BE?
Kad t a r p mus, Kataliką, butų »la
daugiau vienybes, nielloa ir susipra
timo, ir ka4 daugiau galėtume n idlrbti naudingij darbų naudokimr's
KatHlikiška spaudą ir ją platinki
me.

" D r a u g a s ' * tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Airie
nkoje jo gyvenimo draugas!

.
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ILLlflOlS

META1-V0L X.

L N1AEK T H E ACT O F MAKCH S. 1870

DAUGIAU PINIGU KARO
VEDIMUI

DENATŪRUOJA ALKO
HOLI

Anglija Pramato Geltonosios
Rasės Sukilimą

PARYŽIUS, liepos 11. —
HAMMOND, Imi., liepk I I .
Franei'jos parlamentais * a r o — GaJylės alkoholio ėia ir avedimui Morokoj paskyrė d a r ' pylinkėse konfiskuota atlikus
LONDONAS, liepos 11. — laužiama muro siena. Anglija
4
1
ROMA, liepos 8 (suveli n183 milionus franku, kadangi " r e i d u s / ' Dabar tas alkoho- Anglijos su bolševistine Rusi- mato, kad komunistai daug
t a j . — šventasis Tėvas ir ašpirmiau tam tikslai paskirtas ]įg denatūruojamas ir bus pa-i ja kilęs diplomatinis <konfli- veikia geltonasės rasės žmotuoniolika kardinolų praeitą! SHANGHAI, Kinija, liepos. Bet Anglija kovoja tuos a- lireditas jau išleistas.
^siųstas į Indianapolis varto- ,'ktas artimoj ateity gali baig- nių tarpe ir ta komunistų aksefcmadienį dalyvavo apeigo- H- — S- Valstybių vyriausy j merikoniškus planus.
{ Naują kreditą, valdžiai ne- ti automobiliams.
lis karu geltonosios rasės su cija yra labai pavojinga balse, surištose su (Korėjos ken **, padedama kitu. valstybių,.' Vietos anglų komerciniai ru l e n g v a * b u v o Išgauti, įjįk po
baltąja rase.
,
. tą jai rasei.
tėtojų beatifikavimu.
į darbuojasi patvarkyti Kinija, mai, rezidentų sąjunga, p i * t o p a r I a m e n t o atstovu didžiu
Dėlto, Anglijos užsieniu nu. >,. ..
--ii •
PARKE NUŽUDYTAS
Vakarinėse apeigose pirmi S. (Valstybių pasiuntinys Me-lių korpusas ir kiti anglai m a s u n i f i n k S t ( i J 0 ) k u o m e t p r 0
<
Štai tivisai šiandieninis fooi
ŽMOGUS
sevikų
užsienių reikalų komi
p a i l l l e v e p ranešė, .kad
sistatymo Vadai šiandie dar
ninkavo vyskupas Mutel. A- Uurray Kinijoj atsivežė savo griežtai priešinasi sumanytai ^ ^
saras Tchitcherin reikalauja,
aštalinis Vikaras Korėjai, [valdžios instrukcijų — vi- j sutarčių su Kinija revizijai. | F r a c i j a b e m l r a i ^ Ispanija
peu
buojasi
visą
Europą
sujun(>ffd...i .parke, ties Raoino. gH p r i e š M a s t i n ę Rusija. ^
.ft ^
,)Utl} a ( s k j .
.
.
, M n » senosioms sutartims sve
Pasirodo, kad Anglija Ki- ; p a 8 i u ] v s i a r l t i Abd-ci-Krimui
ave., krūmuose vakar rastas Tuo tikslu pirmiausia nori rta nuo Europos. Jis pažymį,
_ , . LOUIS malcLn.llk.ai.
; t į i m i valstybių su Kinija at- nijoje turi labai didelius inteRhi kad
, ,
J
Patriko \Valsh, 55 m., lavo ma 1padai-vti
* su Vokietija
•
ietaj/ daugiau priguli ,
Birželio 30 dieną Konsisto- likti nuodugnią reviziją. Tos ; resus. Kuomet bus atlikta sune
apsaugos
paktą.
Reiškia,
nas.
Azijai ir Azijos link pabnkę.
rijos Salėj Šventasis Tėvas revizijos rezultate turi but ' tarčįų revizija, tie interesai pflDTijr AIAI IR VFR ' H A
V
!tuo būdu norima VoKietiją at
(ii Rusijos komunistų svar
audieneijon prizmė St. Louis , pakeista tarifą ir ekstrateri- turės labai daug nukentėti,
Pasirodo, kad
tas žmogus : ,, r t , , • ,
^ • •'
fo
f.
l įtraukti nuo Rusijos ir ja pnbiausias jiusistatymas — paarkivyskupijos maldininkų bu torialė stovyba koncesijose. ( Tuo. tarpu ,S. Valstybės Ki
NKVV YORK, liepos 11. -r- ***» I>° rk ^ ^ ^ u d y t a s , arba , -m^{[
Tur()pon
liuosuoti geltonąją rasę iš bal
rį — virš 200 asmenų.
(Tai visa turi but atlikta re- nijoje nieko kita nenori, kaip Wisctmsi.no ,l>iiversiteto so- autoinobiliaus i š v a ž i u o t a s ir
Maldininkus Šventajam TėKaip piru* 1914 metų Ang-: tosios įasės jungo,
1 ė- miantis kituomet Washingto-j tik visoms pasaulio valsty eiologijos profesorius Ross f ^ * "
i krūmus per geleŽilija darbavosi apsiausti viso-i Toks bolševistines Rusijos
vui perstatė
arkivyskupas ne laikytos konferencijos išs- bėms atvirų durų. Nei jokių paske'bė, kad Portugalijos ko 1,(< tvorą.
(jlennon. Kiekvienas maldi- { prendimais.
kamnnors
rs privilegijų, l>et vi- l o n i i o s e A f r i k o j
portugalai| Parkas vakare 11:00 uždą-/ 1118 I > ^ m j s
Vokietiją kai nusistatymas Anglijai yra rei
ninkas |avo po medali švenPrieš tai, rodos, nieko ne- šiems 1ygybė prekyboje ir ki p r a k t i k u o j a v e r K i j « Koloniįu' ™mas.
jkokl» Užimti
lanku, taip Jišmingast. Nes geltonosios ra
praktikuoja vergiją. Kolonijų
; šiandie ji darbuojasi išnaujo sės paliuosavimas reiškia J\U
tųjų Jubiliejaus Metų atmin- j beturi Japonija ir Francija. 'tuose visuose reikaluose.
gyventojai varu ir veltui very•
.
•
bolševistinį pavojų Europai iglijai netekimas valdžios Ineiai,
NUSAKOMA KARŠTA
čiami dirbti
portugalams.
apjuosti kuostipriausia neper dijoj ir kitose vietose.
Be to, Šventasis Tėvas reiDIENA
Prof. Ross tas kolonijas lan
š':ė dai;g dėkingumo mald : ,nin|
ir personaliai Įsitikino akams už atvykimą Romon iš,
FedoraluToro biuras nusako,
LONDONAS, liepos 11. — i CROVDEN, Anglija, liepos
oniij
vergija.
te Ii mos šalies ir suteikė palai '
kad šiaiidio Chicagoje ar tik Opo«k?ijofl spauda
nusako j 11. — Čionai daromi mėginiminimą, kaip maldininkams,
nebusianti viena karščiausių j svarbias atmainas Anglijos -mai su aeroplanu, kurs pats
_
PASŲ VIZOS VELTUI
taip jų šeimynoms if namiš
save sknzdamas kontroliuoja.
VVASinNUTON, liepos 11. j Nuo jų S. Vvalstybės depardienų. Nes ateina karščio sro maro stėnų kabinete.
kiams.
S T O l K U O L M , liepos. 11. vė.
— Kuone vi*oį Europos ifd- tamentas jokios žinios nebe
LIEPOS 11, 1925.
Švedija sutarė su Suv. t Te/iaus Chicagą gali karstvlK's yra skolingos S. i?als- turi,
•
CINCINNATL O., liejas
Arkivyskupas audiencijoj.
A,
l.'al j«m - atsiliefis Į»a*ikiau, Valstybėmis, kdifVisiems k«- tm* m\&*titk\m karšėio- ap- ^ - — -1* Indianapolis praneį
ClirCAGO IR APYL1NK
Affe vyskupas Otetmoii *iS'tvlK*ms. Ir tik kelios jų moka
St. Louis, Ma., turėjo pi iva- į skolas ir už skolas nuošim- į gavusios daugiau paragim- liauninkams tarf>^ abiejų ŠJ- saugoti ežeras, jei i* rytų ve-.' ta, kad arkivyskupas Charf- — Šiandie daili diena; i
tinę audiencija pas šventąjį cius. Didžiuma kitų ža<la mo- Į u»j. Teeiaus toks elgimasis^ lių keliaujantiems, išėmus e- jas pustų.
rand susirgęs.
peratura Icila.
•Tėvą. Audiencija tesėsi ilgiau'keti ar tokiu, ar kitokiu bu-! pilnai pakerta jij kreditą šioj migrantus, pasams vizos butų
pusvalandžio. Diskusuota baž du.
\;
.- j šaly. ir iškelia jomis nepasi-1 padedamos veltui
nytiniai reikalai St. Louis ar-! ,Kuomet ajidai S. Valstvln-s i tikėjimą ateity. Tos valstybės
kivyskupijoje.
! visoiius skolininkėms valsty- kitą kartą kadir labai bus rei
MAISTO KAINA EINA
AUKŠTYN
Šventasis Tėvas daugiau- ; bėms priminė, kad1 jau laikas į kalingos Į>askolos, negalės j
!
sia žingeidavo patirti apie se mokėti karo skola s, visos jos, gauti.
Svarbu- pažymėti, kad Lie\VASIINTTON, liepos 11.
minarijų ir kit^i katalikiškų i išėmus dvi, atsiliepė ir reišmokslo istaigii padėtj. Taipat' kė palankumo ko'viu nors bu tuva viena pirmutinių v a ' s t y j — Darln) dej>artamento sta
bili pradėjo mokėti S. Valsty- tistikjų biuras skelbia, kad
daug interesavosi ir parapi- ' du atsilyginti.
Tos dvi ligšiol ncatsiiiepu bėms karo skolas. Be to, Lie- i maisto kaina S. Valstybėse
jų mokyklomis.
aukštyn.
Arkivyskupas Glennoji jau šios valstybės yra Oraikija ir tuva jau atmokėjus visas ka- nuolat eina
i
Liberijos respublika Afrikoj, j ro skolas Anglijai.
apleido Romą.

Dvi Valstybes Neatsiliepia
Apie Savo Skolas
•

NUOŠIMČIAI

Latvijos maldininkai.

S. V. Federaliai Kalėjimai
mu
Kupini

Praeitą ketvirtadieni Švenę tojo Tėvo audieneijon priim
ta latvių maldininhų grup>.
Tai pirmu kartu nuo reforma
cijos laikfti latviai maldininkai
\VASHINGTON, liepos lO.Jdžiai prisieis parūpinti daulanko Romą. Šventajam Tė
vui latvius perstatė arkivys — Kadangi S. Valstybių fe-|giau kalėjin^ų.
kupas Zecchini, Apaštalinis : deraliai kalėjimai šiandie yŠtai kiek šiandie yra kaliI),legatas Lietuvai ir kitoms j™ k «PJ I l i k ^ n i ų ir naujiems ^
_ . se federal5l|0Be k a
Pabaltės valstybėms.
'kaliniams .nebeturima vietos, ^
^
AtJanta 3250;
Le
Kitos maklininku cmrv^s valdžia kreipėsi j a t s k m a s
avemvortli 3,350; MeNell Isgrupes
praeitą savaite audieiKijon'valatijaj duoti pagelbos. b e  laud 600. Viso 7,200 kalinių.
priimtos: graiku, kanadiečių, ^ i a i l s daugelio valstijų auto- Tuo tarpu normaliais laikais
ungar,ų ir kitų.
j r i t e t a i a t s a k ^ ^ k a d n* « k a l e " tuose kalėjimuose gali sutilp
jimai kupini kalimų ir..uebe- Q ^ a p i e ^
^
y į
Nicejos minėjimas.
kas busią toliau pra- ,.
. v . ,. . . . . .
N.
*
omasi, šiandie kalėjimai vra
Visuotino Vyskupų Suvažia elėta.
!t prigrūsti ir kalėjimų viršinin
vimo Nicejoj 16 šimtų m*e- j
kai bijo kalinių tarpe moratų sukaktuvės iškilmingai bus ; Toki tai santykiai Šiandie
lio suirimo. Pramatomos ga
minimos ateinantį spalių mė-[visoj šaly, nors probibicionis
linčios kilti suirutės.
nesį.
jtai tvirtino,, kad įvedus prohi
Be kitko bus celermiojamos ( bieiją visi kalėjimai išnyksią.
ŽEME VIS DAR PURTOMA
Pontifikalės Mis'ios graikų a-j S. Valstybių teisingumo de
peigomis, kuriu laiku Bazili- pa-tamantą tuo reikalu išgel-,
..
D4DDAT).
koj bus ir šventasis Tėvas. ' bati faktas, kad daugelis fede' ^ A
BARBARA, hep*
[ . . . . .
...
11. — Čionai retkarčiais vis
.
.ranų teisėjų vasaros laiku |
v.
Naujas r e k t o n u s .
/ _ . ..
dar at jaučiami lengvesni ir
^7 , »
•
i i •:« turi atostogas, tad kalimų stipresni žemės purtymai.
Nortb Amencan kolegijos,1
rektorium vietoj mirusio mon
siuntimas į federalius kalėji
CINCINNATI, O., liep. 11. (
sign. O ' H e m paskirtas mon
mus
žymiai
susiaurintas.
Bet
sign. Eugene S. Burke, iš Ne- kuomet baigsis atostogos, u e - _ 40 vietos maldininku išvy-|
warko diocezijos.

žinia kas bus daroma. Vai-

ksta Romon.

v

DAUGIAU ŽEMES DREv BEJIMŲ
HELENA, Mont, liepos 11.
Pietvakariiue Montana val
stijos dalį išnaujo palietė že
mės drebėjimas. Vietomis pa
darvta nuostoli

TINKUOTOJAI GRYŽ0
DARBAN
NE\V YORK, liepos 11.
.Tinkuotojįų unija
atšaukė
streiką visose S. Valstybėse
sutikusi su arbitracija.
MEXICO CITY, liepos 11.
— Iš visų šalių čia subėgu
siems kriminalistams darosi
ankšta. Valdžia ruošias juos
visus deportuoti.

Pinigų

Kursas.

Vakarykščios dienos.
Lietuvos 100 litų
$10.00
Anglijos 1 sv. sterl.
4.86
Italijos 100 lirų
3.72
Belgijos 100 f:ankiK
4.63
P r a s i j o s 100 frankų 4.70
Šveicarijos 100 fr.
19.42
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97
Vokietijos 100 mrk. 23.81

#

NUO I-MOS LIEPOS

* Pinigai dabar depozitiioti neš
jums nuošimtį nuo Liepos 1-mos.
Jeigu JŲS norite perkelt savo pini
gus iš kitų banky į musy bank^, at
nešk savo bankinę knygutę mums,
o mes JŪSŲ pinigus perkelsime.

PEŪPLES

5TO CK YARD

STATE
DIDYSIS BANKAS ANT
K»mpo 47 «r Ashland Ave.
Chicago.
Gerai žinomas bankas tarpe lietuviu visoje Amerikoje
savo stiprumu ir geru patarnavimu.

i7

n

D R A U G A S
D*UI
16.00
OBI Yta* ..
8ix M oatat »•»••••••••• 93.00
IT HBWf - STAND8 Sc. A OOFT
MtAŪOAS PUBUSHINO 00, Inc.
hm 8a Oakley Ava, Chloro, Ui.
T«L Eooievdt 7791
jfcUd. T e t Roosevelt

Mlt

SPAUDOS ĮSTATYMO
PAKEITIMAS.

įstaigos,
leisdamos
gios
spausdini <is, turi p r i s t a t ę
miesto ir apski'ties arba
apskrities viršininkui kiek
vieno leidinio pirmuosius
aštuonis egzeirp'/.orius".
Padidinta pristatomųjų vir
šininkams laikraščių ezgempliorių skaičius dėlto, kad
Lietuvoje leidžiamiųjų laik
raščių egzemplioriai turi bū
ti ir Vidaus Reikalų Ministe
rijoje ir pas vietos viršininką
ir pas Valstybes Gynėją da
lis gi siunčiama Centraliniam
Knygynui. Šitokiai tvarkai
esant, tos įstaigos be tam tik
rų sąmatų gauna Lietuvos
laikraščių leidinius.

P

Ą

u

G A

s

Šeštadienis, l i e p o s 11, 1925

Šiandien atkarpoje talpiname Seimo atstovo A.
Šmulkščio paskaitą 'OPOZICIJA LIETUVOS SEIME'
Kreipiame domčs "Draugo" skaitytoiu i šią įdomią
paskaitą, nušviečiančią, kokių priešvalstybinių prie
monių imasi opozicija kovoje su Lietuvos valdžia.

PASTABĖLĖS.
Bolševikų valdžia nužudė
d n jenerolu — Velavinų ir Iva
novų ir du buvusiu teisėju Vlasovą ir Šokolovų. Jie pri
pažinti kalti buk tai už par
sidavimą t lenkams.
Taigi bolševikai už " išda
vystę* ' kontrrevoliuciją bau
džia mirtimi, ir tai, žinoma,
teisėta, bet, jei kitų šalių vai
džios baudžia komunistus už
jų revoliucijas ir išdavyste
Sovietų Rosijai, tai tas, bol
ševikų supratimu, yra bai
siausias
nusikaltimas. Tai
bolševine dora.

v

je reiškė 1905 ir l°v06 metais;
Tuomet nekurie gaivalai, la
bai artimi su p. Bieliniu ir
vienu socialistų lyderiu Ame
rikoje, pradėjo deginti klebo
nijas (Gožų), siuntinėti graesančius laiškus kunigams, o
nekuriuos ir apipiešė partijos
reikalams, (Pilviškių, Šilavo
to, Garliavos ir nekuriu kitų).
Gi šis Bielinio šaukimas da
toliau turėtų eiti.
Kad nebūtų "kunigų diktaturos , , , tai neturėtų būti iš
rinkti nei kunigai, nei šiaip
pasauliniai katalikai į seimą.
Kitaip" "pažangiųjų''• nuomo
ne vis da butų "kunigų ir kle
bonijų diktatūra."

Pirmo Morgičio Auksiniai
Bonai

Seredoje Yra Pas
kutine Diena.

Šitas bankas parduoda daug tuks
iančių dolerių vertės pirmo morgičio
auksinių bonų Lietuviams, užtat kad
kiekvienas bona* yra dalis morgičio
ant aukštos rųšies praperties Chieagoje ir žmonės žino kad jų pinigai
yra apsaugoti.

Malonus "Draugo" skaity
Matykite p. Czaikauskų kas link
$225.000 auksinių bonų nešančių 6%
b a i jau žino, kad Lietuvos
depozittioti
savo
pinigu*
ant Oooper Building, $150,000 nešan
Seime svarstant
" Spaudos
saugioje dešimt-mi Ii jpnta\AJe
čių 6l/2% auksinių bonų C. G. Spring
valstybinėje bankojc nešan
įstatymo Pakeitimų'' socia& Bumper Company of Illinois, $100,čioje 2fi/c u i įdėtus nuo Lie
pos
1
dienos.
Visi
/pinigai
000 nešančių 6V2%' auksiniai bonai'
Istai su liaudininkais pakelė
padėti nuo Liepos 15 d. šio
74{h & Bmans Building, ir daugeli
je banjkoje, netS Jums nuo
;riukšmų, kuris užsibaigė tuoturime kitų kurie yra apsoliutiškai.
šimti nuo Liepos 1 d.
ni, kad trys triukšmadariai
saugus investmentai. Mes maloniai
Illinois Valstija, Cook CotinKitas
pakeitimas
skamba
Tamstoms platesnių informacijų pa
itstovai buvo pašalinti iš po
ty ir Chicagos miestas laiko
savo pinigus mušu banke.
šitaipos:
siryžę esame suteikti jei Tamstos tik
sėdžių salės.
Tūkstančiai Lietuvių ateina
reikalausite.
į musŲ banką iš visa Chi
§
19.
Baud&iamajanie
sta
Kiekvienam yra įdomu, ko
cagos dalių, dėlto, kad jie
Bankas atidarytas Subatomis visą
myli
mūsų gerą ir mandagų
tute
numatytas
del
nusikal
si gi pakeitimai įvesti į spaudiena nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
patarnavimą,
ir jie žino;
stamų
darbų
bylas
Baudžia
kati
jų
pinigai
yra
saugio
Seradomis nuo 9 vai. ryto iki 3 vai.
os įstatymą, kad laisvamaje \ lėtoje.
po pietų ir nuo 6 vai. vak. iki 8 vai.
mojo Proceso toarka kelia
iai net lermą pakele Seime?
vakare. Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki
miestų ir apskričių arba ap
Ką tik gavome šio įstatymo
3 vai. po pietų.
skričių
viršininkai
ir
valsBelieka
tik
bolševikiškai
keitimų tekstą, kurį ir tal
Amerikos socialistų lyderis
tybė
s gynėjai, prisilaikyda
kiname žemiau.
ilgiausiais posinaįs išvadžioja, padaryti ir viskas: vieną ku
mi Baudžiamojo Proceso
kaip Lietuvos seimo krikščio nigų dalį išpjauti, o antrą su
1213 1913 straipsniuose nu
Kiekvienos kultūringos ša
niškoji dalis greitai apsidirbo kimšti į kalėjimus, o katali
^
rodytos tvarkos".
lies konstitucija garantuoja
su kelių įstatymų pataisų pra- kams atimti teises. Na ir ta
STREET
lltt
W 8 6 T THIRTY-FIFTH
spaudos laisve, bet įstatymai
Šis punktas duoda teisės ap vedimu, prasišalinus " pažan da bus bolševikų diktatūra.
C H I C A.G O
Tuomet bus viskas OK.
turodo tvarka, kokia piliečiai skrities viršininkams kelti giųjų " trukšmadarių blokui.
ta spaudos laisye gali naudo bylas del spaudos nusikalIr ko čia stebėtis f Jei "pa
MES REIKALINGI TO
is. Štai Amerikoje, toje lais- į t j m u > j^gį šiolei tą teisę tu- žangieji" trukšmadariai dirb
LERANCIJOS.
ės šalyje, irgi veikia spau- j r ė j 0 tik valstybes gynėjai. Te- tų rimtą, naudingą šaliai dar
Ar tai Nebraskos vaikams ko geresnio neduota, nei ne vo vienodų politinių pažiūrų.
os įstatymai, kurie uustato, Į ^ a u j j e nesuskubdav o savo bą, tai seimas ne kelias patai
Apie tai rašo
laikraštis
neturi but leistina patirti, nurodyta. Įvedus proliibiciją, Bet laisvės ir tolerancijos
,
ad leidėjai turi uzsiregis- pareigos atlikti. Taigi dabar sas, ar kelis įstatymus _ trum "Collier's Weefcly \ Reikia k a i p duona, tas svarbiausias iškeltas begalinis *' bootlege- klausimu jie neturėjo skirtin
ruoti, turi pristatyti leidžia- valstybės gynėjams į pagelbą pu laiku pravestų, beWgalėtų įsidomėti ,kad ne 1925 metai
kultūringo žmogaus maistas, riavimas", visur paskleista gų nuomonių.
ojo laikraščio kopijas; kad ateina apskrities viršininkai. atlikti ištisas eilių e S į gra išpat savo pradžios pasižymė
Tuotarpu šiandie Ameriko
gaminama. Distiliavimas gi tikros galybės nuodų.
spaudai prasikaltus,
šmei- Jie gali lygiai kaip ir vals žiausių darbų ir patvarkymų. jo paika krašt^tlniausia neto
Kiekvienam
yra žinoma, je naikinama ta garbinga žmo
reikalingas, kuomet norima
žiant, duokim sau, ar plati tybes gynėjai, nustatyta įsta
lerancija,
kokio!
6&r
nebūta
Gi dabar "pažangiejie" at
pilnai tyro vandens gauti. kad kiekvienas draudimas y- nių laisve ir priede iškeliamas'
nant melagingų žinių, kelia tymų tvarka užvesti tik bylą ima seimui ne kelias valandas, S. Valstybių istorijoj.
Ar tai Nebraskos gyventojai ra žmogaus nepakenčiamas. smerktinas netolerancijos vėmos bylos teisme ir t. t.
Kaip
mūsų
anūkai
galės
su
Teisme prieš nusikaltusį laik- bet ištisas dienas, nuolatos
del kaikurių fanatikų žioplu Gražiuoju žmogų perkalbėk lukas. O juk nelaisvė ir neto
vaikiškus prasti tokius įvykius, apie
Panašiai ir Lietuvoje veikia 'rašti, bet nieku būdu patys keldami tuščius
mo turi atsižadėti vartoti ir to ir kito nedaryti ir jis grei- lerancija yra didžiausias pik
1
'
kuriuos pastaraisiais laikais
jau nuo senai tam tikras spau teisti, kaip. kad laisvamanių triukšmus.
čiau paklausys. Bet griežtam tas.
tyrų vandenį!
Ir ne be tikslo jie tai da pranešta iš Nebraska valsti
dos įstatymas. Tečiau gyye- melagingai skelbiama.
draudimui jis visuomet pasi
š
i
s
įvykis
yra
svarbus
ne
ATVIRAS LAIŠKAS.
ro; jie žino, kad tuščiagalvių jos! Toj didelėj valstijoj pro'jniinas parodė to įstatymo kai
priešins,
nors
gerai
žinos,
kad
Iš šitų spaudos jstatymo pa
Lietuvoje da randasi ir jiems liibicijos vykinimo autoritetai del savo paikystes, bet del tas draudimas jam yra nau Vilniaus Vadavimo Komiteto ! (kuriuos trukumus. Tad Sei
keitimų matome, ko verti ygalima imponuoti ne tiek rim iškėlė reikalavimą, kad iŠ mo fakto, kad tas Amerikos na- dingas.
man įnešta pasiūlymas du
Ohicagoje - Valdybai ir
ra visi laisvamanių šukavimai,
cionaliam
gyvenime
iškelia
pa
(knygų)
tais darbais, kiek garsiais kyklų rankvedžių
.paudos straipsnius papildyti. U , . y
Kariams.
Vietoje protingo patvarky
vojingiį
tendencijų.
Ir
tų
ten
butų
išmestos
distiliavimo
skandališkais
šauksmais,
tai
Vienas liečia leidžiamųjų
apačioje pasiraį laikraščių pristatymų apskri ma spaudos laisve, laužoma ar šią priemonę jie ir vartoja. procesų ir fernentacijos ilius dencijų jos pradžioje reikia mo čia tuojaus skelbiamas sŠitov i e laiško
šai
draudimas ir paskiau stebia- ^
„ Pareiškia: kad
varžoma konstitucija.
griežtai
kovoti,
neduoti
jai
įŠtai koki "svarbus ir šaliai tracijos. Tos rųšies iliustraci
čių viršininkams, kitas - kė
Ne laisvė varžoma, bet tvar
masi liūdnomis konsekvenci- nuo sio laiko nuo Chicagoje
,,
leisti
šaknių
Amerikos
gyve
jos
yra
fiziologijos
rankvebaisiai
naudingi
sunlanyInai
,
limų bylų del spaudos nusi
ka įvedama, viena ~ pagrei
jomis. Žmogus negreitai pasi* pasiskelbusio Vilniaus Vada
nimam
•
kuriuos socialdemokratas at džiuose.
kaltimų.
tinant bylų užvedimą
del
v, v. 'meta su savo įgimtu įpročiu. vimo Komiteto atsiskiria-, ir
stovas Bielinis iš seimo tri
Prohibicijos autoritetų idė
Mes jau cia turime užkrečia_ ,
,.°
.. . vienkart atsisako nuo visokių
v.
spaudos nusikaltimų, ir. duo
Juk
šiandie ^Amerikoje
būnos teikėsi pareikšti: "Gė ja aiški. Nenorima, kad žmo mas ligas, kaip tai Ku Klux
Ligšiol sulig veikiančiu įs
nuopelnų ir garbės...
dant galimybes atatinkamo
draudžiama
įvairios
gamble
da
bus
Lietuvos
visuomenei,
nės susipažintų su fermenta klanų, evoliucijos klausimų ir
tatymu laikraščių leidėjai tu
mis valdžios įstaigoms turėti
rystės. Bet ar prisitaikomai A P*&oje pasirašiusiojo, per
jei ji nemokės nuvalyti 300 cijos ir distiliavimo proce nemažai kitu. To* ligos paei- ^
rėjo pristatyti viršininkui, ro
•
^
: m e t u s ; bandyta darbu ir pavisų leidžiamųjų Lietuvos lai
kunigų ir klebonijų diktatu- sais. To nežinodami jie nega na u. siaurojo zmomųfanąt«dos du ar tris egzempliorius
gitaikoma £
p r o h i b i c £ o s vyzdžiu nepartijinį veikimą įkraščių kopijas be tam tikrų
»>
lėsią
pasigaminti
namie
jokių
savo laikraščio. Dabar Seimo
mo, iš neapykantos ir netole-.
« . . » . - .
,
ros
vykinti
, bet tos
išlaidų iš valdžios iždo.
įstatymo.
Šiandie
visur
dausvaigiųjų
gerymų.
priimta pataisa, kuria skai
Tai vatJinasi "atstovo", kairanerjos.
•
į • , , •
čius didinamas iki aštuonių
Apie kitų įstatymų pakeiti ba; tai neva "rimto" žmogaus
Tas reikalavimas tiek pail i e k a s negali užginti, kad giau nusigėrusių tenka pama pastangos taip netobulos, kad
tyti, negu seniau.
jomis gėrėties negalima. Gi
egzempliorių. Štai kaip skairi- mus, del kurių irgi keliamas argumentai.* Ką gi tie žodžiai kas, kiek dar ir juokingas, j saliunų naikinimas
nebūtų
ba šis įstatymo pakeitimas:
laisvamanių triukšmas^ pakal turi rdlkšti? Turbūt tą pat, Juk duona nemažiau kai alus Į garbingas žygis. Bet panaiki- j Washingtonas, Franklinas, Į ( i i r D t i D e pasekmių neverta.
"§ 9. Spaustuvės ir toly- bėsime kitą kartą.
kų panašus šauksmai Lietuvo- į yra fermentacijos produktas, nus saliunus visuomenei nie- J Hamiltonas, Jeffersonas nebu- Ant. K. Rutkauskas, M. D.
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A. Šmulkštys,

OPOZICIJA LIETUVOS SEIME.
(Paskaita).
Gerbiamieji. Norint apibudinti mūsų
opozicijos darbus Seime, tenka, ta tema
kalbant, kiek išeiti iš Seimo ribų ir pa
liesti mūsų ir užsienio platesnę visuo
menę. Seime tartas žodis, juo labiau Sei
mo atstovo elgesys Seime ne visuomet
pasilieka Seimo ribose, bet pasklysta
plačiai po visų šąli ir pasiekia kartais
užsieni. Del to kalbant man paskirta te
ma, aš turėsiu šiek tiek liesti ir mūsų
platesnę politikų.
Į. Opozicijos sąvoka.
Paprastai opozicija, tinkamai tų žo
di supratus, turėtų reikštis tuo, kad opozicijos žmonės, kritikuodami tuo laiki
nės Vyriausybės darbus, privalėtų turėti
tikslo paimti į savo rankas vyriausybę
ir, paėmus tų Vyriausybę į savo rankas
Vesti Valstybę jų skelbiamais idealais.
Opozicijos žmonės turi pasiremti dviem

pagrindiniais dėsniais: Valstybingumo
ir tautiškumo dėsniais. Jeigu mes pažiū
rėsime kitų parlamentų, senesnių už mus,
praktikų, tai pasirodys, kadi ten opozi
cija veikia labai stipriai, bet labai nau
dingai savo valstybei. Tečiau tos opozp
cijos darbai reiškiasi toli gražu ne taip,
kaip jie reiškiasi pas mus Lietuvoje. Ži
noma, mes negalime tuo iš anksto kal
tinti opozicijų, kad ji nėra priaugusi tos
aukštumos, kurių turėtų užimti papras
tai opozicija. Visi mes mokomės, taigi
mokosi ir opozicija. Bet kituose parla
mentuose opozicija eina visai kitais Iže
liais. Ten opozicija taip stengiasi kovo
ti su tolaikine Vyriausybe, ir tokių paren
ka taktikų, kad toji kova, kurios tikslas
pakeisti netinkamų opozicijai Vyriausy
bę, nepakenkia Vyriausybei kaip Vyriau
sybei ir nepakenkia nei tautai nei Valsty
bei. Štai dėsnis, štai principas, kuriais
opozicija turi vaduoti. Taip yra Anglijo
je, tame seniausiame pasaulio parlamen
te, taip yna ir kitose šalyse, į kurių šalį
tik pažiūrėsime. Ten, sakykime Anglijoj,
jei opozicija pasako kų prieš Vyriausybę,

tai pasako visuomet turėdama galvoj, kacj
ji yra jų Valstybės Vyriausybe. Sakysi
me, kada mums teko, besistengiant iš
gauti iš Anglų paskolų, susidurti su An
glų opozicija, tai tie opozicijos žmonės
paklausė --• ar jūsų paskolų Vyriausybė
jų garantuoja. Tuomet opozicijos žmo
nės pasakė: jei taip, mes sutinkame. Štai
opozicijos elgęsis. Ali santykiuose su kita
taučiais, savo Vyriausybę stato tokiame
aukštume, kuriame laiko pastačiusi pati
pozicija. Tokia * pažiūra į Vyriausybę ir
toks opozicijos elgesys kelia pagarbos ir
tai Vyriausybei ir tai opozicijai, kuri taip
gražiai taip valstybiškai, su savo Vyriau
sybe kovoja.
-Pažiūrėkime kas gi darosi pas mus,
kaip pas mus Lietuvoje opozicija reiš
kiasi? .
II. Komunistų opozicija.
Toliausiai opozicija pas mus buvo
nuėjusi pirmajame Seioie. Tai buvo ko
munistų frakcija, kurios tikslas buvo ko
voti su visu kas lietuviška ir kas Vals-'
tybę liečia. Kada mes Seime, progai pasitaikius giedojome sustoję Lietuvos iiini-

nų, jie demonštratyviškai sėdėjo; kada tos suprantate, kokį momentų tada gy
mes užprotestavome, jie demonstrativiš- venome. Tai buvo pabaigoj Steigiamojo
kai apleido salę. Jie savo kalbose aiškiai Seimo, kada amerikiečiai lietuviai dėjo
pasirodė esų griežtai priešingi tiems tau visų pastangų, rinko parašus ir surinkę
tiškumo ir valstybingumo dėsniams, ku jų daugybę kreipėsi į Amerikos vyriau
riais eina Valstybės kūrimo darbas. Tai sybę ir stengėsi išgauti pripažinimų de
buvo toliausiai nuėjusi opozicija. Jau an jure. Tuo tai mtfnientu Lietuvos rabinai
trajame Seime, mes neturime tokios opo matyt, Lietuvos žydų frakcijos atstovų
• skatinami, duoda telegramų Amerikos ra
zicijos.
binams ir žydams, kad jie darytų pastan
III. Žydų opozicija.
Kiek silpnesnė opozicija visuose Sei gų, kad Amer. mus de jure nepripažintų.
muose pasireiškė iš žydų pusės. Ji reiš Tai, Tamstos, yra opozicija, kuriai fcies
kėsi ypač stipriai Steigiamajame Seime, nedovanojome ir negalime dovanoti. Rie
bet toji opozicija dalinai tęsiasi ir dabar, biomis ir juodomis raidėmis tas žydų
tiesa, kiek švelnesnėj ir atsargesnėj for žingsnis yra įrašytas į mūsų kovų ui Lie
moj. Steigiamajame Seime žydai, pajutę, tuvos Nepriklausomybe. (Red. pabr.)
kad Amerika pati pirmoji gali mums pri Mes^ galėjome dovanoti, kada žydų dalis
pažinti de jure, kaip nepriklausomų Val Panevėžyj ir kituose miestuose bolševi
stybę ir norėdami čia Lietuvoje išgauti kam* besiartinant šaudė į mmų besitrau
tam tikrų jų supratimu, reikalingų pri kiančių kariuomenę. Tada mes galėjome
vilegijų, darė visų, kad tik neprileistų A- dar suprast, galėjome šiaip taip pateisin
merikų pripažinti Lietuvą de jure. Tokia ti, del to, kad tada buvo kovos metas, o
opozicija, kuri stato Valstybės reikalus kovos sukuryj užsidega žmogaus jausmai
diametraliai priešingai jų tautiniams ar ir del to jis kartais nežino kų bedarąs.
partiniams reikalams, yra beveik lygi tai
opozicijai, kurių vedė komunistai. Tams(Bus daugiau)

f*-f.
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Seimo vaidyba užėmė vie-jmo. Vokiečių priežodis: kas
vus ir linki seimui geriausią
LIETUVOS VYČIŲ
vana. Iš merginų: Francis
tas. L. Vy^ių 17 kuopa sutei prarado turtą -- daug prara
^ekmiu/.
SEIMAS. .
Kruzas, Bridgeport, pora lai
Seka Seimo valdybos rinki- kė gražų gėlių bukietą su pado; kas prarado sveikatą -mėjo pirrnę, dovaną, V. Villabai daug prarado; kas ener
vSeimas ši met vyko Bostone,! mas. Viešu balsavimu į Seimo sveikinimu.
konskaites pora, iš Cicero
Seimo pirmininkas Dr. M.giją, prarado - visą prarado.
antrą, dovaną. (100 yd. dasli) ,30 dieną Birželio, 1 ir 2 Lie valdybą bei į įvairias komisi
jas patenka sekanti asmenys: Bagdonas tarė padėkos žo Jaunimas turi daug tosios e100 sieksnių vyrų lenktynės: })os meri.
Seimo pirmininku - Dr. M, džius už gėlės i r sveikino vi nergijos. Praeityje, mūsų tau
J. Prėskus, iš North Side, lai
Pirmutinę seimo dieną išsus delegatus.
tos atgimime - studentai, jau
v Bagdonas, iš Cnicago, 111.
mė pirmą dovaną, W. Sears,
aušo puikus rytas, po biau,
f
„. . . ~
.
, . ,yv
f, U
J o pagelbininkai - p. A. Seimą sveikina Dvasios Va ni kunigėliai, kaimo jaunimas
iš Town-l^ake, antrą dovaną.
nos vakarykščios
lytingos „ . . ° . v ^ . . , .. £ T
varė tautos atgiaio darbą,
Visminas, iš Ęhzabeth, >». J., dai.
Veda AL. MANSTAVIČIUS
(75 yd. dash) 75 sieksnių merdienos. 9 valanda bažnyčia
1643 N. LINCOLN STREET
* CHICAGO, ILL. gynų lenktynes: Stella Balsis
ir p. P . Daužvardis, iš Boston
Kun. K. Urbanavičius - šviesdami mūsų šalį. Sektinas
jau
buvo
pilna
žmonių.
Prasi
•
Mass.
iš Town-Lafceį laimėjo pirmą
iškelia du uždaviniu: suderin pavyzdis mūsų laikų jauni
dėjo pamaldos. 8v. Mišias
L. VYČIŲ CHICAGOS APS rydamas 4 išbėginius.
Seimo raštininkės: - p-lė Jį ti valstybingumą su tautišku mui.
dovaną, H . Astrauskaitė, Bri
laikė vietinis klebonas kun.
KRIČIO B. B. LYGOS
Dešimtoji permainoji, kuo dgeport, antrą dovaną.
Leonaitė, iš Worcester, Mass. mu. Geriausis kelias draugiš
(Bus daugiau)
K. Urbanavičius, asistuojant
STOVIS.
met Evanston turėjo svuidiAgatonas. kun. J . Valantięjui iš Water- ir p-lė. M. Šlužiutė, iš Cam ki santykiai ateivių su čio
ninkg, ant trečio beiso, svaibridge, Mass.
X 1919 m. S. V. iš priežas
nykščiais amerikiečiais. Ly
bury, Conn. i r kun. P . Juškaiw. L. Per. '(įinvs buvo muštas pro S. Katies nelaimingų atsitikimų -NORTH SIDE.
' N O R T H SI D F
Spaudos komisija: - kun. giai sveikina, kaipo vietinis,
čiui iš Cambridge, Masef. Iš
e 2 750 barec ir atsimušė į " u m p i r e ' '
WEST SIDE
susižeidimų industrijoj buvo
kilmėms pritaikintą, pamoks- K. L^rbanavičius, stud. J . Ta klebonas visus susirinkusius
PROVIDENCE
e 2 730, pankui nusirito pas 2 beismosugaišta
296,000,000 darbo
CICERO
Sportas northsulėje auga ]ą p a - s a k 6 k u n p J m ^ j . mošaitis, ir adv. A. Kneižys. iš tolimos svečius.4 5 444
MARQIETTE
ną, kuris mušėją išmetė nuo kasmet. Ketnri metai atgal su I j a w r e T t c e i M a s g i P r e z . h i t e r i j o .
; dienų ir apie $853,000,000
2 6 2.~>0
fPILLMAN
Kun. Kan. Maciejauskas
Mandatų komisija: - p-lė
222 pirmo beiso. I š to iškilo ginTOWN-LAKE
1
z
t
s.tvėrė L.etuvos Vyčių "Base- -•„
„matėsi
, „ , , • iir
,.„„;„„.
r ,.„„„:„„
Labeckaitė, p. Kairys ir kun. sveikina Seimą Lietuvos var- ™P8taliu uždarbį - algas. Vi
BRIDGEPORT
je
daugiau
kunigų:
v
< -ai, jog* mušėjas yra **safe'* ball "
du. Reiškia džiaugsmo, m a t y - i s 0 apskaitliuojama S. V. nejų tarpe kun. Kan. Maciejaus- P. Strakauskas.
RESULTATAI LIEPOS 5 D. k u o m e t s v a i d i n i s a t s i m u š ė i
Ši metą ant tokių par ^ą-ikas iš Lietuvoj kun. Dr. J .
Rezoliucijų komisija: — ku damas tiek daug gražaus jau- Jlaimingi susižeidimai padaro
T V ! . _ Navickas
.!_
• _
. . . New York
.
" T* " T
o
•
u A . y . į L - S r „ q ; ° J ^ 1,016,000,000 dolerių kas
_
j nmpire . Kuomet gmcų ne- Uygų Sll sitvėrė Lietuvos Vyčių
iš
NY
mmo, bet kartu ir lindi, nes, metą.
** '
V\^t Side « j b » ^ l u n a baigt, tada ž a i - | j a u m j j ų 4 J l w l i o r B a w j b a U , t y _ ^
į
į ^ nigas Dr. J . Navickas, p. Se- tikėjosi
Oįcero 18
p
Strakmiskas
jo
dar
daugiau
maty
demka ir stud. S. Kneižy?.
Pullman sl
Į mas.
,
,ton, ,Mass.
,
Pullman
S I(dh,mm aa ## b lul Vv (o) užbaigtas.
o*b«igtw
Marąuette 10
ma«
X Apie vienas trečdalis viKnygų peržiūrėjimo komisi ti. Reikia judėti -- stiprėti,
North Side 9
BridgeportO • E T A X . » • 1 1 3 0 0 0 2 1 0 0 — 8
Yorko
^is tymas lošė tik du žaidi
Choras puikiai giedojo loty j a : — kun. Juras, p. Sereika nes darbas, kuris laukia, te- j sų darbininkų New
Providence 0
T o w n - l i a k c 0 \ V A l K.
0 6 2 0 0 0 0 0 0 x—8
galimas atlikti tiktai jauni- valstijoj y r a moters.
mu, laimėjo vieną 14 ir 4., niškas ir lietuviškas giesmes. ir p-lė Uutkiutė.
LYGOS STOVIS
pralaimėjo antrąjį
10 ir 5 . ' Per šv. Mišias atstovai pri5ffl
RYTOJAUS ŽAIDIMAI.
ffiEE
i
W. L. P e r . Antrą
W
lošimą pralaimėjo ne ėjo prie šv. Komunijos.
! \XTKKH
1 O 1000
i o į o o o dėlto, kad negerai lošė, bet J
T> - ,v. •
. , . . TT
Marąuette su North Sįide - į A ^ l Ff,>HEST
ft
3 1 750
, -. . .
, .
Posėdžiai prasidėjo I I vaB
2 2 500
,Lu>coln Park. Diamond No. 81 ST.
£ ™
2
3
^
2 S 4 0 0 delto, kad antrasis
JOSEPH
aponentų , , ^ .
.. . .
,,
l
N
O
R
T
H
CHICAGO
i
2
s
s
s
11:30 vai.
.,..
.v
. ; l a n d ą . Seimą atidarė malda
STAHL'S COLT8
] 2 :«»a
is suaugusių
L
,^ TT ,
1 2 Mi:l tymas susidėjo
J
e
West Side su Providence - H l l . l l l \ \ 1 ) P A R K
^jkun. K. Urbanavičius, einas
'
Antras tymas ir gi smar vvru
Mark White Sąuare 1:00 *val.
* v*
J Centre Dvasios Vado parei,kiai darbuojasi. Liepos 4 d.
Pullman su Rridgeport.
North Sidės vyčiai, jauna- gas. P o maldos sudainuoti vilaimėjo nuo (iurnee, o Lie mečiai, lavinsi, kad ateityje ši trys himnai. Pirmininkas
Cicero su Town Lake.
pos 5 nukeliavę į Round La vėl laimėti ėampionatą North- l)r. M. Bagdonas prakalba į
Šios linksimosios Ekskursijos palydovas bus visiems žinomas Artistas Pranas
ke supliekė Preston Cray s. KiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiuiiiirs
sidei.
Korespondentas.
susirinkusius; sveikina atstoRimkus kuri s v r a gerai patyręs kelionės reikaluose. Kas norite turėti smagiausią
PIPIRAI.
kelione, pasiskubinkite pasirūpinti s a u - laivakorte. Kas važiuos su šią ekskursiją
Metikas Kola vyčių tymo lai
k a r t u ' p a r e m s ir Švėkšnos padegėlius, kadangi kartu su šmo laivu ves daug dra
Jeigu North Side laimėtų mėjo abu žaidimu.
••
bužių Švėkšnos padegėliams.
čiampionatų, butų
sarmata
Liepos 4 žaidimas
Kelione iš New Yorko j Klaipedę
$ 107.OO
jiems duoti t# dovana, nes ne
K. Of L.
0 0 1 2 0 1 0 1 0—5
labai sunkiai del jos dirba. Gurnee
0 0 2 0 0 1 0 0.1—4
Kelionė iš New Yorko į Klaipėdę ir atgal $ 1 8 6 . 0 0
Praeitas dvi geimes laimėjo
•
•
••
Liepos 5 žaidimas.
be jokio darbo nuo Pullman
Antra klesa iš New Yorko j Klaipėdą
$ 162.50
K. Of L.
0 1 0 5 4 0 3 4 3—20
DABAR
YRA,
PATOGIAUSIS
LAIKAS
P
E
R
|
• ir Bridgeport 1) prieš 0 kai P r a - t o n G. 2 1 0 0 3 0 0 5 0—10
»
po forfeits.
KELTI PINIGUS Iš KITŲ J LIETUVIŲ BANKĄ — I
IŠ IŠVAŽIAVIMO.
UNIVERSAL STATE BANK. bitas bankas su paten- I
•

i i-

•

4

•C KM

DIDŽIAUSIA PASKUTINE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Aplankyti Tėvynę Lietuvą

Rengiama Sujungtomis Spėkomis Chicaps Liet. Agento

iausis Laikas

K u r mielaširdingi. žmonės
kinimu tarnauja desetkams tūkstančių klientų ir yra :
Liepos 4 d. ivvkusiam Vvdingo? Kas bus pirmi sušelpt
*
s
Bridgeportą su nors vienu čių išvažiavime Įvyko " i n pasirengiąs tarnauti desetkams tuksiančiu daugiau.,
5
doGr^
žaidimai,
negauta
ži
žaidimu 1
s
nios kaip visų kuopų galuti
Yra tai puikiausiai įrengtas lietuvių tankas ir |
Cicero laimėjo nuo Provi nai resultatai buvo. North
jo tikslas yra patapt vienu iš didžiausių bankų. Lie- !
dence ir supliekė West Side. Side laimėjo nuo Marąuette
c
3
prieš
1.
Kažin a r ne apkaustys ir
tuviai! Perkelkite savo pinigus j savo banką ir- tegul |
North Side, kurie taip labai
Po visų žaidimų 4 vai. visos
pasaulius pamato jūsų galybe!
spardosi.
kuopos valgė užkandžius, po
Atsineškite savo iš kitų bankų knygeles o mes 5
užkandžių buvo trumpos kal
=
E
WAUKEGAN.
bos,
kalbėjo: p . Stulpinas,
pertrauksime jums veltu; visus jUsų pinigus, su pilnu
•t * i•
•
_ _f*
• i
•!
t*
•
H
Lietuvos Konsulas p. Žadeiprocentu
iki
liepos
pirmos
dieno?
j
ta
puikų;
lietuvių
I
Vyčių 47 kuopa šį sezoną la kis, ir p. Balanda, vyčių 112
bai gražiai pasirodė base- naujos kuopos pirmininkas.
banką.
ball svaidinime, abu tymai at Po viskam įvyko įvairios len
sižymėjo vis supliekdami ki ktynes, (sack race) maišuose
'
tus. Kaip matyt 47 kuopa tu lenktynės iš vyrų laimėjo L.
^AL 'STATE:
ri neblogą progą laimėti čiam- Pranauskas, North Side, pir
pionatą.
mą, dovaną; T. Dorsha, Town|
m. r- !•
Praeitą nedėlią susirėmus of Lake, antrą dovaną.' I š
H. Astrauskaitė, =
su Evanston juodukais po de merginų:
šimts sunkių permainų, žaidi-1 Bridgeport, pirmą dovaną, A.
mas užsibaigė lygiu stoviu. Jananus antrą dovaną, (three
3252 S. Hals^cd Street
Iš pradžios antroji permaino- • leg race) trikojinės lenktjmės, \ £
C32L i
Chicago,
III.
ji su trimi savo draugais ant iš vyrų laimėjo: S. Šaltčiaus 5
beisij S. Kabarec, vyčių meti- pora pirmą dovaną, S. Vilko |
kas, išmušė heme m n padą- pora, iš North Side, antrą do- >xUBHIIBVII||l|lll|l|llllll|IBniiHllllHlllinuilllinHIUIIllinilHllllllllllllllllllllllllliniiOT
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RGIO

d 1.
I NEDĖLIOJ, LIEPOS 12 D.

.

U. S. LINIJOS DIDŽIAUSIU LAIVU

LEVIATHAN

-

VISIEMS, kas norit važiuot Lietuvon, patariam pasinaudoti šia nepaprasta pro
ga, kiekvienas privalo gauti pasportus ir kitus reikalingus dokumentus.
KURIE nėra Amerikos piliečiai, turi išanksto pasirūpinti Amerikos valdžios lei
dimus sugrįžimui atgal.
SU LEIDIMAIS Lietuvoje galės būti dvylika mėnesių ir sugrįžti Amerikon be
jokio sulaikymo.
PASIRŪPINKITE turėti Income Taksų rasytes už praeitus trejis metus.
VISAIS šitais reikalais kreipkitės prie, bile kurio iš šių agentų.

P. P. BALTUTIS, 901 West 33 Street, Telef. Yards 4669
V. M. STULPINAS, 3311 S. Halsted Street, Tel. Yards 6062
CLTA COMMERCE CO., 3251 So. Halsted St. Tel. Yards 1234
J. ZOLP, 4601 South Marshfield Avenue, Tel. Yards 0145
A. J. GARUCKAS, 4600 So. Wood Street, Tel. Laf.6256
i-

-'

a

M

UŽDYKA!

Ž D.Y K A!

W

I I . ••

LIEPOS 25 D., 1925 M.

PARAPIJOS

PIKNIKAS

naudojimas. Šv. Jurgio parapijos piknikas vi- |
|
šiems uždyka! Tik įžanga j daržą 50c. ypatai.
Visus kviečia
Si. Jurgio Parapija.

PRADŽIA 10 VAL RYTE

RIVERSIDE, ILL.
" BERGMAN'S
Visi kiti piknikai tai yra humbugas - žmonių iš*

IrtiiaminioiisiMiiiiiiiiiM
*

f A
•

Šeštadienis, liepos 1,1, 1&#

D R A U G A S

1

i i i m u
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IBŠKO DARBO
pelne $24.0?. Serijas parda
9 skyr. - Šiuo laiku nieko field 20 skyr. pastaruoju su- Susirinkimas užsibaigė mal
Patyręs bufori* Wko dar
vinėja tikslui padidinus alto neveikta. Maf, pašventė laiią organizuota ir prisiuntė $24. ! da, kurią sukalbėjo gerb.
bo bučemšįje.
rių fondą. Įmokėjo narystės ir darbą del statomosios baž
Sumanymas.
Motina Maria.
A įsišaukite:
Sofija Jurgaite, •
Vasarop,
vargiai galima
ŠV. KAS. AKAD. REM. fus reikęs pertaisyti * ar pri-J į duokles $12.30. Piningų ran nyčios.
0334 So. Oakley Ave
I
dėti.
Senasis
nutarymas
padasi
altorių
fonde
$119.00.
darbuoties,
reiškia
poilsio
lai
Centro
rast.
10
skyr.
~
Rėmėjos
ėjo
CENTRO SUS MO
fr... • •
I M ' L " l ' " "'
kas.
Rėmėjos
tuo
tikslu
su
3
skyr.
~
Apaštalystės
drper
namus,
Ir
rinko
aukų
del
rodą.
Šisai
sumanymas
bus
į
PROTOKOLAS.
fi
įvykintas. Gerb. Motina Maria ją, surengę vakarą bet pelno ak. fondo. Surinko ikišiol manė rengti šeiminišką išva
TOWff OF LAKE.
Susirinkimas įvyko biri. 21 ii patarė, jog patogus laikas pa-' dar nesužinota. Serijos p a r $128.50. Stambios aukos pa žiavimą. Paskirtas geriausias
Ligos
SUpt<x>
_ i
laikas
rugpiueio
menesis.
Nu
žymėtinos
;
B.
Moti
jaitiene
6v.
K.
A.
Bemejų
1
sky
d. Sv. Kaz. Vienuolyne. Pose- • rodę. surengti yra Advento davineja del padidinimo al
Užkrečiamos
Ligos
tarta
bilietus
atspausdinti
riaus
mėnesinio
susirinkimas
$1L00;
S.
D.
Lmhowkz
$5,00;
dį atidarė ligkikinė pirm.'laiku. Gerb. Motinos Marios toriaus fondo.
Gydomos ««#«««*§ **
^KMishi metodu
J. ir E. Kuodis $5.60; P. Ci 50c. Visuomenė turės progos bus rytoj, Liepos 12 d., 2 vai.
nia O. Reįkauskienė. Gerb.'sumanymas užgirtas.
Nauji Ariphenamins ir Luescide
5 skyr. ~ Sus-mas neįvyko. bulskis $5.00.
pasilinksmint ir drauge vie- po pietų, Šv. Kryžiaus pacaMotina Maria atkalbėjo mal
dymo u j flfu.
Skyrių raportai
6 skyr. -- Ponios Ltindžiejis galėjo * t nuolyną
paremti.
pijos
mokyklos
kambaryje.
Pniladelphia 15 skyr. pri
dą.
1
gydymai yra
1 skyr. - Ikišiol naujų nės brolienės namuose paren- siuntė $13.00 narių mokesni, o
Išvažiavimo komisija su-į Viso s narės busite maloDalyvavo:
nar
geriausi ir ti
V.
Gal
W
laimėjo
52.
Nuo
atsibu-,gė
Bunco
Party,
pelnė
$44.50.
sideda
iš
ponio
O:
Reikausnios
susirinkti.
Valdyba.
$12.00
aukų.
s
kriausi*
Išgy
TOWN OF LAKE
%
dymas
nuo
Grand Rapid* 17 skyr. aV kienės, Z. Junokienės, i r J .
aite, J . Čepulienė, M. Pauk- vusio vakaro dar raportas ne-j Del altoriaus fondo atnešė
PASITARKITE
SU
kraujo
suiri
sutvarkytas.
į $61.50. Antrasai Bnnoo Par- siunti $60.00 aukų. I r Spring- • Čepulienės.
:tiene.
mų ir mtmo.
SPECIALISTU.
2 skyr. - Nuo Bunco Party jty davė pelno $20.00.
Ar Jus esate ser
Del
Ubai di
—
p
.
BRLDGEPORT - O. Seklecgantys
kurį
liga
su
±+J~
j
—r
delio skaičiaus
39 ardo sveikata ? Kad
Ikienė, M. Gurinskaitė.
atsilankymo
J sergate ir buvore
prie
visokia
gydy
«**
NORTH SIDE - J . KreDr B. M. Ross ! ligonių
tojų kurie' nedavė
PAVELYKITE MUMS INVESTUOTI JŪSŲ PINIGUS
Dr.
Itoss
gyUis jokių rezultatų,
minskaite, J . Valaitienė.
55 S. Dearbom St piginti kainas
ud yra kad jie visai
I APSAUGOTUS
nežino
jūsų
tikra
nuo
Iš Roseland, West Pullman
liga.
| Ateikite pas mus
ir Marąuette Manor delegatės
' tr pavelykite mums
duoti tikrą egzami
neatsilankę.
ną, kuris suras tik
Kaip
jeinate
musŲ
bankon
tuojaus
ra
priežastį
jusv
18 STREET - M. Šakalienė.
kurie mokės šeštą nuošimtį. Mes visuomet prisiren
ligos, del Sio tikslo mes turime g e 
D^lei pasekmingų rezultatų Ir **riausias Europos ir Amerikos jtaisas.
BRIGHTON PARK -- B.
bai žemų kalnų, atsilanko labai
jaučate
tą
atmosferą
draugiškumo
gia aprupyti JURU atliekamus pinigus. Priimame nuo
Mūsų X-Ray mašina yra viAia iš i daug žmonių. Tūkstančiai jau rra
•<
galingiausių šiame mieste. Mes g a  pasveikę Ir yra laimingi.
"Lindžiene, Z. Junokienė.
ir
patarnavmo.
Mušu
ambicija
yra
lima peržiūrėt jus be sunkumo.
$500 augsčiau.
. Jįįi|
'Dešimtis gydymo
kambarių yr»
- CICERO - O. Reikauskienė.
PILNĄ
EGZAMINACIJA
paskirta del sergančių.
{gyti k palaikyti draugus su musŲ
WEST SIDE - Danunienė,
gPECIAL.18 GYDYMAS
IR PATARIMAS VI
U* PUSĘ KAINOS
Gurleikienė ir Šimkienė.
draugfSka pagelba ir tarnavimu.
Gydymas
nuo uinuodijlmo Kraujo,
SIŠKAI VELTUI.
Pūslės, fttopiynn Ir Clmonišluj Lsgų
Protokolas perskaitytas ir
Neprižiūrėtas ir negeras gydamas yVierta geriausiai įrengtų iastitucl
ra pavojingiau negu pati liffa.
/
•vienbalsiai priimtai.
. jų i e l gydymo tų ligų.
Per 28 metus mes sėkmingai gydome Pasitarimas ir Egzaminaoija Dy
visokias Chroniškas ligas - kraujo
Nepabaigti reikalai.
kai. Reikalaukite
knygelės del
keblumus,
vidurių
nesmagumus.
P-le
Jonikhitė
mušu
Lietuve
rašti
Specialių
14gų.
Duodamos
veltui.
Kupros
skaudėjimą,
rumatizmą,
kru
Raportas dar galutinai ne- Į
Vyrų priėmimo, kambarys, 6 * i —
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos
apkvaitimą ir t t
Moterų priėmimo kambarys, §01
ninkė prie No. 12 langelio maloniai
t
sutvarkytas nuo ponios A.
—Kalbime visokias kalbas.
Mes turime naujausius geruma
Nausėdienės išleistuvių vakaIr " f l 4 " suteiktas
pacientui
85 g. Dearbarn St.. ttamp
paaiškins apie patarnavimą banki «••©•"
be skausmo.
Įro. Komisija stengsis ateinan
DR. B. M. ROSS
THE PEOPLE'S HEALTH
niais
reikalais.
S5 S. Dearbom Street
čiame sus-me pilna raportą iš
HrSTITUTB
Cbleago.
"
Dr. GILL
Specialistas
duoti.
Penktas aukštas, Crilly Namas
35 metai tame Name
40 North Wells Street
VALANDO*:
Konstitucijų trūksta - Štai
Kampas WasHington
Kasdien
puo
l t ryto iki S vak.
Valandos:
PanedėliaJs,
Ketvargals
pasirodo, jog Seimas artinas,
Nedėlioj
nuo
10
ryto iki 1 po pi et.
ir Pėtnyčioms nuo 9 iki 6 vai. vak.
Cicero
Avenue
8C
25th
Street
Cicero,
111.
i
PanedėJr,
Seredoj
ir Subatoj nuo
Utarninkais, Ser«doms ir gubatoms
4150 SOUTH HALSTED STREET
tenai galės komisiją parink-,
f
10
ryto
iki
•
vakaru
••^v
nuo 9 iki I vai. vak. Nedaliomis Ir
•
•
"
3E
S
Šventėmis nuo 10 iki 1 vai. p. p.
E
SE
ti, kuri nužiūrės, ar paragra53*
a»<«*•
-+m_

SV: K. A. REMEJU DARBUOTE.
•

••

Kraujo Suirimai

•i

i

DRAUGIŠKUMAS

•

PIRMUS MORGIČIUS

$t2.00
$500

(

CICERO STATE BANK

THE STOCK YARDS TRUST & SAVINGS BANK
•

i

•

«,

N EP A P R
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- • *

•

I

•

•

S M 9 '

S T A

IRMA

-

VISOS CHICAGOS KOLONIJOS DALYVAUJA

•
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NAITONAL GROVE DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS
•

' * » » * » » »

mtm m <

»•'

»» • w m m m m m • '

•

P U o Pradžia 10 v. ryte
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BRIDGEPORT - p r i e baro svečius vaišins
TOVVN OF LAKE - lazdelėmis laimę lems
CICERO, ILL. * r a t u s sukdamas kiekvie
nas giliukj bandys
(
NORTH S I D E - š a i t a k o š ė svetelius vėsins
VVEST SIDE - alkanus i r t r o k š t a n č i u s
- valgidins
'
1 8 KOLONIJA - saldainiais vaišins i r
monkes m u š
BRIGHTON PARK - bolėmis ridinės '
Jaunime šokins ir linksmins visus garsi L. Krekšciuno orkes
trą. Be to bus ekstra; 1. Čigones, 2. Žydas ir 3. Tikras Laivas,
kurs veš visus- į sekamąjį "Draugo" piknike rugpiučio 2 d. 1925
m. be jokio persedėjimo.
Tad visi užtraukime "Laivo" dainę:
"Ei, drauguži,
Paskubekim;
Ford? ėmę
Tuoj nulekim
"Laivo" piknikan!
••i

'

'

•

i '

•

'

•»'
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Šeštadienis, Liepos 11, i925

katalikiškas dr-jas, kad rude- raus kvapo
RiversaidSj .
ny surengti vienų iš didžiau-' Štai vienintele proga kur
sių vakarų užbaigimui base-į Tamsta gali pasilinksminti ir
ball sezono. Be abejonės, nei gardžių pietų pavalgyti už laviena draugija ne pasiliks ne bai mažų kaina,
prisidėjus.
Šita^ basket piknike, rengia
Vijurkas.
2 kp. Moterys kaip praeitais
metais, taip ir šiemet dirba,
deda visas pastangas, kad
svečius "pilnai patenkinus.
—SąjuBgietės širdingai kvie
Pavyzdingos Vestuvės.
č i a visus, moteris, vyrus ir
Liepos 5 d. eia apsivedė P-; j a u r u ™ visi busite palinksJuozapas (iotautis su p-lė Ma- ! m m t \
j ^ g
rijona Vilaišyte. Abu jauna- j
vedžiu yra gerų tėvų vaikai ir,"
HOUSE OF BEAUTH
dorai išauklėti.
KRAUJO EGZAMINA-

LIETUVIAI AMERIKOJE
.

tęsti dar vieną mėnesį. Taigi
bus proga kurie dar norės pri
sirašyti prie šios jaunos ir
Piknikas.
gyvo s pašalpines draugijos.
Šv. Antano Dr-ja viena iš
Gyvuoja.
jauniausių patalpinių dr-jų
Lietuvių Budavojinio ir Pa
rengia labai puikų pikniką, skolos Bendrovė gyvuoja ga
sekmadieny, Liepos 12 d., gi na gerai, nors dar virš metai
raitėj ant 18 ir Orove gatvių, kaip susitverę, bet jau daug
North Chicago, 111. Tai pir yra nuveikus, daug yra pagel
mas panašu^ piknikas, kokio bėjus mus tautiečiams įsistei
dar virš minėta draugija netu gti nuosavus namus, ant leng
rėjo. Kviečiami ateit visi, vų išmokėjimų. Privalėtų vi
Kaip nariai, taip ir pašaliečiai siems lietuviams prie jos pri
galėsite linksmintis iki suo- klausyti.
Sliubą. ėmė šv. Petro ir ?o- ]
eiai, šokti prie negirdėtos mu
Veikia.
vilo bažnyčioj. Paskui gimi
zikos kol pajėgsite.
Kas, kas ale mus vietinė nėms ir draugams buvo iškel
Vyčių 47 kp. base bolininkai, tas puokilis. Tarp svečių bu
Pavyko.
tai šiemet; veikia pašėlusiai, vo ir gerb. klebonas kun. Vi i
Vajus kuri šv. Antano drnet ir svetimtaučiai jau pavy limavičius. Laike puotavimo l
ja turėjo per 3 mėnesius pa
di. Ir kur tau ne pavydės, draugas Gribas pasakė trum
vyko gana gražiai, nes prisi
kad jie Vyčiams nieko negali pą kalbėle, pažymėdamas, pri
rašė daug naujų narių, ypač
padaryt. Šiuo laiku randasi lygindamas, jog kaip peilis
i? jaunimo čia gimusio. įstoji
stipriausis tymas LakeCounty skiria šį keiksą, taip vien tik į•
mas nuvo veltui. Praeitam su
ir laimėjo iki šiol kone kožna mirtis gali perskirti šį jauną
sirinkime ^nutarta vajų pražaidimų, net su gana stipriais porelę. Paskui kalbėjo ir dau
ir:
tymais turėjo susirėmimus. giau svečių ' reikšdami daug
ADVOKATAI:
Garbė to tyro vedėjui J. Do gerų linkėjimų jaunavedžiams
viui, kuris sugebia visus vie ir gausių pagyrimų tėvams
t
nybėj užlaikyti. Kaip girdė už dora išauklėjime jaunuoju,
jau svetimtaučiai net pinigus kurie nors šioj saly gimę ir
(John Bagdzlunas Borden)
siūlo, kad eitų su jais žaisti. augę, vienok pasiliko gerais
U E T U V 1 8 ADVOKATAS
• » W. Washineton S t . R. 1310
Net miela girdėti, kaip vienas katalikais ir mylinčiais savo
Telephone Dearbom 8946
Vakarais: 2151 West 22 St. lietuvis žaidėjas atsakė: "Čia tėvų kalbą.
ne mano būrys, čia lietuviai,
Telephone Roosevelt t©*0
Laimingiausia
pasisekimo
Jimmų Telefoaas Repablic 6606
ir aš lietuvys, neisiu, kad ir
jatfnai porelei!
mokėsite11. Ar tai ne tikras
Joną* Janulionis.
lietuvys nors ir eia gimęs,
•i m
I garbė" tau jaunuoli, tavo var
CICERO, ILL.
A. A. O L I S dą iškelsiu viešai didžiausiam
*
ADVOKATAS
Waukegano lietuvių baliuj
11 S. La Salle st. Room 2001
Cicerieeiai nepamirškite lie
pagerbimui basebolininkų!
Tcl. Randolph 1034 VaL nuo •-&
pos 12 dienos. Nagi, p kas ir
VAKARAIS:
Bengia.
8241 8. Halstei
lalsted St. TeL Tarife 0063
kur bus!
1 iki t T. T. apart Panedelio Ir
Veikli Šv. Antano dr-ja ma
Ar atminate River Side, tą
Pėtnyčios
tydama svarbą pagerbti vie- vietą kur pernai buvote, vie•Etinius Vyčių basebolininkus, tą kur žalios pievos žaliuoja,
jau iš anksto nutarė kviesti; aukšti medžiai linguoja ir geprie gero prisirengimo visas Us priduoda malonumo tyADVOKATAS

WAUK£6AN, ILL
m

••

- — •

....i

i

i

D R A U G A, S

»

DR. P. F. ŠIMAITIS

JOHN B. BORDEN

^

(

Res.

2d South La Salle Street

110€1 So. Irving A ve.

Kambarfe 530
Telefonas Central *3t0
Telefonas Yards 46*1

JOHN M I N S K A S
L I E T I V I S ADVOKATAS
1231 W. 22ad St. arti Lenvltt St.
Telefonas Ganai 9552
Valandos: 9 ryto iki 9 Takaro. 8eredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. Iki I
T. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba
parduo
dant Lotus, Namus, Farmas ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis.
«j* I

W. J . S T A N K Ū N A S
FOTOGRAFAS
Patarnavimas visose dalyse miesto.
3315 So. Halsted Street
TeL Yards 1546
,
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ADVOKATAS
19*

North State Street
Telef. State 3025
Vakarais ir nedėlios ryt*:

=

3335 S-\ Halsted St.
Telefonas Yards 0141
Bylos visiose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimal — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama

|

Roscland, Dl-

10717 Indiana Ave.
O F I S A S

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1429
Telefonas

TeL BlvxL 6368 {

CHAS. K. VUOSAI1TS

ADVOKATAS

Dearbom

Didžiauses ir gerianses riuvejei
ant West Sides.
g Tunu dideli pasirinkiiBa pavasarinių
•
materijų del vyru ir moterų.
NAUJAUSOS MADOS SIUTU
Visokiu 8tytu
* Padarau ant užsakinio gjeitai ir jieral t*
\
Kainos visiems prieinamos.
Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipgi
BVaJome, dalome ir atnaujiname senus.

OHAS. K.

SPECIALISTAS
egaaminavojime abstraktų lr nejudinamo tur
to, teisės*. Taipgi veda visokius Į
sodus.
\

.'

vuosAms

Lietuviu Kraučius
2337 80. Leavitt St.
Chicago, BL
TeL Roosevelt 8982
f

E

Patyręs savo darbe, visada galiu, kaip žinote, padaryt I
darbą pirmos klesos. Vestuvių, grupų arba pavienius 1
didelius paveikslus artistiškai ant drobės išmalavoju. \
Iž Lietuvos tėvų, giminų ir jūsų paveikslus sudedu ant I
vieno ir atrodo kad jie sykiu su jumis nusiėmę. Turiu •
patyrimą kaip mažus kūdikius nustatyt kad paveiks-i
las gyvai ir puikiai atrodytų.
3130 SO HALSTED ST.

J.PJA!fCHES
M I E S T O

1

JŪSŲ SENAS DRAUGAS

K. JURGELIONIS

I

P. CONRAD

SSattD

H

»00DittQ0QtM0Q

0
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DR, P. Z. ZALATORIS

Nuo 1 vai. , po pietų iki
vakare kiekvieną dieną.

I4eui*ls
Akinių

Parodo Teisybe.
Kviečiame
visus kuria kenčia
nuo bile kokios ligos, nejiurirt
kas gydą įu*. Mes gydom vWokes
chroniškas
ligas.
Nervus,
Kraują, Oda t Rumatizmą, N*uraitls. Plautis, Vidurius, Širdies
ir Inkstų nesmagumus. Dusuly.
Slogą ir kitas visokias ligas ku
rias kiti negalėjo išgydyti. Veltui
duodame patarimus.
Mūsų štabą gabų gydytojų duo- *
da patarimą pavojingose ir sun
kos* Ilgose. Ateikite
šiandien
Apsaugokite jūsų sveikatą.
"širdingai Rekomenduoju Jus"
Rašo FRANK HARFLING,
2312 8. R o b e y S t . , Chicago.
Sirgau visokomis
chroniškoms
ligoms nie vienas gydytojas ne
pagelbėjo man. Josų gabus gy
dytojai man daug
pagelbėjo ir
visiškai Išgydė man£.
Daug tokių laiškų gauname.
Valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki
5:30 v. • . Utar. Sered. Ir Subat.
Iki 8 v. v. Nedėldieniais nuo
9 ryte iki 1 po piet.

itf—

fci..i • • .

A. F. CZESNA
MAUDYNES
K

24th St., ra
to: "Aš ken
tėjau su vi
duriais per 9
Dabar naujai išradome minera
mėnesius, lr
lines, sierines ^ vanas, kurios yra
negavau
ne
geros nuo visokių ligų: reumatiz
jokios pagal
mo, cirkuliacijos, kraujo tr t. L
I Masažinis braukymas, elektriniu
bos nuo dak
taHų.
Atėjas J Cbica*o
Medical ' ir švedišku būdu. Su mūsų pilnu
setu Instrumentų mes galime su
Cltnic gydžiausi per 2 man. ir vlstateikti
25 skirtingus treatmentus.'
kal pasveikau"Namas
naujai ištaisyta ir pa
Patarčlau visiems, kurie
kenčia
didinta.
Yra
vietos del 150 ypair nori gerą ir teisinga medikai] gy
ttų.
19
toliau
atvažiavę gali būti
dimą nuvažuot % Chicago Medical
savaitę
laiko
arba
taip ilgai kiek
Clinic". Nežiūrint nuO ko kenčiate ir
reikalinga.
kas Jus gydė kviečiame
atsilankyt
p.us tnus o mes teisą jums pasaky
Moterų skyrius atdaras Utarninsime. Gydome
visokias
kroniSkas
kais nuo 8 Iki 12 vai. naktie*.
ligas. Nervų, kraujo lr odos. Vidu
rių, širdies, .rumathsmą, dusuly ir vi
Atdara dienomis ir naktimis
sokias kitas neatkrečiamas ligas.
Vyrai, moterys kam gaiSyt laiką
1657 VVest 45th S t ,
gydymais kurie rezultatų visai ne
duoda. Tegu X-ray pasako teisybe
Kampas So. Paulina St.
ir priežastį.
Mūsų pilna Fiziška lr Labatorijos
Phone Boulevard 4552 .
peržiūrėjimas paaiškins kaip daly
-ZJ
kai stovi. Aieikite su šio pagarsiu
nimu o gaubte X-ray egaaminą ku
ris kaino ja $10.00 už 91.00.
. . . . , , - y
BTel. Ganai 3655
O. J.
P A N S I R N A
CHICAGO MEDICAL
Fotografas
CLIHIČ
PANSIRNA STUDIO
505 South State Sfcreei
Tolumas nedaro skirtumo
laukiamas, važiuoja 1 visa*
Kampas Coiigress St.
mieste dalia 1901 S. Halsted St.
2-ras aukštis

1

Savininkas

3200 02 So. Halsted Street |

.11
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RUSAS* GYDYTOJAS EB
CHIRURGAS
Specialistas Moteriško, Vyriško
Vaikų fr visų chronišką ligų.

rs^

Vai.: l — l po piet 7—-t v*k. Ned,
tr iventadleniais 1 0 — u d.

I I •

• . »

I

,

M.

*—

Dr. RAYMOND J. TH0MA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ofisas:
0558 So. Vfestera A v c
Vai. 1—3 p. p. 7—9 v. v.
Telef. Republic 7500
Residcncija: 2509 N Marquette Rd.
Telef. Prospect 7500

Namų Telefone* Varde l*a*
Ofiso T e t Boulevard MIS

DR A. J. BERTASH
*4«4 So. Halsted S t
tidao valandos nuo 1 iki f
piety lr 6 iki 8 vakar*

pe

2

fS^

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
J. — Spinduliai
Ofisas: 2201 W. 22nd S t
Cor. 8. Leevlu St. Tel. Ganai «*j
. Iiezidcncija: S1T4 W. 42ad S t
Tel. La/ayette M M
Valandos: 1—4 & 7—f v . T.
Nedėlioj: 10—12 ryt*.

Telefonas Boulevard 1939

Dr.S A Brenza
4609 SO. ASRLAND A V E S U *
Chicago, OL
Vai.: S ryto Iki 12 piet: 1 pe
piet iki 3 po piet, 6:30 vak. iki
V;3« vak.

9*13

Dr Mary a
Dowiat-Sass
1797 Weet 471* St.
Valandos nuo 9 iki 19 diena, ne
• Iki 8 raL vak. YadeHomls M
8 iki S vaL f* pieta.

Dr. A.J. KARALIUS
9*4.

Boulevard

SIS*

Lietuvi* Gydytojai
3303 South Morgui Etre*
Specialistai
užsisenėjusių
chroniškų
ligų vyru, moterų
ir valiai.
Daktarų
Medtkalė Lalioratorija.
DR. HORVAT. DR. WILLING
1S47 W.18 St., Kampas Bluelsland
Av«., 2 fl. Vatanaos »«uo » iki 8
kasdien. Nedėlioj nuo 0 iki 12.

0

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių tasonla
Nereikia daktarui mokėti
AR JŲS ESAT JŠS1UIDS NUO
• UŽSISBNĖJUSIU U G O
Specialistai kraujo ugų
Kraujo ir šlapumo egzamlnacija
Tiktai 91.
Ligoniai moka tiktai uf sąramus,
Čepus lr" gyduole*
Mūsų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai
moksliniu bude
Gydome kraujo ligas. Inkstu*, pu
si*, nenatūraliu* nubėgimus, silp
numą, purvingumą, reumatizmą, ir
visas chroniSkas ligas.
Kalbame lietuviškai

Graborius

CHJROPRACTOR
Specialisuoju **rubdown8" del at
letų, Rumatlnių
Nervų, abelno
susilpnirae ir kitų ligų gydymas.
1919 South Halsted Street
Valandos 6—9 vakare
I
mmmm

D f . A.A. ROTH

=

235» S. Wcstcrn Ave. Cor. 14 S t
Specialiai Gydau Rumatizmą.
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

srf
' Dr. JOHN SIMONAITIS

•

II

OR. K, P. MICZOLL M.D.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o
mano
darbu busite ušga-t
nėdinti.
Tel. Ganai 1271
2199

AND

^

, . wm<

Phone Roosevelt 7795

2914 W. 23rd Place
Chicago, IU.

f AUDITORIUM CAFE f

•

ėm

Lietuvis Aklų Specialistas.
Palengvins akių įtempia*, kas
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemime, nervuotuuio. skaudančius ir uidearusius!
karsčius akių, kreivių ak ų, kata- i
ro, nemiego, lr taip tolimus, b*
vaistų arba skausmo. N«r.ervlrslna nef akių medi kalis mokalaa
Visuose
atsitikimuose
daromas
agaamina* elektra parodanti* ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokia* liga* arba nenormali padėjimą, silpnybę
muskulinlų akių. Akiniai padaryti, kuri* pri
taikomi sunkiausiuos* atsitiklmuo
se. Nauji stiklai {dedami { rėmus,
1*1 reikalaujama. Stiklai Jdėti nuo
numerio 19 recepto duoto visiems
ligoniam*, ir rekordas laikyta* vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclal© atyda atkreip
iama palengvinimui JT1*U nervų
ligų, kurio* paeina nuo ersinimo
svarbių nervų lr smecenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų aklų
įtempimo, kuomet geras pririnklmas ir nešiojimas akinių paleng- '
Tins padėjimą. Taipgi arti Ir toli
matantiems pagelbėta. Specialė atyda atkreipta J mok>ktos vaiku*
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak
Nedėliomis nao 9 Aki 1 po pistu
Tel. B D u e u r d 7M»
1645 W'«t 4 / th 8treet
ARINEI «4 D l AKiACIAH
^ft •

S. D, LACHAVVICZ
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DR. VAITUSH, 0 . D,

gatve*

Lietuvis

'Ofise Tel. Boulevard
Reaid. TeL Dresei t l » i

Kampas 31st Str.

i-

— s* sn e* n • • * )

* ! » » • » • • • • • • • »

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Ant trečio augšto viri Platt* aptlekos, kambariai: 14. 1S. 19 lr 17
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak
Nad. Nuo 9 A M Iki U:30 A M

Į

i

r=r

I M I So. AshUnd Ava.

*

•

P

Dr. Jan J. Smeiana

/-!

Ofisas 9801 S. Kedzle Av<a. Pboae
Lafayette 007*. Valandos » - « -rfr.
Rezidencija 3150 W. 69 s t Phoae
Prospect 0910. Valandos iki
Utu, 7 iki 8:90 Takaro.

Akiniai $5 ir augščian
Valandos nuo 1 iki 9 vakaro
Nedėliomis nuo 19 iki 1

3333 South Halsted Street

rAREIfiMlA

»

« • • • • • • « •

DR, BENEDICr ARON

Ar jums akffH99>«P92*9/T
Ar Jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos I
Degina ar niežti T
Ar skaitant akys greit pavarg
t*at\
\
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ii plukančios
taškus
Ar atmlntto po truput J mažėja T
Ar akys opios šviaaalT
Ar Jaučiat* kaip tr smiltis akyseT
Ar yra balta dėmė aat »okųT

ffairr"i

Telef. Lalay«tte 414*

I

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jot turi akių uždegimą, jeigu akys
Kuvargf. eilpnos, skaudžio* arbe
ašaroja. Patarimai Dykai.

West

P. A. PALLULIS

4*42 So. YVestern Ave.

Turėk Svarias Sveikas akii

St.

Gera Vieta Pavalgyti
Lietuviškų
lr
Amerikoniškų^valgių kur. gražiu lr
svariug
Speciali lietuviški pietus papras S
toms kainomi* nuo 11:20 rytoS
2:00 po piet

Specialistas

a i

GTl>VTf>IA8 IR CHIRURGAS

pritaikymo

Turkiškos, sulfunnes
vanos ir elektrinis
gydymas

i & iliWIII II lllt I lill I llll|l IIIIIIIII111IIII

1411 So. 50 Ave. Cicero, BL

OR. A, K. RUTKAUSKAS

25 metų prityrimo

HOHSSČHEALTH

PrivatLškas įėjimas 7 E. Coagress St.
VALANDOS: 9 vai. ryte iki 6 vai.
vak. Panedėly, Seredoj lr Sūbatoj.
9 vai. ryte iki S vai. vak. Nedėlioj
9 vai. ryt* iki 12 vai. po piet.

Aktą

be

Ofkou atkdao-eM: Haodksi MM t
pa pk* Ud 8 vai. vakar*.
NedėHomia lr seredomU
rjfcjM.

8 vai.

DR. SERNER, 0. D.

peilio ii
kruuj*,

4)—Be Josi* parsisai •TMImiai,
5)—Pactj«*itui nereikia širsti.
•
*o»l vąJavtli lr *att HM j i _
IA(iYDO: "Oul-»to«en- lakmeoii tolJri«> b akmeala ilsjissio stelėj k*
•peracUott, «*a tam tikromis uokasVfikomia priemonėmis bei vaistais.
Apkurtintiems sugTsiina įligfijsmt
v.ydo vinokiag ligom paorkmlnfiil ir Jei
yra reJkalaa daro imiitfjae,
Profenijonali pstarnavim« teikia sars
•tiso

Chicago.

%X-rajr

Tel. Boulevard 67*8
Atdara Diena i i Naktį

i)—Mc

1881 0o. Halateg St.
Residenclja 6600 S. Arteelan Ave,
Valandos: 19 iki 12 ryte; 1 Iki I
po Dietų; t iki 9 vakare.

AKIŲ LIGAS

CHŪPSUEY

si—i•Be

\

Ufttuvis Gydytoj*! l r
Ohinrgti

4652 South AsMand Avenue

Mr. Frank
Dufovle

Lietuvos Veikėjų: Kan. Maciejausko,
Dzimdzi - Drimdzi artistu ir kitų foto
grafijas, galite gauti pas:

Gydytojas, Chirurgas, Obetetrikas ir Specijalistas
Elektrotcrapas.
IŠIMA TONSILUS -

«**E^

SIMPTOMAI

5426

Dr, A. Račkus

Tel. Ganai 0257 vak. Preepect 6*59

5) Išgydo tr kitas ligas be ope
racijos, kaip tai pensesaide, grailstonos (akmenis tulžėje ir akmenis šla
pumo pūslėje) vartodamas JSanrapatijos būda gydymui. Išgydęs išmoki
nu kūno kultūrą kad sveikas būtina
Ir ilgai gyventum.
Patarnavimą teikia savo ofise:

PAGELBA SERGANTIEMS.

KAS
NORI
GAUTI

Vakarais 3223 S. Halsted St.

PtiUman 8S77

Tel. Beverly 2300

4) Ligoniui
tokio gydymo.

I

1 6 4 YV. V V a s h i n g t o n

a^«*

4729 S. Ashland Ave.

CIJOS.

V. W. RUTKAUSKAS
Ofisas DkUnlestyj

Nagprapatas
Gydytojas,
Specia; /
listas valgių
mo
kytojas, kūno kul
tu r oaPerkėlė savo ofisą po numeriu
Išgydo Tonsilius
1) Be skausmo,
net malonumą, tei
SPECIJALISTAS
kė.
Pžlovrj, Moterų t* Vyrų Idgų
2) Be išgąsčio ir
• a i . : ryto nuo lft-^lf nuo t—4
be baimes.
po pietų; nuo 7—- 8;«i
vakare
3) Be jokio pa
Nedellomfe: l t iki l t .
v o j a u s sveikatai.
Telefonas Midwaj 2&S0
nereikia sirgti nuo

DR. CHARLES SEGAL

ROCIFOHD, ILL

UŽTIKRINA DIAGNOZA
Mes variuojame X-ray ir Ml
erascopa. ir visokius Scientifiškus
Dalykas kurie yra reikalingi tik
ram diagnozul ir užtikrina gydi
mo rezultatus.
Mūsų nužeminta
kaina pilnai egza- ^ O
sTasTa
minai tik
^ 0 * W
Liga kuri yra gerai
Žinoma
jau yra pusau išgydyta. Kad ser
gate nekentekite pažadėjimais ki
tų daktarų. Ateikite | House of
Health del pilnos Fiziškos ir Labatorijos egzamlnacljoa kurie pa
rodys jūsų tikrą padėjimą.

DAKTARAI

National Health Clinic

t

1657 West Madison St.
Kampa* Paulina SC
Valandos nuo 10 Iki t vai. vakar*
NedėUoj 10 iki 1

Gydytojas ir Chirurgas
4631 So. Ashland Ave,
TeL Y ard* 0994
Valandos:
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet I į
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl nuo 10 iki 12 piet

1

•m—m

TeL Boulevard 9C86

Dr. «l. P. Poška
GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS

3337 South Morgan BtrttL
Valandos: a _ i a tf „ ^
Vakarais nuo 7 Ud •
CICERO OFISAS:

1243 South 40th A
Telef. Cicero 4676

r

Vai.: Utarninkais ir Pėtnyčlom*
nuo S iki » vai.

6

=

CHICAGOJE

»

šai išspr^ndę išgalabinti visą
Genna šeimynai. įTrys broliai

• !•

••*»

GIBDRININKAMS.

Šeštadienis, Liepos 11, 1925

R A JJ G S S

•

1

PARDAVIMUI Bučernė, kolonija
. Lietuvių
apgyventa.
Renda
pigi.,
į Kambariai pagyvenimu T prie biznio.

NAMAI -- ŽEMĖ

NAMAI - ŽEMĖ

REAL ESTATE

•

Gied. Chicagos apskr. susi- fSSSH ^
^^ *** lšvažiuoju
jau kapuose ir tai trumpu lai
Atsišaukite:
KAS VEIKIAS CHICAGOJE'*ra-#1>ar tr >' s pa sili k°- Vienas brinkimas įvyks ketvirtadie
"DRAUGE"
iš jų, sakoma, išvykęs Euro- nyj, liepos 16 d., 7:30 vai.
23S4 So. Oakley Avenue
Chicago.
Vakar anksti rytą pieną iŠ- P°n* K i t a s k a ž k u r Išsišiepęs vak., Sv. Kryžiaus parapijos
vežiojas vienos pieno kompa-.Bet Sam duoda informaciji] mokyklos kambaryje, Town
K. J. PHILLIPS
nijos vežėjas po prieangiu, 'policijai ir jis gavo nuolatinę, pf Lake. Reiškia, ryt, liepos
(Fillipovicb)
12
d,,
susirinkimo
nebus,
bet
$5931 So. La Salle st., pama- i policijos apsaugą.
Generalis Insurance Agentas
liepos
16
dieną.
Hė gulinčią mergiščią. Pasiro* Sam per ašaras maldavo
Ofisas 3146 S. HALSTED ST.
Mė, kad tai lavonas, žmogžu-1 mirštančio brolio Tony pasa
Valdyba. E. W. Baks Real Estate Co.,
Telefonas Boulevard 6775
u l i ų pamestas.
'
\*& \*s jį peršovė. Nes žmo
Apdraudžiu nuo ugnies,
BRIGHTON PARK
Tuojaus atvyko detektivų gžųdžius butų ga?ima suimti.
Tornado arba vietros, Stiklu^
Automobilius ir, Life Insuran
{būriai. Lavonas idantifikuo- Tuomet ir likusiems Gerina
liepos 11 dieną, ce, geriausiose kompanijose.
•ts. /Tai Aladeline VVhite, 16 broliams butų mažiau baimės. _ 0Subatoj,
_
, . .
, . v lApdrausk savo turtą kol dar
Bet
mirštantis
pro
dantis
i
:30
vai.
vakare,
yra
kviečia- yru l a i k o < k a d nelaT:I1ės p a .
jm., telefono operatore, 6015
tik pažymėjo, kad "Cavalle- mi šios kolonijos lietuviai su tiktas busite pilnai apsaugoti.
So. La Salle st.
Kasyk, ateik arba pašaukite
sirinkt į parapijos svetainę.
Jos vyresnioji sesuo Gene- ro." Ir viskasi
telefonu virš minėtu adresu.
Ten
bus
sutvertas
Šy.
Pran
Reikalinga agentų. Platesnių
vįeve tuoj detektivams nuro
TURTINGAS KINIETIS ičiskaus Seserų Vienuolyno rė informacijų kreipkitės ypatiŠdė, su kuo Madeline išvakaro
kai.
)
CHICAG0J
mėjų skyrius.
i buvo išėjusi. Areštuota Ray»
PRANEŠU!
mond Costello, 5620 Priuee- Chicagoj vieši turtingas ki
Kitos parapijos jau nuo se
ton ave., ir Andrew Briek, nietis, žinomas Kinijos plie
.Draugystėms ir Kliubams
niai turi įsteigusios panašius
5«K)7 Shields ave. Abudu ne no didikas milionierius, vadi
yra progų paimti sve
skyrius, todei mūsų parapijoj dabar
tainę del lokių, veikalų ir
senai paroliuoti iš Pontiac namas Kinijos "Rockeielleirgi reikia sutvert. Tikslas y- "Bunco Party". Pasiimkite
reformų istaįgos. Priede Cos rin." Tai Joseph Lo Pa-ho^ig.
ra labai brangus ir darbas pra svetainę iš laiko kolei yra
pasirinktinos dienos. Norė
Jis yra įžymus katalikas.
tello yra vedęs.
kilnus, todėl veikėjai ir vei- čiau kad pasinaudotų šitai
Po keelots v a l a n t kaman Dėlto Ch.eagoje^ „ 8 »iym« W
^ nia)on.site
s k a i t l i n g a i proga Lietuviai.
iinėjimo p a ^ i a n s Costello i^katahky pagerb.amas.
^ lsnsirinkti. M o k e s t i s
remėjo
M. M. Meldažis
pažino, kad jis su Briek mer- Jis gavo iš Shanghajaus fca- tik vienas doleris i metus.
Svetaines Savininkas
Iginą nužudę AVashington par nlegramą tr.ojaus gryžti Ki2244 W. 23rd Place
Chicago, 111.
ke ir jos lavoną nunešę ir pa- nijon.
—
Įkimšę po prieangiu. .
Viehaį turtingai
(.hipagie
I LIETUVĄ
Briek dar gvnas., bet n e i * , ^ M r g H a r t v a g j , i a i B j o s

CUNARD

sigins.

j kambarių viešbuty pavogė
Tai kas "įvyksta, kuomet 10 ^ ruVk , .
. , «,
.
il2o,000
dol.
vertįes
kaklo pa-Į
v
jaunos mergaitės su nepazjs-.
,
.
w
w
fe
^
.
Ipuosala iš brangių akmenektimis
valkiodamos.
tamais užsideda ir tai dar na- ,. Pranešta, kad vagiliai tą*'
nų.
lirangenybę grąžino, kuomet J
IEŠKOMAS ŽMOGŽUDĮ? negauta progos ji parduoti.

NUŠAUTAS

Chieagos polk'ijos ieškomas
Imogzudis, Otto Christensen,
kurs už automobilių pirklio
Lanus nužudymą dukart teis
mo nubaustas ligi gyvos gal
vos kalėjimu, randasi tarp
negyvųjų.
„ Ilgas laikas jis slapstėsi
Chieagoje ir policija jo nega
lėjo susekti. L'žvakar vakare
policijos leitenantas AVinge
automobiliu važiavo namo ir
vienoj gatvėj pamatė žmogžu
dį, stovintį ties savo automo
biliu.
Kuomet leitenantas mėgino
jį su jo automobiliu paimti
policijos stotin, Christensen
Lspradžių važiavo nurody
gatve, bet paskui staiga pa
suko kiton gatvėn, pametė au
tomobilių ir bėgti.
Leitenantas pasivijo ir nu
šovė.

BRIGHTON PARK
Susivienijimo L. R. K. Ame
rikoje 160 kp. susirinkimas jvyksta sekmadieny, liepos 12
d., X. P. parapijos svet., prie
44 ir So. Fairfield Avenue,
pirmą vai. po pietų.
Juozas Enčeris, rast.
4401 So. Mozart St.
Ant rendos, Storai, ofisai
Auditorijos nam*3133 S. Hal
sted St. Atsišaukite:
I
J. P. EV7ALD, Sekr.
»
840 W. 33rd St.
Yards 2790

C per Angliją)
sumažinta kaina 3 klesos su&rąžtinių laivakorčių

Į KAUKĄ ir ATGAL ant
BERENGARIA ir
AQUITANIA
$215
MAURETANIA
$211

JUOZAPAS
BALTRUŠAITIS

Pridėju» Taksų

mirė Liepos O .1. 1*23 m. 11
vai. ivakare 39 metų amžiaus
Kilo , 13 Kauno Red. Kast tniu
Apskričio
VartzjrirėA
Para p.
I»ašklenlg Kaimo. Išgyveno Amertfioj l t metu.
Paliko dideliame nuliūdime
Moter| Agniešką ( n o
tėvais
Hajoninaitv) sūnų 4u<»*aną 13
m. ir du brolhi Antaną Ir Joną.
Kūnas pašarvotas 4503 So.
Troy St. Lafclotuvė* Jvyka Panedėly Liepos 13 d. U namu
8 vai. bus atlydėtas Į Nekalto
Fra*. P. fiv. huinyčią. kurioj
(vyks gedulingos pamaldos už
velionio siela.

I LIEPOJĄ*^ ATGAL
ŠIAIS LAIVAIS ~ -186
I Lietuvą greita laiku. Išplaukimai
kas sereda. Keleiviai nepiliečial įleidžiami be kvotos varžymų. Visi
S klesos keleiviai turi kamb. Neprtlyanttama*
ivShimaa
Pulkus
maistas. Krsipklt*-s
pria vielos ageutų ar i
140 N. TK^rboiu
CUNARD LINE
St. Chicago

PARDAVIMUI medinis 3
flatų namas. Pirmame flate
yra 5 kambariia, 2-rame 6
kamb. ir 3-čiame 3 kambariai
Elektros šviesos, gesas ir visi
įtaisymai. Namas randasi Ci
cero " arti lietuvių bažnyčios.
Raudos neša $110 į menes;.
BRIDGEPORTE
Kaina $8,700.00.
Atsišaukite
12 flatų ir 2 storai mūrinis
namas, įmoket $5,000 kitus
"DRAUGO" Ofisą
kaip renda. Randasi ant Hal
2334 So. Oakley Avenue
sted St.
PARDAVIMUI Medinis namas 5
4 pagyvenimų mūrinis na
ir 5 kamb. 50 pėdų lotas, 3 karų
garadžius.
Konkreto
fudamentas. mas, kaina $0,500.
Visi įtaisymai. Arti bažnyčios tr mo
2 pagyvenimų po 4 kamba
kyklų.
rius, kaina $2,800, įmoket
Atsišaukite:
t
5869 So. Campbell Avomic
$5CO.O0.
2-ras aukštis
2 pagyvenimų, storas 6 kum
PARDAVIMUI Bučernė senas iš bariai ant viršaus, kaina $6,dirbtas biznis ant kampo. Renda $35 500, , įmoket $2,000. Randasi
Lietuvių ir Airių apgyventa. Savi
ant Halsted St.
ninkas išeina iš biznio :

C. P. SUROMSKIO BAR

C. P. SUROMSKIS CO,
ii

GENAI PARDAVIMUI
ARBA MAINYMUI

Pašaukite:
K«cwart 5322
Po 7 vai. vakaro

Perkam.
parduodam
ir
mainom
namus, farSBsl mas
taipgi
•sssaal
ir
visokius
W"
biznius. Dar.
bą atliekam
greitai.
pi
giai ir gerai.
Kreipkitės:

M
•
M

•

m

•m v

3352 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 9641

NORĖDAMI

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

S. L. FABIONAS CO,

SOUTH SIDE.

1

8 flatų naujas mūrinis na
mas, visi vėliausios mados j rAnuAvijftui
įtaisymai įmoket $9,000, kitus
3 flatų kampinis muro namas kaįp ^fa
Randasi ant 65 ir
ant ee ir Halsted St. RendoL; Justine St.
neša $120 į mėnesį. Priverstas I 8 flatai ir storas, kampinis
greitai parduot. Kaina $io,*- j namas, štimu apšildomas, į
mokėt $6,000, kitus kaip ren
000 cash $4,000.
da, Randasi ant 50 netoli Racine Ave.
JOHN J. LIPSKI & CO.
4 pagyvenimų naujas mūri
4650 So. Western Avenue
nis namas, visi vėliausios ma
Telefonas Lafayette 1914 dos įtaisymai, štimu apšildo
Atdara vakarais iki 9 va mas, įmoket $3,000 kitus kaip
landai. Šventadieniais nuo 10 renda. Randasi Burnside ant
06 ir Forrest Ave.
vai. ryte iki 3 vai. p. p.
s 2 flatų mūrinis namas, po 6
kambarius, su visais įtaisy
UŽLAIKAU GELEŽINIU
mais kaina $11,200, įmoket
$2,500, Randasi ant 56 tos ir
DAIKTŲ:
Morgan St.
Malevu Ir kitų reikalingu daiktų

809 H. 35f(i S t Cbicago
Tel. boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir!
Parduodam Laivakortes.

NAUDOKITĖS
PROGA

•

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lota.
Turime didelį pasirinkime
geriausių bargenių, visoj
Chicagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir į kitas
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg
zaminojame abstraktLs, da
rome doviernaštis ir visokes legales popieras. Ap
draudžiant namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokių nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas

s

prie namų.
Geriausios malevos
ui žemiausias kainas.
Kviesiu
vietinius lietuvius atsilankyti, o aS
suteiksiu
teisinga
patarnavimą.

*

PRIE VIENUOLYNO

5 kambarių naujas mūrinis
bungalovv, furnace apšildomas.
i kaina $7,300, įmoket $2,000.
pagyvenimų naujas mūri
63rd Str. nis2 namas
6-6 kambariai kar" "^ štu vandeniu apšildomas, murniiKs:: uuitM r i a i s fifaradžius, įmoket $3,500.
f| Randasi ant 62 ir Richmond
s Street

F. J. YANAS
2805 West
^tlllllllllllllllllllli;!;

_
_

,

V. M. STULPINAS & CO
3311 So. Halsted Street
Telefonas Yards 6062
Chicago. EL
Notary Public.

•—-—

I FRANK N0RWISH |! i ^ r ^ J į & ^

tPo pamaldų boa nulydėtas j
š \ . Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kvleėlame visus gifcdnes,
draugus Ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvės** Ir atiduoti pas
kutini patarnavimą.
Nulf.ide: Moteris. Suims
Ir Broliai.
Laidotuvėms patarnauja grmhorius J. F. Ehidelkis. TeleL
Yards 1741.

STANLEV P.
MAŽEIKA
itAitoim s ut
Balsam uot o j a*.

i

=
= mas po 4 ir 5 kambarius, į- [VAIRUS KONTRAKTORIAI
= niaiiavoiimo ir Poperiuojimo Ei-mokėt $7,000. Randas? ant 62
gvarantuotas. Prieinamos—
S•Darbas
KONTRAKTORIUS
| j i r Maplewood Ave.
Tol. Prospect 0906
=
kainos. Šaukite vakarai^.
=
BRIGHTON PARK

7 2 8 1 9 \V. Barry Ave.

HEATING i

CliIra^o.S

2 pagyvenimų naujas mū
(šiluma)
rinis namas po 6 kambarius,
Gani ir karštu vandeniu
Telefonas Canal 31 GI
su visais įtaisymais, kaina
JOHN V. THOMPSON
SUIIIIIIIIIIIIINIIII|||||||||IIIII||t||||||l||||||||H|||||IIUIIIIIIUilllllllllllll!lll(MiiHlli::.
3319 Auburni BUTKUS UNDERTAKING $13,500 įmoket $3,000.
Ave. Chicagol
2 pagyvenimų namas po 4
«S47 So. WESTER?T AVEITCE j
Co., Inc.
kambarius,
su
visais
įtaisy
P. B. Hadley, Llcensed
mais, aukštas beismentas, ir
t ,
Balsamotojas r
.
710 W. 18 St., Chicago, 111. pastoge, randasi ant 4015 So. iTet. Republlc 4517
Viskas kas reikalinga prie paMaplewood
Ave.
Įmoket
GENERAL CONTRACTOR
grabu. Teisingos kainos.' Geriau
$1,500.
AND Ul'lLDER
sias patarnavimas. Važiuotame }
702«
*S.
Artesian
Ave.
Chicago
tolimesnės vietas už tą, pačių kai
6 kambarių bungalow, fur
Neaikankyklte save» skausnų. Leiskite muirys pagelbėti jujus
= Į ^ mals, Reumatizmu,
Sausgėle,
nace apšildomas, lotas prie,
nuliūdimo valandoje.
~
Kaulų Gėlimų, arba lAfeSlungiu
šalies, kaina $6,500, įmoket'
KAPITALAS ATEIKITE pas mus o mes su- I — rautiemj rukimu; nes skau
JįTel. YardVa »062
/a
$2,000.
Randasi
ant
43
ir
Modėjimai naikina kūno gyvybę
— *
teiksime informacijai veltui | Ir dainai ant patalo paguldo.
Ir
17 ĮTARIAMŲ AREŠ
J Simpatiškas - Mandagus -> zart.
i
del
saugiu
investmentu
savo
§
CAPSICO COMFoUND rooTUOTA
! Geresnis Ir Pigesnis Už
lengvai prašalina virfiml• Mūrinio Ir budavojuno namą %
PERVIRŠIS
tauplniams.
| stls
nėtas ligas; mums Šiandie dau
•f
Šie
namai
gali
but
maino
GENERALIS
B
Kitų Patarnavimas
gybė žmonių siunčia padėka£300,000.00
Pašautas Ton v Genna mi
mi ant didesnių ar mažesnių
vones pasveikę. Kaina 50c per
pastų 65c arba dvi u i S 1.06.
namų, bile kokių biznių lotų,
rė ligoninėj. Prieš pat mirKnyga: "8ALTINTS SVEI
Atsilankykite pas mane d u o s u *
arba farmų. Turim daug ki •fftra
PĄGRABŲ VEDĖJAI
siant griežtai klausiamas, kas t
geriausias laikas ji
KATOS" augalais gydyties. kai
patarimą.
Jj
na
50
centų.
SS11
South
Halsted
Street
Jo
tokių
bargenų
ir
mainų
ku
Didysis Ofisas:
perke'H savo pinigus iš kitu |
jj pašovė, jis pasakė: "Cava-'
Chicago, m .
g
KU visais nuošimčiais. Už vi- |
rios negalime patilpinti.
(4605-07 S. HERMTTAGE
*
Home
f
3fS35«
Lowe
Avenue
*
sus padėtus pinigus ant tau- i
Dabar policija iešivo ta pa
AVENUE
jc*rr7T8?r» rro^?Ta rr»?ryrira-ryflrr:5
t
•
3259
South
Halsted
Street
pymo
iki
Lieposi
15
d.
š.
m.
|
Taipgi
kas
turit
kokias
Tel. Yards 1741 ir 4040
varde žmogaus. (Bet tas "Ca# ~
,
CHICAGO. IIX.
• • ••
gausite nuošimti nuo I d. | mI
nors
nuosavybes,
ūkės
arba
telefonas
Canal OttlO
Į I I I M I U I I I I
SKYRIUS
vallero" nebuvo vienas. J j su
Liepos §. m.
i
namus Lietuvoj, Lenkijoj, Ru
4447 So. Fairfield Avcfrne
PLUMBING
MORGICIAI -- PASKOLOS.
išaudė du. Tad ir kito žmogTel. Iiafayette 0727
sijoj, arba kituose šalyse mel
Geriausias pltuuerts, d&rb% at
ieškoma.
SKYRIUS
lieku gerai ir sąžiniškai.
ANTRI MORGGCIAI
džiame priduoti į mūsų ofisą.
THOMAS HIGGLN8
4904 West 14th Str., Cicero
Policija areštavo 17 įtaria
Suteikiami
ant
6% palūkanų.
Tcl
c
i
c
e
r
o
0
<
M
W1S
So.
Oakley Ave,
Chicago
•
Taipgi perkame Trečius Morgičius
*
»
£
|
Ofisas
atdaras
nuo
9
ryto
iki
i
Siuskite pinigus j Lietuvą | i r k o n t raktus.
:-3«
nųj italų. Visus juos kaman
SAUGIAUSIA VIE
8 vakare, Nedelioms nuo 9 ryper šią stiprią įstaigą, kur = IHTERNATIOlfAli INVESTMENT
tinėja. Liudininkai bus pak
TA JŪSŲ
^
CORPORATION
busite
visuomet
patenkinti
i
S804
South Kedale Ave,.
viesti ju. pažiūrėti ar kartais
TAUPINIAMS
Lafayette
6738
mušu oatarnavimu.
=
nebus kuris jų identifikuotas.
LIETUVIS GRABORIUS
Bet "Cavallero" .nei poli
Ir Registruotas Balsamotojas
Malavojime, dekaruojame,
cijai, nei kam kitam nėra ži
kaleimnojame ir popieruoSeniausis ir pigiausias. Teisingas
nomas. Žuvusio Tony'Genna
jame namus.
Padaroma
=
REIKALINGA Senyva moteris prl- patarėjas nuliūdimo
valandoje i>o
2
žiūrėt
vaiką
2
metų.
Kambarys.
vaJskraudos žmonėms. Už tą pačią kai 3352 SO. HALSTED darbą jrreitai ir pigiai.
brolis Sam Genna duoda poli
S gis ir mažas užmokestis. Labai gera ną važiuoju į tolimesnius miestus.
Užlaikome maliavų, popiepijai nurodymų ir*patsai yra
PO VALDŽIOS ir CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA = v i e a *>» ^ r o s kataiikės moters
Atidarau Ofisą:
ru ir stiklu ir t t.
g Randasi North Sidė. Platesnių žinių
CHICAGO 3148 SO HALSTED 8T.
kaimeje. Jis nujaučia, kad ir
4340 So. California Avenue ST.
Pres. Ramancionli '
jis bus nužddytas. Nes prie2201 West 22nd St. Kampas Leavitt St | | *, "DRAUGO" Ofisą
Tel. Lafayette 5083
Tel. Boulevard 9641
[Ohicairo. JXL Tel Yanii 7282 i

a i Padekite Savo Pinigus Ant Į
6-to Nuošimčio
•

Turiu autorr.obilius
visokiems;
reikalams. Kaina
priimama

iiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimil

i

JOHN G, MEZLAISKIS

1 Reumatizmas saugėlė l

i A. KAI RIS

i
i

•

GONTRAGTORISs

E U DEIKI A I

•

•

:

I

Jusliu Kilis

R EIK A LTTTJGT

t^ P. SUROMSKIS & CO.

BRIDGEPORT PAINTING
&. HAROVVARE CO,

METROPOLITAN STATE BANK

VlllinilllNlllinillllllllllllllinillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIINIIIIIIIIHIIIHIIIIIINIIUIIIIIlS

2334 So. Oakley Ave,

Chicago.

i
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