ohio gubernato AREŠTUOTI IR SUSPEN
te.
;•2. — Nukentėjusio nuo žemės iškelti ant greitųjų miestą to rius. Jei taip, tai jis turės
DUOTI POLICMONA*.
kį,
apie
kokį
ilgus
metus
sVa"Moroin"drebėjimo
šio
miesto
gyvenJ i s tai pat vra
pasitraukti iš ""sausojo" ofi
Q j T e i s i n g a s Patarnavimas i j
S t a r " mokyklos mokinys ir t o J a i J a « formu'uoja p r o j r a - j jojome," pažymi Dr. Brown,
Federaliai agentai bendrai ]
so.
Atverstas.
'imi greitam miesto atstaty-, Hanta Barbara Komercijos
su Chicagos detektivais arešRūmų prezidentas, kuris pirjtavo 3 miesto policmonus ir
Siuskite S a v o Giminėms
PAGERBIAMAS
ATMI
»
AUTOBTAMS THCRAS I Kadangi nuostoliai a p s k a i - ^ m i n k a u j a miesto atstatymo^
iDavis Miller, žinomą šulerį.
NIMAI
"ROJUS/'
Itomi virš 20 milionų dolerių, 'mitinguose.
Jie visi keturi iš vieno ped- i
tai atstatymo programon iŽuvusių žmonių susuiaityta
HEIDELBERG, V o k i e t i j a , , , i o r i a i \ s « ž narkotikų parda- l
PROVIDENCE, R. L, bep. dedama 20 milionų dol. pas- dešimts, gi sužeistų trisde- liepos 2. — Oia kukliose kata < vinėjimą buvo iSkolektavo 2,i
2. -z— Naujai įvestos Bhode kola ii 2 milionai pašelpos ' ^ ^ u pastarųjų vienas mii
likiškose kapinėse palaidotas (K)0 dol. papirkimo. Gi kuomet
i
lsląnd valstijon valstijinės ]>o ' fondo.
' rė. Kiti gi, kaip pranešta, pa- \'okietijos pirmojo preziden mėgino išgauti dar 500 dol.
i
licijos viršininkas po kojnfeVietos CIearing House A^^j^
•
PER
daugiau, pedimriui pasirodė
to Eberto lavonas.
rencijos su kitais policijom au ssociation jau kreipėsi į visos j' m u o tarpu mieste ir apylin
i
Vokiečiai Eberto kapą daž-, skriauda ir jis kreipėsi į po
L
i
toritetais paskelbė, kad va's- palies bankas paskolos reika- ; k ė s e žemės drebėjimai retkar n a - kuriais lanko ir gėlėmis liciją.
tijos vieškeliais autoistai gali le. Dviejtų milionų .pašelpos i ^ i a i s a t s ikartoja. Daugelis
Policija su federaliais avažiuoti 35 mailių valandoje • fondu norima padengti visus J ž m o n į u v į s ^ a r D į j 0 naktimis puošia
Nes, "DRAUGAS" pigiau^entais tuojaus užstatė kilpas
greitumu, bet ne keliolika buvusius didesnius "busine miegoti savo rianmose ir iešiai siunčia ir geriausiai pa*
DIDELIS NEPRITEKLIUS. ir visi 3 poliemonai pakliuvo.
mailių, kaip ligšiol butą.
I s s V dalies morgičius, gi 20 sko prieglaudos parūpintose
!
Visi trys detektivai . seržantarnauja. "DRAUGAS" siun
i
Policijos viršininkas pažy- 'milionų pavartoti miesto ats- tam tikslui palapinėse.
DETROIT, Mich., liepos 1. tai.
čia per didžiausią LIETU
nai,
kad
kelius
ištaisyti
valstatymui.
•
•Vaoidens ir sriutų iyu|| sis — Šis miestas valdo gatveka
Policijos viršininko parėdy
tija išleidusi daug milionų,
Iš' San Francisco ir Los temos nesugriautos. Gazo ne
VOS VALSTYBĖS BANrius, kuriuos atpirko nuo p r i i m u visi trys tuojaus suspentad pliečiai tais keliais šian- Angeleso žada atvykti kuo- turima, elektros taipat. Bet
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
vatinės bendrovės. Baigiantis !<iuoti tarnylK)je.
Vdie gali ir naudotis.
'pos inžinierįų, kurių nurody-.
"DRAUGAS" siunčia Pi
'"* t
metams pasirodo virš 3 mili'mais bus pašalinti apgriauti elektra greitai bus grąžinta,
Viršutinių geležinkelių tar
onų dolerių nepriteklius.
nigus Litais ir Doleriais: Per
P R A H A , liepos 2. - Suv. butai ir anų vietoje pastatyti nes jau baigiami pataisymų
nautojai
vakar
balsavo
užmoTai kaip miestai gali vesti
laidomis, Čekiais-Draftais 5r
Yalst. vyriausybė čia savo nauji. Tai bus naujas Santa darbai.
kesnio
klausimu.
Balsavimo
tos
rųšics
reikalus.
Miesto griuvėsius patroliuo
pasiuntinybei nupirko garsius Barbara miestas. Nauji buTelegrama.
rezultatai bus šiandie -*žinomi.
j
a
kareiviai
ir
jurininkai.
saaovės kunigaikščio Schoen- tai bus pastatyti taip, kad
Aplink griuvėsius darbai PANGALOS GAVO PASI
born rūmus. Užmokėta 170,- atlaikytų kitus žemės drebėji
TIKĖJIMO.
LIEPOS 2, 1925
jau pilnai vedami.
OP/) doleriu.
mus.
v
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Pinigų

Kursas.

Santa Barbara Miestas Bus
Atstatytas

I

LIETUVĄ

PINIGUS

DRAUGĄ

«

i

i

2 3 3 4 S. Oakley Ave

^

A1TENAI, liepo* 2. — Grai
(TOKYO, liepos 2. — TalState gatvėje visoks "busi
CHICAGO LR APYLINK.
Policija suradusi vieną rė
volverį, kuriuo nužudyta an- n e s s " suspenduotas vienai sa kosha draugija tunėjo mitin- kų jsoimas didžiuma balsų rei — Šiandie išdalies nepasto
dai du poliemonai, kuomet 4 * vaitei, bus atlikta nuodugni gią. Kalbėtojai smerkė Am^ri 4kė pasitikėjimo nauju pi*o- vus oras; bet šilta; popipt vė
••
vo kriminalistas Genna.
'inspekcija.
kos imigracinį įstatymą.
m k r u Pangalos ir jo valdžia. siau..

Trfefonas: Roosevelt 7 7 9 1
• « • » • » • « • m0HJ
~

§

y

'tas" M. Co.,

Ketvirtadienis, Liepos 2, 1925

"TCUN. PR. VAtTtrtCAiTIS
Šiandienine Suomijos vald ma, vadinamąja Diudžetu, kad j žia trukumą inteligentų mūšų Į
veikimas nukreiptas prieš Die
vą ir tikybą. Tiksliai varo žia, anot korespondento, ne ypač išlaidos nepralenktų pa- krašte, o sąryšyj su tuo ir uEaMbM Daili
vien nenori susidėti su leit- jamas. Šiemet biudžeto vyk- niversiteto kūrimą. Įkūrus uOnt T « t
18.00 mas sunaikinimas krikščioniš
ttz Mariu
13.00 kosios kultūros ir dorovės, kais, bet atokiai laikosi ir|dymas Lietuvoje' eina geriau niversitetą, rodos gyvas trio4 1 HBWS - STATOS t a A OOP* Į prašalinant patį. ją pamatę. - nuo Pabaltės valstybių. Suo- negu patenkinamai. Pajamų besių reikalas. Kadangi iš kar
r MULUOAS PUSLI8HZNQ 00„ Inc.
*,
Dievo Įsakymus, neleidžiant ĮI mija
nemato sau jokios nau ligšiol turima daugiau negu to visus negalima pastatyt, to
tį ISS4 8a Oakley Ava, Ohicaco, m
TaL Roottvelt 7793
ir susipažinti su jais iš mažų dos, jei sudarytų sąjungą' su buvo numatyta. Ypač tai pa dėl vyriausybė ryžosi pradėt
iUd. Tet Kooeevelt 2 t l t
dienų. Sunkios bausmės lau- Pabalte - Estija, Latvija ir stebima muitinių pajamose, statyti bent dalimis. Techni
S<-=
kia tuos, kas drįstų kalbėti ; Lietuva. Nes ji nebijo Rusijos Į kur manoma sulaukti 15 mili kos srityj mes jaučiamės sil
vaikams apie Dievą ir Jo įsa- pavojaus. Ji pasitiki nuosavo jonų litų daugiau, negu buvo pniausi, todėl pirmiausia sta
n
tomas fizikos chemijos institu
mis spėkomis, perdaug pasiti- numatyta.
Aštriausi prieštikybiniai ir ki. Ta s pasitikėjimas taip di- Fizikos ~" Chemijos Instituto tas. Baigdamas p. ministeris
%
priešbažnytiniai
parėdymai dis, kad juo reikia stebėtis.
Kertinio akmens pašventini kelia taurę už laimingą insti
,
Nuo to laiko, kaip bolševi
tuto ateitį.
viešpatauja visoje
plačioje
Bet Suomija labai palinkusi
mas.
kai užvaldė Rosiją, ją apsu
Sovietų Ijosijoje. Komisorų prie Anglijos ir Vokietijos.
Prof. Čepinskis iškelia gam
Birželio 14 dieną Linksmapo iš visų pusių kaip kokia
šnipai visur landžioja ir šni Su Švedija gi sugyvena kai
dvaryj pažymėta nepaprasto tos mokslų reikšmę. Pabrėžia
1 nepermatoma skraistė.
Jei
pinėja ir nuo ji i skundų daug vieno tėvo vaikai. Nes suomių
mis iškilmėmis, "Tą dieną bu- senato, o ypač rektoriaus pakam ir tenka įsprukti į So
nekaltų žmonių pūva biauriuo literatūra, tai švedų literatū vo padėtas kertinis akmuo rū sišventinimą besirūpinant fi
vietų Rosiją, tai netenka pase kalėjimuose. Pas juos nėra ra. Galybė švedų gyvena Suo mams, iš kurįu. mokslo šviesa zikos - sliemijoš instituto sta-|
^ matyti viso vargo ir skurdo ir
pasigailėjimo, nėra teisybes. mijoj ir jų įtaka suomių kul- sklis plačiai po visą Lietuvą tyba ir kelia taurę už p. rek
moralio sugriuvimo, kokis te
Bandė Priešintis.
turoje aiški.
ir neš gerovės ir rpalaimos vi torių.
nai viešpatauja.
Matematikos* - gamtos fa
piliečiams.
Prieš baisią bolševistinės
Anglija suomiams svarbi siems* Lietuvos
Tik kapitono Pr. McCullagli
I veikalas nušviečia gana pilnai bedievybės ir nemoralumo ban pirklybos ir politikos atžvil- Nors oras ir nelabai gražus kulteto dekanas prof. Žemai
Sovietų Rossijos vidų jį stovį. gą atsirado šioks toks pasi giais. Su Vokietija suomiai gi- j pasitaikė, bet į taip brangias tis, kaipo labiausiai suintere
Kapitonui
teko pagyventi priešinimas, bet nebuvo uolos, miniuojasi, nes vokiečiai yra j ir retas iškilmes skubėjo, kas suotos įstaigos atstovas, dėŠiomis dienomis iškeliauja Eurofxm. Jis žada
I Rossijoje ilgesnį laiką ir jis į kurią jį sudužtų. Tai buvo amžiui rusų priešai. Suomiai gyvas. Susirinko ir ministe- koja vyriausybei už teikiamą
aplankyti Francijos žymias vietas. Bus Lourdedoresnieji
pravoslavų
bažny
tiki, kad jei rusų puolimo jie riai, ir Seimo atstovai, ir pro sias lėšas, o broliams VailoI tavo akimis matė visa, kas
s'e. Paskui važiuos Romon. Aplankęs Romą ir
čios
kunigai
ir
vyskupai.
Bet
neatlaikytų, pagelbos pirmiau fesoriai, ir studentai ir Šiaip kaičiams už dovanotąją žemę
j dedasi dabar Sovietų Respubgarsesnes Italijos vietas, keliaus savo tėvynėn
ir
tuojaus
apie
du
tūkstančiu
ku
sia sulauktų iš Švedijos, pas piliečių. Visų o ypač fizikos i r į ragina už juos ir vyriauI likoje.
Lietuvon.
sybę
pakelti
taurę.
nigu
ir
dvidešimts
vyskupų
chemijos
profesorių,
veįduos
kui
iš
Vokietijos
ir
pagaliau*
Nuosavybes panaikintos.
Kun.
Vaitukaitis yra žinomas kaipo vienas
Kun.
J. Vailokaitis nurodo
bolševikų valdžia nugalabino. iš Anglijos.
matai šviesų džiaugsmą iv pa
1
darbščiausiųjų kunigų ir žymių pamokslininkų*
tas
aplinkybes,
kuriomis
buvo
Bolševikinis gaivalas, vos Pats patriarka Tikonas užda
sitenkinimą
didelio
darbo
pra
Pabaltės valstybės negalėtų
4
*Draugo'' redakcija linki jam sėkmingos
dovanota žemė. Jis savo pa
tik pačiupo valdžią į savo rytas į kalėjimą ir paliuosuo- suomiams gelbėti, jei rusų ka džia.
kelionės ir laimingo sugryžimo.
rankas, tuojaus pasirūpino į- tas tik kuomet šiek tiek bol riuomenė mėgintų laužtis Suofl
Besišnekučiuojant ateina ir siūlymą daręs labai atsargiai,
sL.'
y
'
G vai. vak. Universiteto rek manydamas, gal busią nepato
i statymų keliu apvogti, api ševikams nusileido. Pravosla mijon.
Prof. Ivanauskas net ir šios plains Ave. lengva surast. Imt
plėšti visus plačiosios Rossi vų Bažnyčia griuvo. Tuojaus
Bet suomiai yra nuomonės, torius kun. prof. Bučys pa gu,- per toli nuo miesto. Tik
dienos blogą orą juokais^ilu- 22 £>t* gatvekarius iki pasibaijos piliečius, įstaigas, draugi iškilo visa eilė bažnyčių bol kad rusai jų niekad nepuls, kviečia svečius prie busimųjų nesuradus universitetui kitur
leidžia, sakydamas, kad gam-'gia, arba elevaitorių Douglas
ševikams palankių, bet nuo nes jie randasi toli šiauriuose. rūmų pamatų. Vyskupas Skvi vietos, jis, raginamas prof.
jas, "bažnyčias ir t. t.
ta laiminanti šias iškilmės, Park iki Cicero Ave. Paskui
Pagrobtas turtas tapo neva tikrojo krikščioniško mokslo Jie sako, Suomija nestovi ant reckas kalba maldą, šventina Čepinskio, ryžęsis su broliu
siųsdama gaivinančio lietaus, j imt La Grange karus iki Desvalstybės nuosavybė; bet tai labai nutolusių. Jų žymesnė- kelio, kuriuomi turi eiti Rusi pamatus ir taria, keletą žo- pasiūlyti savo žemę, kurią
Teisių fak-to dek. prof. Le-' plains, nuo tę nortli iki Schutik muilinimas akių. Jį pasi sės iškilo šios: Gyvoji Baž jos valstybes ekspanzija. Pirm džių. Į kertinį akmenį deda senatas ir priėmė. Jei univer
onas kad tiesioginiu būdu ne-'ths G rovė "ant 22. Automobi*
savino kraugerių uzurpatorių nyčia, Apaštalinė Bažnyčia, karo suomiai naudojosi kaip- ma tautine tūtele sii šventini sitetas butų radęs gerą vietą
suinteresuotas fizikos-chemi- liais ar trokais 22 iki t)es~
Darbininkų
Baž ir kokia nepriklausomybe.
gauja, kuri už pagrobtus'tur Laisvoji
mo aktu, pasirašytu visų au viduryj miesto, tai jis pirmajos institutu, bet džiaugiasi plains. Bebaimės galima vatus turi prisisamdžius armiją nyčia, Tautinė Bažnyčia, At
Suomiai tečiaus pilnai tiki, kštųjų svečių ir profesorių. sai butų stovėjęs už tai, kad
raudonųjų budelių, sugadintų gimimo Baž., ir kitos pana kad Rusija ar anksčiau ar vė Paskum pradedami statybos ten universitetas butų ir sta tuo, kad pratustėsią dabartį- žinoti jokios įžangos nebus, o
pasilinksminimų iki valiai.
niai universiteto rūmai.
iki pat kaulo smegenų. Toki šios. š
liau Pabaltę ir pa^ią Lenkiją darbai. Pirmąjjm plytą deda tomas. Savo dovana daug., ne
Bus : trikojinės lenktynės
vertiną,
o
laiko
jįą
savo
pilie
budeliai nesudrebės ir savo
Skvireckas,
antrąją
Piadžiunga .k,miesto bur
atakuos. Jei taip, tai kokiems vysk.
Katalikai.
j (th'K?rleg r a c e f V^ams' ir
tėvui, motinai smeigti peili
galaaas suomiai turi,ten maįJšvietimo ministajis dr. K. Jo- tiška pareiga. Pagaliau linki, mistras p. J. Vileišis, kad il
merginoms ir maišuose įsilipė
Dabartinėse Sovietų Rosijos
krūtinėn. Jie tai, įsakant bol| kantas, -toliau krašto aps. min. kad šiuose rūmuose mokslas gainiui Linksmadvaris padi
ytist
(sack race) vyrams ir niergi,••
ševistinei valdžiai, šaudė ir ribose katalikų beliko nedaupulk. Daukantas, teising. min. ir šviesa žibėtų Lietuvai.
dinsiąs ir pagražinsiąs miestą.
Bus dovanos visiems,
Kalbama, kad Suomiją nuo p. Tumėnas, universiteto rekkorė, kas tik bolševikams kuo giausia, bet jie pasirodė stip
Medicinos fakulteto, dėka-Į j. re ktorius suragina pakeltij
riausi. Jie nesuskilo, nuo sa Pabaltės valstybių ir nuo Len
nors nepatiko.
torius kųn. prof. Bučys, sta- n a s p r o f * L a š a s s a k o * ^ ^ i r į taurę už Lietuvos kariuomenę kurie laimės lenktynes. Bus
Lietuviškieji bolševikai la vų teisių neatsisakė, bolševi- kijos sulaiko vokiečių įtaka tybos komisijos pirmininkas «[ie " m e d i k a i šiandie nema- į , a v i a c i ^ Krašto aps. min.! base-ball žaidimas tarpe dvie
bai mėgsta skaityti, kiek ka kams nepalankiavo. Žuvo del j suomiuose. Taipat ir švedų prof. Čepinskis, matematikos- ž i a u džiaugiasi už fizikus ir j atsakydamas, pabrėžia, kad' jų stiprių tymų, taipgi bus
diplomatai darbuojasi,
kad
vietos ir laiko pasišokti.
talikų Bažnyčia
*' sudegino ištikimybės Katalikų Bažny
gamtos fakultete dekanas p r o - 1 c h e i n i k u s ' n e s d a ž n a i e 8 * SUI1 -|nors buvę del statomosios vie
Suomija nesusidętų su lenkais.
Komisija.
mokslinčių", bet nežino ir čiai Vikarijus — Generalis Bufesorius Z. Žemaitis, techni- ku atskirti medikus, fiziologus tos ginčytasi, bet sprendimui
Nežiūrint to, Suomijoj yra
neskaito, kiek jų broliai Ros dkevičia, daug kentėjo katali
kos fak-to dek, prof. J o d e l ė , į n u o ckeniikų. Vadinasi, ji} sri įvvkus, visi dirbsime išvien.
žmonių, kurie nori ir darbuo
PAIEŠKOJIMAS.
sijos bolševikai-budeliai iš kų vyskupas Ciepliakas, numiesto burmistras p. J. Vilei ty s artimai sueina. Medicinos! Į> rof ^ ^ ^ d a r p a k e l i a
smaugė mokslo vyrų, kiek su kentė katalikų kunigai, bet jie jasi, kad Suomija padarytų šis ir kun. J. Vailokaitis.
fakultetas džiaugiąsis dar i r , t a u r ę u ž ^ d i r b u s į fį z i k o s -cliesąjungą,
su
Pabalte.
Jie
pažy
pasiliko
ir
yra
ištikimi
savo
Paieškau Kazimiero Atmostabdė, kiek sugriovė mokslo
Po pių apeigų?visi aukštieji dėlto, kad jo studentai gausią m i jos instituto rūmų plan!j
Bažnyčiai ir tikybai. Likusieji mi, kad jei rusai užpiųstų
įstaigų.
svečiai sueina pastogėn užkan pirmiausius mokslo pagrindus prof. Songailą ir cj. . . . inavičiaus paeinančio i š MotišSovietų Rossijoje kunigai sa Pabaltę, tuomet apie vokiečių
kių kaimo, Seredžiaus vai.
džio. Pirmasis prakalba p. naujai statomajame fizikos Kaplaną.
Kitą dalį pagrobto nuo pi
vo gyvenimo dalį praleidžia j draugingumą prisieitų abejoti
Kauno Apskr. Kitados gyveno
rektorius. Jis dėkoja Lietuvos chemijos institute.
liečių turto bolševikai pasky
Šiuo
iškilmės
baigiamos.
tarp savųjų tikinčiųjų, kitą j Ir jei vokiečiai pasirodytų ne
Chicago, 111. Vėliaus apsigy
sodiečiams už sudėtus turtus,
rė
bolševistinei
agitacijai.
Technikos
fakulteto
vardu
draugingi, Suomijos pozicija
dalį kalėjimuose.
o vyriausybei už pakreipimą kalba prof. Jodelė. Jis pažy GERBIAMAS, AR RUOŠIES. veno Curtis --_by M. D.
Tik per vieną sausio mėn.
butų be vilties. Nes rusai iš
Į kalėjimus jie pakliuvo už
tų turtų taip/ kad jie tenka mi, kad technikos fakultetas
1925 m. jie išleido agitacijai
Kas žinote malonėkit ~pra—
Pabaltės persimestų Suonujon.
27,000,000 (dvidešimt septinis ištikimą ėjimą savo kuniginių
ir universitetui. Baigdamas laikęs šią vietą patogiausia
Į Cldcagos Vyčių Apskričio nešt'šiuo antrašu:
Suomija kas šeštas mėnuo
kas bolševikų
raikantis) auksinių rublių. To priedermių,
ragina pakelti taurę už Lietu universitetui ir todėl dėjęs triukšmingą metinį išvažiavi
Pranas Venskus,
dalyvauja " Pabaltės konfe
padariniai tuojaus pasirodė — nuomone yra nusikaltimu.
visas pastangas, kad universi- mą, kuris įvyks liepos 4 d.?
vos vyriausybę ir tautą.
158 M i l w a u k e e Ave.,
rencijose", kuriose pirmenybę
P. Šviet. ministeris pabir l tetas čia butų statomas.
Bet jų pavyzdys ir kentėji
lai kruvinas bolševikų darbas
Schuths G rovė ir 22 ir DesKenosha, Wis.
turi lenkai, bet su sąlygą, kad
Bulgarijoje, kurioje žuvo daug mai atneš savo laiku gražiau
jose nebūtų jokių kalbų\ apie
denj, kuriuomi vakar nusiprausė. O fra dabar net mizenutnie
nekaltų žmonių ir šaliai pri sių vaisių.
!
" sąjungas".
Lietuva
tose
automobiliuje norima patogios kanalizacijos nakties reikalam
dirbta daug žalos.
konferencijose nedalyvauja.
Mano kelionės draugai labai brangina tą privilegija, kad
Nuo jų agitacijos nukentėjo
Rašo K. PAKŠTAS.
gauna rytais ilgiau pamiegoti. Štai jau arti 8 val.> o visi dar
Estonija, kenčia Lietuva, eina
v
TREčtA NAitVIN*:.
kruvini darbai Kinijoje, jų
pumpso. Mat jau vakar kompozitorius pradėjo derybas del
"Chicago Daily News" to
Pavalgėm vėlyvus pietus be sviesto ir bė pieno netoli prailginimo miego sezono. Lai sau miega. Vis tiek šį vakarą
pinigai veikia Amerikoje ir
mis dienomis padavė visą eilę
miestelio Tama (2,800 g y v j ir vėl traukėm tolyn. Čia jau pa (birželio 20 d.) tikiuos Denison pasiekti, t. y. nuvažiuoti 142
kitose šalyse.
Derlius.
korespondencijų
apie
Taip apvogę savo šalies ilgų
Šiemet Lietuvoj pramatomas sitaikė matyti Įlietą indėnų, važiuojančių savo mažučiuose mylias.
žmonės, juos badu marina, Suomiją. Tas korespondenci labai gražus derlius. Žeminiai dviejų ratų Vežimuose. Arti Tanios jų yra apie 360, bet čia
Kaip toli važiuosime ~ dar nežinome. Yellowstono par
skurde laiko, o svetur už jų jas pristato Paul Scott Mow- javai atrodo geresni, negu vi nesustojome jų žiūrėti, nes tikimės jų daugiau ir originales ką visgi pasieksime. O toliau priklausys nuo to, ar p! Vana
kruviną uždarbį
agitacijas rer iš Paryžiaus. Tai sakomo dutiniški; vasarojus, palijus, nių pamatyti Vakaruose.
gaičio kaikurie skolininkai teiksis jam į Yellowstono rjaštą su
laikraščio
korespondentas.
Jis
vajo tūkstančius dykaduonių
Prieš saulės nusileidimą padarę 101 mylią pasiekėm di grąžinti skolas, ar ne. Jis pinigų beveik nebeturi, o skolinai
taip pat pasitaisė; pašariniai
agentų laiko. Tai vis žymės patyrė apie Suomiją daug augalai irgi yra geri. Tai^i, delį miestuką Marsnaltown (17,000 gyv.), kurs guli pačiame sėbrai kas-žin ar susimylės... Yeflowstoną pasieksim birželio
•
bolševistinės lygybės, brolybes | f a k t u aplankęs tą šalį, paskuii jei tik ir javų valymui bus to Iowos centre. Čia radom didelę medžiais apaugusią gerai už 30 d. ir išbusim ten bent 5 dienas. (Adresas bus toks: A.
ir meilės.
'
.tuos faktus padavė Amerikos kios geros sąlygos, kaip jų laikomą šetr&vieto-su daugybė turistų iš visų Amerikos kairu Vanagaitis arba K. lakštas, YeHowstone National Park, Wyo
Nebereikalo jų ir baidosi vi- i v i s u °menei.
augimui, nėra abejojimo, kad pų. Čia ir nusprendėm nakvoti. Badom* čia ir pieno. Tad nau ming, General Delivery). But gera, kad atsirastų geradaric
>\ir kaip kokio maro ar a paJis rašo, kad senoji Suomi Lietuva Hurės- gražų derlių ir dojomės proga iki valios jo atsigerti ir rytdienai atsargos ir atsiųstų konvertuose po keliolika doleriukų. General Delivery laiškus palaiko 10 dienų.
vietrės.''
jos valdžia buvo linkusi turėti pernai metų derliaus nedatek- prisipirkti.
Antanas su Feliksu šėtros neturi. Jie miega automobiliuje
Tai tokia šių dienų kronika. Juokų tai labai daug turime.
Tikybai Sunaikinimas.
labai arčių santykių su Len lius šiemet bus padengtas su
tam tikrą lovą įsitaisę. Sakosi esą gerai. Tik'musų kompozi- Tik nėra laiko jų surašyti.
Bolševikija ar netik sulos kija. Ir kuomet ta valdžia, ne perteklių.
f torius labai nemėgsta nakčia iš automobiliaus žemos pastoges
Biudžeto vykdymas.
Antikristo rolę. Prieš Dievą, atsiklausiusi visuomenės mė
Marshaltown, Lnva.
Jo apreikštąjį mokslą ir Jo gino su * lenkais sudaryti są- Valstybės gyvenime svarbu I laukan rėplioti, tad dabar sugalvojo naują sumanymą: kana1925 m. birželio 20
Bažnyčią jį dega pragarine | jungą, tuojaus ji buvo nuver-j yra,. kad pajanios ir išlaidos] Iiaūoti automobilių! Man rodos, tai butų perdaug liukso. Juk
eitų apskaityta iš kalno nor^ Lietuvos sostinė dar neturi konalizacijos ir gerią tą patį van
(Bus daugiau)
neapkanta. Jos smarkiausias sta.
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Kazimiera, šv. Juozapą ir
T0WN 0 F LAKU.
prieš stacijas. Tas ir darė juo.
ko bažnyčioj. Vienok žydui
Federacijos 26 skyriaus j Draugystės Nekaito PrasiLABDARYBĖS CENTRO
pradžios ant kiek man žinoma ilgai Onos nereikėjo. Po trijų susirinkimas įvyks Liepos 3 d ^ i m o š v § P a n o S ) M o t e n | i r
savaičių žydas jau ir vėl bu
SUSIRINKIMAS.
nesimato.
d. 7:30 vai. vakare, Švento Mergynų, susirinkimas įvyks
vo "stogelis".
Vienok ateina valr.nda, ku
Jurgio par. salėj ant antrų nedėlioj, liepos 5 d., 2 vai. po
labdarybės
susirinkimas, rioj kiekvienas turėsime iš
Dabar tik Ona suprato ir'i UD1J
piet, Šv. Kryžiaus parap. sve
kurs įvyko seredoj, birželio 24 duoti atskaitą j š savo darbų. pradėjo dirbti mielaširdingu?'
tainėj.
d., Aušros Vartų, parapijos Taip pat ateina šeštas Labda darbus, apgailestaudama savo Visi draugijų atstovai malo
svetainėj, iš priežasties lie rybės seimas, o jis jau neto praeitį,
ji jaučiasi links- nėkite laiku susirinkti, nes Visos narės bukite šiame J
.
turime aptarti daug svarbių
taus, buvo neskaitlingas. Susi liausia; čia bus pareikalauta. ma.
susirinkime, nes yra daug
dalykų.
Kviečiame
ir
pašali
T. G.
rinkime dalyvavo visų Chica-fiš mūsų direktorių atskaitos.
svarbaus. Atsiveskite nauji}
nius
skaitlingai
atsilankyti
Iki šioliai mes visi tikėjome
gos ir apielinkių kuopų atsto
narių prirašyti prie draugys
Profesionalai, biznieriai gar
vei, tik gaila, kad? po vienę, ar gražiais pasižadėjimais, bet
tės.
Valdyba. ,
Valdyba.
sinkite savo biznius dienrašty
du iš kuopi). West Sidės kuo dabar, jog mums pažadėjimai
"Draugo".
pas kaip paprastai dalyvauja- per tiek metų nebuvo išpildy
^ ^
mia skaitlingiausiai, taip ir ti, tai jau daugiaus niekas pa
PASITARKITE SU
SPECIALISTU.
šiame susirinkime buvo sep žadėjimais nebetikės.
Vienintelis yra musij direk- Ar Jus , esat©
,m
tyni atstovai.
J

tABDARYBĖS KAMPELIS

APSAUGA

*

Nors susirinkimas buvo ne
skaitlingas, vienok gyvas. Bu
vo išklausyta raportų iš kapi
nių vainikavimo rinkliavos,
geg. 30 d,, ir iš buvusio pikniko, gegk 31 d. Raportai buvo
priimti. Paaiškėjo, kad ant
kapinių aukos siekia iki $700,
o iš pikniko nors dar pilno ra
porto nebuvo, nes dar visos
serijos nesugrąžytos, vienok
spėjama, kad pelno paliks iki
$200.00. Tai labai gražu, lab
dariai džiaugiasi komisijos uo
lum pasidarbavimu. Šio pik
niko įrengimui darbavosi lab
darybės amžini apaštalai p. J.
Petraitis ir p. Striogis.

j gantys kuri liga BU
sergate ir buvore
torių išėjimas, tai dėti visasU^o
sveikata?gydy
Kad
prie visokių
kurie nedavė
pastangas, kad. namas šiais toju
tie jokių rezultatų,
.Ai yra kad jie visai
metais pirm seimo nors butų nežino
jūsų
tikra
liga.
pradėtas statyti. Našlaitis.
Ateikite pas mus
ir pavelykite murar
duoti tikra egzami
na, kuris suras tik
KAS MOKA MYLĖTI.
ra priežasty
just
ligos, del šio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos įtaisas.
Mūsų X-Ray mašina yra viena iš
Kas moka mylėti našlaičius, galingiausių
šiame mieste. Mes ga
lima
peržiūrėt
jus be sunkumo.
galima tikėtis, kad mokės my

PILNĄ EGZAMINACIJA
IR PATARIMAS VI
SIŠKAI VELTUI.

lėti ir kitą ką. Paprastai toks
žmogus myli savo tėvučius,
savo seseris, gimines, draugus.
Kas nemyli našlaičių tas yra
vadinamas: kietaširdis, ak-

Neprižiūrėtas ir negeras gydymas yra pavojingiau negu pati liga.
Per 28 "metus mes sėkmingai gydome
visokias Chroniškas ligas - kraujo
mPTiširflisj c k n r m n l k Svfc^in<* i keblumus,
vklurlŲ
nesmagumus.
m e n s i r a i s , SKUpUOllS SykS*. IUS ( K u p r o s 8 k a udėjtmą, rumatizmą. kru
tinės skaudėjimus, odos Ilgas, galvos
ir t. t.
apkvaitimą Ir t. t.
Kurs moka mylėti, tuom vi Mes turimeH naujausius serumą
"60«» ir "914 suteiktas
pacientai
si džiaugiasi. Na paimkime be skausmo.
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šioje batikoje apsauga mūsų
kostumieriu pinigų yra pirmas ap
svarstymas.
Turtas, nepaprasti išskirti di
rektoriai ir oficieriai, kurie yra pa
tyrę tame srityje, užtikrina apsau
ga
Jūsų padėti pinigai šiame ban
ke bus visokiais žinomais budais ''
apsaugoti. Ateikite ir pasikalbėki
te su p-Ie Jonlkiute. Ji randasi prie
No. 12 langelio.

THE STOCK YARDS TRUST & SAVINGS BANK

Pins Paznokas (du siunt.)
P. Butkus
K. Pazera
*
St. Geistaras
Se. Pet. Taurožas
J. Ulinskas
Ag, Kraujalis
M. Šimkaitė
B. ažkauskaite
y . ^Vaitkiene
Stanis. Eskirtas
J. Adomaitis (dol.)
Jonas Bertulis (dol.)
J. Bružas
Ant. Bumbalas
J. Vinciunas
Ig. Apalinskas
Kaz. Aidukas
St. Lauraitis
J. Samuilius
P. Keletienė
St. Liutekas
J. Užundenis
D. Matas (du siufnt.)
M. Tiklius
|
Fr. Bartkus (du si imt.)
O. Godeliene
J. Lukšas
J. Atraškevičius (dol.)
St. Milkint
Iz. Zymontas
E. Damonskienė
Juoji. Lukaševičius^
Juoz. Šiaulys
St. Sipavičia
Jonas Pagajas (du siunt.)
Juoz. Kazunas
A. J. Liutkus
Pet. Jurgelionis
Elz. Lazauskiene
A. Aleliunas
Iz. Petkus
Ig. Bartkus (dol.)
Antanas Levitckas (dol.)
Ant. Laurintkus (dol.)
Dom. Vasgirdienė
Teof. BubelienS
A. Grigas
Ig. Zalatorius
Pov. Siaulitis (du siunt.)
JT. Rainis
A. Urboniene

x

Taigi šiame susirinkime bu sau, jeigu duktė moka mylėti, THE PEOPLE'S HEALTH
INSTITUTE
vo ieškota priemonių, kaip j ji pirmiausiai myli savo tėve
4130 SOUTH HALSTED STREET
Dr.
GILL
Specialistas
praplatinti bei labiaus sustip lius, kuriems kiekvienas kūdi
40 North Wells Street
rinti Labdarybės kuopas, bei kis privaląs konuodaugiausiai
Kampas Washington
Panedėliala,
Ketvergiis
• naujas tverti ten kurs jų dar širdies rodyti ir tai dar neat Va'andos:
Ir Pėtnyčioms nuo 9 iki € vai. vak.
Seredoms ir 3ubatoms
PAVELYKITE MUMS INVESTUOTI JŪSŲ PINIGUS
nėra. Tame reikale nieko ne- simokės už viską, kiek jiems Utarninkais,
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedaliomis ir
nutarta. Gal ateity mii^ų yra kaltas. Taipgi tokia ypa- Šventėmis nuo 10 iki 1 vai. p. p.
J APSAUGOTUS
skaitlingesni susirinkimai pa- ta kuri myli tėvelius apsivesekmingiau tą klausimą išris, dus moka mylėti ir savo vyrą
P I R M U St MORGIČIUS
^^^^^
i
•»
*
nes taį begalinės svarbos kĮau arba vyras savo moterį
Del vidurių Ir kifj sujudimų
kurie mokės šeštą nuošimtį. Mes vistiohiet prisiren
s imas; kuris jei butų tinka kie žmonės prisideda tiek,
Iš priežasties dantų dygimo
mai i^rištaf Labdarybė butų kiek tik žmogus gali prisidėti
gia aprupyti jusy atliekamus pinigus. Priimame nuo
nėra geresnio
jr saugaus
daug stipresnė. Pageidaujama, prie gerinimo žmonijos.
vaisto del valkti"" kaip
$500 augsčiau.
^
l
Kad nariai pagalvotų apie tai,
Bet jeigu tas pasirodo ki
*
*
* o kitame susirinkame, ką nors! taip, jeigu du susituokia, ku- Mas. WiNstow«s
Leonas Žigas tinkamesnio tame reikale nu riedu nemoka mylėtis, tai tie
Julijona Nevardauskienė (3 siunt.)
i
STRUP
M
tartų.
žmonės prisideda tiek, kiek
C. Zgranda
Ago. Mažeikaitė
Namo statymo komisija nie tik žmogus gali prisidėti prie
Juoz. Užandenis
ko, kol kas, svarbaus nėra nu ardymo draugijos.
Antanas Balčiūnas
Čia negaliu praeit r pro Sali
veikusi. Laukia kol įvairios
K. Jareckas
*
nepaminėjus apie Oną. Ji varLigos
budavojimų firmos prisius sa
Slapto*
Alek. Zakaras
Cžkrečiamos
*
vo reikalavimus. Tada su jo [gsė buvo tokia, >kad rodėsi ji
Ligos
t^. Akronaviči a
i
nieko
pasauly
nemylėjo.
Jos
Gydomos giliausių ir pasekmln
mis bus reikalas tartis, ir bus
Ant. Statkus (dol.)
glausiu metodu
galima pradėti darbas. Visas draugės nors ir kalbino ją Nauji Arsphenamine ir Luescide
V. Jucaitis
,
dymo ių Ilgu.
susirinkimo ūpas buvo atkrei prisirašyti prie Labdarybės,
V. Masiulis
jis galėjo atCICERO
STATE
BANK
ptas į šią komisiją, nes kur bet ji pasidėkojimui savo drau
gydymal
yra
B. Nenartonis
tau, visi laukia pamatyti na- gėms pradėdavo taip atšaudigeriausi Ir ti
Gcero Avenue 8C 25th Street
Cicero, III. •
Anna Žemaitis
kriausia išgy
fną, tik jau ne ant popieros, nėti, kad jos draugės iš baiD. Maksvytis
dymas
Ano
, ,
i , T_ -i mes, kad žeme neatsiverti!,
' t»
^PB"
«8įt->
'.«&*.
kraujo
suiri
J. Pečiukaitis
kaip, kad buvo rodyta beveik
/
,
' _. \
mų ir Sifilio.
J. Lebežinskas
GAVO P I N I G U S LIETUVOJE
. . , .
, . ~ . jperkūnas
skubiai
Del labai di
T , ,
užbaigdavonetrenktų
su ja- kalbą.
me, bet Marąuette
Parke.
J. Malinskas
delio skaičiaus
kiekviename Labdarybės Sei-?*__„,_
__.__, visos" jos
. draugės ap
Vėliaus
KURIUOS
SIUNTfi
PER
"DRAUGĄ"
SIE
ASMENYS:
Ten buvęs.
atsilankymo
Ip. Malakauskas
sivedė, ji tik viena šioj apieligoni
a
»>as
D r B . i L Ross
E. Maskolaitienė
West Side šv. Kazim. Dr-ja
Dr. Ross gylinkėj
pasiliko
mergauti,
nes
55 S. Dcarborn St piglnti kalnas
Antanas Čižauskag
AK KAS RŪPINASI LAB
Kaz. Jaukša
mat
šioj
apielinkėj
nebuvo
nuo
Antanas
Kništautas
DARYBĖS NAMO
Jonas" Burčikas
tokio
kvailio
jaunikaičio,
kurs
$12 00
T. Barauskaitė
STATYMU.
M, Masiulaitis
r
vesti} tokį rara. Vargšė Ona
IKI
{
Ant. Geštautas
J. Kuzma
matydama, kad jau bus blogai
•
St.
Žvirgždynas
Atsakyti šitokį klausyme,
F. M. Elekareskis
prisiplakė prie vieno žyduko, t Dailei pasekmingų rezultatų ir laK.
Andruškevicienė
ir tai jeigu teisingai atsaky
I bai žemų kainų, atsilanko labai
P t Cebulskis
prisiprašė gero klebono, kad | daug žmonių. Tūkstančiai, jau yra
P. Rimkus
\
ti, tai reikia atsakyti teikia
A. Šalčius
pasveikę ir yra laimingi.
jį išmokyti) tikybos bei ap
Dešimtis
gydymo
kambarių
yra
.
J. Naujalis
mai, reiškia taip. Nes tuom
Rev. F. Kudirka
paskirta del sergančių.
kštytų.
SJPECIALIS GYDYMAS
E. Bitiniene
klausimu rūpinasi visi labda
V. Stonis
UŽ PUSĘ KAINOS
Antanas
Jonelis
riai, labiausiai tai direktoriai, Ant galo štai ir vestuvės. j Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo,
J. Kaskoris
j Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų
R. Čepas
bei Centro valdyba. Labdary Vienok buvo matyti, kad žy-. J v l e n a gerlauglal irengtų institųciSisters oi* St. Casimir
•
J. Slyteris
bės direktoriai tai nekurie nei das mažai perprato tikybą,' jtoL_dei«rdymo tų jigų
Stan. Balčiūnienė"
Pasitarimas ir Egzaminacija Dy;
Petronėlė Gedman
naktimis nemiega iš rūpesčio. nes einant prie altoriaus, o gal kai. Reikalaukite knygelės del
Draugas
Specialių Ligų. Duodamos veltui.
J.
Mikutis
Ištikruju jiems ir yra kuom kas nors jį ant juoko taip pa Vyrų priėmimo, kambarys, 506 —
J. L. Senulis
I
Moterų
priėmimo
kambarys,
SOS
J. JMitkus
rupyties, nes paskutinis lab mokino, jis tiek juoko prida t—Kalbame visokias kalbas.
Z. Salkunas
1
V.^Juškienė
darybės seimas, iš eiles 5, pa rė, kad visa Bažnyčia klegėjo. 35 s. Dearbom St., Kamp. Monroc
Jul. Raudis
,
'
I
J. Riškas
liko direktorius pilnoj atsako Mat jis buvo turbūt pamoky
DR. B. M. ROSS!
Louis Golawtt (dol.)
35
S.
Dearborn
Street
J.
Dainelis
mybėj, kad namas šiais me tas, kad prieš altorius Katali- Į j
v
M. Pivoraitė (dol.)
Chlcago.
George Darin
tais jau, kad ne-tik butu pra ku Bažnyčioj reikia priklaup
Penktas aukštas. Crilly Namas
A. Kavaliauskas (dol.)
25 metai tame Kame
dėtas, bet užbaigtas. Jie seime ti. Vienok jrs eidamas prie
Zig.
Kačinskas
VALANDOS:
"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.
tai pasižadėjo, arba geriaus altoriaus ir Oną vedinąs klau- Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vak.
Z. Šalkauskis
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po piet. j
2334 $o. Oakley Ąve. Chkago, IU.
Ona Žekonis
sakant sutiko, vienok, kol kas,l Pč prieš kiekviena paveikslą, f Panedėly, Seredoj ir Subatoj nuo f
10 ryto iki 8 vakare
Kastantas Eidej*s
dar Marąuette Parke namo!Prieš Aniolą Sargą,-prieš šv. įį •".
I Atdaras kasdien, išskyrus šventadienius iki 8 ir. v.

Babies Love It
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Ketvirtadienis, Liepus 2, 1923
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Centro Valdyba skelbia visuo
menės žiniai.
3) Čekiai siunčiami iždinin
ko (kasieriaus) vardu, adre
jo turinį.
Posėdis uždaroma. Pietus! suojant juos ir laiškus "Darbininkan".
IŠ L. D. K. Sr SEIMO.
'
Ketvirta Sesija.
4) Organizacijos apyskaitas
Posėdis atidaroma 1:01) p.
T>
i.i:
., * :
Lietuviu darbininkų, seimas ' P- Prezidiume
tie patys. Te raštu Centras atiduoda kas
užsibaigė birželio 26. Čia seka j legrainu sveikina Lietuvos Pa- tris mėnesius, o metinę apys
svarbesnieji to Jieinio nutari- siuntiny s Amerikai / K . Bizau- kaita, išduoti spauzdintoje kny
niai:
> kas.. Laišku sveikina 72 kuo-'guteje.
pa. Sveikinimai
sutinkami
5) Centro Valdyba su Lite
n) 8ajung*į įkorporuoti iki
karštu plojimu.
ratūros Komisija pagamina
siu metų liepos pabaigom
Literatlnėtt komisijon iŠreh naujus organizacijos ženkleb) Išsiuntinėti šėrininkams
kTitus
; karna: P. i>auzvaftlis, J. LMki- 1)u{ , Į r a p r u p i D a V1KUS n a n u s
x u* i *• i -L. — i
t * i s i r V. Sereiką. Paliekama
6) Centro Valdybai paliee) bteigti laikraščio bendra-! teisės kooptuoti ir daugiau na k j m m t v a r k y t į C e n t r o į s t a i g ^
darbių fondą.
rių, iš dvasiškių ir darbinin
7) I {vyksianti A. L. R. K.
d) Platinti bonus valdybos
kų.
\
Federacijos Kongresą išrink
nuožiūra, atsižvelgiant reika
Redakcinio ir atiminint raty- tas kun. J . Virbickas.
i
lingumo.
8) Centro valdybon išrink
e) Steigti apdraudus sky vio personalo sąstatų tvarko
Centro Valdyba su Literatū ta :
rių.
i) Broliškos Pašalpos fondą ros Komisija.
Dvasios
vadu
išrinktu:
Seimą sveikina: 1-ma, 29 ir
palikti.
79 kuopos, pastarosios dvi k u n - - ^ S v a g ž d y s .

LIETUVIAI AMERIKOJE

n * &ū c * s
PRANAS

-..•—ULl-L

L.

SAVICKAS

& * #

mmmMšMtlm+m

i

" •"•" —lJJ.lLlJi.Q-.

D A K T A R A I
/ *

MONTELLO, MASS.

OR, CHARLES SEGAL

Dr. A, Račkus

Perkėl*

Gydytpjaa, Ctoinafa* Obstetrikas ir Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA T0NSILU8 -

eavo

utinę

po

nu merki

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Utio\ ų. Motery Ir Vyrn tAįft
ryr© nuo 10—1? nuo 2—4
Vai
•akare
po t>letlf
ano 7—$:<<•
INTedeliomls: l€ Iki 12.
Toieronaa Mldway 9880

-A

*yje) ir akmenio filnpuma p«i»t*j be
.H'fimljoH, nu tam tikremic mtk.itiKomih priemonėmis bei vaistais.
Arft<tH-tn*lMne Hnrrafinn rirdėjima>.
djdu vlftokiaiį liras pn^ekminrui, ir j d
t>ra reikalą* daro operacijas,
l'rof sijonui j patarnavimą tetfcia savs

-a~»
i

'

fl rel. CIIIKI 02S7 vak

' •

«.

Pro>peot &&

j

'

OR, P. IZALATORSS

ofise

1411 So. 50 Ave. Cicero, tū.

U«tnvl» Gydytojai lr
Ohirntęas
iati 80. eudetei m.

<Kima atidarytas: KoMUao nos S vam.
po piot Iki 9 vai. vakare.
Kefit iionile ir seredosali ofiMM mUm
lyvsik

ttectdeueUa «««o| S. ArieMiao A»t
Valandos. 10 iki 12 ryte. 1 iki »
00 oietu * ik! 9 tąkart).
•

m—

1 k*

11

» i

•SHili*

A A, t RUTKAUSKAS

•

'

« * i > r r O J A S IR

OR. SERNER, 0. 0.
tietiifis

Akly

T*»lef. LafayeHt* 41 aa

8p,*clutl-ia»

A. Vaisiauskas - pirniihinj ) Steigti dramos kuopas. prie sveikinimo pridėjo po $10
kas.
k ) "Darbininką/' leisti tris aukos Sąjungai. *
"i
kartus ir sulig išgalių gerinti
J. Guzevieius - viee-pirmiSveikinimai sutinkami plo
jimu,
"jl^kl ninkas,.
Kun. B. Verbickas - vicei
Svarbesni nutarimai:
1) Pavesti Centro vaidybai pirmininkas.
Gimęs'Lietuvoje 1^10 m. atvažiavo Amerikon ir apsigyve
J . Dikinis -- sekretorius.
rūpintis kooperativių brošiū
rėlių leidimu.
(Administratoriaus rinkimas no West Sidčj. Baigė Aušros Vartų pradine, mokyklą. Užbai
gė 4 metų High Seliool. Taip-gi ėjęs 2 metų kolegijom
2) Skelbti konkursinį strai palikta Centro Valdybai).
(John Bagdzlunas Bortfcn)
Pradė*jo darbuoti^ Belden Mfg. Co. kaipo i>aprastas darbi
M. Šeikys - iždininkas.
psnių rašymą su dovana už
LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. \Vashlngton St., R. 1310
geresnio straipsnio
turinį.
9) Revizijos komisijon iš- ninkas ofise. Po nepaprastai trumpo laiko tapo pakelta*} į
Telephone Dearborn 8946
salesmartus. Pd to tapo pakvie.stas^ dirbti j Metropolitan State
Vakarais: 2151 West 22 St. Konkurso fondan P. Daužvar-; rinkta: V. Sereika, P . Balevidis paaukojo $10.00.
čius ir V. Tamoliunas. Kan- Bank kaipo Foreign dept.'manadžerium. Geg. 15, 1924 ap
Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600 (
leido* Metropolitan bankij, ir susidėjo su p. A. Dargių žymių
3) Raginti kuopas platinti; didatu V. Širka.
\ m
• — ^ — j f a — ^ ^ i i
biznierium, kuris- sėkmingai per 20 metų yra biznyje, į " p a r t Uosio rasinius.
10) Namo priežiūros komi
4) Stengtis sutraukti ir pa
nersliip".
sijon išrinkta: J . Olineckis, J .
p. A. Dargis birželio 13, 1925 išvažiavo Lietuvon aplan
daryti sąjungos nariais visas
Guzevičius ir J. Trainevičius.
kooperatyves sąjungas ir or
kyt savo giminių palikęs p. Pr. L. Savickų pilnoj Atsakomy
A D V O K A T A S
Dienotvarkė išsemta. Išreiš
11 S. La Salle st. Room 2001 ganizacijas su nario mokesniu kiama padėka vietos klebonui bėj. Taigi visuose reikaluose kaip namų pardavime pirkime,
$5.00 metams.
I
Tel. Randolph 10S4 Vai. nuo 9-5
mainime ir t.t. kreipkitės pas p. Savickų, kuris jums manda
kun. Limontui už seimo vietos
VAKARAIS:
giai, sųžiningai ir teisingai patarnaus.
1241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
5)
Skelbti
3
men.
nauju
na
suteikimą
ir
Montellos
2
kuo
f Iki 9 v. v. apart Panedėlio Ir
p. Savickas savo- brangų laikų tankiai pašventė visuo"Fėtnyčtos
rių ir " D a r b i n i n k o " skaity pai už gražų Seimo priėmime.
_=#
tojų prirašymo vajus. Dovana, Seimas uždaroma su malda ir mones r e i k a l a m . Jis-yra buvęs niusų.Centralinių organizacijų
valdybose. J i s yra darbštus vyras ir vertas visų mūsų pasi
skiria Centras.
Lietuvos Himnu.
tikėjimo.
Reporteris.
Pertrauka 15 nun.
jy ' " t f
Poseiminis koncertas įvyko
Po pertraukos posėdis tę
važiuoti, dar yra progos a\
BRIDGEPORT.
A D V O K A T A S
parapijinėje salėje. Dalyvavo
siama. Seimą.
sveikina 51
vakarų.
rinktinės artistinės pajėgos.
Ofisas DidmiestyJ
kuopa. Sveikinimas sutinka
L. Vyčių 16 kp. mėnesinis Trokas apleis Bridgeportų 10
Publikoje delegatai, dvasiški29 South La Salle Street
ma plojimu.
susirinkimas įvyks Šiandien, vai. ryte.
ja, svečiai ir vietos gyvento- f
Kambaris 530
Nutarta:
i liepos 2 d., 8 vai. vakare, VyTelefonas Central 6390
Valdyba.
jai.
JC
1)
Kad
administracijos
ir
*
Telefonas Yards 4681
("Darb.")
|^ių kambary> Prie Sv- J u r £ i o
NORTH SIDE.
parap.
Vakarais 3223 S. Halsted St. visos organizacijos apyskai
tos sekančiam seimui butų pa
Visi nariai ir narės malonėŠv. Cicilijos draugija ren
Col. Spragile sako, kad nautiekiamos su Revizijos Komį- joji vandens sistema CUicagoj ' i t e ^ l a ^ « i ^ susirinkigia šeimynišką, ižvažiavimy,
sijos ir administratoriaus iš
sumažina išiaixias per pusė. To m **
basket pikniką, nedelioj, lieankšto patikrintais daviniais
IiTETCVIS ADVOKATAS
Prie
progos
norime
pranešt,
kiu būdu įvedus saikrodį van
pOH 5 d., JefferV>on miškuose.
•321 W. 22nd St. arti Leavftt BL
ir parašais.
Telefonas Canal 2552
Draugija kviečia į šį išva
duo šeimynoms kainuos pi kad mūsų kuopa rūpestingai
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8e2) Administratorius užbonradoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki t
gi aus, o dirbtuvėms brangiaus. rengiasi pfie S. V. Apsk. tra- žiavimą kitas draugijas ir pa
v". Veda Tisoklas bylas visuos*
suojamas $1,000. Vieno menedicijinio išvažiavimo. Kas dar vienius dalyvauti, o ypač jau
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
io bė y nuo ad mini st ratotus ir padirba visokius Doku
nėra užsiregistravęs, o norėtų nimą,, nes antrą pikniką šį
KJTE "DRAUGĄ"
mentus, perkaat arba
parduo
n a u s pasitraukimo
dienos SKAITYKITE IR PLATINdant Lotus, Namus, Farmas ir
»»»fc*»
draugija mano surengti vyčių

i DR. BENEDICr ARON 1
Turėk švarias Sveikas aki*
Jeigu kenti galvos skamiėjtmą
jei turi akiu uždegimą, jtiru >fk.y*
t u varge, silpnos, skaudžios ar**
ašaroja. Patartai af Dykai.

Oifeas 3801 8. Rodzie Ave. Pbobe
Ltafayctte 0073. Valandos t--« »ak.
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone
Prospect 0610. Valandos Oo ! « •
J ryto, t Iki 8:30 vakare

Akintai $5 ir augičian
Valandos nuo I Iki f rakars
Nedaliomis nuo 10 lkl 1

Tr-i. Boulevard
i ^nao
R**«kl. Tel. Drexel t l t l

3333 South Halsted Street

A. A. O L I S

V . — i

V. W. RUTKAUSKAS

•—•S-

11*1

•

•!•

-

1

^

-

JOHN KUGHINSKAS

HLHAS

GTDYTUJA6 IR
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų lr visų chroniškų Ugųv

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas 31st Str.
•aL:

UK. VAITUSH, 0. D.
Lietuvis Akiu Hy 'Cialistas.
Palengvins aklų iUmplmą, kas
yra priežastimi skaudėjimo gui
vos, svaigulio, apteuiiuic, nervuo
tuii«o. skaudančius ir i įdegusius
karsčius akių, kreivių aiau* kata
ro, nemiego, ir taip te 'aus, be
valstg arba skausmo. N« perviršina nei aklų medikalis i okslaa
Visjose
atsitikimuose
daromas
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimų, silpnybę
musknllnlų akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsltikimuo
se. Nauji stiklai Jdedaral į rėmus,
jei reikalaujama Stiklai /dėti nuo
numerio 18 racepto duoto tįsioms
ligoniams, lr rekordas laikyta* vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciale atydą atkreip1
lama palengvinimui
visų nervų
ligų, kurios paeina nuo erzinimu
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akių
įtempimo, kuomet geras pririnkimas tr nešiojimas akinių paleng
vins padėjimų. Taipgi arti ir toii
matantiems pagelbėta. Speciale atyda atkreipta J raok>klos valkus
Valandos: nuo 10 ryto lkl 8 vak
Nedėliomls nuo 9 iki 1 po plstv
Tel. Boulevard T*8§
IMS West 47-th Street
AKINKI S4 LR ALOfiCLArt

Nanfų Telefonas Vards 16M
•>ftoo T e t Boulevard 5616

DR A. j . BERTASH
8464 8o. Halsted St.
tttao valandos nuo 1 iki 8 po
Pietų lr 6 iki 8 vakare
/ —

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHTRURGA8
X — Spinduliai
Ofisas: 2201 W. 22nd St.
Oor. 6. Leavitt S t Tel. Canal 6816
Rezidencija: 8114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4 6 8 8 .
Valandos: 1—4 & 1—8 V. V.
Nedelioj: 10—12 ryte.
•

—

2250 S. Westem Ave. Cor. 2r< St.
Specialiai Gydan Runmtizma.
V a t : Nuo 9 v. ryte iki 1 v. p. p.
Nuo 5 v. vak. iki 9 vai. vak.
Ned.: Nuo 9 vai. ryte iki 1 v. p. p
-
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IEŠKOMA PARTNERIO SU #9,000. Firma " P r a m o n ė " Lietuvoje (^aune) ieško dalinin-ko su kapitalu ne mažiau $9,000. Darbo sritys: mašinų
gaminimas ir prekyba, centralinio šildymo, vanden
traukio i r kanalizacijos įrengimas.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
lfO Norttt State Street
Telef. State 3225
Vakarais lr nedėlios rytą:

Pageidaujamas dalininkas išmanantis technikoje ar
prekyboje delnas ne mažiau 15% užtikrintas,
bmulkesnių jtmių galima gauti

3335 So. Halsted St.
Telefonas Yards 0141

' ' D R A U G O " REDAKCIJOJE
2334 So. Oakley Avenue
Telefonas Rooseveit 2919

Bylos Tįsiose teismuose — A.b*
atraktai. — Ingaliojimal — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. I

jP***^«To6^TrrbT5o^^

įr^

CHAS. K. VUOSAITIS

J. P. WAiTCHES
10717 Indiana
O F I S A S

127 N. Dearborn St.
*

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 60t6
SPECIALISTAS
egsaminarojime abstraktų ir nejudinamo turI to teisėse. Taipgi veda
visokius
I sudus.
V
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Tel. Caoal M55
C. J.
P A N S l K l f A
Fotoprafas *
PANSIRNA 6 T l i » l O
Tolumas netlaro skirtumo
Saukiamas, vailuela 1 ri*nj>
mieste /dalia 1901 S. Halsted S i

M

S, D. LACHAVYICZ
Lietuvis

2S14 W. ISrd Plnce
Chicago, IU.
Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Canal 1271
2199

minimi*

£
J
Didžiauses Ir reHanses aln ve jei
S^u.^
, . , ant West Sides.
giTonu dideli pasirinkimą
pavasarinių
AND
• f S K y t J * * 1 ^F^L * niotern.
NAUJAUS0S MADOS SIUTU
Visokiu StyTU
Gera Viela Pavalgyti
• Padarau ant užsakinio greitai ir gtr&i
Lietuvišky
ir
Amerikoniškų
valgiu kiir gražiu ir
tvariu
{
Kainos visiems prieinamos.
Speciali
lietuvifki
pietus
papras
0 Kreipkitės pas man* del seto patarnatoms kainomis nuo 11:30 ryto
1
vimo. Taip>ri
iki 2:00 po plet.
VaJome, dažome ir atnaujiname senas.
P. A, PALLULIS
CHAS. K. VUOSAITIS
Savininkas
Lietuviu Kraučins
3200 02 So. Halsted Street |
2337 So. Leavitt St.
Ohicago, AL
Tel. Boulevard 5788
T e i RoosevcH 8382
Atdara Dieną ir NaktĮ
m
att^agtitaaatt,tMgtfiafl&.sjiaflajBJtt.tgjBw»Atgopotjaas»jit»
* aiiniiiiiiiiiiuitifIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII<
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bolininku. naudai. Išvažiavimo
prograuuis bus labai įdomus.
Bus lenktynių įv^rų, moterų
ir mergaičių. Atsižymėjusie
gaus dovaną.
Kviečia visns
Šv. Cicilijos Draugija.

Grabortus

i AUDITORIUM CAFE Į
CHOPSUEY

Roseland, Dl.

M I E S T O
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ADVOKATAS
Tel. Puilman 6377

^•ood*»C9Q71Yrm
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Dr. RATMOND J. TH0MA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ofisas:
0558 So. Wc*terii Ave.
Vai. 1—3 p. p. 7—9 v. v.
Telef. Republic 7500
Residencija: 2509 Marųuette Ild.
Telef. Prospect 7500
Ha.,

1

¥
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PUBLI 3KT"IKLINIKA
Del sergančių tmonlų
Nereikia daktarui mokėti
A.R JUS ESAT IŠSIGYDĘS NUO
UŽSISENĖJŪStV tJGŲ
-

Specialistai kraujo ligų
Kj-aujo ir šlapumo egzandnacUn
Tiktaf 81.
Ligronial moka tiktai ui serumus.
Čepus ir gyduoles
Husų klinikoje yra vartojama va
liausios mados instrumentai
moksliniu būdu
Gydome kraujo ligas. Inkstus, pū
sle, nenatūralius nubegimus, silp
numų, purvinguma, reumatizmų ir
visas chroniškas ilgas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 West Madlson SL
Kampas Paulina s t
Valandos nuo 16 iki 8 vai. vakare
Nedelioj 10 Iki 1
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4008 SO. ASHLAND AVENUE
Chicago, 111.
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po
piet iki 3 po piet, 6:30 vak. Iki
»:10 yak.

OR. K. P. MICZOLL M.D.
-

•

Dr.SABrenza

Flionc Roosevelt 7705

-
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Telefonas Boulevard 1038
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1—J po pfet 7—8 va*. Ne4.
ir iventadleniais 10—-II d.
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Or». A. A. R O T H

: JOHN B. BORDEN

Bisnius. Skolina Pinigus ant pir
mo mortfflaus lengvomis tilygo-

J
•+«*»* p

ADVOKATAI:

•

ClIlKLRGAft

4442 So. Wc6tcrn Ava
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1 yt^Bt
marinime,
O—Be peilio Lr be t ^ i n t m ^
4)-*lJ* lėkio imvojaok nvHkatai,
5>—I'»tijenttii urreikta slrjrti, rali
- ^ U M , J •'•I***** *' *»'« «*«l«larbs
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Moaievar^ 6 U I

Dt Marya
Dovviat-Sass
1707 We«t 67ua St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, 8868
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis
8 iki 3 vai. po pietų.

VYRAI GYDYKITĖS
$50.00 Gydimas tik $10.00

Iki pranešimui gydysn vyrus už
numažintų kainų 810.00. &is pasiū
lymas del trumpo laiko. Ta t gi at
eikite šiandien atidėliojimas yra
imm »JL—
pavojingos.
—
•
Ar
Sergą/c?
Ar norite išA
^9*\
eigydyti? At
Uk. Boulevard liOt
eikite pas hia
lio del pilno
Lietuvis Gydytoja*
Fiziškos ir La
batorijos per
i308 South Morglm Btrw
žiūrėjimo. Su.
Ckicago, D i
Žinokite
jūsų
tikrų
stovi.
V J
•
I.
•
Negaižyklte
laika pus ki
tus gydytojus.
Aš vartoju XRity lr MlcGydytojas ir CMrurfaft
roskopa
del
Dr
jegauminaoiju
4 6 3 1 So. Ashland
krt.
w R Uenistcr 1 c n r l e suranda
Tel. Yard* 0994
108 N. Dearborn | lip .q. Mano 35
St. 18-to ankštis n 1 etų
pasekValandos:
., ming«« prakti
Visų
sergančių !Jtog b u v o p a .
Nuo i a iki 12 Diet,
dl au a
vyrų
; S s-kvestos grydyMano geriausias ^
Nuo 2 iki & po piet.
8e rgančlų
paliudyjimas yvaĮvyrų, Ateikite
Nuo 7 iki 9 vakare.
mano išgydyti air ^ „ d i e n . Tel- I
patenkinti
P " jsingas ir gaNedčl nuo 10 iki 12 piot
cientai.
fajs
gydimas.
I I I
•
•! • • — — — ^ M — *
'e06'
KuropOs Reniėdijos
'CH*
/ 1 1 K R O S ir PAGER^NTOb
Suteiktos del kraujo pagerinimo.
Tel. Boulevard 3686
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientifiškam
gydymui. Aš vartuoju mano gytiytue naujausius serumus, kaiverauples, antitoksinus, bakterinus,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lr kitus greitai gydančius vslstus
3337 South Morgan Street
kurie gydo neatkratomas ligas į
trumpa laiką. Ateikite šiandien
Valandos: 8—12 k! ryto.
del patarimo kuris bus suteiktas
Vakarai! nuo 7 ttd •
veltui. Valandos 9 ryto iki 6:30
CICERO OFISAS*
v. v. Utarninkais, Seredomis ir Su
batos vak. iki ? v. v. Nedėliomis
1243 South 49th Aveaue
nuo 9 vai. Iki, 1 vai. p. p.
DR. W. lt. REGTSTER
l^elef. Cicero 40t6
106 N. Dearborn Street.
Vai.: Utarninkais ir. P^tnyčloms
Paimkite elevaltorj iki /S aukščio
nuo Z iki 9 vai. vak.
Cbicago, Iii.

Dr. A.J. KARALIUI

Dr. Msurice Kahn

Ot% J . P. Poška

J %t
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Ketvirtadienis, Liepos 2, i & »
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veikia, o darbo dirva

BLAIVYBES DIRVA j " '*""' "*""*""

čiam/m/x>/<>. 1925 m. gegu
niliiifiiiimiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiHiiiiiiMuiliiNiiliiiiiiiiiuiiiiiiiii* žės mėn. 17 d. įvyko "Blaivy
ni(ų motyvų, pajudu.
Mums b ė s " draugijos skyriaus na
PIRMYN!
gresia į vaitas pavojai iš nu- rių eilinis visuotinas susmii*
Kiekviena kihii inintis, jei- tautintojų ir dorinių supuvė- kimas. Šitas susirinkimas bu
gu tik norima ją. įgyvendinti,' litt pusės. Tie visi pavojai aus vo nepaprastas, nes įvyko at
sutinka daug įvairiu priešų. »tdti savo lirhmško ir kataii- sisveikinimas, su. Blaivybės
Kilnios idėjos priešai
tuo kiško veido juo .daugiau pa Draugijos skyriaus įkūrėju,
standžiau puola ir su didesne didėja per svaigalus. Nedi- tėvu kun. Vladu Draugeliu,
jėga, juo daugiau reikalauja- dinkime savo tikėjimo, ir sa kuris išvažiavo į Amerįkų mi
ma susivaldymo, atsisakyti vo tautos, ir savo kalbos prie sijoms. Susirinkimų
atidarė
kai kurių blogų įpročių. Gir-lsų. Tutinie būti patys susi- pirmininkas pulk. M. Makatybėje paskendęs žmogus- uet 'valdantieji turime ir toliau rauskas. Blaivybės salė pilkartais nenori v tikėti, kad ji- išlaikyti savo lietuviškų, bu- nutėlė buvo žmonįų ir beveik
sai but^i girtuoklis, bet, ot dų, — nepasiduoti priešams. kiekvieno veide buvo matoma
taip sau " s u saiku" nugeSupratu iš svaigalų pusės ašaros i šgai'eseio kun. Drauriantys. Gyvenimo ironija! jnnHL.j gresiantį pavojų, pir- 'gelio. susirinkime pirmminSunkiai į jaunųjų kartų at-|myn ženkime, nenu'eiskime kas pasakojo, kiek uuitg yra
siliex)ia tėvo girtuokliavimas.trankų! Daug darbo mus lau- padaręs naudos gerb. tėvas
Girtuoklis tėvas kų savo šei kla. Švieskime- tuos, kurie ap ir kad Marijampolės Blaivy
mynėlei užlaikyti uždirba, žy imti svaigalų rūkais, negali bės skyrius gyvuoja daug ge
mia, to dalį, o kartais ir vis-j suprasti, kad alkolis yra ti įiauf'negu kiti skyriai, nes
ku prageria. Žmona ir vaiku- kėjimo ir lietuvybės priešas. jau pajėgė paimti į. savo ran
Patvs bukime ir* kitus ra- kas visas-įstaigas svaigalams
čiai pusplikiai badmariauja.
Žmonės girtuoklių šeimynai1; ginkime būti pilnais blaivi- pardavinėti. Po visų susirin
neužjaučia. Visas gyvenimas ninkais, pilnai susįlaikanėiais kime išrietų klausimų ir nupasidaręs kartybių, biaurių Į nuo svaigalų.
^
tarimų įvyko gerb. kun. Dram
f a s savęs pergalėjimas ir gelio atsisveikinimas. ,Visi na
keiksmu, barnių, įtarimų ir
nedovanotinų
prasikaltimų susivaldymas visai mūsų išei riai iš eilės atsisveikino su
rinkiniu. Argi tokioje atmos vijai svarbus yra, tad neati gerb. kun. ,V. Draugeliu linkė
feroje, tokiose apystovose iš- dėliodami, pirmyn už blaivy darni laimingos kelionės ir,
į augo vaikučiai gali į gerus bę darbuotis.
būnant jau AmerlKoje, nepa
l žmones išeiti? JSe. Jie tėvo
I)—ras A". .'/. miršti mus^. i'asKu* sc«ret.
blogų pavyzdį dažnai sau už
L. rupesniu buvo nufotogra
taisyklę ima ir patys bando
fuota visas susirinkimas su
WORCESTER, MASS.
taip daryti, kaip jų tėvelis
valdyba priešaky. Gerb. tėvo
daro. Kiti tokio tėvo vaikai
L. l\ Blaivininkų 25 kp. Pa r Draugelio rupesniu Blaivy
nenorėtų, kad kas Juos žino gal nutarimų N. A. Apskriėio bės draugijos skyrius Maritų iš kur kilę. Viešumoje jie talpiname naujus narius pri ainpoiėje gyvuoja nuo 1908
_.savo gimtosios kalbos, savo sirašiusius, prie Blaivininkų m., kuriam vadovavo būda
tėvų užsigina, kad tik ma 25-tos kp. nuo balandžio mėn. mas pirmininku. 1925 metais
žesnę sau gėdų prieš kitus tu 1924 iki geguž. 30, 1925. Se pradžioje, norėdamas truputį
rėjus, kad sau gyveninio ne kantieji prisirašė:
atsilsėti, nuo vietos pirminin
sugadinus.
M. Vaitekunienė, 1. B. Ma ko atsisakė, sutiko.būti viceDar blogesniu dvasinių ir žeikienė, mokytoja J . Leonai- pirm. Pirmininku gi tapo. iš
kūno pasekmių susilaukia gir tė, V. Seniauskienė, O. Rau- rinktas p. pulk. M. Makarautuoklės motinoj iš savo vai (lušonienė, M. Baėinskienė, O. skas, žmogus gana sumanus
kų. Girtuoklių motinų vaiku Puodžiūnienė, B. Janošiunas, juristas, būdamas Kariuome
čiai neilgai gyvena, — jaunu Step. Sauluias, E. Valandike- nės Teismo tardytoju. Nau
čiai miršta, kiti paliegę^ į f - L , - ienė, Ag. Pranaitienė, Pet. jas pirmininkas žadėjo eiti
vairias ligas palinkę, d a u S j Seniauskienė, J . Dabravols pramintais gerb. tėvo kum. V.
vargo tenaa savo oieropestm j>dg 0 n a ( i a l e v i ( M ( . m S E > A u . Draugelio takais ir visokiuo
gai motinėlei. Paveldėjimo k e - Į g ^ e , ^ 0 . Laibiutė, O. Sim- se reikaluose užstoti už Blai
Ii u vaikučiai gauna neišgydo kienė, 1. Buivydienė, O. B&- vybės draugija, ir kovoti su
mų alkolio ligų nuo savo gim jareiutė, F. Kundrotavičienė, alkoliu, nes pats yra absti
dytojų. I r kas tame kaltas.'
Savo vietoj gerb.
A. Dirsienė, J. Grudzinskas, nentas.
Nesusilaikymas nuo alkolio
kun. V. Draugelis paliko kun.
VTalio Blaivininkų 25 kp.
nuodų.
idėjai
(Kalbinkime daugiau naujų Gergelį. Blaivybės
Šviesesnės tautos sparčiai narių prie Blaivybės ir ture gerb. kun. V. Draugelis daug
žengia pirmyn kovoje su al- sime kuopasidžiaugti.
nudirbo, nei sveikatos nei triu
koliu. Nes alkolis — tai tau
so nesigailėdamas.
O. Sidabrienė, rast.
tų gražios ateities naikinto
Linkime tau, gerb. mūsų
jas. Tokioje Belgijoje priešTėve, laiimngo pasisekimo ir
LIETUVOJE
alkolinis judėjimas nuolatos
mūsų nemiršti kitur būnant.
\ •
stiprėja. Visos priešalkolinės
LaipaLingis. šis nedidelis
Blaivybės mary s.
draugijos ten susibūrusios į
miestelis yra lenkų pafrontėj.
vienų katalikiškų blaivybės Dar nesenai žmonės nurimo
.
'Lelinšiai, Rumšiškės val^v*.
organizacijų: " S o b r i e t a s " y- nuo lenkų plėšimų ir dabar,
pae plinta vyru; tarpe. Vieni rodos, gyvenimas turėtų grį Degtinės vaisiai. Š. m. kovo
yra pilnieji blaivininkai, kiti žti tikron vagon. Bet-pasiro mėn. 17 d. ūkininkai P . P . ir
paprastieji blaivininkai. Mote do kitaip: Štai šiais metais J . P. grįždami iš Kruonio ge
rys abstinentės turi savo sų- tokiame mažame miestely y- rai įsigėrę; b e ' t o , kelyje dar
jungas. Daugybė vaikų orga ra 5 manopoĮiai ir 1 traktie išsiėmę iš kišenės pusbonkį
nizacijų ir gi prisideda prie rius. Na, ir geria žmoneliai, spirito pasidalino pusiau.
>
to blaivininkų judėjimo.
Po to visiškai nuleipo ir
Tų visų priešalkolinį judėji' kad kartais otet visuose mo
gulėjo pargriuvę vežime be
mų smarkiai remia J o Em. nopoliuose pritrūksta "baitojo skystimėlio." 1924 m. Lie- žado. Laimė, kad buvo geras
kard. Mercier, arkivyskupas.
pai ingio valsčiaus pragerta arklys, tai jis parvežė iki pat
(Tiesa, ten blaivybės srovė
virš 20,000 litų, o litais žmo namų, tik nelaimė, kad gatvė
eina kitokiu keliu, negu pa$
nės skundžiasi, kad trūksta. je užkliuvo už tvoros ir sto
mus Amerikoje. Čia yra įsta
Mat 'seka vyresniųjų pavyz vėjo ilgų laikų gatvėje, kol
tymais įsakyta blaivybė, nes
dį! Juk yra vyresniųjų be moterys išgirdę arklio balsų
visos Suv. Ami Valstijos did
veik kasdien viešinčių pas išėjo gelbėti. Priėję prie ve
žiuma savo • gyventojų balsų
teibzouų. Taigi geria ir seni žimo rado vienų pilietį jau
to panorėjo.
ir jauni ir net raikai, "vestu visai negyvų, o antra, dar
•
Bet mtun6/ lietuviams blai vės arba kiti pasilinksmini šiaip taip atgaivino.
vininkams tasai priverstinas mai neapseina be peštynių ir
Mat, Leliušių kaimas prip
blaivumas nei kiek negali pa kitų nelaimingų nuoiįkių, ir
ratęs prie degtinės.
kenkti. Mes jį platinkime ša Vis per tų "skystimėlį." Čia
vo pažįstamų tarpe del kilnes yra Blaivybės skyrius, bet
D.
Driskius.

Plaukė laivas per jūružę,
Mums atvešdamas svečių...
Riversidėje - giružėj
Susiejo daug genčių.

Plaukia dainos iš krutinės,
Juokias vyrai ik ausų,
Kepa paršų gaspadines,
Skrend "balones" ii dausų. ii

Ei, drauguži,

Tūkstantines
Minios saukia '
Imbirinį
Skaniai maukia
14
Laivo" piknike.

Paskubekini;

Fordų ėmę
Tuoj nulėkim
"Laivo" piknikan.

Leidžias saulė, mėnuo teka.
Muša " s t r e i k e r į " lauke...
Chicagieeiai žmonės šneka
Daug yr dyvų piknike.
»~\

Daug prie baro
Džiaugsmo semia
BiEnį daro
" L a i v ą " remia
Visi bus ir aš.

4
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NAITONAL GROVE DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS
.
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Pikniko Pradžia 10 y. ryte
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PIBKV DARBAI. '

Ketvirtadienis, l i e p o s 2, 1925
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PIKTADARVBBS PLINTA.
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NAMAI - ŽEMĖ
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NAMAI - ŽEMĖ
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REAL ESTATE

PARDAVIMUI medinis 3
(Keli plėšikai Chieagos gat
Chieagoje piktadarybės bai
flate
vėje pagrobė Checkerboard^.ai
, £ t ; pPatsai
8 i pplinta.
f l t s n j " •policijos
p o I į e i j o s flatų namas. Pirmame
automobilių bendrovės kolek viršininkas Collins praneša, yra 5 kambariia, 2 rame 6
Perkam,
torių Smith su jo antbmoH- kad šįmet pirmutiniu pusme kamb. ir 3-čiame 3 kamba-riai
KUOMET LENGVA ĮSIGYTI
parduodam
Elektros
šviesos,
gesas
ir
visi
Ir
mainom
X Šiandien, 8 vai. vakare į- liu. Išvežė jį tolokai iš mies- čiu Chicagoj piktadarybei pa
namus, f arSAVA NAMĄ
vyks L. Vyčių 24 kp. svarbus to, pririšo tampriai prie me- daugėjo 30 nuošimčiais, paly įtaisymai. Namas randasi Ci
maa
taipgi
cero
arti
lietuvių
bažnyčios.
su<irinkimas, Aušros , Vartų džio, atėmė 2,500 dol. ir nu- ^ginus
'\
*
p
į
ir
visokiu*
Pamatykite mus del bargenų
[nm xl su 11924
9 2 4 m e t u tuo
biznius. Dar
Randos neša $110 į menes;.
par. svetainėje. Šiame susirin- važiavo palikę kolektorių kan čiu
^ laikotarpiu.
in*^wtii
ba atliekam
BRIDGEPORTE
L
O
T
A
I
.
Kaina $8,700.00.
kime bus apkalbėta, kaip tin kintis.
greitai.
pi
—-T"
12
flatų
ir
2
storai
mūrinis
Atsišaukite
giai
ir
gerai.
kamiau prisiruošus važiuoti Pririeto Kolektoriaus saules
MARQUETTE PARKE
namas, jmoket $5,000 kitus
Kreipkitės:
"DRAtfGO" Ofisą
| L. Vyeių Apskr. išvažiavi mo niekas negirdėjo. Prisiėjo
27x125 ant 69 S t , $900.
2334 So. Oakley Avenue kaip renda. Randasi ant Hali mų, kuris įvyks Liepos 4 d. jam kelete valandjų kankintis,
sted St.
37*/ 2 xl25 ant Artesian $1,500 3352 So. Halsted Str
Birželio 30 d. Aušros į kol pasilinosavo.
4 pagyvenimų mūrinis na 150x125 ant Campbell $2,200
APLEIDŽltr MIESTĄ.
Vartų par. svetainėje įvyko L.
Turi but parduotas greitai mas, kaina $0,500.
30x125 ant Maplewood $1,000 ! TeL Boulevard 9641
Painformuota polieija. Bet
Vyčių 24 kp. "Buneo Party". ar sugausi vėją laukuose.
gražius 5 kambarių mūrinis 2 pagyvenimų po 4 kamba 50x125 ant Fairfield $1,500
Investuot JULSŲ pi
Lotas ant Washtenaw $600 J***
nigus | iPIrmo MorĮ vakare publikos atvyko ne
bungalow artį Marąuette Ma- rius, kaina $2,800, jmoket
givio
Real
Estate
$500.00.
• L o t a s a n t Fairfield $550""
labai daug, nes visai nebuvo Pranc&a, kad nekurios Chica
nor. Parduosu pigiai. Matyki
Auksinius
llonus.
2 pagyvenimų, storas 6 kam
25x110 a n t W e s t e r n netoli
kurie uždirbs 6 iv .
garsinta. Už tai kalta vakaro gos gatvės susilauks elektros
te
savininką.
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
bariai ant viršaus, kaina $6,8% nuo&imtj.
70
St.,
$3,800.
Cash
$2,650
NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
rengimo komisija* kad nepra žiburių — moderniškos švie
0008 S.*Whipple Street
500, įmokėt $2,000. Randasi 58x125 Kampas California FAS MUS. TAS JUMS BUS
Alos hajikos auk
siniai bonal ir morsos, kurios kai-kur naktimis
ANT NAUDOS.
nešė i laikraštį.
ant Halsted St.
Ave! prie pat parko $5,800
gk'iai yra saturiaulabai tr.ųksta.
>ls Invostmentas JŪ
X Sekmadieny, Liepos 5 d.
BRIGHTON PARKE
SŲ pinigams. KickSOUTH SIDE.
\
ltfia«*
jx>nas
yrą
,
National darže įvyks Aušros! ,.„
Pardavimui ką tik užbaig
dalis pirmo moini., .,
\vood ir Division st. sker8 flatų naujas mūrinis na 107x125 Kampas AVestern ir
tas nauja 5 kambariu mūrinis
<"io ant aukštos rųV artų par. piknikas.
45th $10,000.
bungalow kuris randasi 1603 mas, visi vėliausios mados įšlcs praperties So.isgatvy trokas sudaužė auto
th Sldėje. Mos pra
X Neužilgo pradės statyti
So. 48th Ct., Cicero. Galima taisymai įmokėt $9,000, kitus 45x109 ant 47th kampas ar
perties yra' vertos
mobilių.
Sužeista
keletas
as
tuo
jaus užimt šį namą. Visi kaip (renda. Randasi ant 65 ir
Aušros Vartų par. seserymsti Kedzie $4,500.
apie dvigubai kai
vėliausios
mados
įtaisymai
amenų.
Policija
teiriaujasi
to
nos morgiek>, tatgl
150x120 ant 55th Place keli 809 W, 351h S L Ghicago
mokytojoms namų.
Darbas
Justine St.
jus esate dvigubai
žuolo
užbaigimai,
karštu
van
TeL ttoulerard S 6 U ir 0774
blokai nuo Kedzies $2,000
apsaugoti.
DcšimtH
8 flatai ir storas, kampinis
pavedąs Jonui
Mežlaiškiui troko.
deniu
apšildomas,
ledaunė,
PAROM PIRKIMO IR PARmilijonu vertės ban
50x125 ant 47th arti Sprin^- RA
(ice baksis) įėjimas i beišmen- namas, štimu apšildomas, įkaipo generaliam kontraktoką
rekomendoja
*
DAVIMO RASTUS.
tą
ir
pastogę
vidui
namo.
Lo
field
Ave.
$1,200.
šios
bonus.
mokėt
$6,000,
kitus
kaip
ren
Pasekmingai
siunčiam pinigo* ir
tai geras darbas ir vertas pariui.
tas 30x125 pėdų. Kaina tik da, Randasi ant 50 netoli Ra
Parduodam Laivakorte*.
75x125 ant 39 arti Archer i
Matykite, p. Czalgyrimo.
$8,600.
Parduosu
lengvais
mo
kauską del plates
Ave. $1,500.
kėjimais. Atdara del oeržiure tine Ave.
Dar žodi.
nių iinių apie šios
W E S T PULLMAN.
NAUDOKITĖS
4 pagyvenimų naujas mūri
jimo Subatoj ir Nedclioj nuo
bonus. Banką atdaPirmadieny, birž. 29# dienos
ra šiandien Ir ry
NAMAI.
9 vai. rvte iki 4 vai. po oietų. nis namas, visi vėliausios ma I
PROGA
toj
nuo
t
ryte
ikfe
S
NEPAMIRŠKITE
kad
kaina
dos
įtaisymai,
štimu
apšildo
. . Sekmadieny, birž. 28 d., Šv. '^Drauge'' Žinių - žineiėsi,
vai. po pietų.
tik $8.600.
Dabar yra geriausias lai
mas, įmokėt $3,000 kitus kaip
*Nitro ir* Povilo bažnyčioje į- kažkoks rašytojas tarp kitko,
MARQUETTE
PARK
kas pirkti namą arba lota.
JOHN O, STYKORA
renda.
Randasi
Burnside
ant
sako:
*'Žydas
muša,
žydas
Turime didelį pasirinkime
vyko didelios iškilmės. Mat
2410 So. 52nd Avenue
2 flatų naujas muro namas geriausiy bargenin, visoj
96
ir
Porrest
Ave.
T e l Cicero 8154^ j
[BANK)
"VVest Pullmanieėiai apvaikš-! rėkia". Tie žodžiai kaip gy
Siunčiame pi
2 flatų mūrinis namas, po 6 prie Vienuolyno po 5 kamb. Chicagoj.
^——A-.
B i i mmęHfmm
•
mmm—» «
čiojo savo parapijos g l o b ė j u o s tinka trims West Saides 1
kambarius, su visais įtaisy vand. apšildomas. Viskas j - nigus Lietuvon ir j kitas
UŽLAIKAU
GELEŽINIU
ir parduodam laivą
Šv. Petro ir Povilo šventę ruterkoms", kurios atvažia
mais kaina $11,200, įmokėt rengta moderniškai $14.500. Šalis
kortes ant visų linijų. JPg
DAIKTŲ:
Žmonių susirinko pilna bažny vusios į AVest Pullmana, mu
$2,500, Randasi ant 56 tos ir dali įmokėti, likusius kaip zaminojame abstraktus, da
Iv kitų reikalingų daiktų
Morgan S t
rome (loviernažtis ir visočia. Suma laike kun. Dr. J. mis išpravardžiojo, išjuokė, • U A ' U H f c A f ^ T I I D I M f ^ Malevų
renda.
prie namų.
Gtatauaios malevoa
Ues
Jecales popieras. Ap
U n l P I U u i ' žemiausias kainas. Kviečiu
Vaitkevičius. Per Sumų cho o kas mėgino jas parspėti, tai I f l A l l U r A L l
draudžiant namus, rakan
PRIE VIENUOLYNO
vietinius lietuvius atsilankyti, o a i
ras, vedamas varg. V. Damb negražiais žodžiais iškoliojo. !
suteiksiu
teisioj
patarnavimų.
G kamb. muro bungalbw, dus ir automobilius nuo vi
5
kambarių
naujas
mūrinis
sokiu, nelaimi). Visais rei
rausko, gražiai gietlojo. P o ! O jeigu West Sidiečiai netiki D I S T R I C T
BANK
sun'parlor,
glazed
porciais,
2
kalais kreipkitės pas
bungalov/, furnace apšildomas.
sumos pasakė gražų pamokslų, tam, tai mes galime pnstaty
kaina $7,300, įmokėt $2,000. karu garadzium. Netoli 64
1112 West 35th Street
kun. Dr. Vaitkevičius, Potąm ti 100 liudininkų,
2 pagyvenimų naujas mūri ant Rou)cwe11, kieto medžio
2805
West
63rd
Str.
Aš
rašydamas
/
'
D
r
a
u
g
o
"
buvo iškilmingi, su istatvmu
Chicago.
nis namas 6 6 kambariai kar užbaigimai, visi moderniški j 3311 So Halsted Street
švenčiausio, Mišparai. Mišpa 150 numery, nesakiau, kadi
štu vandeniu apšildomas, mū taisymai.
Telefonas Yards 6062
$8,600.
Įmokėti
»
!
įMiiiiiiimiMimiii;u:^nT^:;.i;;;:
iniiip
rus laikė Apveizdos Dievo pa visi West Sidės " r i t e r i a i " ,
Chicago, m .
S r e l . Irvteg 1248
§ rinis garadžius, įmokėt $3,500. $3,600 arba mažiau.
Randasi
ant
62
k
Richmond
rap. kleb. kun. Ig. Albavi- buvo tokie nemandagus, bet
Notar> Public.
' - • • » •
Street
čius. Jam asistavo Visų Šv. sakiau, kad trįs mergaitės ne-.
| 3 storai ant "VVestern Ave.
4 flatų naujas mūrinis naMaliavojimo Ir Poperluojimo
parap. kleb. kun. P. Lapelis gražiai pasielgė, ir visi West į
mas po 4 ir 5 kambarius, į-! S 2 6 * 0 0 0 - ~ Casl > $8fiW.
(VAIRUS K0NTRAKT0RIA1
I
KONTRAKtfORIUS
| mokėt $7,000. Randas? ant 62
ir dar gerb. kunigas kurio |Pullmanie&ai
taip
sako.
West
BRIGHTON PARK
rbaa gvarantuotaa. Prieinamose
s 4 4 ruteriams , , nepatiko
tf.,.,,.,
• m m mm mm.m>m m m a y • mm ]į
ir
Maplewood
Ave.
vardo nesužinojau.
kainos. Saukite vakarais.
~
mano perspėjimas ir sako:
47 arti California, didelis Tel. Prospeot O»0C
Piknikas.
'
\\% \\. Ilarry Ave.
GuJeago.S
BRIGHTON PARK
"mes užsiginame tokių užme-:
storas ir 5 kambariai, 2 k a m
iNiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuinuiiiitinniuiiiNii
T?> pači^ (iienjj p. Kareckio Urnų". Toks pasakimas tai
*
*
HEATING
garadžius,
$6,500.
Cash
$1,500.
.mirė birželio 30 d. If25 m. 5
2 pagyvenimų naujas mū
darže įvyko (lietelis piknikas:, \
(Šiluma)
vai. vakare 40 metu amžiaus,
U!ar nėra "atitaisimas'\
Telefonas
Canal
8181
Storas,
3
kamb.
prie
Storo'
Gani
Ir
karštn vandeniu
rinis
namas
po
6
kambarius,
nevedės. Kilo ls Kauno Red.
kuris buvo surengtas parapi
:
Panevėžio Apskričio ir Parap.
( (Jerb. West Sidiečiai kuJOHN V. THOMPSON
B U T K U S UNDURTAKING su visais įtaisymais, kaina ir 6 kamb. ant antro augšto
VPavešėto Kaimo. Išgyveno Ajos naudai, pastangomis šių
6S47 So. WESTERN AVE3TTE
$13.500 įmokėt $3,000.
riems rupi teisybė pirm negu
merikoj 18 metų.
ant
Archer,
netoli
California,
Co.,
Inc.
dr-jij: Atradimo 6v. Kry
2 pagyvenimų namas po 4 naujas namas. $17,500. Ma
Paliko dideliame nulhidimc
daug rašyti į laikraštį, pasi
P. B. Hadley, Licensed
du broliu Jurg| ir Ignacą Ažiaus, š v . Juozapo, Šv. Vero
|tl» • • »
Balsamotojas
kambarius, su visais įtaisy
klauskite pašalinių žmonių,
merikoje. Motiną Karoliną ir
ža
dali
j
mokėti.
Tel. KefHiblic 4537
710 W. 18 8t., Ohicago, IU. mais, aukštas beismentas, ir
nikos ir L. Vyol&ų 35 kuopos.
tlvi seserį Marijoną ir Agotą
kurie matė tą žaidimą ir tas
Lietuvoje.
Viskas kaa reikalinga prie papastoge, randasi ant 4015 So.
Žmonių bnvo pilnas daržas. t
grabų.
Teisingos kainos. Geriau
2 flatai pp 6 kambariu ir
ruterkas", tada persitikrin
Kūnas pašarvotas 410S So.
Maplewood
Ave.
Įmokėt
sias patarnavimas. Važiuojame I
Pelno liks daug.
/GE1TERAL OOJfTRACTOE
Maplevrood Ave. Laidotuvės j 10
karu
garadžius,
lotas
50x
tolimesnės vietas ui tą pačią kai
site, kad mano pastaba yra
$1,500.
AND DLTLDER
vyks Subatoj Liepos 4 d. Iš na
Rėmėjai.
ną. Leiskite mums pagelbėti jums
702«
S.
Arteaian
Ave.
Chleago.
m o 8 vai. bus atlydėtas i Ne
6 kambarių bungalow, f ur 125, puiki vieta pieninyčiai
vietoj.
nuliūdimo valandoje.
kalto Pras. P. HV. bainyėią,
i
nace apšildomas, lotas prie arba bile biznui. $19,000. Įmo-; Zig. ir Marijona Kūkaliai
S. P.
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos nš velionio sielą.
\
šalies, kaina $8,500, įmokėt keti $6,000.
įstojo į šv. Kazimiero Alpdc-j Nuo Red. Kadangi nėra nau
f
*Tel. Yard* 80*3
£
Simpatiškas
M
a
n
d
a
g
u
s
$2,CO0.
Randasi
ant
43
ir
MoP
o
pamaldų
bus
nulydėtas
j
mijos Rėmėjų amžinus narius, dos tęsti toliaus iĄ ginčą, to£v. Kazimiero kapines. Nuo*
zart.
Geresnis Ir Pigesnis Už
A. K A I R I S
Stora ir 2 flatai po 6 kamb.
Alrdliai
kviečiame VISILS gimi
įmokė<lami $100 amerikonišką del ražtai, nei iš vienos punes, draugus ir pažįstamus da
• Afurimo Ir budavojlmo natnu
44
Kitų Patarnavimas
kampinis
muro
namas,
parsi
Liberty*' boną. Tai labai ses, apie šį dalyką nebus daulyvauti šiose laidotuvėse.
šie namai gali but maino
J
GENE31ALIS
N
u
l
i
ū
d
ę
:
duoda
su
visu
bueernes
bizni
u,
graži auka Sv. Kazimiero Vie- giau talpinami.
mi ant didesnių ar mažesnių
.••
Broliai.
Red.
uuolino koplyčiai. Labai gra
namų, bile kokių biznių lotų, 2 karu muro garadžius. Na
PAGRABŲ V E D Ė J A I
mas arti "VVestern Ave. $26,000 " Atsilaukykite pas mane dnosu'
žus pavyzdis.
arba
farmų.
Turim
daug
ki
5įft«» patarimą.
l
Didysis Ofisas;
įmokėti
$£,000.
8*11
South
Halsted
Street
BRIOHTON PARK.
Kad Šviekšnos miestas iš
tokių bargenų ir mainų ku
4605-07 S. HERMITAGE
Chicago, t n .
degė, tai visi žinome. Bet ne
rios negalime patilpinti.
*
Home
AVENUE
Turime
dideli
rinkini
bar
3
8858
Ix>we
Avenue
Svaidinrnku Domei.
visi žinome, kad \Yest PullmaTel. Yards 1741, ir 4040
Liet. Vyeių 13 kp. svaidiTaipgi kas turit kokias genų mūsų rastinė, norėdami cv*vemt* ttstrs* rrrrann-^Hff^S
ne esama geros širdies žmo
SKYRIUS
nors nuosavybes, ūkės arba pirkti, parduoti arba mainyti telefonas Ganai 0810
nių. Tik paklausykite. Ponia ninkų ratelis laikys svarbų
4447 So. Fairfield Avenue
T e t Lafayette 0727
namus Lietuvoj, Lenkijoj, Ru pirmiau matykite mus ir suži
Ag. Malakauskienė, kuri yra specialį susirinkimą ketvirta
PLUMBING
ATMINIMAS UŽ
SKYRIUS
nokite
musij
pasiūlymus.
Geriausias
plomeris, darbą aisijoj, arba kituose šalyse mel
gymusi ir augusi Šviekšnoje, dieny liepos 2 (July) d., baž
DŪŠIAS
4»04 West 14th Str.. Cicero
lieku genai ir sąžiniškai.
TcJ. Cicero B094
džiame priduoti į mūsų ofisą.
sužinojusi apie tą nelaimingą nytinėje, Nekalto Prasidėjimo
THOMAS UIGGDT8
3•c:
Onos Bertanskienės po antru
« t t f So. Oakley Are.
Ohicago
atsitikima; nenuleido rankas, svetainėje. Susirinkimas praOfisas atdaras nuo 9 ryto iki
vyru Adomavičienė, po tėvais
Mockaitė mirė Lietuvoje GeUiMORGIčIAI - PASKOLOS. 8 vakare, Kedelioms nuo 9 ry
bet pradėjo eiti per stubas ir sidės punktualiai 7:30 vai. va
kieniu kaime, žarienių parap.
Taipgi šiose pamaldose bus at
krautuves rinkdama* drabu kare.
to iki 3 po pietų.
REAL ESTATE BROKERS
minta dūšios a. a. Aleksandro,
A
H
I
R
I
UOBGEMA1
žius ir aukas Šviėkšnos pade Kadangi šis susirinkimas ap
Jono, Onos, Barboros, ir KotriKreipkities;
Suteikiami
ant
i<fa palukam*
4650 S. VVESTBEN A V E .
nos Bertauskią. Vi jų visas dū
gėliams. J i į trumpą laiką su tars reikalingumą palaikymo
Taipgi perkame Trečius Morglfiiup
šias iškilmingos pamaldos Jvyks
ir kontraktua
Dievo Apveizdos ba*nyeioje ant
Tel. Lafayette 1914
rinko daug drabužių ir kiek minėto L. Yyčhj 36 kuopos
INTERNATIONAL 0TVESTMKNT
MaĮavojime, dekaruojame,
IMtos ir Union gat. 7:3« vai.
CORPORATION
ryte
Liepos
July
4
d.,
š.
m.
pinigų, o ko truko savo lėšo svaidinio ratelio, taigi visi L.
Atdara Vakarais iki 9 ir šven- kalsimuojame ir popieruo3804 South Kedzie Ave.,
širdingai meldžiu visus bro
.4am« namn«. .
Punarome
mis dapirko. Sudariusi tris Vyeiaį šios kuopos prašomi
Lafayette 67X8
lius, seseris, gimines, draugus,
tadieniais
nuo
9
ryto
iki
3
p.
p.
3352
SO.
HALSTED
darbą, greitai ir pigiai.
prieteiius ir pažįstamus daly
(3) didelius bagažus pasiuntė dalyvauti susirinkime.
Užlaikome maliavų, popiešiose pamaldose.
I vauti
Su gilia pagarba,
REIKALAUJAME A G E N T Ų ru ir stiHu \r t. t.
Lietuvon, vardu kan. kun. J. Supraskime, kad šis susirin
Remkite tuos profesijonaST.
CHICAGO
JnHj»wsw Bertg askis,
8 0 HALSTED 8T
Vyrų ar Moterų - Matykite _3149Pres.
Maciejarasko, Šviėkšnos pade Irimas yra labai svarbus.
ks 9 bianeriitt kurie p m
1936 So* Jefferson St.,
R&mandonis
diicago.
John
J.
Lipski.
Tel.
Boulevard
9641
S. Piaša.
gėliams. Toks pasišventimas,
Ohicago, UL TeL Yards 7282 *
naši dienrašti "Drauge".
'

C. P, SUROMSKIO BAR KAM MOKĖT RANDOS

C. P. SUROMSKIS GO,

GENAI PARDAVIMUI

Liepos Menesis
Yra Laikas

NORĖDAMI

"TIKRAS BAR6ENAŠ~

S. L. FABIONAS CO.

u

C E N T R A L

F. J. YANAS

1*

V. M. STULPINAS & CO

'^

i

I FRANK N0RWISH |

MATAUŠUS VIKIRAS

JOHN G, MEZLAISKIS

E UDEI K I A I

CONTRACTORIS

JOHN J. LIPSKI & GO.

C. P. SUROMSKIS & CO.

\

BRIDGEPORT PAINTING
&. HARDWARE GO.

