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"Dnrapui" tebūnie kidtrt*. <
lietnvini Katalikui Ame
nkoje jo gyvenimo draugai!
*
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Kad tarp mus, katalikų, butų da
dausriau vienybe meilės ir susipra
timo, ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingų darbų naudokimės
katalikiška spauda ir ją. platinki
me
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Praneša, Anglija Gal
Išvengsianti St
'

LONDONAS, liepos 29. —
West Grįnstoad, Sussex, isto-'
rinės bažnyčios klebonijoj, tai i
sant vieno kambario senovės
grindis, po grindimis atras
tas kielikas, dailus, sidabrinis,
matomai, francuzų darbo.
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TREČIADIENIS, LIEPOS (JULY) 29 D., 1925 M.

KNTERED AS KEOONP-CLA98 MATER MAROH f t. 1»1«. AT CHICAGO,

KIELIKAS IŠ PERSEKIOJI
MŲ LAIKŲ ATRASTAS
ANGLIJOJE TAISANT
KLEBONIJA

^

METAI-VOL X.

ILLINOIS LlfUEK THE ACT OF MARCH t , 1*7»

PUOLA KOMUNISTŲ
OFISĄ

CHICAGOJE

PARYŽIUS,'* liepos 20. Vietos policija aną rytmetį
čia užpuolė vyriausią francu>zų komunistų ofisų, kur rado •
I

BYLA FRASIDES RUGP. 17.
Vakar su didžiausia atsar-

Francija Su Anglija Gamina
Apsaugos Paktui Tekstą
PARYŽIUS, liepos 29. - ja, kita - Francija.' FranciVokietijos nota apsaugos j a nori, kad tan pajktan butų

i

ir konfiskavo daug prieškari- ga kiiminalLn teisman -prista- pakto reikale Francija nuta- įtraukta ir Lenkijos sienų ga
nės propagandos rastų.
j tyta du žmogžudžiai, nušauto re neatsakyti nota, bet bend- rantija, kam priešinga An£Franci jos komunistai dar Miehael Ger t na sėbrai, kurie r a i su Anglija sutaisyti ap- Uja. Dėlto, paktas ir dalinabuojasi sulaikyti
franeu2ų [nesenai ties AVesteim ave. i r saugos pakto tekstų ir pasių- mas į dvi dalis.
.
valdžia nuo karo Morokoj. |59 gat. policmonams pakėlė sti Vokietijai.
Toliaus paaiški, kad Fran
Tuo tikslu Londonan išvy
kovų i r du policmonus nužu
cija vis dar mėgina išvengti
"Tėvas Hughes, kurs W. Gri
VISA ŠEIMYNA ŽUVO do. Toje kovojo žnvo Michael > o franeuza* ekspertas, kurs ' ^ a p a ų l e ^ i ^ į £ £ £
nsteade klebonauja, tvirtina,
bendrai su Anglijos valdžios
•Cienna.
kad atrastas kielikas turi pa
J u k paktui tekstas gali
VINCENNES, Tnd., liepos
Pašaukti teisman vra John reprezentantu sustatys pakto bjal
l
t
eiti iš 17-ojo amžiaus, t y. iš
f?
pagamintas tik tam tik(
29. - Cbieago ant Eastern Il Scalice ir Onselmi. Abudu i- tekstą.
tų juodųjų laiku Anglijoje,
Pasirodo, kad patsai pakto\™& konferencijoje. Kitaipgi
linois pasažierinis traukinis talai. Teisėjas Hopkirts atlikuomet kataliku kunigai buvo
pakto
netoli mio čia sudaužė skersai ko pirmuosius formalumus i r tekstas bus padalintas į dvi i J to projektuojamo
žiauriai persekiojami, kuomet
LONDONAS, liepos 21). — sų galinių ir prieinamų jai H>ar"Į pravažiuojant} automo- bylos pradžiai paskyrė rug- dalis. Viena dalis lies Angli- t išeis vienas muilo burbulas.
jie už Mišių laikymą, net mir
įčia kalbama ir tikima, kad 'priemonių tikslu abi puses su ^"fh kuriuo važiavo 5 asme- , pi u či 0 17 d.
timi buvo baudžiami.
[prastų bandite nutvėrė. Pa- 236 ASMENYS NUBAUSTA
i anglekasiu streiko pavojaus j taikinti ir apsaugoti šalį nuo n v s > V I R a šeimyna - tėvas,
PLYŠUSI BOMBA PADARE l a k i u s , kad vadimasi Beiylp
Jei tas kielukas prakalbėtų, Anglija išvengsianti. Tokių ekonominio krizio, iškilsian- T , l o t i n a i r t r v s v a i k a i sako Tėvas Hughes, jis mums miomonę taipat reiškė premie- čio iš anglekasiu streiko.
DIDELIUS NUOSTOLIUS < Barkey, 31 m., 1023 E. 43 s t NEW YORK, liepos 29. -Tai J . H. Devine
seii
vine šeimvna
iš
Vietos federaliam teisme pra
pasakytų, kad viena d i e n ų , ' r a s Rakhvin kalbėdamas i aBoxVille, Ky.
< *
Ministerių kabineto nariai
*
Apartamentinių n ainių, 4458
NEI VIENO LIETUVIŲ eitų pirmadienį 236 asmenys
pirm kokių 300 metų, uolus [matų unijos atstovybe. J i s
pasilieka Londone i r kas' mo
nubausta už prohibicijos įsERYAN BUS PALAIDOTAS Oake,nwald ave. prieangy ply
kunigas, naujai įšventintas pareiškė, kad personaliai tarmentas jie gali but sušaukti
Naturalizacijos direktorius tatymo peržengimų. Bausmės
šo bomba, pagaminta iš juo
Francijoj, celebravo .Mišias pininkaus»as tarpe anglekasiu
ARUNGTONE
posėdin, jei situacija imtų
1
dojo parako. 8 šeimynos pp Ghicagoje Fred J . Schlotfeldt buvo nuo 2 dol. ligi 200 dol.
klebonijoj. Staiga patyrė, kad i r kasyklų savininkų, kuomet
blogėti. Premieras pažymėjo,
DAYTON, Tenn., liepos 29. trenksmo tuo jaus išsinėšino iuskelbė, kaip daug čia sveti- Surinkta 8,075 dol.
atvyko kunigų medžiotojai su šie susieisią šiandie konferenkad valdžia kas valanda pasi""
"~
. .
. . . v *. . - Mirusio W. J . Bryan lavo gatvėn. Virš 7,(KX) dol. nuos- mšalių natūraiizavosi praėju- !
parėdymu jį areštuoti. Kug- cnon galutinam reikalų apta„, v.
'v
., mngusi i ginčus įsimaisvti i r nas išsiųstas Washingtonan, | tolių padaryta,
šiais fiskaliniais metais.
LIEPOS 2 9 , 1925
met užpuolikai laužėsi vidun,
rimui. fTeeiaus vra maža vu-; abi
, . puses taikinti.
,.,...
kur bu s penktadienį palaido- j
•
kunigas kuogreiėiaus pašalino t>es abi puses sutaikinti, jei
Kas pasirodo! Lietuvių n e i ' CHICAGO I R APYLINNeoficialiai paskelbta, kad tas nacionalėse
Arlingtono
NAUJAS DIREKTCIUUS
visus daiktus nuo laikinojo au valdžia kasvklu savininkams
vieno. Bet lenkų ir rusų tik- K ® § ' ~ Šiandie pramatomas
kuro ir paslėpė tam tikroj pa pasiūlys kokių laikinų subsidi kasyklų savininkai jau atsisa kapinėse, kur palaidoti buvura galybė.
-dailus oras, maža atmaina tekę kai-kurių savo angleka- sių karų karžygiai ir kur rau
Federalis prohibicįjos dire-.'
gamintoj grindyse skylėj. Ku- jų — paramų,
mperaturoje.
KKh
Iausimas
..
I
- K « * dinge pra- "T-.
nigui rūpėjo pirmiaus visitš , Nežiūrint tų visų kalbų ir siams įduoti) sąlygų. Reiškia, dasi nežinomojo kareivio ka- krorius Illinois valtfijbje* Ow-!
l a , B mmetais
e l a u s naturalizuoti lie
- - • - - teisman
. •
,
eitais
IMS. J O bnvo noras ten b u t ' o n s patrauktas
užv kv.<
naturalizuoti nešventuosius daiktus paslėpti spėjimų, situacija labai įtem jie linksta prie nusileidimo.
hivi,ir
A r
10
abiuetas
turėjo
pbpalaulotu.
.
š
i
ėmimą.
Ka<la..gi
įig
n
e
|
J'
* »^*ai p r a - p i n i g ų
pta
ir
streiko
pavojus
gresia
u
.Vakar
kabinetas
nuo legalizuotų užpuolikų ir
1*1 1f\ y
J
rijo?
Sali
toliaus
eiti
pareigu,
tad
valstybei.
Pusė
vargo
butų,
sėdį
ir
svarstė
streiko
klausi
Vakarykščios dienos. ,
tik paskui pačiam gelbėtis.
jo vieton paskirtas R. E. K?
PREKYBOS KOMISIJA
Nežinia, a r kunigas išsigelbė jei vieni anglekasiai streikuo mų. Nesužinota, koki planai
Lietnvos 100 litų
$10.00
•
DU
NUSKENDO
NEMUNE
\V1
tų.
Bet
jiems
sustreikavus
sudarvti.
REKAUNGA
jo. Bet kad šventuosius daik
Anglijos 1 sv. sterl. 4.86
tnojaus
amat,ų
unija
persimes
tus paslėpti pavyko, tai įrodo
Italijos 100 lirų
3j67
74,000 streikuoja.
KAUNA f S (per paštų). W
A
S
H
I
X
W
O
X
,
liepos
29.
|
SUIMTA
BANDITE
tų
anglekasiu
pusėn.
atrastas kielikas.
Belgijos 100 frankų 4.63
BERLYNAS, liepos 29. - — Iškeltas projektas visai pa
.
. Liepos 5 & skęstantį Nemune
projeiaas visai pa
Karalius George išvyko į
Francijog 100 frankų 4.73
Taigi, šiandie ne vien bažSaar klony pramonė supara- j naikinti federalę tarpval6tiji- Pietinėj Cbicagos daly anų sūnų gelbėdamas nuskendo Lie
Goodwood. Tečiaus apie vi ližuota, kuomet sustreikavo 74'
Šveicarijos 100 f/, 19.42
nyčia vra istorinė, bet i r atne
prekybos
komisijų,
vakarą
du
namus
apiplėšė
ka
tuvos bankos valdininkas Zasų situacija jis nuolat infor tūkstančiai anglekasiu.
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97
rastas kielikas nemažiau turi
žkokia
merga
su
vyru.
Nema
T a m
muojamas.
ranka. Nuskendo i r sūrius.
Vokietijos 100 tnrk. 23.81
Anglekasiai sustreikavo si-Į
Projektui priešinasi
istorine svarbų.
žai išnešė brangenybių/ ir pi
mpatizuodami metalo darbini-; prezidentas Coolidge. J i s sa-''
Kabineto
akcija.
Tais laikais anglai kataliki
ko, kad ta komisija saliai rei- . n i g ^
Valdžia nusprendė imtis vi- iik,ų streikui.
!
ški kunigai Frakcijoje a r kur
I Pagaliaus policija tų nepa
kalinga.
i
kitur buvo įšventinami į ku
e i s i n g a s Patarnavimas
nigus ir paslapčia gryždavo ATVYKSTA APSIGYVENTI IŠKRAUTI SVAIGALAI Iš
GARLAIVIO
Angli'jon, kur įų laukė kata-į
Siųskite Savo Giminėms
PANAMA,
liepos
29.
—
T
'
<
likai, kuriems buvo uždraus-!
w
N E W YORK, liepos 29. ta praktikuoti savo tikėjimų. |; s - Valstybes atvyksta gen. Le
Teciaus buvo drąsuolių kuni-1"onidas Plaza, buvusis Ecua- Nors vietos ir apylinkės pa
gų. Daugelis jų - mi.škuose ir doro respublikos prezidentas, | krašeiai atydžiai saugojami
FEZ, Moroko, liepos 29.— persiėmusios užgrobimų jauskitose slaptose vietose laiky- S> Šiandie iš tos Šalies istrem kad svaigalų kontrabanda ne
pasiektų sausžemio, teciaus'Anot žinių, franeuzai lakūnai mais. Bet jie neturi teisės
davo' Mišias ir tikinčiuosius *a*s
co *
Sakoma, jis ant visados a- garlaiviui Augusta (2,000 to- vis daugiau ima pulti ir žudy- griauti gyventojų sodybų ir
apraj)indavo dvasiškais rei
nų) pavyko prasilenkti agen ti nekaltus Morokos gyvento- žudyti moteris ir,vaikus, naipsigyvetisiųs Kalifornijoj.
kalais.
00 •
tų, įplaukti New Yorko uos- jus. Skrinda padangėmis ir j kinti nekariaujančių žmonių
tan i r iškrauti atvežtus svai svaido 'pragaištingas bombas mantų, palikti įų daugeli be
galus vertes 250,000 dol. N
į sodybas. Žudo ne vien sene pastogės.
Nes, "DRAUGAS" pigiau
Tik po svaigalų iškrovimo lius, bet moteris i r vaikus.
Kaipgi kultūringi franeuzai
siai siunčia ir geriausiai pa
probibiciniai agentai užklupo
JTomis dienomis bombomis ajtsiliepfcų, jei toki maurai bū
tarnauja. "DRAUGAS" siun
M
TC'KYO, liepos 29. —, Vasarinėj rezidencijoj, centrali- laivų i r areštavo visų įgulų — iš oro sunaikinta Ain Berde dami galingi isibriautų Fron<
nėj Japonijoj, mirė .S. Valstybių ambasadorius Japonijai, 24 vyrus.
čia per didžiausia LIETU
sodyba. Sakoma, tos sody- cijon ir imtų žudyti moteris
Laivo kapitonas pripažino.> bos maurai prisidėję prie A- ir vaikus.
E d g a r Addison Bancroft/ chieagietis.
VOS VALSTYBES BAN
Nežiūrint tų kariavimo bai
AVASHINGTON, liepos 29. — Audeklų pramonėje dar- kad svaigalai perduoti pirk bd-el-Krimo, atsisukdami pri
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
liams.
eš
franeuzus.
senybių,
Morokos
gyventojai
rbininkams mažinami užmdkesniai. Amerikos Darbo Fede
"DRAUGAS" siunčia Pi- 1
nemano
pasiduoti.
Lakūnai
Gali
but.
Nes
franeuzai
yTai,
girdi,
pirmas
tos
njšies
racijos prezidentas Green paskelbė protestų. Sako tas užnigus Litais ir Doleriais: Per
mokesni.ų mažyiimas neteisingas, nesųmoningas ir nežmoni atsitikimas, kad laivas nepa- j ra visos Morokos genčių prie pragarinėmis bombomis jų vi
laidomis, Čekiais-Draftais ir
tėmytinai galėtų įplaukti prie-'sai. Morokos gyventojai pa- sų nei šžudy s. Į r vedamas k a
škas.
*
plaukon i r tai dar su svaiga- teisinami, kuomet jie savo ša ras bus ilgas, pagaliaus turės
Telegrama.
PARYŽIUS, liepos 29. — Pasirodo, kad Francijos val lais.
lį gina nuo neprašytų svečių baigtis be jokiį rezultatų, i še
džia jau pasiilgusi tikos su rifais Morokoj. Nes premieras
— franeuzų ir ispanų, netu mus pačios Frarucijos nusikaparlamente pranešė, kad nuo Abd-el-Krimo taikos sųlygų
į,
rinčių jokios teisės svetimas mavimų.
GRAIKIJOS BAIME
<m
laukiama ir nesulaukiama. *t
šalis Įvaldyti, kadir kontro
Pranešta, kad maršalas PeBERLYNAS, liepos 29. — Čia paskelbta tikroji prie- j ROMA, liepos 29. — Jugo liuoti.
tain tomds dienomis \ gryžta
žastis, delko lenkai deportuoja daug vokiečių iš Leaikijos. | slavija- Graikijos pasieniu re-j Franeuzai gali kovoti Abd- Francijon, kur.raportuos,val
• • » • • » » m^»tm • • •
Todėl, kad Vokietija kituomet Ruhro kraštan nepriėmusi ngia militarinius manebrus. el-Krimo kariuomenę, jei Eu- džiai apie situacija i r rekomeTelefonas: Roosevelt 7791
Graikiją
apima
baimė.
ropos valstybės visas laikas nduos, kas toliaus veikti.
lenkų darbininkų.
8«

Valdžia Issrade Abiem Pusėm
Tarpininkauti

f

Saar Klony, Vokietijoj, Strei
kuoja 74,000 Anglekasiu
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"Draugas" M . Co.,

2 3 3 4 S. Oakley Ave
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Kas nors turi būti daroma mimą, kokį rodo Federacijos gali mums nepatikti, mes ga
lime prieš jį kovoti, bet pa
CHicagos Apskritys.
ir tai nevilkinant.
MNttlI IMI*
Katalikams ir katalikų or šalinti jo negalime, kaip ne
Ar Vyčių organizacija turi
mm kitaip persiorganizuoti, kad ganizacijoms nereikia niekuo galime pašalinti jokio kito pri
AT sEWS - 8TAND8 8c. A OOPY
met pamiršti, kad "Draugo" gimties įstatymo. ~
D&AUOA3 PUBLISHĮNO 0On Ine. joje lengviau galėtų tilpti vis
Bet nr negalima ištautėji• M 8a. Oailey AT*, Okicaco, I1L daugiau ir daugiau jaunimo; darbas, veikiant tarp Ameri
, TeL Rooimit 7793
ar turėtų gimti namja Ame kos lietuviųu da dviem dien mo trukdyti, mirties valanda
iUO. TeL Rooserelt M l t
rikos lietuvių jaunimo organi raščiam - socialistų ir bolše toliau nustumi f Galima.
Kokiu būdu to galima pa
zacija, kurioje ir Vyčiai galė vikų, nėra lengvas ir kad jis
išeivijoje
tų lengvai tilpti, neatsižadė dirba ne savo naudai, bet ka- siekti? Palaikant
mūsų kalbą, kultūrą ir ypa
dami savo idealų, darbų ir falikų visuomenės.
Kas atsitiko?
tingai tautinę sąmonę. Prie
tradicijų.
Kas tai atsitiko, kad socialKas nors turi būti daroma LIETUVA, MIRŠTANTIEJI monėmis prie šio tikslo yra:
buržųjų gazieta "Naujienos' Bet kas? Prabilkite!
bažnyčia, mokykla, tautinės
TAVE SVEIKINA.
Visi Kūdil
nešaukia
" teroras, teroras * "Draugas" ir Dėkingu
organizacijos i r spauda.
tėvams malonu
tarpsta ir auga stipry?
Korsikoje! Laisve ten jau žu
Lietuva susidomėjusi savo
Visiems žinoma kokį didelį
kaip rodyti savo
mas.
bėn, sveikaton jei gaut
vo". Juk tenai socialistai su
išeiviais Amerikoje. Belankan vaidmenį sulošė bažnyčia mū
draugams
paveiks
"Draugas", pasišventęs lie
tia tinkamą maistą*
lus savų sūnų ir du
bolševikais šaudė i vyskupo
čių Lietuvą lietuvių ameri sų išeivijos apsaugojime nuo
tuvių visuomenės naudai dir
kuris padarys stiprius
ktery, kada tie Įrar
rezidenciją. Langų stiklai iš bti, tarnauja jai atsidėjęs. Bet kiečių nuolat klausinėjama ištautėjimo. Mat tikyba gi
kaulus Ir sveikus kfi«
vo
kūdikiai.
liausia
užgauna
žmogaus
pyškėjo, o viduje rasta de nekurioms katalikų visuome apie lietuvius Amerikoje.
nus jiems.
šimts kulipkų.
Ir štai kokius atsakymus dvasią. Ir jeigu ta tikyba
nės organizacijoms jis yra y44
Naujienų" redaktorius čia patingai prielankus. Joms ski nuo nekuriu jai tenka išgirs koncentruojasi apie lietuviš
teroro nemato, nes jo ''broliu ria savyje tam tiras vietas. ti: "Lietuva, mirštantieji Ta kąją bažnyčią (suprask: lietu
viškąją savo kalba ir dvasia,
kai" šaudė ir tai j katalikų Ten jos gali gvildenti smulk-. ve sveikina''.
Tuos žodžius komentuoda ne dogmatiniu arba etiniu tu
vyskupą. Tai, sulyg to "labai meniškiausiai savo reikalus,
laikraštis " Lietuva" riniu), tai ji tampa galingu
didelio dorovės mokyto moky ten jos varo savo agitacijas, mas
tautybei išlaikyti įrankiu. Už
tojo" mokslo, žinoma, nėra ten skelbia savo nudirbtus ir rašo:
\
tat
reikia
labai
apgailestauti,
Argi
mirštantieji
?
Taip,
priešinga laisvei ir dorovei. dirbamus darbus. Žodžiu, ten
Kas kita, jei taip butų pada jos jaučiasi kaip pas save na- mirštantieji. Kiekviena išeivi kad mūsų išeivijoje randasi
ja anksčiau ar vėliau išnyks-1 žmonių, kurie kovoja su tikyrę katalikai kokiam socialis mieji.
ta, nutautėja. Čia gali butitba ir bažnyčia. Tuo jie pa
tui, o tuomet ta s socialistėlis
Tos organizacijos yra stip
tiktai, laiko, o ne fakto klau-'greitina nutautėjimo procesą,
butų kelias dienas šaukiąs
turite keblumŲ P *
rios,
skaitlingos
ir
galingos.
norite dykai pamoki
nint savo kūdikį
simas. Istorijoje nerasime pa- Čia jiems reikėtų pasimokinti
"teroras, teroras Korsikoje.
nimų jūsų kalboj kaip
neeksperimentuok
Jos labai užimtas savo dar- vyzdžio, kur išeivija paliktų nuo Prancūzijos
Socialistų ir bolševikų
radikalų,
penėti jūsų Kūdikį
teu įvairiais mais
bįs, kad neturi, turbūt, net amžinai ištikima savo tautai., kurie neapkęsdami iš esmės
demonstracija.
Borden's Eagle Pieną
tais, bet duok Jani
Iaiko~pamąstyti,
kaip
tam
pair padaryti jį stipriu
Francuzų laikraštis
"La
Borden's Eagle Pie
Kai kada jau pirmoji kar- tikybos ir kovodami su ja na
ir sveiku, išpildykite
na, vienatini pavel
Croix" aprašo, kaip socialis eiaBj* dienraščiui
D r a u g u i " j l a nu tautėja, kaip kada - mie, palaiko tikybą ir ją pro
dėję motinos pieno.
sekantį kuponą ir pri*
tai ir bolševikai, nepatenkinti M'kas i. Kaip kurios tų orga antroji, o trečioji ir ketvirto teguoja kolonijose bei išeivi
siuskit
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čekų katalikų jaunuolių orga matyti ypač tų organizacijų nai ^ p o r t u g a i a i Brasilijai, net Taigi kam rupi mūsų išeivijos
nizacija dere demonstraciją.
kuriems jis daugiau- i r t e n a i i g e i v i j a v i s t i k n o r s lietuvybe, tas privalo ne nai
Jie iškilmingoje eisenoje nuė sia tarnauja, tai kaip ka S / jų pamažiau, atsiskyrė nuo savo kinti tikybą'bei bažnyčią, o
jo per miestą į šv. Prokopo rengia savo pikniką.
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Francijos katalikai darė ir
. 23,7
16,8
tuvos
prekybos
mėnesiniais
balansais.
Štai
ką
mes
čia
Vasar. mėn.
21,1
daro didžiausias demonstraci
18,0
Importo Komisijos Rolė.
matome :
19,3
Kovo mėn.
jas,
bet nebuvo atsitikimo,•••>^*.;-,{;
26,3
15,1
kad Jie kokiam socialistui mi23,7
Doleriai, svarai
Litai Baland. mėn.
Lietuvos Banko
Kaip Vilniaus atvadavimas yra svarbiausias Lietuvos vi 1925
nisteriui, miesto majorui, ar
79,2
84,8
— 5,6
ir kitą tvirtą
apyvartoje, Bendrai
balansas milion.
daus ir užrubežinės politikos uždavinys, tai kredito stoka nū
<
šiaip kokiam socialistų dar
skaitant 1924 metais per
litų.
valiuta, kuria, be
nai yra opiausias Lietuvos ekomnoinominio gyvenimo apsirei
buotojui butų šaudę į jų na
80,3
73,0 l
-f 7,3
milijonais. tą patį laiką
aukso ir sidabro,
škimas. Kredito stoka Lietuvos -žemes ūkiui, kooperacijai,
mus, ar grasinę kuo nors.
Ši lentelė parodė, kad- Lietuva beprekiaudama pernai me
yra padengiami
pramonei, prekybai, statybai, liaudies švietimui ir visiems vi
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Socialistai riksmais ant fcitą per pirmąjį metų trečdalį uždirbo 7,6 mil.-aukso litų, gi
pop. litai, skaitant
suomenės ir privatiems kulturiniems tikslams, vis dar ka
tų visuomet bando dangstyti
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>
muoja Lietuvą, tarytum koks slogutis. Kredito stoka, jeigu
savo nešvarius darbus.
92 me tuo tarpu tikrų žinių apie prekybos eigą gegužio mėnesyje,
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ji įsisenėtų kaip kokia liga, grasintų net mūsų neprigulmy- Sausio 1 d.
95 | bet laikraščiai praneša, kad vien' per tą mėnesį prekybos ba63
161
Mūsų Jaunimas.
bei, nes juk yra aišku, kad tik ekonominiai savystovė vals- Į Vasario 15 d.
93 lanso posivumas pasiekė 5 mil. litų. Oi a tai ir gludi prie63
Kovo 1 d.
1 161
Mūsų čia gimęs jaunimas, tija tegal ištverti nepriklausoma. Todėl apie kredito klausi
94 žastis tvirtos valiutos fondo sumažėjimo, ką mes matėme a56
Baland. 1 d.
158
ar šiaip, ar taip, yra da •žy mą daug galvojama visoje Lietuvoje. Ir mums lietuviams a88 nalizuodami Lietuvoj Banko balansus.
48
Gegužio 1 d.
147
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miai pakrikęs. Gana daug jo merikiečiams negali nerūpėti; reikia apie tą klausimą ir jums
82 |
Bet kodėl taip atsitiko šįmet, kodėl šių metų prekybos
37
Birželio 15 d.
136
priguli prie Vyčių organizaci pagalvoti, nes kredito stoka Lietuvoje užgauna ir mūsų inLietuvos Banko balansas, 1922 metais banką įsteigus, Uąlansas pasidarė pasyvus, nors bendra prekybos apyvarta
jos, bet, palyginus su visa A- t e r e s u s > k"d ir čia Amerikoje bebūnant.
Kada šį pavasarį Cliicagoje steigėme, "Importo Komisi- buvo apie 20 milijonų litų; 1924 metų gale balansas buvo škiis metais yra 10 milijonų litų didesnė negu pernai? -- Mat
merika lietuvių
milžiniška
pernai Lietuvoje rugiai nenžderėjo ir šjtuęt prisėjo jų pirk
iaunimo minia, vra tai tik ją", kuri dabar oficialiai vadinasi "Lithuanian Import Com- Į pasiekęs 167,877,000 litų. Gi šiais 1925 metais Lietuvos Ban
tis iš Amerikos ir kitur tris suviršum tūkstančių tonu. Vien
lašas juroje. Taigi ta minia mission' ir kurios buveine yra: 3251 So. Halsted St., €hica- ko balansas per pirmąjį pusmetį sumažėjo apie 20 milijonų
Amerikai (U. S.) reikėjo užmokėti už 2,830 tonų virš 1,000,neturėtų būti palikta likimo go, llls., tai jau ir tada iškilo kredito stokos klausimas Lie litų. Tvirtos valiutos fondas sumažėjo 26 mil. litų. Esanti
000 litų doleriais. Rugių neužderėjimas palietė ir kitas Lievėjams. Tos minio s dauguma tuvoje ir buvo nutarta šiam dalykui, kaip tampriai surištam apyvartoje litų suma, kuri išaugo nuo 8 milijonų 1922 metais
tuvGs ūkio šakas ir rezultate sumažino Lietuvos eksporto, o
bene bus baigus parapijines su šios komisijos darbuote, skirti ypatingo domesio. Tečiau iki 95 milijonų šiais metais, ir yra visados 100% padengta
importą padidino.
mokyklas, reiškia, gavus gerą netl «"^ r ką padėčiai pagelbėtumėm, jeigu užsiimtumėm vien auksu, sidabru, doleriais, svarais ir kita tvirta valiuta, -• pir
* Šiais metais laukiama geresnio derliaus, - tad Lietuva
moje pusėje šių metų sumažėjo 10 milijonų litų.
išauklėjimo pradžią, bet ar ta teoretiniais kredito klausimo tyrinėjimais. Importo Komisija
Nors Lietuvos Banko paskelbtuose balansuose matyti, kad pataisys savo prekybos balansą, už išvežiamas prekes galės
pradžia nebus kariu ir pa tinkamiausiai patarnautų Lietuvos kreditui, jeigu įgalėtų
įsigyti aukso valiutos gal dar daugiaus negu prisėjo išleisti
baiga, jei tas jaunimas bus ir sugebėtų savo tiesioginį užduoti pilnai atlikti, tai yra, i banko diskonto ir paskolų pozicijai per kalbamą laikotarpį nejeigu suradus pakankamai patikimą ir pastovią rinką kai-1 tik nesumažėjo, bet dargi truputi padidėjo, visgi litų apyvar- metų pradžioje, ir todėl galės žymią sumą litų išnaujo paleis
paliktas vienas sau.
ti apyvarton ir pasotinti jų alkį. Dėlto tai taip yra svarbu,'
Ar maža yra vanagų, kurie kurioms Lietuvos prekėms kaip pačioje Ghicagtoje taip ir toje sumos sumažėjimas 10 milijonų negalėjo nepaveikti neikad iš Amerikos importininkai ateitų Lietuvai talkon. Im
išskėtę savo kruvinus nagus, po visą U. S. A., tūlą kiekį tų prekių, pa^kmingai iš Lietu- giamai į šalies ir be to blogas kredito apystovas. Litų sumes
porto Komisija €liicagoje yra toks talkininkas, - palinkė
laukia tik progos, suleisti juos vos atgabentų ir čia realizuotų; tuo keliu Komisija tiesio- sumažėjimas matomas kaipo tiesioginė pasekmė tvirtos vakime jai pasisekimo.
į nekaltas da jų širdis. Ir, giniai patarnautų Lietuvos eksporto prekybai ir tuo būdu liutos fondo* sumažėjimo. Klausimas: kurgi dingo tie 26 miLiepos 24 d. 1925 m.
kaip kasdienė praktika rodo, netiesioginiai patarnautų Lietuvos kreditui, nes kaip toliau Iijonai litų arba 2,600,000 dolerių!
Cliicagoje.
Žemiau talpinamoji pirmojo šių 1925 metų trečdalio efc
nekartą tas darbas jiems pamatysime, Lietuvos eksportas, turi didelės įtakos į Lie
sporto - importo daviniai tatai paaiškina:
t
\
Povilas 2adaticu>.
pasiseka.
tuvos finansus taigi ir į kreditą.
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nauja s judėjimas. Tas judėji jie savo sąmone ir proto ga
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)
darbo sąlygas ir didesnę už- kslus, reikalingus 'businessV džiamajam laikrašty " Darbi
Reatdenolja 0600 8. Arteslaa Ave.
PRANEŠIMAS.
Vienas iš Dubausko apgau
mokesnį" yra tik masinis strei vedimui. Kurs darbininkas ne ninke " iš Skaudvilės: '
Valandos: l t lkl U ryte: 1 lkl t
po plotu: t lkl t vakaro.
kas. Streikas seniau buvo ge- protauja ir nekimba prie ap
Skaudvilės valsčiuje
yra tų, fotografas J. J. Stankus,
Svarbus Lietuvos Vyčių 24
ra^ daiktas, kuomet skriau švietimo, mechaniškas fizinis Trapų dvaras, turįs virš 300 šitaip apie jį paduoda:
\
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įvyks
džiami ir išnaudojami darbi darbas greitai atbukina jo ha., kurio savininkė yra rusė. "Jaunikaitis, malonaus bu- kuopos susirinkimas
4442 So. Western Ave.
do,
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išvaizdos,
atrodo'ketverge,
liepos
30
d.,
8,vai.
ninkai neturėjo kitokių prie pix>tą. Tuotarpu yra žinoma, J i neapkenčia Lietuvos, ypač
Telef. Lafayette 414«
L|etu*ts
Akiq
Specialistą*
monių pagerinti savo būvio. kad šiandie kiekvienam dar jos ginėjų - kareivių, auka kaip 17 metų, bet turi 22 m* vakare, Aušros Vartų svet.
Bet streikas darbininkams vi bininkui apšvietimas tiek rei- vusių gyvybę -- niekina, pa- liesas, vidutinio ūgio ir yra .Nariai kuoskaitlingiausiai teišiepia. Pav., kumečių sunams, ! gudrus, po šimts pypkių. Vos- ksites dalyvauti šiame susirin
suomet atvelka didelius nuo kaliijgas, kiek sveikumas.
Orisas 8801 S. Kedzle Ave. Phone
stolius.
Visų darbininkų minių ne- gryžusiems iš kariuomenės ir sutiko, žmogų, tuoj geriausi kime, nes yra svarbių reikalų Turėk Svarias.. Sveikas akis
LAfayette 0075. Valandos S «€ vak.
Jeigu kenti galvos skaudėjimą
galima tinkamai apšviesti, bet ! prašantiems juos priimti dva- draugai. Paroda jis mums, jog, pasitarti,
KesJdenclja 8150 W. 68 S t Phone
Tad šiandie darbininku vaJai
turi
aklų
uždegimą.,
jeigu
akys
Prospect 0410. Valandos lkl l t
s
Valdyba.
galima
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atJ*
y™
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daiKU vargo, 'silpnos, skaudžios arba
. ryto, 7 Iki 8:30 vakare.
dai įsitikina, kad streiko sisašaroja.
Patarimai
Dykai.
daugumą. Ypač reikalingas sako:
, nininkas ir pianistas. Nėra
Akiniu pritaikymo mnno
Akiniai $5 ir augščiau
apšvietimas darbininkų va- j " A š Lietuvos kareivių ir ži- P ^ ^ N savaičių kai jis atvyko
H*%
Valandos nuo 1 lkl 0 vakarą
26 metų prityrimo
Ofiso Tel. Boulevard
iš
Nedėliomis nuo 10 Iki 1
ADVOKATAI:
dams. Apšviesti vadai galijnoti nenoriu. Nenoriu, kad jie
Montreal, Canada, o jau su| rb-zid. TeL Drexel 9191
I
3333
South
Halsted
Street
!
eb
lengvai ineiti į legislaturas ir'mano dvaro žemę mindžiotų". & *' Pasidaryt sau galybę
Dr. A. A. ROTH
pačiam Kongresan ir ten at-1 Tiems niekšiškai atsimoka d r a u ^ u ' kaftn i r draugių",
RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
=
^
likti daug brangių darbų gali tiems, kurie jis pačios dvarą
Atvykęs SChicagon, DabausSpecialistas Moteriškų, T yriškų
(John Bagdaiunas Borden)
drąsiai apie darbininkų leika-'gynė nuo bermontininkų ir kas £av<> darbą pa s J. F. Bu
Vaikų ir visų obroodšką l»a*U-
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11 S. La SaJle st. Room 2001

lus kalbėti su darbdaviais. Pa- bolševikų.

drik.j,

ant

Halsted

gatvės.

čių darbininkų protiifis išsi- Tie kareiviai kurių tėvai Besidarbuodamas jis nustvėrė
lavinimas gali atnešti jiems j bekumečiaudami dvare mirė, Budriko čekių knygutę ir pradaug gerovės.
ašaromis, skausmo (1§«J° TB*yt[ 6 e k i u s > apgauiinturį
su
Tuo tikslu darbininkų orga- (širdimi svetur eiti duonai «** uždedamas Budriko paranizacijos pradeda iš darbinin uždarbiauti. Darbininkus gi Ssi- įrašytus čekius nusinešė
kų tarpo parinkti jaunus ga lietuvius, ilgus metus ištar-,P a s biznierius išmainyti ir
biu s darbininkus ir organiza-j navusius dvare, meta laukan, Į , l i a t y t n e b l o S a i J a m klojosi
•i jos lėšomis juos leisti baigti'jų vieton samdo nuo Š i a u l i ų ' ~ v i s k a s ?**! k a i P a n t m i e l i u - j

Tel. Randolph 1034 Vai. nuo t-5
VAKARAIS:
8241 8. Halsted St. Tel. Varos 0002
7 lkl 9 T, v. apart Panedėllo ir
Fėtnyčtoe

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Lietuvis Aklų Spectai'staa.
Palengvins akių Įtempimą, kas
| yra priežastimi skaudė jin. o galt. i
vos, svaigulio, aptemtu,c. cervuotumo. skaudančius ir uilerusius
karščius akių, kreivių aklų, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, ha
vaistų arba skausmo. Nepervirštna net aklų medikaiis mokslas. 1
Ylsoose
atsitikimuose
daromas
egaaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę
muskullnlų a- 1
kių. Akiniai padaryti, kurto pri- I
taikomi iunklausiucse
atsitikimu© \i
se. Nauji stiklai jdedaml { rėmus,
jei reikalaujama Stiklai Jdttl nuo
numerio iš recepto duoto visiems
I801 80. Ashland Ava.
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
Kampas 18 gatve*
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciale atydą atkreip
Telefonas Omai 0523
iama
palengvinimui visų nervų
Ant trečio augito viri Platte ep
ligų,
kurios
paeina nuo erzinimo
tiekos, kambariai: 14, 15, U Ir IT
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
Valandos: nuo $ ryto lai t vak.
paeinančių nuo nepataisytų aklų
Ned. Nuo 9 A M Iki 1.1:80 A M
Įtempimo, kuomet geras pririnklmas Ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti Ir toli
'13 matantiems pagelbėta. Speciale am
•• •
tyda atkreipta į mokyklos valkus.
Yalacdos: nuo l t ryto lai 8 vak.
Nedėliomis nno 9 Iki 1 po piety i
Tel. BouSevard 7688
Iš
R U S I J O S
1545 Vfmt 41 th 8treet
AKUTEI H D i AUGSČIAO
Gerai lietuviams žinomas per 15 i Į
metų kaipo
patyręs g> Jytojas, J
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas |
Phone Roosevelt 7795
\ vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
t
Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. i
2359 S. Westero Ave. Cor. %4 St.
18th St., netoli Morgan St.
t
Specialiai Gydau Rumatizmą.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų f
Vali: Nuo f v. ryte iki 1 v. p. p.
Nuo 6 v. vak. iki 9 vai. vakIr nuo € iki 7:80 vai. vakare
Ned.:
Nuo 9 vai. ryte iki 1 v. p., p
•Dienomis: Canal j
3110. Naktį
{Telefonai:
Drexel 0950
Boulevard 4136 t
Jusų

akys

afta.roJa r

Ar yra uždegtos 1
Degina ar niežti T
Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva T
Ar matote kaip lt piukančlus
taikus
Ar atmintis po truputi mažėja *
Ar akys opios Šviesai 1
Ar Jauėlats kaip ir smiltis akyae?
Ar yra balta dėmė aal >okųt

Dr. Jan J. Smetana

•

•

•

ną

i

i

'

•

•

AUDITORIUM CAFE f

I JOHN KUGHINSKAS

Į

i

GHOP SUEY

g

vai.: 1—8 po piet. 7—8 vak. Ned.
ir Šventadieniais 10—12 d.

lik. VAITUSH, 0 . D.

Ar Jums skauda ga'vaT

Ar

ir darbuosis jų gerovei.
ro uftvedis, t a i ' t l k f a r v o k i e - ; * 7 S ( ) 0 ' J - A ' < t # * f * * **>"
Be to, darbininkų minioms ! čių laikų žiaurus žandaras, ku *****
kompanijos agentas
$73
; V
steigiami,
taip
vadinami,' ris darbininkus muša (f ItetL) j - ° ° - M - . s t u ] P i n a s $ 35 J
liaudies universitetai ar kaip brauningu grasina. K u m e č i o ! v f n a k r a u t u ™ &>8.00; P a *
juos pavadintum, kur einą'sūnų A. Bertašių tas vokietis K a u l a k i s paskolinęs jam $12
ADVOKATAS
ir nėra
mokslus
darbininkai
skaitys
.
sumušė.
Dvaro
savininkei
pa]
sukolektavęs $10 už
Ofisas DldmlestyJ
savo broliams lekcijas ir duos į s k u n d u s už mušimų, už t a i ! b u r d a - B e fi* v i e n a < i a u n a
29 South La Salle Street
kitus mokslo pranešimus iš A. Bertašius iš dvaro pava panelė davė jam penkinę nu
Kambarls 530
įvairių gyvenimo sričių.
Telefonas Central 2390
rytas su šeimyna ir dar teis pirk t geriausio *'parideno",
Telefonas Yards 4681
Kai-kuriose valstijose jau man patrauktas neva už po- 2lI!IlllllinillHIIIIIMIIIIHIllliliillllllir:i;i
IIIIIIIII
Vakarais 3223 S. Halsted St. kelinti metai išlaikomos dar- nios savininkes įžeidimą.
bininkanivj aukštesniosios ino- Dvaro savininke turi dukkyklos, kurias darbininkai terį. Abidvi giriasi universiAND
daugiausia lanko vakarais.
( tetus . baigusios, bet visuomet
LIETUVIS ADVOKATAS
Amerikos
organizuotas biauriai darbininkus kolioja.
i 2321 W. 22nd St. arti Leavttt S t
Gera Vieta Pavalgyti
darbas palaiko taip vadinaĄbelnai imant, darbininkų S Lietuviškų Ir Amerikoniškų g
Telefonas Ganai 2552
Valandos: 9 ryto lkl 9 vakaro. 8avalgių kur gražiu ir
švariuS
m~ Darbininkų
~
Apšvietimo' padėtis šiame dvare nepaken-i sšp'ciaii
nTtuvfskT pietus pipris"!
redoj ir Pėtnyčloj nuo 9 r. lkl 4
lUra.
Ateinančiais
mohinlmomo
n,
• • . • , .
S t o m s kainomis nuo 11:10 rytoS
T. Veda visokias bylas visuos* Biu
teismuose. Egzaminuoja Abstrak- Į
^
A^iaiicitiis moKsio ciama. Dvaro savininke kaip ' s iki'%-. oo po piet.
S
tus ir padirba vissdtlus Doku metais tas biuras reikalingas' nori taip elgiasi. Nes jos d v a ' ! l
P. A. PALLULIS
mentus, perkant arba parduo
Savininkas
Oi) tūkstančių
tūkstančiu
H
n l a r i n rlnr.W_
„ o <<«
_J:-.;^>»
_•• i50
dolerių
darbi Lras
dant Lotus. Namus, Farmas ir
"pavyzdinis", jis liuosas
3235 South Halsted St. t
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
ninku švietimui. Tą sumą su nuo įstatymų. -Tokiuose "pa- 13200-02 So. Halsted Street i
mo morgieiaus lengvomis išlygo
5
TeL Boulevard 5788
I I oa.i -T *a
„ .
t I
dės darbininkai liūosomis duo ^ z d ^ n i u o s e " dvaruose tikra
mis.
«4
Atdara Diena ir Nakt,
| | I. V a l - 9 ~ 1 0 A> M. ir po 8 v. v a k . j
isMhlilinilllilIlililiiliiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiir
klemis.
baudžiava. Tokius dvarus reie •
Ir ištikro, kuomet bus dau [ kia greitai išparceliuoti, gi j
C
giau aukščiau apsišvietusių jų savininkus už nežmoniška
darbininkų, tuomet bus ma su darbininkais elgimąsi nu
ADVOKATAS
žesnis skirtumas tarp jų ir bausti.
190 North State Street

V. W. RUTKAUSKAS

Kampas 31st Str.

UMTTOMAI PAREIAJUA
AKIŲ LJOAfl

Namų Telefonas Yards 1699
Ofiso TeL Boulevard 5918

I

DR A. J. BERTASH
•464 So. Halsted St.
<.»nso valandos nuo 1 lkl •
pietų ir 6 iki 8 vakare

DR. S r BEIS

GYDYTOJAS m CHIRURGAS
Z — Spinduliai
Ofisas: 2201 W. 22nd St,
Oor. 8. Leavitt St. Tel. OanaI 9919
Rezidencija: SI 14 W. 42nd St.
TeL Lafayette 4988
Valandos: 1—4 & 7—8 V. V.
Nedėlioj: 10—12 ryta?

Į

Telefonas Boulevard 1989

DR. H E R Z M A N i

Dr.SABrenza
4608 SO. ASHLAND AVENUB
Chlcagp, HL
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po
piet iki S po piet, 8:89 vak. lkl
9:80 vak.

OR. K. P. MICZOLL M.D.

JfeL Hoalevari 0587

Dr Mary a
Dowiat-Sass
1707 West 47th St.
Valandos nuo 8 lkl 19 dieną, M
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 lkl 2 vaL pa pietų.

Dr. JOHN SIMONAITIS

CRIROPRACTOR
Specializuoju "rubdownsM del at
letų, Rumatinig
Nervų, abelno
susilpnimo ir kitų ligų gydymas.
1919 South Halsted Stree'
Valandos 6—9 vakare

Dr. A.J. KARALIUS
V%L Boulevard

K. JURGELIONIS
Telef. State S225
Vakarais Ir nedėlios rytą;

3335 S**. Halsted St.
Telefonas Yards 0141
Bylos viaiose teismuose — A D straktai. — Ingaliojimai — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Valet

AutoStrop
Razor

Sharpens

Itself

Saugi britos kuri altrinasi
Pilnas setas $1.00 ir $5.00
Parduoti kiekvienoje krautuvėje
kuri pardavinėja britas.

ANTANAS
ZAJEVSKIS
c

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
TeL Pullmaa 6377

RoselanU, Dl.

10717 Indiana Ave.
M I E S T O

O F I S A S

127 N. Dearborn St.
Kambarys 142#
Telefonas Dearborn tOM
SPECIALISTAS
egzaral navoj !me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius
sudus.
-

CHAS. K. VUOSAITIS
Didžiauses

ir

greriauses

ant West Sides.

atnvejeg

Turin dideli pasirinMraa pavasarinių
materijų del vyru ir raotera.
o,
NAUJAUS0S MADOS SIUTU
%
Visokiu Btjrtu
Padarau ant užsakimo greitai ir gerai
Kainos visiems prieinamos.
Kreipkitės pas mane del gero patarnaĮI
yimo. Taipsri
j 3 Valome, dažome ir atoaniiname senus.
ii
Lietuviu Krančins
S S337 So. U a v i t t St.
Chica«o. IU
j
TeL Roosevelt 8982
.^ggggšs^g*^^

mirė Uepos 28 d. 1925 m. 6
vai. ryte »4 metų amžiaus. Ki
lo iš Kauno Ited. Šiaulių Aps
kričio Vaibos Parap. Ktijokiu
Kaimo. Išgyveno Amerikoj 14
metų.
(Paliko

dideliame

nuliūdime

Motiną, tris brolius ir dvi se
serį Lietuvoje. Du pusbroliu
Pranciškų

ir Kazimierų

Zajevs-

kius Amerikoje.
Kūnas pašarvotas 1444 So.
51st Ave., Cicero, UI. Laidotu
vės įvyks Pėtnyčloj l i e p o s SI
d. Iš namu 8 vai. bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Pusbroliai
Pranciškus ir Kazimieras.
Laidotuvėms patarnauja grab.
4. F. E?udeik1s, Tel. Yards 1741

IGNAS OZOLAS
mirė ligonbutyje ' Liepos 27 d.
1925 m. 12:10 vai. p o pietų 44
metu amžiau5. Kilo Iš Kauno
Red. Panevėžio Apskričio Sadavos Parap. Pavartyčių Kai
mo. Išgyveno Amerikoj 17 me
tų.
Paliko dideliame nuliūdime
Moterį Veroniką (po tėvais
Vaivodaite) sūnų Alfonsą 11 m.
dukterį Genovaitę 8 ¥a. dvi
seserį V e r o n i k ą ir Anele, į m s t>i<olį J u o z a p ą
Amerikoj.
l>u
broliu ir dvi seserį
Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas 10737 Michiįcan Avie. Laidotuvės įvyiks
Ketverge Liepos 30 d. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Visų
šventų bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą.
P o pamaldų bus nulydėtas į
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, drsJugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, vaikai,
Seserys ir Pusbrolis.
Laidotuvėms patarnauja grab.
J. F. JBudeikis, Tel. Yards 1741

r

Specialistai
užsisenėjusių
chroniškų
ligų vyrų. moterų
Ir vaikų.
Daktarų
Medlkalė Laboratorija,
^^^
DR., HORVAT, DR. WTLLING
1347 W.18St.. Kampas Bluelsland
Ave., 2 fl. vatandos r<uo 9 Iki 8
kasdien. NedėlioJ nuo 9 lkl 19.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių
Nereikia daktarai mokėti
AR JŲS ESAT IŠSIGTUE NUO
u*sisBNAJxrsrt7 U G Ų
Specialistai kraujo Ugų

no

9169

Lietuvis Gydytojai
3303 South Morgan Street
COuoago, DL

r

Dr. Maurice Kahn
Gydytojas ir Chirurgas
4631 So. Ashland Ave.
TeL Yards 0994

Valandos:
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl nuo 10 iki 12

piet

Kraujo Ir šlapumo fy«unlnaoįJs

Tiktai $1.
Ligoniai moka tiktai už serumus,
Čepus ir gyduoles
Mūsų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai
moksliniu būda
Gydome kraujo ligas, Inkstus, pū
sle, nenatūralius nubėglmus, silp
numą, purvingumą, reumatlamą Ir
Tisas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 West Madlsoo St.
Kampas Paulina St.
Valandos nuo 10 lkl 8 vai. vakare
Nedėlioj 10 lkl 1

•%

TeL Boulevard 3686

Dr. J. P . Poška
GYDrTOJAS IR

CHIRURGAS

3337 South Morgan Street
Valandos: 9—19 i i ryto.
Vakarais nuo 7 iki 9
CICERO OFISAS:

1243 South 49th Aveniu
Telef. Cicero 4676
Vai.: Utarnlnkais Ir Pėtnyčloma
nuo 9 iki 9 vai. vak.

Trečiadienis, Liepos 29, 1925

D R S U C, S S
. PARDAVIMUI Misinginė lova už
' Draugo* piknike prie tu.
L. VYČIŲ 16 KUOPAI.
j f 12.90. Naujas kauras f 13.00. -Karšto
pačiu tlarbij kuriuos dirbo
I vandenio boileria 560 pėdų |40.00.
Didelis grezo pečius $40.00, Mažas
Ateinantį
ketvirtadienį,
lie
" L a i v o " piknike. Tat mano-]
rašymo deakaa $2.00. Radio $35.
pos
30,
L*
Vyčių
16
kuopa
lai
me, kad visi darbininkai jau
M>?IS liARRTVEE
kys
pusmetinį
sus-mą
prie
ŠY.
|
3412
iSo. Ha mi I ton Avemie
yra stipriai suorganizuoti ir
Tol.
Lafayetto 1882
Jurgio par, 8:00 vai. vale.
laiku atvyks į darbą.
X Sv. Onos Draugija, iš Cerb. Vytės ir Vyčiai malo
Brulgeporto, išrinko 20 rinki nėkite atsilankyti į minėtą su
kių Labdarybės
rinkliavoj mą, bus daug svarbaus.
Valdyba.
linkti aukas, Rugp. 16 d.
X Westsidės jaunimas ir gi
Iki pranešimui gyrtysu vyrus už
PASITARKITE SU
numažinta kaina $10.00. gis pasiū
SPECIALISTU.
nesnaudžia. Organizuojasi dilymas del trumpo laiko. Tatgi at
Ar Jus esafe ser
eikite šiandien atidėliojimas yra
d/iausis būrys; žada važiuoti gantys kurf liga su
pavojingas.
sveikata? Kad
Ar
sergato?
su trokais, mat bus daugiau ardo
Ar norite iš
sergate ir buvote
sigydyti? At
prie visokių gydy
"funių".
eikite pas ma
tojų kurie nedavo
ne del pilno
nie jokių rezultatu,
X " Draugo" pikniko res uU yra kad jie visai
Fiziškos ir LA
batorijos per
jusij
tikra
torane šimet įvairiausiu vai- nežino
žiūrėjimo.
Su
ligų.
žinokite
just;
pas
mus
giu, kokiu negalima gauti ir Ateikite
tikra
stovj.
ir pavelykite, mums
NegaiSykite
tikra egzami
Lietuvos sostinėje - Kaune. duoti
laika pas ki
ną, kuris suras tik
tus
gydytojus.
Restoraną ves p-le E. Lecaitė rų priežasty jusy
AS vartoju Xligos, del šio tikslo mes turime ge
Ray Ir Mioviena iš įžimiausm virėjii. riausias Europos ir Amerikos Įtaisas.
roskopą
del
Mūsų X-Ray mašina yra viena ii
Dr.
egzamlnacljų
Tat, važiuodami į "Draugo" galingiausių šiame mieste. Mes ga
W. R. Register į ™ r t e m , . , * n i *
lima p*?ržiurėt Jus be sunkumo.
,,.„
TVII;»
tikra priežastį
10» vN. Dearborn H r u . M a n o 35 '
pikniką nevalgykite, nes jame PILNĄ EGZAMINACIJA
St. 12-to aukštis metų .pasekpuikiausiai Tamistas paraiVisų
IR PATARIMAS VI
v •
kos buvo pa
vyrų
draugas. švęstos gydy*
i
sms.
Mano
SIŠKAI VELTUI.

CHICAGOJE
N

i

•UlIltlIlUlIllIllIllIlMIlIlIlIlIlIlItlIllIIlSIIIi

EKSTRA SVARBUS SUSIRINKIMAS
Federacijos Chicagos Ap
skričio ekstra susirinkimas
šaukiamas trečiadienį, liepos
?9 dieną, Aušros Vartų parap. mokykloje, 8 vai. vak.
Prašoma visų skyrių atsių
sti savo atstovų. Tai bus pas
kutinis prieš Fed. Kongresą
susirinkimas.
Valdyba.

VYRAI GYDYKITĖS '

(50 "T Jlfl

2ifliD-2ifle!es.

X Kiekvieni) metą ''Drau
g o " piknikas atsižymi savo
įvairumu ir ypatingumu jame esti visokiu prašmatnuInių. Šįmet ^ D r a u g o " piknike,
11 kuris ivvksta ateinančia nedelig. Xational Dar/e, RiversiX Visi kaip matyti "Drau Neprižiūrėtas tr negeras gydymas yra pavojingiau negu pati liga.
<le, III., bus radio koncertas. g o "
piknikan rengiasi su JPer
28 metus mes sėkmingai gydome
Raciio i ' • D r a u g o " pikniką Į- smarkumu ir jam labai prita visokias Chroniškas ligas - kraujo
keblumus,
vidurių
nesmagumus.
r e s inžinierius A. Žvirblis. ria, tik Švento Kazimiero A- Kupros skaudėjimų, rumatizma, kru, tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos
JPer ši radio bus galima girtlč- kadetui ios Rėmėjos, kurioms j apkvaitimų ir t. t.
serums
•'
°
Mes irturime
naujausius pacientui
ti iš tolimiausiu JI liestu Xew '' Draugas'
"914" suteiktas
speeijaliai
davė ' "600"
York, Lo s Angeles ir kitu. vietos savo kampelį turėti, tą be skausmo.
THE PEOPLE'S HEALTH
Tat bus begalo įdomu klausy- diena rengia savo šeimyniška
INSTITUTE
Specialistas
tis koncertu kurie Ims duoda-; išvažiavimą. Taigi 'Draugui' Dr. GILL
40 North Wells Street
mi New Yorke, o mes ūždami,' atidėkojimas...

Kampas Washington

" U r n i K T n " rvilrniVn V K 1 ; I o-Jr " *MlfisuUsM»-M^?J

Draugo piknike M>ką n ir-,
PRANEŠIMAS.
dėsime.
į
X TVest Sidės biznieriai I Labdaringos Sąjungos Cenateti "šainina'
savo automo-ltro susirinkimas įvyks Liepos
bilius ir rimtai rengiasi "Dr-;-!) d., š. m. Aušros Vartų pa
a u g o ' ' piknikan.
rapijo s svefainei. Čia bus plaŠįmet
••Draugo"
pikni- ė i a u pasitarta apie Labdaryke grajins pagarsėjusi Jereek, bės rinkliavą, rugp. 16 d., š.
orkestrą.
Visi
muzikantai m. Taipgi komisija turės žiruošiasi prie savo darbo kuo-jniu apie namo statymą. Visi
rimčiausiai.
! Labdariai
konoskaitlingiauX Kataliku .Federacijos, šiai yra kvieėiami.

Valandos:
Panedėliais,
Kctvergals
ir Pėtnyčioms nuo 9 iki 6 vai. vak.
Utarninkais, Seredoms ir 3u natoms
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedelipmis ir
Šventomis nuo 10 iki 1 vai. p. p.

skyriai apsiėmė

pasidarbuoti

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis

0'

firška žabuose žvirbliai
Damruni plaukia debesini
Ei, flrauiruži!
Sėsk kariui:
Toęrul ūžia
Kaip prieš mūšį,
Mudu lėksim
Ncsulu.širn
''Drimigro" piknikan.

Teka midus ir alus
Ten už jūrių — anapus.
Vandenėlį
čionai gersim,
Svajonėles
Tenai leisim...
Ei, "^ramata*'
Stok j ratą
Imki "bolę j nagus!

Trinka, bilda ''mobiliai."
Žmoiif'3 dairosi bailiai.
Kata i žviegia
Ausis spiegia,
Švilpia, virba
Atgarsiai.
Visų narsiai
Kordas dirbs*
Skuba piknikan.

Muzikantai criežia maršą
Gaftpadimls kepa paršą.
Skrieja kvapas
Toks malonus...
Anties snapas
Ir *i balones' *
Akj traukę
" D r a u g o " piknike.

I
K
I

Ei visi, \ darbą stokim!
Šaltakošę užkovoki m!
" D r a u g ą " remkim,
Juokus rezkim,
Linksmi bukim,
Nesupukim,'
Kylį muškim,
Linksmi užkim
" D r a u g o " piknike.

Perkam,}

59x125 ant Washtenaw Ave, pusė
bloko nuo Marąuetto Parko.

BARGENAI

80x125 ant Marquetto Road ir
Oakley Avc. Platesnių žinių kreip
kitės prie savininkės
7044 Loomis Street

22Sl«iir T
-slngas
ga-S
^um „^„^
Europos
Remėdijos

914

KAS PIRMAS TAS

SAVININKAS PARDUODA

LAIMĖS.

5 akrus puikios ir geros žemės 4
kambarių
naujas namas ir barnė.
Yra visokių daržovų ir kitų augalų.
Kas nori jsigyt labai puikia vieta
atvažiuokite
pasižiūrėt
Kaina tik
$7,500.

Pardavimui Arba
Mainymui.

K. URBONAS
Route i Box 45 B.
»
Bkie Island, Iii,
Prie 44 Ave. ir 135 gatvės.

BRIDGEPORT
6 flatu mūrinis namas, jmokėt $^000, kitus kaip ržnda.
4 pagyvenimų mūrinis na
mas po 4 ir 5 kambarius, kai
na $6,500.
2 pagyvenimų medinis na
mas, kaina $3,500, įmokčt
$500.00.
2 pagyvenimų naujas mu^
vinis namas, o-6 kambariai,
mūrinis garadž'uj. jihokėt
$3,500.

PARDAVIMUI Dviejų fla
tų mūrinis namas krautuvo ir
6 kamb. flatas. Karštu vande
niu šildomas, aržuolo užbaigi
mai. (Jaradžius del dviejų
karu. Atsišaukite:
•

2517 West 59-th Street

TIKROS ir PAGfclUNVOS
Suteiktos def kraujo pagerinimo.
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientifiskam
gydymui. AS vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karverauples, antitoksinus, bakterinus,
ir kitus greitai gydančius vaistus
kurie gydo neatkratomaa ligas j
trumpą laika. Ateikite Šiandien
del patarimo kuris bua suteiktas
veltui. Valandos 9 ryto Iki 6:30
r. r. Utarninkais, Seredomls ir Su
batos vak. iki 8 v. v. Nedaliomis
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p.

ĮVAIRUS BIZNIAI
UŽLAIKAU GELEŽINIŲ f
II
DAIKTU: •
.-. ' i

C.

Malevų ir kitų reikalingu daiktų
prie namų.
Geriausios malevos
už žemiausias kainas.
Kviečiu
vietinius lietuvius atsilankyti, c ra
suteiksiu
teisingų
patarnavimą.

F. J. YANAS
2805 West 63rd Str.

DR. W. R. REGISTER
Telefonas

Canal 3181

BUTKUS UNDERTAKING
Co., Inc.
P. B. Hadley, Llcensed
Ilalsamotojas

•

'
.

NATIONAL GROVE, RTVERSIDE, ILL.
Įžanga 50c

'
2 pagyvenimų naujas mūri
nis kampinis namas, 6-6 kam
bariai, su visais vėliausios ma
dos įtaisymais, įmokėt $3,500.
2 pagyvenimų po 4 kamba
rius, su visais įtaisymais,
aukštas beismentas, kaina $ v
900, įmokėt $1,Q00.
3 pagyvenimų namas, po 5
kambarius, kaina $7,300.
SOUTH SIDE.
12 flatų 2 storai, su visais
įtaisymais, pečiais apšildo
mas, įmokėt $7,000.
2 flatų mūrinis namis su
visais vėliausios • mados įtai
symais, 2-6 kambarius, kaina
$9,200, mažas įmokejimas.

mm^^^m^^^^^^^^m^mn^mmmmmmm^mmm

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS
P A S MUS.
TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. t. FABIONAS CO.
809 W. 35fl) S!.. Chicago
TeL Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO R A I T U S .
Pasekmingai siunčiam pinigus Iv
Parduodam Laivakortes.

į NAUDOKITĖS
PROGA

I

•

ROSELAND.

•

Dabar yra geria tįsias lai-f
kas pirkti namaT arba lota.'
Turime dideli pasirinkimą
geriausiu bargenftj, visoj]
Chicafęoj. Siunčiame pi-J
niaus Lietuvon ir. j kitas}
Šalis ir parduodam laivą
kortes ant visų linijų. Egzaminoiame abstraktus, da
rome doviernaStis ir visokes legaies popieras. Apdraudžiam namus, rakandngrir automobilius nuo vi
sokiu nelaimų. Visais reikalais kreipkitės pas

V, M, STULPINAS & C 0 i

j JOHN 6. MEZLAISKIS |

Reikia vengti nuovargio nuo persidirbimo, pasilsint laike darbų. Daž
nai pagulint penkias minutas kas va
landa, duos motinai progos daugiau
darbo atlikti negu kitaip, kad sau
giau galėtų atlikti. Kad gavus dau
giau pasilsio, gerai yra motinai pe
nėti vaiką, atsilošus arba • pusiau ga
lint. Tas duos jai 15 ar 20 minutų
pasilsėjimo kas keletą, valandų. Nei
motina nei kūdikis neturėtų užsnū
sti pirm negu penėjimas visai pa
baigtas.

E UDEIKI A I

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 R HERMITAGE
AVENUE
Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenrne
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS

.iwL 8 sgg3af MM " , * w, j|

PRIE VIENUOLYNO

5 kambarių naujas mūrinis
bungalow, furnace apšildomas,
Kūrimo ir tmAftvoJtmo
o
GENERALIS
kaina $7,300, įmokėt $2,000.
2 pagyvenimų naujas mūri
nis, namas 6-6 kambariai kar
Atsllaukykite p u mane duos*
štu vandeniu apšildomas, mū Jj
Q f t * a patarimą.,
rinis garadiius, įmokėt $3,500.
M I I Soutb Halsted Street
«i
Chicago, m .
Randasi ant 62 ir Richmond
g
Home
Street.
0^3356 Lowe 'Avenue
I
4 flatų naujas mūrinis na
mas po 4 ir 5 kambarius, }mokėt $7,000. Randasi, ant 62 t fesefoaas Ganai 0610
ir Maplewood Ave.
GeHausias pltunerls, darbą at- \
šie visi namai gali būti mai
lieku g e n u ir ^ Į M ^ M ^ Į
nomi ant kitokių
namų, formų
THOMA8 fflGT.INS
m

A. K A I R I S |

CONTRACTORIS^

4904 West I4th Str., Cicero
Kuri nors forma pasibovijimo, pa
T d . Cfbero 8094
silinksminimo
arba pasismaginimo
yra reikalinga kiekvienam. Per są
žininga motiną,
kuri būna stuboje I
nuolatos sergėdama savo kudikj ne- ^ Stuboje irgi reikalinga Šviežias odaro geriausia del savo kūdikio. Bu ras lygiai motinai, fygiai kūdikiui,
kamba
vimas ant oro ir smagus pasibovi- tad miegami ir gyvenami
jimas, kuris nenuvargina,
bet pa riai turi būti gerai išvėdinti.
Jokiam kūdikiui nėra reikalo bū
laiko motiną su kūdikiu liuksmame
ti
auka taip vadinamų kūdikystės li
upe, yra abiems labai naudingi. Kei
gų.
Jei jo kūnas yra pirmos klesos
kia vengti rūpesčio, pykčio, ir sti
padėty,
jis jau gamtos yra aprupin- 10V
. .
„«*.« l%u~~
prių susijaudinimų, kadangi jie |tatas
su
ginklu.
Tik
tada
kada
Jo
kui
*t
aJDB,
D1ZIUU.
kuoja pieną. Motina turi prtjmokti
save
sukontroliuoti ir nureguliuoti ną paėdė nedapenėjimas jis lengvai
Ofisas atdaras nuo 9 iš ry
kiekvienas
savo gyvenimą del gerovės savo kū ligų pagriebiamas. Bet
kūdikis gali pilnai atsigauti jei ap to iki 8 vakare, Nedelioj nuo
dikio.
rūpintas su tinkamomis sveikatos s ą - | ^ .„,
. . . ft
lygomis. Apsaugojas maistas yra «/ 1S TylO VS1 2 pO p i e t ų .
Šaute Yra Didelis Gydytoja,*.
geriausis žirgas. Pridedant Borden's j
Nesunkus mankstinlmai
ore Ir Eagle Pieną prie jūsų kūdikio kas- |
ant saulės, ypatingai ėjimas, reika- dieninio valgio, galėsite būti tikri, į
lingi gerai- motinos sveikatai ir jos Į k a d j o kūnas gauna reikalaujama
nervų ramybei.
Jei
motina turt J k l e k J w t u m o > Jusų
kudJkis
tį£*
daug darbo atlikti stuboje, ji netu gauti du šaukštu Eagle Pieno kas
rės
daug
spėkos
pasivaikštinėji dien apart kitų valgių. Atmiežk du
mams, bet visgi ji turėt,ų nusistatyti šaukštu Eagle Pieno su trimis ket
praleisti tūlą
dienos dalj ant oro. virtadaliais puodelio šalto vandens.
Motinos, kurioms patinka smagus ė- Kiti vaikai labiau jj mėgsta su ginjimas, ras
pasivaikštinėjime
gerą. ger ale, vaisių sunkomis, arba su
mankštyma. Tik nereik
nuvargti. plauktu kiaušiniu ir skanskoniu.
J j Daržų prižiurėj^uas labai geras jei '. Skaitykit šluos straipsnius .kas sa
Tel. Boulevard 9641
~m~m————^^^^^^—^^^^^^^—
vaitę ir pasidėkit ateičiai.
ne
•,•»,»»»,« ••'•Š
Pervirs.

0. P. SUROMSKIS & GO.
ST.

• - » • • • • • • • » « » • » » » » « . — » , » » „ . ^ , m mmm

Tel. Boulevard 9641

BRIGHION PARK

3352 SO. HALSTED

[m m • • • • • • • _ - -

13352 So. Habced Str.

t

Pasibovijima*

•

.

parduodam
ir
mainom J
namus, farma*
taipgi
ir
visokius J
blsnlus. Dar
bą atliekam )
greitai,
pi
giai Ir gerai.
Kreipkitės:

2 pagyvenimų naujas mūri
i 3311 So. Halsted Street
MORGICIAI - PASKOLOS. nis namas, 6-6 kambariai, su t
Telefonas Yards 6062
visais vėliausios mados įtaisy
Chicago, m.
mais, įmokėt $3,500.
A N T R I , MOItGECIAI
Notar> Public j
4 pagyvenimų naujas mūri
i Suteikiami
ant
6% palūkanų..
Į Taipgi perkame Trečius Morgičiusj nis namas po 4 kambarius, sti
ir kontraktus.
1NTEHNATIONAL INVESTMENT • rnų apšildomas, su visais vė
CORPORATION
*
liausios mados įtaisymais, kai ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAJ
SA04 South Ked/ie Ave.,
na $16,000, įmokėt $3,000 ki- Mm - • » » » • - * « » » » » - » ^ » »
f
•
Lafoyette «7M
*"
'
Įtus kaip renda,
•
Į Tel. Prospect 0906
GULBRANSEN
I
CICERO
•
PLAYER PIANAS
(fliluma)
mūrinis bizniavas namas, sto
su solu ir 50 rohj
Garu fr karštu vandeniu
ras su pagyvenimų 2 pagyve
jtlndamios Motinos Turi liuli
$140
JOHN V. THOMPSON j
J
Atsargios
nimai
ant
viršiaus,
beismen
«34T So. WESTERlf AVEHUB
indymo laikotarpiu
motina netu
Lengvais mokėjimais
tas, glaradžius, jmoket $3,000,
rėtų persidirbti. Dažnai motinos, ku
812y2 West €3 Street
rios iš pradžių turi užtektinai pieno,
randasi ant 1434 S. 49th Court
randa, kad jis malta kuomet jos
4 pagyvenimu po 4 kamba fTe*. Republic 45S7
sugrįžo prie namų darbo. Kitos mo
tinos turi sunkiai
dirbti
žindymo
rius, su visais įtaisymais, J-f
laikotarpiu, bet darbas turėtų būti f Simpatiškas - Mandagus -J
mokėt $5,000.
laipsniškai
sunkinamas.
Didžiuma
Geresnis
Ir
Pigesnis
Už
motinų tik po šešių savaičių tegali
O E I T E R A T J COHTRAtTTOR
2 pagyvenimų medinis na
| butl * pilnai, stiprios užsiimti darbu.
Kitų Patarnavimas
AND BUILDER
mas, po 5 kambarius, įmokėt J 7026 S. Artesian
Su šiuo laiku pieno tekėjimas pil
Ave.
Chicago
mm » » » » » J M M « B » » » M » • • ! • • • • •
^xmM
nai n UKistato.
$3,000, kitus kaip renda.

i
|

Atsilankiusieji gaus dovanu!!!

Washtenaw

HEATING

2Rugpiučio-Aug. 1925
i

C, P. SUROMŠKIO " TC. P, SUROMSKIS CO,

125*125 randasi ant
A ve. ir 70 gatvės,

REAL ESTATE
-

Viskas kas reikalinga prie pagraby. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame J.
tolimesnės vistas už tą pačia kai
nų, įleiskite mums pagelbėti jums
nuliūdimo valandoje.

DIENRAŠČIO

G

ffflfi

LOTAI PARDAVIMUI

710 W. 18 St., Ohica^Of B*.

Valdyba.

Ei„ prana! Daugiau nele(kim!
Sodas. Stokim, pasilsekim
''Draujras" Švenčia
Jubiliejų
Žmonės re n f-i a
Re aliejaus
Šaltakošę
Atsilošę, —
Ženkini ]>iknikan!

SKSSF*
clentai.

NAMAI-ŽEMĖ

-"Bjgg

Chicago, m .

i:

D
R
A
U

W ir
™™*£g
11 n pa

109 N. DEARBORN ST.
Paimkite elevaitorį iki 12
aukščio

i

1

paliudy/maT ? £ JJ*

NAMAI - ŽEMĖ

CHICAGO

s

PLUMBING

I

tSIS So. Oakley Ave.

Chicago

">

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.

Malavojime, dekaroojame,
kakimnojame ir popiemojame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavn, popiern ir stiklu ir t. t.
3149 8 0 HALSTED BT.
Pres. K^mni^rffiotrtg;
OUmęo, UI. TtL Yardi 7288*
,
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