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K a d t a r p mus, katalikų, butų da
daugiau vienybės, meilės ir susipratirrfo, ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingų darbų naudokimės
katalikiška spaudą, ir jų platinki
me.

"Stanga**' tatronie kiatarie.
nam lietuviui Katalikui Ame
rikoje 30 gyvenimo drangas!
.

No. 187

2c A C 0 P Y

LITHUANIAN

DAILY

FRIEND

ENTERED AS 8EOOND-OLASS MATER ttARCJH Si. I f l i . AT OHICAUO, UiLDfUlS

l/KDER THE ACT OF MARCH t .

METAI-VOL X.

2C A C 0 P Y

CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, RUGF. (AUGUST) 10 D., 1925 M.
l"7t

.

MatiaB K» Francija Susilaukė Atstovai Jau
« » cagoje
»•.»
Dar Vienu Maru
°J

.

Briand Vyksta Londonan;
Laukiami Nepaprasti {vykiai

PARYŽIUS, rugp. 9. — negu Rusija.
KAUNAS. — 'Pastaruoju
NEW YORK, rugpjūčio 8 laiku iš vis^i Lietuvos kraštų Franci jos užsieniu reikalų ! " A r Anglija duos Francireikalaujamą
'garantiją
(1. — Vakar laivu "Maur^ta- atskiri asmenys' siunčia Šau ministeris Briand rytoj vyk-'jai
TCS1S PENKIAS DIENAS,
n i a " atvvko čion laukiamieji lių Sąjungos centro valdybai sta Londonan kojifervoti su | prieš Vokietija; i r lengvu, sąOFICIALIAI PASKELBTA
svečiai iš Lietuvos gerb. gerb. pasiųlymus įtraukti juos į Vi Anglijos užsienių reikalų sek- lygų karo skolų reikale?"
Tai kokiais tikslais Briand
kun. A. ŠmulkStys ir Dr. K. Iniaus vaduotojn sąrašus, pa retorium Chamberlain.
Kongresui paskirtas genera(Ambrazaitis, Seimo atstovai. sižadėdami mokėti kas mėnesį Į Po tos konferencijos ga'i į-j vyksta hėįidtititth. •
lis sekretorius
PARYŽIl'S, rugp, 9. —I nės sukoncentruota Reirutan
lam t'knj mokesnį ir paanko-1 vykti svarbus įvykiai Euro- j Nesenai dar juk ho'šovikai
Kuomet Francija užunta dipl siusti Morokon. Dabar ta kaj Francija biauriai suodino, ve|ti tam tikslui vienos dienos už pos situacijoje.
CHICAGO. — J o Eminen lomatine kova Londone ir mi- rjuomenė grąžinta ir siunčia 1924 M. LONDONE AREŠ i darbį.
Francija su Maskvos vai- ^ komunistų propagandą. Ir
cija Kardinolas Mundelein, iitarine — Morokoj, jos armi ma prieš Druse sukilėlius.
TUOTA 4 ŽMOGŽUDŽIAI i Rvšv su tuo Šaulių Sąjun- džia sakosi baigusi daryti e- Hai šiandie ta pati Francija
Chicagos Arkivyskupas, atei ja, kuri okupuoja Siriją, atSukilėliai nuo Prancūzu at
gos centro valdybos prezidiu-'kuiominę sutarti. Francija / u e i n a į artimuosius santynančiam Eucharistiniam Kon sidtirė dideliu pavojum suki ėmė keletą lauko anuotų, ke- Policijos komisionierius rei mas nusprendė netrukus su- Rusijo.-e, sakoma, apturinti kius s u Maskva. Tai nepapgresui 1926 m paskyrė gejie- lus arabams.
kalauja daugiau policijos ruošti met^ię rinkliavą Vii- 'daug plaėių koncesijų, bolše- rasta franeuzų gudrybė. ,Tik
lioika kulkasvaidžiu ir KM)
rali sekretorių, monsieni. C. J.
l'ianeu/,u kariuomenė cva- kupranugariu, aplioduotų aniaus vadavimo reikalams. Ri vikai žada atmokėti caro vai- a r . ) : o u s Francijai sveika,
LONDONAS, rugp. 8. —
Qmll<\
kuavo pietinę llauran plotų j munici.ia. Be to, ;mšovė kelenkbavos laiku bus priimami džios skolas ir tt.
Paskiau t a i klausimas,
Monsignoras Quille yra dali. gi paša ei Atrach, ,'>0.(XX) j tą aeroplanų. Vienas francu- Gen. Sir \Yilliam Horwood, pareiškimai iš norinčių mokė- pramatomas dar ir politinis
policijos komisionierius,
" O u r Ladv oi* Mercv' Misi- sukilusiu arabu (Druse gen- zu karininkas, turėjęs
savo vietos
, ...
. .
_ . !jti tam tikslui nuoatim mokė- Francuos su Rusija susiarti- VIENAS PALIUOSUOTAS
paske.'be
nietmi
raportą.
Kei.
i .
t
jos direktorius. .Jis ot'icia'iai tis) vadas, apgulė Suediah, Į žinyboj ir praradęs nemažai , , . . . .
.
. .v.
isni.
mnias.
!I
CAMP CUSTER, Mich.,
kalauja didesnio skaičiaus po i r .
.
,
. | ,
. v
paskelbė Kongreso programą Drase šalies sostinę. Sukilė-j karo medžiagos, nusižudė.
.. ..
. .
Lietuvių studentųv organiAnglija i tai visa atsineša
T.
rugp. D. — Iš piL'ečių milita. .
!•
°
*
Laikraštis 'Echo de P a r i s ' licijos. J i s pažymi, jog gyve- •
liai paėmė patį miestą, bet
ir patvarkymai.
. .„.
zacna, kuriai vadovauja stucl. su nepasitikęumu. J i aiškiai • rinio lavinimo stovyklos pay. . . . ,
n
t
ojų
skaičius
sparčiai
kįla,
.
.
. .
—
, ,v
rašo,
kad
Sirijoj
sukilimai
fraiiciizai
nepaduoda
rot
ūžės.
Tarptautinis Eucharistinis
^
. ,.,.
.
,...
Fel. Senkus, savo pastarajam priešinga Franci jos su bolseliuosuotas vienas vaikinas. Su
didinas* policijos
....
*.
..
• .. .
. A. .
Kongresas Chicagoje prasidės Sin-diah randasi už (>0 maiL'ų j pras.'dėjo liepęs 24 d., bet vai su . tuomi
,
.
, . . , . . .
susinnlame jnitare, mejus j vikais susiartinimui,
sektas, kad jis yra bol.ševistipriedermes.
Ir
šiandieninio
.
. .
į
pietus
nuo
Damasko.
i
džia
visas
laikas
slėpė
tą
t'ak
1926 m. birželio 20 d., sekma
.
. k o n t a k t ą su vyliausia Vilnim I Dc^to, Briand vvksta Lon- ' nis agentas. J o tiks'as buvo
Anot gautų žinįų, franeuzų ta ir neleido laikraščiams
dienį iškilmingomis apeigomis
policininkai skaičiaus jau neuz
.
. . .
,.
'
vesti komunistinę propagan
nuostoliai
yra
irs
2(X)
nukauskelbti
apie
tai
žiniją
Šventojo Vardo katedroj. Tepi
. .
• \
•
^ v , ; ; 0 ; !vaduoti organizacija, atosto- donan ir tenai jis žada maž- da.
Londonas m šia
Valdžia
reiškia
pasitikę
ji
tų
ir
apie
fJO'
)
sužeistų.
Vie
tenka visuomenes protekcijai.
. . . , . . , . . '
'
bus priimtas legatas iš Romos
gų
U
>aslsV( sl1 x j l n i a l l s
.VU)
uniformuotų
policininkų,
ndie skaito 18 l
l
^
dauc
taip pareikšti Chaud)er-'
ir bus skaitomas Šventojo Tė nas franeuzų būrys pasirgtas i įno generolu Sarrail. ,Sako jis
. . Mes jau kuone pasirengę
Ties Van B u re n ir ^ o r g a n
842 detektivu ir 50 moterų. vadavimo reikalui.
įlain'ui;
vo raštas, kuri atsivež legatas. Suediah pusėn iš Ezra. Suki-'apsidirbsiąs su sukilėliais.
Gvvcniojui skaičius siekia 7 VARŽO LIETUVIŲ- KALBi^ pasirašyti lal>ai mums iialan- gst. policija nutvėrė du ])avoŽinovai
tvirtina,
kad
Siri
lėliai
užklupo
ir
visą
išžudė
Tą pačią, dieną įvairiose ha
~
kią ir nauilingą sutarti su Btt^ftri^įi
ffijįkū.
milionus.
Kita
franeuzų
koliumna
taijoj
sukilimai
yra
didelė
pažnycsiose įvyks specialės pa
VILNIUS. — Šįmet Vii- sija. Sulig tos sutarties mes
Praeitais metais 1,457 po
at
gelba
Abd-cl-Krimui
Moromaldos ir apeigos, kuriose da- , P
blaškyta,
licininkai sužeista einant jie niaus Vytauto Didžiojo gim- už caro valdžios sko'as gausiNemažai
franeuzų
karinome
ko
j
.
lyvaus atvykę Kongresan auk
ms pareigas. Tai dėlto, kad naziją l>aigė 16 mokinių: 12 iine nuošimčių, mūsų kapitalu
T-rštieji Bažnyčios viršininkai.
Vakarykščios dienos.
Į bus atliekama Rusijos rekc\nLondono policininkai neapsi vaikiii'.Į ir 4 mergaitės.
Birželio 21, 22 ir 23 d. įvyks
Tečiaus mokslo įstaiga -su j stmkcija. 1 agaliaus Francija
Lietuvos 100 litų
$10.00
ginklavę. Policininkai nešio
generaliai ir atskiriu grupių
Anglijos 1 sv. sterl.
4.86
jasi kištfiiiuj tik mažą lazdą jais dar neatsisveikino. Išlei-1 tikisi padaryti su Rusija sąmitingai. Generaliai mitingai
Italijos 100 lirų
3.57
(batoną) ir jos vartojimas ap džiamųjų kvotimų laiku gim-j jungą prieš Vokietiją,
nazija gavo iš lenkų va'džios: "Suprantama, Francijai no
bus šie:
Belgijos 100 frankų
4.53
ribuotas.
Birž. 21. — Vaikų diena,
4.67
8o2 policininku nelaiminguo pranešimą, jog bus sudaryta rėtusi daugiau draugingumo, Francijos 100 frankų
ATLANTIC
CIjTY,
X.
J.,
viršaičius.
Ir
laiško
gale
patam tikra valdiška komisija, j turėti su Anglija, negu su j Šveicarijos 100 fr.
kuomet Grant parko stadiume
19.42
se atsitikimuose sužeista. 8
kurioj lietuviui gimnazijos mo j Rusija. Bet Anglija turėtų j Čekoslovakijos 100 kr. 2.97
50,000 vaikų iš parapijų mo rugp. 8. — Vilties kibirkštėlė reišlna:
policininkai šunų sukandžioti.
kiniai galėsią laikyti kvotimus dimti Francijai ką d a u g i a u , ' Vokietijos 100 mrk. 23.81
"Nežiūrint tamstos laiške
kyklų giedos Angelų Mišias. pasirodė, kad anglekasių su oPraeitais metais Londone
Birž. 22. — Motera ir Vyr(ų peratoriais derybos dar gali vartojamų terminų ir nežiū areštuota G8,057 asmenys ir valdiškai matūrai įgyti.
rint deryly nutraukimo, aš tu , atrasta pavogtų sapasčių verKadangi valdžios praneši
Diena ten pat stadiume. Mo- but atnaujintos.
«•
mas gautas baigiant išleidžia
tervs susirinks išrvto, vyrai
0S
Tas paaiški iš operatorių, riu vilties, jog visgi bus ras 'tės 3,320,000 dolerių.
T
e
i
s
i
n
g
a
s
Patarnavimas
vakare.
dalyvavusių derybose, pirmi ta priemonių išlyginti tarp
Šeši asmenvs areštuota už muosius kvotimus, tai jie ne
C/i
musjij
iškilusius
skirtumus
ir
Birž. 23. - Aukštesniųjų mo ninko AVarriner laiško, rašy
žmogyudystes, iš kurių vienas pertraukti.
O
t
suspendavi pakartas, du pripažintu bepro
Del programų skirtumo ir
Siuskite
Savo
Giminėms
kyklųi molrinių diena. Mokiniai to internacionaliam angleka išvengti darbų
4.
mą.
"
<
del
tvirtesnio
pasiruošimo,
stadiume turės paruoštą pro sių organizacijos prezidentui
čiais, du išteisintu ir vienas
Suprantama, tolesnis dery be bylos paliuosuotas. I r tik j gimnazija organizavo tam ti
gramą.
Le\vis.
bų atnaujinimo klausimu žv- trys žmogžudystės neišpręs- krus kursus iš lenkiškų daly
Grupių mityigai minėtomis
O
Vi
„
Šis
parašė
laišką
W
a
r
r
i
n
e
'
i
priguli
nuo
prezidento
Le
*
g
s
kų, lotynų kalbos ir matemAti j
dienomis įvyks įvairiose audi
tos.
kos.
torijose. Principaliai (Kongre r'ui kaltindamas operatorius w j s . Bet aišku, kad operato- J
Z
Komisija busianti paskirta
so mitingai bus laikomi Coli- itž derybų nutraukimą. War- riai jokiu bildu nenori linkti
c
PER
PREZIDENTAS NENORI
t
o
riner
gi
kaltina
»
anglekasių
prie
darbininkų
reikalavimų
spalių mėnesį.
seume.

Tai Sirijoj Kilusi r nes rrancuzus Revoliucija

Pinigų

Kursas.

Su Anglekasiais Derybos Gal
Bus Atnaujintos

C

J

LIETUVĄ,

Birž. 24. — Procesijos die vm
na. Kongreso dalyviai ir tiki MIŠKŲ GAISRAI BRANGIAI
ATSIEINA
n tieji suvažiuos f Mundelein,
111., kur randasi arkivyskupi
jos seminarija. Tenai įvyks
38 milionai dol. nuostolių
procesija su Švenč. Sakrame
vieneriais metais
ntu.
Kongreso vyriausias ofisas
W A S H I N O T O X ( r u g p . 8.
atidarytas Qnigtey Prepara- <im ^ ^
Suy
Valstybėse
tory mokyklos bute, Supenor b u y o ^ ^
^ . ^
n ^ w s e >

I

I•

MAIŠYTIS

^ dailus miškų, plotai išdegaSYVAMPSCOTT,
mi. Gaisrai pakįla dažnai'
rugp. 9. — Galutinai praneš
nuo garvežių, bet dažniausiai
ta, kad prezidentas Coolidge
del pačių žmonių neatsargu
neturi jokio palinkimo maišy
mo. Retkarčiais gaisrus miš
tis i angliui kasyklų operato
kuose sukelia perkūnai.
rių su darbininkais vedamus
ginčus.
Apie tai visuomenę infor
AIRIJOJ BADAUJA
muoja sekretorius Hoover.
VAIKAI

UŽGINA SEKMADIENIAIS
; j
ŠOKIUS

-

•

t

i

ATLANTA, Ga., rugp. 9. —
Georgfa valstijos legislatura
pravedė bilių, kuriuomi už
ginama sekmadieniais šokius. 1
Bilius įduotas gubernatoriui
pasirašyti.

ir Cass st.
praneša iš Žemės l'kio depar5 ŽUVO GAISRE
Paskelbti įvairiausi kom.te- t a m e n t Q N u o s t o ] i a i g i e k i a 3 8
DUBLINAS,
rugp. 9. —
tai, kaip tai spaudos, finansų, Į ^ . ^
dolerkj
DERYBOS SU BELGIJA
CENTRAL VALLEY, N.
Mieste Clonmel, anot žinių,
transportacijos, susirinkimu,
I Y., rugp. 9. — Už vienos mai
f
'Tais
metais
daug
miškų
gai
nemažai
airių
vaikų
palietė
sveikumo, prieglaudos (houWASHINGTON, rugp. 8. - lės nuo čia farmoje nakčia
srų buvę ypač pietinėse vilsti- badas ir jų daugelis miršta. Ateinantį pirmadienį čia pra
sing) ir tt.
sudegė namai. Iš 7 šeimynos
jose ir California valstijoj.
sidės su belgais derybos karo narių vos 2 išsigelbėjo. 5 ki
I šiuos komitetus be dvasi-į
Liepos 26 d. iš Chicagos a- skolų patvarkymo reikale.
škių paskirta keletas įžymiųjų j 1923 metais tų gaisnų buvę
ti žuvo liepsnose.
eropJanu
išskrido
3
lakūnai
į
pasaulinių asmenų. I š lietu- toli mažiau — 24,000 mažiau.
' '—;
vių paskirtas rodos tik viefias Ir tais metais nuostolių butą Detroit, Mich., ir nuo to lai- i ROMA, rugp. 8. - Praneša,! Suimta Mrs. Ethel Olson, 30
;
ko visi pragaišo. Matyt, jie,nedarbas Italijoj sparčiai ma- m., 432 ,Surf st. J i įtariama
gerb. pralotas M. L. Krušas tik 18 milionų dol.
Metai j metus S. Valstybė- turėjo žūti ežere.
žeja. Laikai eina geryn.
savo vyro nužudvme.
prieglaudos komitetam
•

i
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PINIGUS

C

DRAUGĄ

o

Nes, "DRAUGAS" pigiau
siai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" siun
čia per didžiausia LIETU
VOS VALSTYBES BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia Pinigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais \r
Telegrama.

' t a r a s " Pub. Co.,
2 3 3 4 S. Oakley Ave
Telefonas: Roosevelt 7791
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Pirmadienis, Rugp. 10, 1925
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gams celebruoti Mišias ir at
Anglų banknotus. Juose bus užd. 8 lt. per d.
kojo kruvinu prakaitu uždirb- laukia iš jų lietuvių tauta?
likti dvasiškus patarnavimus
keletas spalvų, ir spalvos bus
26) Betono dirbinių dirbtu- tus dolerius ir sifco. materiale - Tvirtų pasiryžimų ir didžių
EfcbUAid Daili
geriausia garantija, kad jų vių 2 su 24 darb.; vid. užd. 6 bei morale parama stiprino darbų... Mirčiai pasmerktieji
O * T I K ...„*
$6.00 tikintiems. Diocezijoj pasili
kę tik trys kunigai ir tie Lietuva gavo medalį Londone. nepadirbtų...
lt. per dieną.
I fronto ugnyj kovojančius* bro- Amerikos lietuviai šaukiasi į
AT *EW* - STATOS'°8a A OOFY
Nesenai iš Londono Maisto
27) Spaustuvių 16 su 335 liūs Federacija uoliausiai tar Federacijos kongresą: ~. bai
Lietuva lanko turistai.
DBAU0A3 PUBLISHIHG 0 0 , Ina slapstosi, paslapčia eelebruo1134 8a Oakley AT*. OfcktfO, HL ja Mišias ir aptarnauja ka- Parodos Komiteto gautas ai
Ypatingai po karo Anglijo darb.; vid. užd. 14 - 15 lt. pininkavo tame bendros idė su mirti, ieškokite vaistų ir
dabro
medalis
TtL Rooievdt 7791
tai
ik
us.
Pati
'istorinė
S
a
n
!
^ sietuvos je labai išsiplatino paprotys per dieną.
jos darbe ir jos dėka tėvynė gelbėkite mus; šaukiasi, taip
lUd. TeL RooaeTelt I M t
28) Fotocinkografijos 2 su sunkiose valandose gavo dide pat, ir į ateitininkų kongre
J u a n Bautista katedra gu kioską tarptautinėje maisto keliauti atostogoms į konti
bernatoriaus paliepimu užda produktų parodoje Londone. nentą. Tai daro ne tik turtin 6 darb.; vid. užd. 15 lt. per lės pagelbos. Toliau, Federaci są: - kilnus ir galingas jau
ryta. Vyskupas Diaz laikinai Medalis yra siunčiamas J . E. gi, bet ir darbininkai. Dau dieną.
ja, savo surinktais pinigais iš nime! mes tave šelpiame ma~
P.
V.
Petruliuį
Finansų
Miįgyvena Meksikos sostinėj Mex
29) Litografijų 3 su 35 leidusi būrelį žmonių aukš Įterialiai, tu mus šelpki mora
geliui jau įgriso kas metai va
•ico City pas vieną, pasaulinį nisteriui.
žinėti į kurortus ir kai kurie darb.; vid. užd. 17 lt. per die čiausius mokslus, davė Lietu- liai, pats sustiprėjęs, duoki
savo gerą pažįstamą. Baugu Oro paštas t a r p Anglijos ir bando permainai vykti atosto ną.
vai pirmos rųšies dorų, sąži-jmums dvasiško pe.no...
Meksika yra
kaimininga
•
— j — n _ _i_ i „ v
_: i.„
T»_X: T-:„A
^
Lietuvos.
jam pasirodyti viešumon.
30) Alaus bravorų 3 su 170 ningų
P a t i Lietuva, ±„l^
taip pat,
krei
vadų.
Garbė u i tai
ka
goms į Baltijos Valstybes. Šie
Suv. Valstybėms. Bet koks
L.epos mėn., prasidėjo oro h e t j f t u d[d
darb.; vid. užd. 15 lt. per die talikų Federacijai!
Kitose diocezijose dar visgi
piasi į Federacijos kongresą:
u
didelis čia ir ten padėčių
pašto s u s i e k i m a s tarp Ang- a n g l ų s k a j f i u s a t v y k g t a fttos_ ną.
Kas g i yra ir koki reikšmė - garbingi išeivijos vadai!
skirtumas.
Čia
gyventojai nėra taip blogai, bet vyskupų
31) Limonado iu vaisvande ateitininkų organizacijos? At padėję prisikelti iš mirties
ir kunigų persekiojimai se hjos, Baltijos Valstyb.u ir t o g a u t i Lietnvm
Įvedug dau.
naudojasi pilnai visokia lais
^;u„i;
*
nių dirbtuvių 6 su 41 darb.; eitininkai yra Lietuvos aukš kapo savo motynai ~ tėvynei,
ka. Dažnai jie areštuojami ir Kusijos. Laiškai yra vežami •„„
ve,
gi Meksikoj atžagariai.
...
...,*•,
.v
£ i a u reikalingu patogumų mu- vid. užd. 6 lt. per dieną.
baudžiami.
orlaiviu liari Berlyno, iš ten sų
•
j• i
•
. .
tesniųjų ir aukštųjų mokyklų gelbėkite dabar nuo mirties
S. Valstybėse gyvuoja religi
... .
, . . \ \ '. Z
\
m™J>
didesnis turistų " 32) Kartono dirbinių dirb
Kovoti valdžią už jos ne naktiniu traukimu ligi Kara- kiekis vyks Lietuvon, iš to
katalikai moksleiviai ir stu jos mylimus vaikus, savo brone laisvė, ko Meksikoj šian
žmoniškus darbus, neturima liaučiaus, iš Karaliaučiaus vėl mūsų kraštui turėtų
būti tuvių 2 su 177 darb.; vid. užd. dentai. J ų yra apie 6,000. Į I liūs Amerikoje!
die nėra. Ten visokia laisve
450 lt.
atatinkamų spėkų. Nes Mek- orlaiviu a) Klaipėdon, Rygon, nemaža pelno.
Kreipiasi Lietuva ir į atei
vieną bendrą šeimyną visus
naudojasi masonai ir bedie-, „
Talinan, Helsininkuosna b),
33)
Popieriaus
dirbinių juos jungia kilnus obalsis - tininkų kongresą: -- Jumyse
Pramonės įmonės Kaune.
T...
, ... v.
• sikos katalikams vienvbe litfSmolenskan ir Maskvon. Iš
e
dirbtuvių 3 su 20 darb.; vid. "Visa atnaujinti Kristuje". mano viltis ir ateitis, nuo jū
viai. Deja, tie ir kiti šiandie všiol
. _ ,buvo nežinoma. JTik da
Kaune
pramonės įmonių
stovi prie Meksikos valdžios I bar jie iškelia akciją tikslu Londono į Helsininkus laiš bendras skaičius siekia 112 užd. 300 lit. mėn.*
Nekalbant plačiau apie ateiti- sų darbų paseina tautos galyvairo ir su jais niekas negali organizuotis taip, kaip orga kas turi nueiti per 36 valan
34) Muilo ir parfumerijų ninkus, tiesiog galima pasaky- bė; dirbkite jos palaimai...
įvairių net 38 rųšių. Žemiau
sukalbėti.
o Lietuvon dar greičiau.
dirbtuvių 4 su 55 darb.; vid. ti, kad jie yra Lietuvos gynizuojasi Francijos katalikai. das,
Susirenka du kongresu ir
paduosiu jas
primindamas
Meksikos centralinės val
užd. 400 lit. mėn.
Didžiausia katalikams ne Be paprasto mokesčio, už oro
vybės pulsas. Sunku y r a ame- atsistoja didžių ir atsakominkiek jose dirba darbininkų
džios galva skaitosi preziden
35) Teclmochemijos labora rikiečiams įsivaizduoti ir su- gų darbų kryžkelėje. Nuo to,
laimė ta, kad Meksika turi laiškus į Lietuvą ir kitas Bal
ir koks vidutinis mėnesinis
tas Calles. Tai perpus socia
torijų 2 su 12 darb.; vid. užd. prasti, kokios turi reikšmės kokią savo veikimo kryptį
naują pagonišką konstituciją, tijos valstybes reikia primo
darbininko uždarbis:
listas - radikalas. Jis didžiau
- 450 lit. mėn.
kurioj pažymima, kad visos kėti 6 pensai už unciją, o į
Lietuvai jos moksleivija, o y- juodu nusistatys, priklausys
1) Metalo apdirbamųjų fasias katalikų priešas. Jo pa
36) Papirosams gilzių dirb pač studentija, nes jie apie ne vieno Lietuvos istorijos la
katalikų bažnyčios ir bažnyti Rusiją - 8 pensai. Laiškai kas
rikų 4; jupse dirba 465 darbi
rėdymu kituomet pašalintas
tuvių 1 su 7 darb.; vid. užd. tai norėtų spręsti, pasižiūrėję po garbė a r pažeminimas.
nės savastys priklauso vals- dieną priimami Londone ligi
ninkai; vid. mėn. uždarbis 400
iš Meksikos Apaštalų Sosto
- 400 lit, mėn.
tvbei. I r valdžia su tomis 6:15 p. m.
Linkime tat abiem kongre
į Amerikos moksleiviją, kuri
lt.
; ;
delegatas.
J o pastangomis
37) Kvepalų dir-ių 1 su 13 čionai, kaip ir visi kiti, su sam įvertinti momento svar
savastimis gali elgtis taip, Nauji Sidabro ir popieriniai
šiandie ten persekiojami vys
2) Metalų apdirbimo ir au
darb.; vid. užd. - 500 lit. mėn. rakinta kapitalstiškuoju me bumą, rymtai apsvarstyti vei
kaip tinkamiausia.
pinigai.
kupai ir kunigai.
tų taisymo 2 dirbtuvės su 58
38) Žvakių dirbtuvė 1 su 5 chanizmu ir užnuodyta mate kimo sąlygas bei priemonės ir
Tuo remiantis valdžia kaŠių metų birželio 20 d. gip darb.; vid. užd. apie 400 lt.
Prez. Calles yra gudruolis.
darb.; vidutinis uždarbis -- 4 rialistiška dvasia, beveik nie tvirtai pasiryžti dirbti lietu
.
tahkų bažnyčias.arba uždaro siniai modeliai Lietuvos si
Jis pats tiesioginiai vvskupų
,
.
. .
3) Saldainių dirbtuvių 4 su
. ,
.
"
*
f: [arba paveda atskalūnams.
dabro monetoms 1, 2 ir 5 litų 28 darb.; vid. užd. - 400 lt. su lit. per dieną.
ko kilnaus nedaro ir jokios vių tautos šviesesnei ateičiai.
ir kunigų nepuola. Bet tai j Meksikos
-\r~u~:u~ i_
„i:i__
.....
A
katalikų
vienybė jau įteikti Anglijos Karališ
A. Tylenis.
Suminėtų dirbtuvių našu visuomeniškos reikšmės netu
viršum.
paveda atlikti savo agentams,
ypač reikalinga pataisyti tą kiems Monetų Rūmams, kur
kaip tai valdininkams ir ki
4) Sacharino 1 dirbtuvė su mas matyti iš pačių dirbtu ri. Lietuvoj kas kita. Mokslus
pagonišką konstituciją.
•>
mūsų sidabro pinigai bus ka 13 r.; vid. užd. 13 lt. per die vių pajėgumo ir darbininkų einantys jaunimas yra gyvo
tiems. Didžiuma jo ministerių
lami. Vien matricų pagamini ną.
skaičiaus. Daugiausia žmonių ji iega, iš jos tėvynė laukia
ne tiek rūpinasi
Meksikos
mas iš įteiktų modelių užim5) Lentpiuvių 4 su 96 darb.;, ^ paduotų žinių matyti, dar- sau išganymo. Kad tai teisy
valstvbės reikalais, kiek vyssiąs apie mėnesį laiko. Einant L . ^ ^ j '^y- jį
buojasi spaustuvėse, alaus bra bė, ateitininkai jau praktikoj
kupų ir kunigų persekiojimu.
mėnesiui
sutartimi, per du mėnesiu po
Prez. Calleso agentų tarpe
6) Malūnų 5 su 13 darb.; voruose, metalo apdirbamuo parodė. Laisvės kovų ir val
Turtingiausias žmogus S.
modelių įteikimo Monetų Rū vid. užd. 400 lt. mėn.
istorijos Valstybių senate yra ' i Gota
se fabrikuose, degtukų, stiklą stybės atstatymo
y r a ir atskiriu valstijų gu
Ši n klausiman visos vals mams pirmąsias kiekvienos rų
7) Meblių ir statybos me ir kartono dirbinio fabrikuo- pirmieji lapai pilni ateitinin sis Išamaritonas"
bernatorių. Šių tarpe galima
paliegu
sies
dešimtį
monetų
firma
tu
kų
garbingų
darbų.
Ateitinin
džiagų dirbtuvių 6 su 90 .se. Fabrikų jėgos siekia iki
rasti su žvėriškais, nenaudė tybės atsako taip. Bet kuo
siems vaikams.
ri
pristatyti
kaip
pavyzdžius
darb.; vid. uždarbis apie 400 J250 arklių jėgų (PS) stip kai, vieni iš pirmųjų, liejo
lių instinktais. Kuomet gu met iškeliami prekybos klau
Tai senatorius James CouFinansų
Ministeriui
patvirtinL±
kraują
už
tėvynę
ir
savo
gal
riausia pradedant nuo silp
i
bernatoriai spaudžia vysku simai, tuomet jos pamiršta,
zens, republikonas iš Michiti.
Per
dvi
savaites
pavyzdžiai
vas
paguldė.
I
r
kada
ameri
pus ir kunigus, Calles pasisa kad kiniečiai vra tauta ir
8) Medinių dėžių dirbtuvių nesnių turinčio vien 3 arklio
gano valstijos. Pastaraisiais
kiečiai
lietuviai
dėjo
didelės
turi
būti
patvirtinti
arba
at
jėgas.
ko esąs nekaltas, nes jis netu kaipo tokia gali rūpintis nuo
3 su 28 darbink.
laikais jis turėjo karčias konaukas,
ateitininkai
jau
kovo
mesti.
Gavus
pavyzdžių
pat
rįs teisės maišyti^ į atskiriu savu likimu.
9) Medinių vinių ir drožlių
traversijas su Pinigyno sekre
Kai kuriais atvejais Kauną
jo
sunkias
kovas.
Galima
sa
virtinimą,
pusė
visų
monetų
valstijų reikalus. Tuotarpu
šiandie kaip tik ir yra a
dirb-vių 1 su 19 darbininkų. praneša kiti miestai, pav.,
torium.
kyti,
kad
tos
aukos
dauge
^
^
.. m a l a n a i
1 0 ) Km~ių
2 su<panev,ž
ku.
yra žinoma, kad tas daroma tatinkamiausia proga Kinijai pagal svorį turi būti pristaVisuomeniam gyvenime jis
liui
ateitininkų
šluostė
kraują
lyta
per
du
,
pus*
menes.o,
.
^
^
^
.
.
.
^
r
u
±
vi(J
g u
inama veik
visai
pripažinti tas visas teises,
jam pritariant.
sujungtas su didelėmis pinigų
ir
gydė
žaizdas.
Štai
iš
kur
o
antroji
puse
per
du
mene_
L
.
.
.?.
«,.
..
.
,
u
J u k prez. Calleso pastango kokias turi kitos valstybės.
sumomis, su milžiniškuoju šan
...
««
i
Lietuvai
miltų,
Šiauliai
-odo
ir
tas
širdingas
artimumas
mis Meksikoj sudaryta na- Suprantama, Europos valsty
[lies "business'u", su kebliais
siu po p.rmos part.jo* atve^
^
^
:f
U ) ^
2 J ^
tarp
ateitininkų
ir
Federaci
bės
to
neatliks.
Bet
tai
galėtų
<*ionalė bažnvčia, kuri vaipolitiniais klausimais.
Bet
zimo
į kauną.
Taigi
šiųturėtų
metųi 200 d
įd
M m
l t men>
jos,
iš
kurių
pirmieji
kovojo,
lapkričio
mėnesy
jau
džios globojama. J o valdžia lengvai padaryti S. Valsty
privatiniam gyvenime jis skai
12) Lentpiuvių malūnų 4
o
antroji
kovojančius
stiprino
būti
Lietuvoje
sidabrinių
mo
kuriomis Kinija
daug
vra iškėlusi obalsi, kad Mek- bės,
tosi parinktiniausios
širdies
su 146 d.; vid. užd. 400 mėn.
ir
gaivino.
netų.
pasitiki.
. (žmogus jis yra tikruoju palie
13) Tabako ir papierosų
sikoje katalikų kunigai gali
Tų
dviejų
broliškų
organi
13
Be to Lietuva davė užsaky dirbtuvių 7 su 568 darb.; vid. į Šymet, rugpiučio 11
gusių vaikų tėvu.
but tik vieni paėįimu meksiLaikraštėlis "American Enacijų
bendras
ir
tolimiausias
•
į d. Philadelpliijoj įvyksta AMieste Detroite senatorius
konai. Ta pati valdžia dar conomist" iškelia klausimą, mą Anglijoje naujus bankno užd, 370 lt.
tikslas
yra
vienodas:
ugdinti
14) Stiklo fabrikų 1 su 150 j "brikos lietuvių katalikų Fe
ĮCouzens savo lėšomis išlaiko
buojasi m susiaurinti
kunigų ar gi Kinija pati viena nega tus daryti. Per kelias savai
'.!
ir
stiprinti
lietuvių
taut%.
Tederacijos Kongresas. Tuo pat
didelę privatinę ligoninę pa
skaičių ligi minimumo, kad lėtų pasigaminti muitų tari- tes bus padaryta Lietuvai darb*; vid. užd. 350 lt.
čiaus,
artimesni
tikslai
visai
laiku
~
rugpiučio
11
15
d.
mažas skaičius kunigų nega fos? Kam tą valstybę turi trys ketvirtadaliai milijono 15) Audimo-verpimo dirbtu
liegusiems vaikams. Tos ligo
skirtingi,
nes
abiejų
organiza
bus
Kaune
ir
Lietuvos
ateiti
banknotų, kurios bus vienos vių 1 su 172 darb.; vid. užd.
lėtų aptarnauti visų katalikų varginti svetimos tautos?
ninės pastatymas ir ištaisy
cijų
veikimo
sąlygos
yra
ninkų kongresas. Nepaprastas
geriausių Europoje. Bankno 500 lt.
ir šie pastarieji butų priver
mas jam atsiejo vienas milioSako, visiems turi but aiš
griežtai
skirtingos.
Federaci
sti kreiptis į nacionalės baž ku, kad kuomet svetimos tau tai bus dviejų denominacijų-- 16) Linų apdirbimo dirbtuvių supuolimas dvi didžiausios ir
nas dolerių. Išlaikymui me
ja
stovi
ant
bedugnės
krašto,
organizacijos,
po 1,000 litų ir po 500 litų.
1 su 59 darb.; vid. užd. 350 lt. svarbiausios
nyčios kunigus.
tai į metus jis išleidžia de
tos bendrai pagamina Kini
kurios ištautėjimo mirtis ry
nuo
kurių
pirmos
pareina
A17) Kaulų-trąsų dirbtuvių 1
šimtis tūkstančių dolerių. I r
Pavyzdžiui galima imti kad jai muitų tarifą, tai tos tau
Banknotai bus spausdinami
te rija mūsų išeivijos atžalas.
merikos
lietuvių
ateitis,
-an
tam tikslui jis pinigų nesigai
ir Tabasco valstiją, kur yra tos visupirmu įvairiais kom tiesiog nuo plieninių klišių su su 7 darb.; vid. užd. 6 lt. per
Dabar jos svarbiausias tikslas
tros
visos
Lietuvos
likimas,
li. Tai visas jo džiaugsmas.
Tabasco dioeezija,
skaitanti promisais aprūpina
nuosa- tam tikra spalvos apsauga. dieną.
gelbėti
savo
žūstančius
bro18) Aliejaus dirbtuvių 3 su vienu ir tuo pat laiku susi
Sen. Couzens nelabai senai
arti 200,000 katalikų. Tos vius reikalus. Tik paskiau ant Šis būdas yra laikomas gerenka svarstyti i r spręsti sa-;lius. Federacija turės kovoti bendrai su Henry F o r d ' u ve
valstijos gubernatorius Cana- galo patvarko ir Kinijos dalį riausis banknotoms spausdinti 31 darb.; vid. užd. 350 lt.
I
vo
reikalus.
I
r
viena
ir
antra
su tautiška mirtimi. Federa dė automobilių pramonę. Tuo
19) Skardos išdirbinių dirb
bal (ir vardas jam tinkamas; muitų tarifoj. Derto, kinie ir suteikia didžiausią saugu
organizacija yra pergyvenu cija - motina turės gelbėti būdu pelnė jis didelius turtus.
išleido parėdymą, idant vys čiams tos tautos palieka tik mo garantiją. Banknotų falsi tuvių 1 su 8 darb.; vid. užd.
šios nepaprastus upo, entuzi-jsavo vaikus - jaunąją kartą. Paskiau jo dalį Ford nuo jo
kupas Pascual Diaz apsivestų vienas nuotrupas.
fikavimas yra be galo sun 6 lt. per dieną.
Ateitininkai-gi mirties ne
azmo laikus yra padariusios
20)
Dešrų
dirbtuvių
5
su
atpirko ir atmokėjo 40 mUioarba eitų šalin iš savo dioceKiekvienam gali but aišku, kus, šitą procesą vartojant...
mato.
Jie
gyvena
gyvame
didžių
garbingų
darbų
savo
nų dolerių. Tai bent turtai.
zijos ir valstijos. Tos rųšies kad toksai jungas negali but Jie yra dirbami su didžiausia 49 darb.; vid. užd, 300 lt.
Lietuvos
kūne,
dar
gyvesnėj
21) Odų dirbtuvių 2 su 6 tėvynei Lietuvai ir dabar at
Bet Couzens sakosi nesijau
parėdymų neskelbia dar nei pakenčiamas. Kaip atsilieptų, paslaptimi, ir firma, kuri ga
dvasioj.
J
ų
tikslas
šviestis,
gyvenimo
čia esąs laimingas turėdamas
Eusijos bolševikai. Bet Mek pav., amerikonai, jei svetimos vo kontraktą, turi didelio pri darb.; vid .užd. 8 lt. per dieną. sistojusios naujo
stiprėti ir didinti liepsnojan tokius didelius turtus.
angoj...
sikoj tas galima.
valstybės
Suv. Valstybėms tyrimo banknotų spausdinime. '22) Kavos-cikorijos dirbtu periodo
"v
čią tautos gyvybę. Jie mato
vių
3
su
21
darb.;
vid.
užd.
Ir štai kodėl. Jis iš jaunų
Kad nepatekti teisman ir diktuotų muitų tarifą, jei rei
Federacija,
stovėjusi
Ame
Šitie banknotai bus labiau
ir džiaugiasi savo darbo vai- \ ^ ų hmQ
nesveikag
Pas.
kalėjiman, vyskupas apleido kalautų, kad ji butų tokia, panašus į Amerikos, negu į 200 lt. su viršum.
rikos lietuvių katalikiškosios
.
p a a u g u B į fi k a n k i n o
23) Anilinių dažų dirbtu visuomenės priešaky, tos vi šiais, pagalios, prieš juos „
valstiją mintydamas, gal tas bet ne kitokia,
šviesi ateitis; tauta, kuriai
vairiausios ligos. J a m buvo
gubernatorius susipras. Kieki Taip šiandie yra ir su Ki- aišku, kad jie patys, ne kas vių 1 su 8 darb.; vid. užd. 400 suomenės, kuri karščiausiai
jie
dirba,
eina
pažangos
ke
daromos kelios operacijos. J o
mylėjo savo tėvynę, subūrė"
palaukus tas pat įsakymas nija.
kitas, rūpinasi savo likimu. į lt.
liais, ji jau amžiams laimėjo
palietė visus kunigus. PrasiDėlto, valstybės privalo lei
Kinija skaitosi visais žvil- \ 24) Batams šniūrelių dirb- tą ir įtraukė į Lietuvos lais laisvės bei nepriklausomybės draugai manė, kad jis neišliksiąs. I r nors Couzens pa
dėjo areštavimai.
sti kiniečiams patiems para- gsniais nepriklausoma ir se-j tuvių 1 su 7 darb.; vid. užd. vės bei nepriklausomybės at
gvarantiją.
t
gavimo darbą. Kada Lietuva
sveiko, bet pilnai sveikatos
Siandie toj valstijoj ir dio- syti tarifą. Jei ta tarifą pa- nesnė už kitas valstybė. T a d , 5 8* P« r dieną.
Šiomis dienomis prasideda neatgavo. I r šiandie jis jausė*zijoj kuone visos bažnyčios sirodytų jiems bloga, galėtų tegul jai bus leista nuosa-j 25) Mechaniško taisymo' liejo už laisvę savo kraują,
(Tąsa 3-Čiame pusi.)
uždarytos. Uždrausta kuni- pakeisti kitokia. Bet butų ivais reikalais pačiai rūpintis. I dirbtuvių 1 su 3 darb.; vid. Amerikos lietuviai gausiai au- tų organizacijų kongresai. Ko
'*-.*•
u._
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D R A U G S S

nes J i s tik vienas priglaus
(Tąsa iš 2 pusi.)
visokių pažiūrų žmones ir vi
čiasi nestiprus.
sus*. Čia žinoma, nevienam
Įsteigė t a d jis paliegusiems
* * ir kun. I. Kelmelis pri- vaikams ligoninę ir jos išlaiIŠ MARQUĘTTE PARK. laisvamaniui sudrebėjo sąžiPerkėlė savo ofiso, po numeriu
nė...
durė trumpą prakalbą. Už- kymui nesigaili lėšų. Sakosi
GYDYTOJAS I R CVIBURGAS
jis pats patyręs, kaip tai blo
4729
S.
Ashland
Ave.
Penktadienio
vakare
rugp.
baigoje
visi
nariai
naujai
įs
Vienas aptiekorius pasirodė
3337 South Morgan Street
Pasekmingi Blaivybes
SPECIJALISTAS
toję padarė Pilnosios Blaivy- gas daiktas but jaunam palie- 7 d., L. Vyčių 112 kp. turėjo esąs " p u r gentehnonas", per
Valandos: f — U | | ryto.
Kursai.
Vakarais nuo 1 iki t
Džiovų, Moterų ir Vyrų Liga
bes prižadus ir išsirinko vai- į gūsiu.
savo paprastą
susirinkimą. visą laiką Jcapinėse smarkiai
CICERO OFISAS:
Vai.: ryta nųo 10—17 nuo Z—4
Kaip buvo paskelbta laik
dybą; pirmininką, raštininkai J o ta ligonine skaitosi jo di- Nors oras ir nemalonus - lie rukė krizminį cigarą.
po pietų: nuo 7—8:ot
vakare
1243 South 49th Aveniu
raščiuose, kad bus laikomi
Nedėliomisi
1*
lkl
12.
ir iždininką, jų vardai ir ad delė meilė. J i s personaliai pri tingas buvo, vienok susirinkiTelef. Cicero 4676
Nejaukios laisvųjų laidotu
Telefonas Midwaj 2880
Kugp. 2 Lietuvių Šv. Petro ir
Vai.: Titam Inkais tr Pėtnyčloma
resai ne užilgo bus pasiųsti žiūri, kad ten viskas tvarko man atėjo gražus būrelis na vės...
nuo S lkl 9 vai. vak.
Pauliaus parapijos mokykloje
"Blaivybės Dirvon". Ši žinu je butų, k a d 300 jaunų pa rių.
Palydovas.
] r ei. Ganai 0257 v ak. P r o s p o e t 0659
taip vadinami "BLAIVYBĖS
tė y r a teikiama laikraščiams cientų nestigtų nei globos nei
Atsilankė vytis p. Banys iš
K U R S A I " , t a i pirmasai ban
patarnavimo,
nei
kitko
reika
kaipo svarbi žinia pavyzdžiui.
Remkite tuos profesiona
36 kp. ir kvietė 112 kp. pri
dymas buvo tikrai pasekmin
Sunkiausio priekaišto ryš lingo. Dažnai jis aplanko tą sidėti į bendrą abiejų kuopų lus, biznierius kurie garsi
Lietuvis Oyd7toJM Ir
Gydytojas, Chirurgas, Obsgas. Nor s kaip ir tyčia, buvo
Ohirurgti
kus aiškinimas. Kaikurie pil- garbingą savo paminklą. Pe- išvažiavimą. Kadangi 112 kp.nasi "Draugo" dienrašty!
tetnkas ir Specijalistas
1811 8o. Hatetei SI.
toj pačioj dienoj draugijos
Elektroterapas.
nosios blaivybės priešai sten-j reina per visus kambarms, pa- jau buvo nutarusi daryti to
Rezidencija 6600 8. Art esi au Ave.
išvažiavimas, ir Brooklyne at
•^7*
IŠIMA
T0NSILUS Valandos: 16 lkl 1S ryte: 1 lkl f
giasi kreipti visų domę į to- liegėlius sveikina paduodamas kį pikniką, tai mielai pri'niiė
1)—Be marinim*,
no pietų: * lkl 9 vakare.
laidai, kurie nutraukė pasiža
t ) — B e peilio Ii be skausme,
3)—Be krauje-,
kias retenybes, kaipo tai, nors jiems ranką, arba glostyda- 3b' kp. pakvietimą. Išvažiavi- \
dėjusius dalyvauti asmenis,
4>—Be iohifl pavojaus
sveikatai,
G dimas
B)—Pacijentui nereikia elrgti. gmū
labai
mažai
randasi
istorijoje
mas
jų
galvas.
J
u
k
j
i
a pats mas šių dviejų
tuoj valgyti, ir guli eiti i darbe}
kuopų įvyks
tečiaus pavyko šioje parapijo
PAGYDO:
"Gal-t*one«" (akmenis tul
įvykių,
k
a
d
kok
s vienas gir paeina iš neturtingų tėvų;
žyje)
ir
akmenis šlapumo pūslėj b«
je įkurti Pilnosios Blaivybės
kada nors šiam mėnesy. Iš
•1 >< racijos, su tam tikromis mokslituoklis ilgai gyveno, būtent
6koaiis priemonėmis bei vaistais.
Iki pranešimui gydysti vytais už
Ir kas įdomiausia, kad jis \rnM„ ^
u,,.K- V.
kuopą iš karto iš 22 narių, tai
Lietuvis Akių Speciali-ia*
Apkurtusiems suKTailns
girdėjimą.
numažintą
kaina
$10.00.
šis
pasiū
J
Gydo visokias ligas pasekmingai, tr jei
100 ir daugiau metų, tuomi
*
'
Marąuette
irarkiecių
puses lymas del trumpo laiko. Tatgi at
yra reikalas daro operacijas.
reti įvykiai! Tiktai kun. P.
išrinkta komisija
i š : Juciutės,
eikite šiandien atidėliojimas yra
ProteMJeuaij patarnavimej teikis sars
pavyzdžiu susiramindami kim pia.
tą
savo
labdaringą
dargą
sleNenori, kad pasaulis ži
«fis«
,
P. Saurusaitis padarė paskai
Staugiutes, Sedemko ir Mar pavojingas.
Ar sergate?
ba ir laikosi prie senovės su notų apie tą jo filantropiją.
1411 So. 50 Ave. Cicero, 111.
tą iš knygutės pernai Kaune
tišiaus, rūpintis išvažiavimo
Ar norite iš
Ofisai atidarytas: Kasdien nne 2 vai.
puvusių įpročių, jų nieks ne- Kuomet jis buvo kandidatu į
sigydyti ? At
IMI piel iki ii vai. vakare.
Turėk švarias Sveikas akis
Nedėliomis ir seredomis ofisas atda
prirengimu.
eikite pas uia
išleistos, kure parašė p. JuoJeigu kenti galvos skaudėjfmą,
rytas.
ne del piluo
v
Jei turi aklų uždegimų. Jeigu aky*
Toliaus vytis Banys kvietė
'
*
. ,, įtikins kol jie laikysis savo senatorius, jo draugai prakal
Fiziškos ir La
batorijos per
tuvarge, silpno*, skaudžios arba
bose norėjo iškelti viešumon
zas
Gvildys
antgalvii;
Marąuette Parkieeius atsilanžiūrėjimo. Su
" Naujųjų
laikų po
Kryžiaus
Ka- užsikirtimo. Tokios išvados yašaroja. Patarimai Dykai.
žinokite
jusi)
Ses
mo-ituos
jo
filantropinius
darbus.
?~
"
.
k
y
t
kp
s
u
s
i
r
i
n
k
i
n
m
s
k
u
ra visai neliogiškos. Ne?
Akiniai $5 ir augliau
tikra
stov-J.
Nemaišykite
.
t.lozoBet
jis
užgynė
t
a
i
daryti
pa^
^
Valandos
nuo 3 iki 9 Takar*
ketvergais>
McKinly
kslas, kaipo sutartinai
laika pas ki
Nedėllomis r.uo 16 iki 1
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
tus gydytojus.
fai ir teologai tvirtina tai, reikšdamas, kad žmonišku Park svetainėj; mat ten sve
AŠ vartoju X į 3333 South Halsted Street
4442 So. Western Ave.
Ray ir Mic"eognitie rerum per suas cau mas ir visokia labdarybė ne tainė yra ruiminga, tai jauni
Telef. Lafayette 4141
roskopą
del
V
£
M
I
ereal
egzaminacijų
sas' -- pažintis daiktų per gali but jungiama su politi mas galės linksmai pažaisti ir
sergaior
k u r i e suranda
W. R. Register ^n,
priežastį \L
| savas priežastis, t. y., daro ka.
sudaryti šiokį - tokį progra(John Bagdzianas Bordcn)
•
109 N. Dearborn ligų. Mano 35
Nei
vienam
žmogui
nežino
St.
12-to
aukštis
metų
pasek
(bandymus
gamtos
įvykiuose,
LTRTCVIS ADVOKATAS
mėlį. Jfarąuette
Parkieėiai,
mingos praktl
69 W. Washlngton St., R. 1310
mi
jo
visi
filantropiniai
dar
ir
daboja
ar
visuomet
pakar
Visų
sergančių'kos buvo pa
Ofisas 3801 S. Kcdzle Avo. Phone
Telephone Dearborn 8940
išsiilgę žaislų, mielai sutiko
vyru
draugas, švęstos gydyLafayette 0075. Valandos 1—« vak.
Mano geriausias mut serga/ifiių
Vakarais: 2151 West 22 St. tojant tas pačias veikimus bus bai. Nesenai jis dviejų niiiio- pakvietimą. Nemažas būrelis
Rezidencija $150 W. 62 St. Phone
paliudyjimas yra |Vynj. Ateikite
Prospect
0010. Valandos iki l t
tos pačios sėkmės arba Įvy nų dolerių lėšomis Detroite
Telephone Roosevelt 9090
mano išgydyti ir šiandien. Teimano
vykt
pas
Brighton
Parryto, 7 lld 8:30 vakar*.
i patenkinti
pa- singas Ir gaMamą Telefonas Republic 9000
kiai,
jei
taip,
tai
daro
išvadą,
pastatydino
tris
nursėms
nacientai.
bus
gydimas
DR. VAITUSH, 0 . D. j
—
-'
kiečius sekančiam ketverge.
kad suleidus tokias ir tokias \muSm Sužeistiems • kareiviams
Lietuvis Aldų Specialistas.
Europos
Prie kuopos prisirašė vytis
Palengvins
akių Įtempimą,
Remėdijos
Ofiso Tel. Boulevard M M
jiegas, būna visuomet tokios J įsteigė didelį 1'onda. Tečiaus
yra priežastimi skaudėjimo gal
štili.
V'olkas,
pers'kėlė
iš
«(»
Rezid.
Tel. Drexel 0101
vos,
svaigulio,
aptemime,
nervuoTIKROS
ir
PAGERINTOS
e^
jau sėkmės. Taip lygiai, kaip j 0 didžiausias prisirišimas ytumo. skaudančius ir ullegusiu*
Suteiktos del kraujo pagerinimo
kp. Nepoilgam ši kuopa ar tik Ligos kurios buvo negalima išgy
kartčius akiu, kreivių akiy, kata
kad pasodinus sėklą j žemę j ra prie nelaimingų palieguro,
nemiego, ir taip toliai:% be Į
dyti pasiduoda šiame scientlfiskam
nepaliks skaitlingiausia na gydymui.
vaistu arba skausmo. Nepervirsi- ,
ADVOKATAS
Aš vartuoju mano gy
RUSA8 GYDYTOJAS I R
visuomet išdygsta ir auga tok- J^ių jaunuolių,
na nei akių medi kalis mokrlaa •
dyme naujausius serumus, karveCHIRURGAS
Tisuose
atsitikimuose
daromas
11 S. La Salle st. Room 2001 sai augalas, kurio sėkla yra I Sen. Couzins gyvena pras- riais visam apskrity.
rauples, antitoksinus, bakterinus,
egzaminas elektra parodantis ma
ir kitus greitai gydančius vaistus
Specialistas
Moteriško, VyriSkn
TeL Randolph 1034 Vai. nuo 9-5
žiausias klaidas,
taip pat kaip
kurie gydo neatkratomas ligas j
Vaiko
ir
visų
chronišką Ugų.
pasodinta, jei kartais pasitai- j eiokiškai. J i s neužlajko uni- Kuopos susirinkimuose pa trumpi), laiką. Ateikite šiandien
VAKARAIS:
visokias ligas arba nenormali pa
del patarimo kuris bus suteiktas
dėjimą, silpnybę
muskuUnių aS241 S. Halsted S t Tcl. Yards 0002
ko, kad visai neišdygsta, tai į formuoto šoferio, neturi ne staru laku nariai jaučiasi vis veltui.
Valandos 9 ryto lkl 5:30
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
7 lkl 9 T. v. apart Panedėllo Ir
v. v. Utarninkai8, Seredomis ir Su
taikomi
runkiausiucae
atsitikimuo
Pėtnyčlos
iš to negalima išvest jokiu reikalingų tik dej parodos ko tai trūksta. I r ištiesų trū batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomls
Kampas 31st Str.
se. Nauji stiklai Įdedami { rėmus,
1 n r—
J
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p.
jei
reikalaujama.
Stiklai
Įdėti
nuo
Vai.:
1—8
po p)et. 7—8 vak. Ned.
būdu, buk nei viena sėkla ne tarnų. Atrodo kai paprastas ksta. Mat gerb. kp. dvasios
numerio i i recepto duoto visiems
Ir Šventadieniais 1 0 — U d.
^1 dygsta. Taip lygiai kurie yra
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
kokio mažo miestelio "biz vadas negali dalyvaut susirinsų atsitikimu Netikros akys pri
^^
taikytos.
Specialę
atyda
atkrelpkiniuose, išvažiavus atosto-1 109 N. DEARBORN ST.
darę bandymus ant šimtų ir nierius ' \
Į lama palengvinimui visų nervų

D A K T A R A I

CHICAGOJE

LIETUVIAI AMERIKOJE

PR. CHARLES SEGALJ ™ " ^ ™*

ELIZABETHPORT, N. J.

Dr. J . P. Poška

DR. P. Z. ZMATORIS

VYRAI GYDYKITĖS
CKfl y
^311 Tik

Dr.A.Račkus

DR. SERNER, 0, D.)

DR. A. I RUTKAUSKAS

ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN

D!], BtNEDICr ARON

914

R06

A. A. O L 1 S

Dr. A. A. R O T H

DR. W. R. REGISTER

V. W. RUTKAUSKAS

tūkstančių asmenų su alkoho
liu, o v i s u o m e t b u t u t ų paerų

A D V O K A T A S
Ofisas DiclmiestjJ

29 South La Salle Street
Kambarls 5S0
Telefonas
Telefonas

Central

6390

Vardą 4681

Vakarais 3223 S. Halsted St.

JOHN KUCMNSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS
1291 W. 22ad St. arti Learttt 8C
Telefonas Oanal 2559
Valandos: 9 ryto lkl 9 vakaro. Ša
radoj ir PėtnyčioJ nuo 9 r. lld •
T. Vada visokias bylas visuos*
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Farmas ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčiaus lengvomis Išlygo
mis
atf>4f
• % • • • • •

»»»<•••!•»

» • • » • » » !

-%

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
lt© North State Street
Telef. State 3225
Vakarais Ir nedėlios rytą:

3335 S^. Halsted St.
Telefonas

Yards 0141

Byto* visiose teismuose — A O straktai. — Ingaliojimai — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

J. P. WA1TCHES

"I

Nesenai
tingam

jis vienam

laikraštininkui

netur g o m
pažy

West

Side

kleb.,

grei'b. i

kun. Dr. Rėklaitis laikinai
persikėlė gyvent j West 8ide.
Bot
žinoma nepoilgam vėl
grįš į M. P . Vyčių kuopa ne
kantriai laukia sugrįžtant sa
vo gerb. dvasios vado, kuris
tiek daug stiprumo ir veiklu
mo priduoda savo tėviškais
patarimais.
N. ..

sėkmių. J e i vienas asmuo at m ė j o :
sirado, kad jo alkoholis neį
Tamsta daugiau
džiau' iJ*
rengė per daug metų nužudy
gies gyveniniu kai
Kai txa.± m i ti, tai negalima išvesti buk ir gai, tiesa, man duoda galy
kitų jis nenužudo. Kad tas bės, bet neduoda laimės". .
pats asmuo per ištisą gyveni- !
=
na butų n e r a g a v ę alkoholio 11110 asmenis, vienam duoda alkurs jį gendamas gj-veno 100 koliolio po kiek, o kitam visai
metų, gal butų gyvenęs 200 ir neduoda, ir daboja katras jų
daugiau metų. Tas tiktai reiš lankiau sirgs ir katra K ilgiau
kia, kad tas asmuo buvo la- gyvens. Alkoholio tyrinėto- LAISVOS LAIDOTUVĖS.
bai tvirto sudėjimo. Mokslo j jams tas dalykas yra taip
vyrai ir daro bandymus isrin-;aiškus kaip ant delko!
Rugp. 4 d. įvyko M. Dami
kdami vienodo tvirto sudeji- i
Pilnasai Blaivininkas.
jonaičio, sandariečio laidotu
vės. Kadangi gyveno laisvai,
tai taip liko ir palaidotas Phone:
Atdara
]k>ule\ard 4332
Diena ir Naktį
ant tautiškų kapinių.
Kapinėse
buvo pasakyta
net kelios prakalbos, kalbėjo:
dentistas, kriaučius, ex-banko
u s f ^ i n m B ^ U K Y M A S . elektHnlu i 7 X e S S u b^du
inst
klerkas ir advokatas. Pirma
"eaJmenuts.
™ ^ n t u mes galime suteikti 25 skirtingus
sis kalbėjo apie velionio bio
NAMAS naujai ištaisytas ir padidinta. Yra vietos del 150 ypatų
bU
reika°linį.atVaŽiaVę ^
" « ^ « l a i k o « » * taip J į V Melč
grafiją, tarpkitko, pažymėjo,
1 OTER
^ SKYRIUS atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai.
naktfe 3
jog velionis nesenai buvęs ve
dęs antrę, pačią. Paskutinis
1657 WEST 45TH STREET
kalbėtojas bene kalbėjo rim
Kampas South Paulina Street
čiausia, nes priminė laisviesiams ir apie Dievą. Ragin
damas
šauktis
prie J o ,

A.

F. C Z E S N A

P
j aimkite

Didžianses ir gerianses sinvejea
ant West Sides.
f)
3 Tūrių dideU iM^rinkiroa pavasarinių
TeL Pullman 6377
Roseland, IIImaterijų del vyrų ir moterų,
10717 Indiana Av^ .
g!
NAUJAUSOS MADOS Š I T O
S
Visokiu Stylu
M I E S T O
O F I S A S
U Padarau ant užsakimo greitai i i gerai
127 N. Dearborn St.
Kainos visiems prieinamos.
Kreipkitės pas mane del gero patarna
Kambarys 142t
vimo. Taipgi
Telefonas Dearborn 60tf
Valome, dažome ir atnauiinamo
CHAS. K. VTJ0SAJTI8
SPECIALISTAS
egzaminavojiLietuvių Kraučius
me abstraktų ir nejudinamo tur
o> 8537 8o. Leavitt St.
Chicago EU.
to teisės*. Taipgi vada
visokius
;
TeL Roosevelt 8982
sodus.
* iiVrrrs^Trrre^iT^

'i

_
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PAMĖGINKITE
S

ADVOKATAS

I AUDITORIUM GAFE Į
E

AND

E

CHOP SUEY
S
Gera Vieta Pavalgyti
S lietuviškų
ir
Amerikoniškų;
gvalgių kur gražiu Ir
švariu
S Speciali lietuviški pietus papras a toms kainomis nuo 11:80 ryto S
S iki 2:00 po piet.

I
• i

P. A. PALLULIS

g

Savininkas

E

.«IS 3200-02 So. Halsted Street i

rI

Tel. Bonlevard 5788
Atdara Dieną ir NaktJ

iki 12

aukščio

L

Cbicago, 111.
Akintu, pritaikymo D**JO

25 metų prityrimo

Dr. JOHN SIMONAITIS-f

FARKHKIA

AKI Ų LIGAS
AT Jums skauda ffa'.raT ^
Ar Juaų akys a&arojaT
Ar yra uždegtos 1
Degina ar niežUt
Ar skaitant akys greit pavarg
s ta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ii plakančius
taškus
Ar atmintis po truputi malėja?
Ar akys opios šviesai 1
Ar Jaučiat* kaip Ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė aaft vokų?

CHIROPRACTOR
Specializuoju "rubdowns" del at
lėtų, Rumatinių
Nervų, abelno
susilpnirao ir kitų ligų gydymas.
1019 South Halsted Strcc*
Valandos 6—9 vakare

1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatvėm
Telefonas Canal 0528
Ant trečio augSto virt Platte aptlekos, kambariai: 14, 15, l t i r i ?
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak.
Ned. Nuo 9 A M lkl 11:30 A M

f

DR. H E R Z M A N
IŠ

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16
metų kaipo
patyręs g y l y to jas,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias Ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kltokiu3
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan S t
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo C iki 7:20 vai. vakare..
Sienomis:
Canal
Telefonai:
8110. NaktJ
Drezel 0950
Boulevard 4138

3235 South Halsted St.

Kiitauiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii i * —

**u^

DR A. J. BERTASH
onso

r="

«4«4 So. Halsted St.
valandos nuo 1 iki I po
pietų ir 0 Iki 8 vakare

DR. S. BEZIS

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas: 2201 W. 22 nd S t.
Gor. 8. Leavitt St. Tel. Oanal 6218
Rezidencija: SI 14 W. 42nd S t.
TeL Lafayette 4888
Valandos: 1—4 & 7—8 V. T .
Nedėlioj: 10—12 ryte.

Telefonas Boulevard 193*

Specialistai
užslsenėjusių
chroniškų
ligų vyrų, moterų
ir vaikų.
Daktarų
Mcdikalė Laboratorija.
DR. HORVAT, DR. TOLLTNG
1347 W.18 St., Kampas Bluelsland
Av«., 2 fi. Vaianaoa uuo » iki 8
kasdien. Nedėlioj nuo 9 lkl 12.

Dr, Jan J, M a n a

j Vai.: 9—10 A. M. Ir po 8 v. vak.
1

paeinančių nuo nepataisytų aklų
Įtempimo, kuomet geraa prlrlnkimas ir nešiojimas akiniu paleng
vins padėjimą. Taipgi arti Ir toli
matantiems pagelbėta. Speclalė atyda atkreipta J mokyklos vaikus, j
Valandos: nuo l t ryto iki 8 vak
Nedėl'omls nuo 9 iki 1 po pietų
Tel. Bou:ev8rd 7R89
1545 Wrst 4 1 tb Street
AKINKI $4 D t AUG&ČIAr?

K-

B1MPTOMAI

H a m ų Tcleforuts T a r d s 1
Ofiso Tel. BouIeTard 6S1S

liflTU. k u r i o s p a e i n a n u o e r z i n i m o
sv&rbtoj n e r v u i r s m e g e n ų vldui-ių,

l

HOTE L

CHAS. K. VUOSAITTS

eievaitorj

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergaučių Įmonių
Nereikia daktarai mokėti
AR JŲS ESAT IŠSIGIDC NUO
UŽSISENftJUSIC U G Ų
Specialistai kraujo Ilgų
Kraujo Ir šlapumo egraminacija
Tiktai 91.
Ligoniai moka tiktai uf serumus,
čėpus Ir gyduoles
Mūsų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai
moksliniu budo
Gydome kraujo ligas, Inkstus, pusle, nenatūralius nubėglmus, silp
numą, purvingumą, reumatizmą ir
visas chroniškas Ilgas.
Kalbame lietuviškai

~%

Dr, S, A Brenza
4808 SO. /ASHLAND AVESTOS
Chicago, DX
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 pp
plet iki 3 po p i e t 8:88 vak. lkl
9:30 vak.

Bei. Hoolevard 96*7

Dr Marya
Dowiat-Sass
1707 West 47tk St.
f ataudus uuo 8 lkl U dieną, mc
• iki 8 vai. vak. ••dėliomls
H Iki 2 Tai S s piotų.

Dr. A.J. KARALIUS
VeL Boulevard H M

Laetuvis Gydytojai
3303 South Morgas Btrett
Omlcago, DL

National Health Clinic
1857 West Madlson St.
Kampas Paulina St.
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare
Nedėlioj 10 iki 1

Tel. Cicero 8421

DR. HELEN M. WISN0W!
LIEfTJVE DANTISTE
X-RAY
Cicero, DX
I 2137 So. Cicero Ave.,
ROOM 5

Ii

Dr. Maurice Ka ho
Gydytojas ir Chirurgas
4631 So. Ashland Ave.
TeL Yards 0994
Valandos:
Nuo 10 iki 12 piei
Nuo 2 iki S po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl nuo 10 iki 12 piet

m

<
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Susirinkimas.
geriau pamylėsi savo šalelę ir
Tiių ir žaislus. Žanočiai kvie
čia singelius vėl parsitikrinti 12 d. rugsėjo, bus visu drau- kitiems apie ją mokėsi papavirvės traukimo, nes nori atsi- gijų komisijų ir pikniko dar-'šakoti. Ta knyga vadinasi:
DIDELIS BARGENAS
CICERO.
PAŠAUTAS POLICMONAS grėbti savo garbę. Bet singe- bininkii susirinkimas 7:30 va- j LIETUVOS ISTORIJA
liai biški prisibijo. Mat nekare, kad pasitarti apie pik- jparašyta Antano Aleknos. K*ai Medinis namas 5-6-3 kamb.
Perkam,
(Ties Grenshaw st. ir AVes- mažai singelių tapo žanočiais, iriko ir bazaro reikalus. Visi i na 75c, puslapių 265. Galima šiltu vandeniu apšildomas.
parduodam
įgauti
Rendos neša $110 į mėnesį.
ir
mainom
tern ave. policmonas Ed. O' kurie praeitą kartą būdami yra kviečiame susirinkti.
namus, farsingeliais pagelbėjo išlaimėti
Kaina tik $8,300. Savininkas
Brien norėjo išklausinėti du
N. N. I "DRAUGO" KNYGYNE
maa
taipgi
kovą. Gi moterėlės ir mergi
išvažiuoja
ant
farmų,
tat
na
ir
visokius
KAS
PIRMAS
TAS
2334 So. Oakley Ave.
įtariamu, važiavusiu taxieab,
nos rūpinasi gardžiais už
biznius. Dar
mas turi but parduotas grei
Chicago, 111.
kuriuodu pats šoferis įtarė.
bą, atliekam
kandžiais. Šiemet, jos sako,
tai.
Atsišaukite
į
Kuomet policmonas prisiar
greitai,
pi
LAIMĖS.
1
restorane žada turėti įvairiu
VASARINIOMS MOKYK
'DRAUGO'•
Ofisą
giai ir gerai.
tino prie taxicab, vienas įta
įvairiausiu užkandžiu. Beto,
Kreipkite*:
LOMS LABAI TINKAMOS.
2334 So, Oakley Avenue
Pardavimui Arba
Jau penkti metai, kaip
riamų pradėjo šaudyti.
žada atvykti "balalaikininPolicmonas sužeistas, te- kai" nebuvėliai ir prikrėsti lanko Amerikos lietuvius sa
Lietuvių Kalbos Gramatika
3352 So. Hafcred Str.
Mainymui.
vaitinis laikraštis "Laivas".
ciaus jis suspėjo išsitraukti nemažai juoko.
Knausaicio ir Rygiškiu
Ar jau pasipažinai su juo? Ja
revolverį ir vieną piktadarį
Tel. Boulevard 9641
TURI BUT PARDUOTI
Jono Etimologija, Aukštesnio
BRIDGEPORT
Bazaras.
me
daug
tikybinių
straipsniu,
GREITAI
sužeidė ir areštavo. Kitas pa
6 flatų mūrinis namas, išioms
Mokslo
Įstaigoms.
Visos
vietinios
draugijos
daug
įvairiausių
žinių
iš
viso
bėgo.
Šiuomi yra proga nusipirk mokėt $2,000. kitus kaip renKaina
60c.
rengiasi
prie
metinio
bazaro,
ti name, su mažu jmokėjimu da.
Sužeistas pasisakė esąs 15. °
-^
' pasaulio, ypač iš katalikų gy
Lietuvių Kalbos Gramatika tik $500 likusius lengvais mo
4 pagyvenimų mūrinis na PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
ii1.11/1 ^. i> ;~ + kuris prasidės G d rugsėjo ir venimo, jų darbų ir vargų. Ja
r
>Vagner, 1210 So. reoria st. ); tesis
.
šešis nedėldienius. me rasi naudingų atsakymų į J. Damijonaičio. Trumpas kėjimais. 8 kambarių medinis mas po 4 ir 5 kambarius, kai NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
cottage randasi ant 3238 So.
s
ANT NAUDOS.
IŠVYKO I ATOSTOGAS IR B a z a r aper
baigsis 20 metų jubi- įvairius klausimus, ir pats tu- vadovėlis Mokykloms (moks 49 Ave. Cicero, IU. Kaina tik na $6,500.
2
pagyvenimų
medinis
na
NU^KENDO
liejiniu banketu, spalio 11 d. redamas abejonių galės už- lo pradžia) popieriniais vir $3,450. Galima padaryt 2 pa
gyvenimų su maža suma pini mas, kaina $3,500, įmokčt
Keikia pažymėti, kad čionai-1 klausti ir gausi atsakymą, ar- šeliais.
$500.00.
gutin, s
Kaina
50c.
ba
paaiškinimą.
Drainell Carl Kilis. 15 n,..
' «lranKijos daug <larl.no-'
$1,000 cash nuperka 3236 S. 2 pagyvenimų naujas mū
1050 Brvn Mawr ave, išvyko [ &*} P»™PU°S nauda,. Jos kie- Jo kaina $2.00 metams.
Mažas Katekizmas, Vaike 49 Ave., Cicero, 111. 2 flatų rinis namas, o-5 kambariai,
*r>* 'kviena meta gausiai prisideda
Adresas;
ir„mo
liams rengiamiems prie Pir namas su mažu namu užpaka mūrinis garadiruj. nnoKt
i atostogas, iUr ; įlliams
-Ba},
, .
lyje. Kaina tik $4,200. Liku $3,500.
,.,.
.
prie bazaro pelningumo. I zr „ wnn
mos
Išpažinties
ir
Šv.
Komu
"LAIVAS"
sius lengvais mokėjimais.
A\is., ir ta pačią dieną mau- '
\
^v
BRIGHf ON P ARK
nijos. Sutaisė Kun. V. K.
TeL Boulevard 06U ir 0774
2334 So. Oakley Ave.
Lotai ant Kostner ir Ken
• .
. ,
tadgi ir nauda nemaža. DrauPADAROM
PIRKIMO IR PAR
Kaina
20c. neth Ave's., arti Archer Ave.
Chicago,
111.
DAVIMO RAŠTUS.
dvdamos nuskendo.
j ./
.
..
.v .
2 pagyvenimų naujas mūri
30x125
pėdų,
kaina
tik
$358.
Pasekmingai
siunčiam pinigus ir j
"D R A U G A S "
nis kampinis namas, 6-6 kam
* .
..
.
..
' unoms ir parapnonams išvien
Parduodam Laivakortes.
Šie
lotai
turi
but
parduoti
iki
x
2334 South Oakley Ave.
\ieną dieną motina ji pa-;\.
''
Rūgs. - Sept. 1. Įmokei tik bariai, su visais vėliausios ma
' • • mm
.,;.„..
,. . .
dirbant, daug padarvta izvdos įtaisymais, imokėt $3,500.
Chicago, 111.
$25.00
likusius
$5.00
į
mėn.
Ivdeio
ligi
traukulio.
Ant
ry.
.
•
\
'
*
vonas.
.. .
. i ii i ii pataisymu
ir i trumpa Lietuva garsi, garbinga ša
2 pagyvenimų po 4 kamba BARGENAI
Nepraleiskite šios progos
tojaus traukimu parvežtas Ja-j "
* l
'
*•
$500 cash nuperka murini rius, su visais įtaisymais,
draugijoms
ir parapiIrapijos
laiką atmokėta
skolos
$1.),000 lis. Ji yra Tavo tėvyne. Ai
NAMŲ IR
IR VĖL SPEKULANTAI
namą, 3808 Wallace Street ar aukštas beismentas, kaina $*,Tadgi, garbe
Šv. Mykolo
pa- iinai jos praeiti? Ar skaitei,
jonams
už taip
pasekmingą
K ti 38. Kaina tik $2.700.
900, įmokėt $1,000.
LOTŲ
pasidarbavimą. Tikimasi, kad ar gerai išmokai jos istoriją'Atsišaukite pas:
iSpekulantai išnaujo pradė
3 pagyvenimų namas, po 5 Chicago^ miestas anga ne
ir šis jubiliejinis bazaras pa- Rodos, kad dar ne. Tai negcNeleiskite
paprastai greitai—sykiu- su
F R A N K J. PETRU
kambarius, kaina $7,300.
jo nerimti. Kviečiams kaina vyks ir pasiseks, apart i/y- j
X
r a i Lietuvis būtinai turi žinojuo kyla ir vertybė žemo.-.
SOUTH SIDE.
Pleiska
staiga padidinta ir lenktyma, m[ų p a t a i s v l m J < k u r i o a t s i e i s | t i
1443 West ^8-th Street
savo šalies istoriją. Be jos
12 flatų 2 storai, su visais Tūkstančiai žmonių kuri**
noms
pirko namus "ar lotus pa
vimai prasideda.
Chicago, 111.
. i porą tukstanriu dol., bu s ua- žinojimo, tai kaip žmogui be
įtaisymais, pečiais apšildo dare didelius pelnus. Jei no
Telefonas: Canal 0806 - Atda mas, įmokėt $7,000.
Jei neisimaisys tan klausi- H m a a t m o k ? t i k o M n tukstan- Lrankos,
„ w . ar be kojos, ne esiSugadinti
ri but laisvu nuo skurdo,
ra Nedėlioj nuo 8 iki 11 v. ryte
man autoritetai, išnaujo dau: r i ų s k o l o s .
Jūsų
2 flatų mūrinis namas sv tai pirk namą arba lota, o
tikras Lietuvos - tėvynes FU
žmonių turės nukentėti.
visais vėliausios mados itai- už kelių metų patapsi nepriGražumą
Mūsų vaikinai.
PARpAVIMUI
~~
nus. Ką, gali pasakyti svetim
symais, 2-6 kambarius, kaina jrulmingu. Kur, ir ka. pirk
Nemažai veiklumo parodo taučiui apie savo šalį, jei jos
ti, kreipkis pas mus, se
7140 iki 7148 S. Maplewood $9,200, mažas įmokejiirns.
kančiu
adresu:
VAISTININKAS KALĖ- parapijos vaikinai.
Apart istorijos pats nežinai. Jei lie- Atsargiai prižiūrimi nagai,
Ave., nauji ir moder. 4 ir 5
sveika vaido iiiiura ar nauJIMAN
ROSELAND.
baseboliuinkų jaunųjų ir se- tuviams nerupi savo tėvynės jaustos madoa aprėdalai ne
kamb. mur. bunga!ows ką tik
bus patemyti. jeigu plaukai
pilni pleiskanų. Nedanesniųjų, kurie šiemet labai j istorija, tai kaip ji gali ru- bus
baigiami. Nepraleiskite šios
2 pagyvenimų naujas mūri
leiskite, kad tie įkyrus balti
3311 So. Halsted Street
Teisėjas Jonas vaistininką pasekmingai pliekia savo prielpeti kitiems.
parazitai gadintų justi 8 *nis
namas,
6-6
kambariai,
su
progos
matykite
jos
bile
ko
iumą. Naudokite
Chicago, UI.
Josepb I. Gordon, 3201 AVakia dieną arba Nedėlioj. Sa visais vėliausios mados įtaisy
štai gauk šią knygą, Ją ge
Telefonas Yards 6062
shington boul. nubaudė kalė-j 11R - s 5 i y l n e t l l ėiampijonatą, rai paskaityk ir išmok, tai ia
vininkas ant vietos. Kainos mais, įmokėt $3,500.
Notar> Public.
4
pagyvenimų
naujas
mūri
i
kas
vakaras
per
deSimt
dienų
jimu ir 100 dol. pabauda u ž j ( j a r m ., n u žai darbuojasi sukė$S,750 ir $7,750 lengvais mo
ir pleiskanos tuojaus iinjrks.
nis namas po 4 kambarius, sti
Po to retkarčiais naudojant
PASITARKITE SU
kėjimais.
pardavimą keliems vaikinams ]jim> a i l k u seserų namo ištaiapsisaugosite nuo jic- RufHes
rnų apšildomas, su visais vė
SPECIALISTU.
parduoda jūsų vaistininkas
svaigalu. Gi 3 vaikįnai paduo s y i l l U I . K o m i s i j a s u s i d e d a n t i į Ar Jus esate serpo 65c bonką arba 75c
SAVININKAS PARDUODA liausios mados įtaisymais, kai [VAIRUS K0NTRAKT0RIA1
tiesiog iš liboratorijos.
.
T i v
, •
i*! sjantys kurį liga suii policijos priežiūrai.
1S J o n o
LeneZlIlsklO,
NillOOĮardo sveikatą? Kad
Lotus ant 33-čio PI. arti Pau na $16,000, įmokėt $3,000 ki
P. AD. RICHTER 4 CO
sergate
ir
buvore
Berry & South 5th StS.
Dariružio, ir Povilo Masio. prie visokių gydy
lina St. Visi įtaisymai taipgi tus kaip renda.
Tel. Prospect 090*
Brooklyn,
N.
Y.
tojų
kurie
nedavė
' Pripažintas pakvaišėliu žmo jau nemažai surinko minė nie
salygatves apmokėtos. Kaina
jokių rezultatu,
CICERO
uvi yra kad jie visai
HEATING
gžudis Kussell Seott Šeštadie tam reikalui aukų. Beabejo, nežino Jūsų tikra
$750'cash $200 likusius leng
mūrinis bizniavas namas, sto
(Silurrpk)
ni paimtas pakvaišėliu krimi kad sesutt. bus jiem labai{ligąvais mokėjimais.
Garu
Ir
karšta vandeniu
i Ateikite
ras su pagyvenimų 2 pagyve
t r
i
,<•
.t
pas mus
r
v
kite m u
WM. J. McGAH
JOHN V. THOMPSON
nimai ant virsiaus, beismen
nalistu įstaigon, Chester, 111. dėkingos už taip uolu pasidar- ' ^f f'Z
T
Simpatiškas
Mandagus
-J
9347
So. WESTERN AVENUE
*• ^
I ^noti tikrą egzami
111 West Monroe Street
tas, garadiius, įmokėt $3,000,
na
-«
Geresnis Ir Pigesnis Už
Ibavima.
bei
- kuris
tik- mes turime greaukavusie
m s atsiligin*
s a v o m a iiems
l d o m i sir,
, j ligos,
del suras
šio tikslo
Tel.
Randolph
1322
SUGRĮŽO.
randasi
ant
1434
S.
49th
Court
__
riausias
Europosjusr
ir Amerikos jtaisas.
• ,„,.
''
ra
priežastį
Kitų Patarnavimas
Merginos nesnaudžia.
Mūsų X-Ray masina yra viena U
4 pagyvenimų po 4 kamba « • —
.
, , ,.
v
,
I galingiausių Siame mieste. Mes gaGERIAUSIS PASIŪLYMAS. rius, su visais įtaisymais, }- Tel. Republlc 45S7
Ponai Al. Panavai jau su .Alerginil A . P. r . S V . d r a u - Hma peržiūrėt jus be sunkumo.
Nuperka bizniava \otą 3310 mokėt $5,000.
grįžo iš (jrami Rapids, Mieli, gijelė prie kurios priklauso PILNĄ EGZAMINACIJA
So. Ashland Ave.
PAGRABŲ VEDĖJAI
2 pagyvenimų medinis na
GENERAL CONTRACTOR
IR PATARIMAS VI
Ten pas uošvę ir švogeriu s ii-! nemažai parapijos merginų, ir
A N P BLTLDER
mas,
po
5
kambarius,
įmokėt
WM. J. McGAH
Didysis Ofisas:
, 7020 S. Artesian Ave,
Chicago.
gokai pasivišėjo, ypatingai gi uoliai darbuojasi. Jos iš
SIŠKAI VELTUI.
$3,000, kitus kaip renda.
111
West
Monroe
Street
4605-07
S.
HERMITAGE
ir negeras gydymas y—•
pas p. Taukų, kur p. Panavai savo iždo paaukavo seserų Neprižiūrėtas
ra pavojingiau negu pati liga.
Tel.
Randolph
1322
AVENUE
PRIE VIENUOLYNO
.
Per 28 metus mes sėkmingai gydome
buvo kūmais.
koplyčios ištaisimui $20. Ver visokias
Chroniškas ligas - kraujo
S r e i T Y a r d s 60«a
£
Tel. Yards 1741 ir 4040
viduriu
nesmagumas.
Mokytoja Anne Kurant, iš ta, kad visos parapijoje mer keblumus,
•
5 kambarių naujas mūrinis o
Kupros skaudėjimą, rumatizmą, kru
SKYRIUS
Orand Rapids, Mich., turės ginos priklausytų prie mine- tinės skaudėjimus, odos ligas, g a h o s
bungalow, furnace apšildomas, o
4447 So. Fairfleld Avenue
apkvaitimą ir t. t.
Marlmo Ir budavojlmo namu
Tel. Lafayette 0727
vakaeijas Cliieagoj. P-lė An-jtos draugijos. Jų susirinkimai Mes turime naujausius serums
PARDAVIMUI
kaina
$7,300,
įmokėt
$2,000.
GENERALIS
P
"606"
ir "914" suteiktas
pacientui
*•
SKYRIUS
ne Kurant kartu su p. Pana buna kiekvieno mėnesio ka: be skausmo.
S
2
pagyvenimų
naujas
mūri
4004 West 14th Str., Cicero
Krautuve Grosernė,
vais-parvažiavo ir pas juos antrą pirmadieni. But gerai, THE PEOPLE'S HEALTH
nis namas 6-6 kambariai kar oi
Tel. Cicero 8094
INSTITUTE
štu vandeniu apšildomas, mū i
2935 West 39th Place
apsistojo laike vakaeijų. Čia kad tėvai savo dukrelės prira Dr. OILL
Specialistas
pas mane d u o s u *
rinis garadžius, įmokėt $3,500. S* |i e rAtsilankykite
a yatarlma.
J
ji bus iki mokyklų sezoną? šytu prie minėtos draugijos.
40 North Wells Street
Telefonas Canal 31(11
Chicago.
Randasi
ant
62
ir
Richmond
of
9S11
South
Halsted
Street
i
o
Kampas Washington
prasidės. Tuomet vėl griž mo
2
Chicago,
W.
BUTKUS UNDERTAKING
Va'andos:
Panedėliais,
Ketvergals
Street.
*|
Home
ir
Pėtnyčioms
nuo
9
iki
6
vai.
vak.
MORGKJIAT-- P A S K O L O S .
kytojauti
į Grand Rapids,
>S35«
Lowe
Avenue
_
Co., Inc.
Utarninkais. Seredoms ir ^ubatoms
4 flatų naujas mūrinis na
nuo 9 Iki "8 vai. vak. Nedaliomis ir
Mich.
P. B. Hadley, Llcensed
mas po 4 ir 5 kambarius, į- «»^iro^o^vro^^T*X8?5roTl'rBrycS
^šventėmis nuo 10 iki 1 vai. p. p.
BaJsamotojas
ANTRI MORGECIAI
Mokytoja Onute paeina iš
i mokėt $7,000. Randasf ant 62 rėlefonas Oanal OC10
Suteikiami
ant
710
W.
18
St.,
Chicago,
UI.
Iki
šiol
mes
amerikieeiai
6%
palūkanų. \.>
.
, .
tikros lietuvių inteligentiškos
Taipgi perkame Trečius
PLUMBING
Viskas kas reikalinga prie paečius
MoreičiusJ
jU*
Maplewood
Ave.
Niekas neali būti palyginama, kaip
neturėjome
žaidimų
knygos,
ir kontraktus.
šeimynos, tik jos pavardė,
grabų. Teisingos kainos. Geriau
Geriausias plomerls, darbą at
ištrynimas su geruoju, senuoju
INTERNATIONAL INVESTMENT,
Šie
visi
namai
gali
būti
mai
lieka
serai Ir RąiinHkal.
sias
patarnavimas.
Važiuojame
į
CORPORATION
Pain-E.\pelleriu
kaip ir kitų lietuvių, iškreip iš kurios būtume išmokę tin
tolimesnės vietas už ta-pačią kai
THOMAS HIGGINS
3804 South Kedzle Ave.,
nomi ant kitokių namų, farmų *31S So.
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio,
kamu
žaismių,
štai
dabar
ga
na.
Leiskite
mums
pagelbėti
jums
Oakley Ave.
Chicago
ta.
Lafayette 8738
tuojaus naudokit sį garsų naminį
nuliūdimo valandoje.
•
—
—
»
pagelbininką,
kad
išvengus
tolimesnių
lotų,
arba
biznių.
vome ją.' iš kitur. Joje yra 102
komplikacijų.
Rep.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad
Ofisas atdaras nuo 9 iš ry
įvairus žaidimai. Šie žaidimai
butų Inkaro vaizbaienklis ant pake
lio.
For BILIOUSNESS to iki 8 vakare, Nedėlioj nuo
FTAD7RICHTER & CO.
NORTH SIDE ŽINUTES. labai tinkami žaisti išvažiavi
Berry & South 5th Sts.
9 iš ryto iki 2 .po pietų.
"^Broolslyn, Nl Y.
VARTOKITE
muose, pknikuose ir Įvairiuo
Iiietuvls
Grabortus
I
BEECHA3I'S MliLS
palengvinimui Sukictėjinio
se pasilinksminimuose. Taigi
Piknikas.
2»14 W. 23rd Place
vidurių, Piktumo, Galvos
Malavojime, dekaraoįame,
Chicago, Ui.
Skaudėjimo ir Paliuos. vidurių
kalsimnojaroe ir popiernoVisn urmu vietiniai parapi- ] labai patartina kiekvienam
Išvalo Oūą
Patarnauja laido
NEKĄ CAIX)MEL
jame namus.
Padarome
Pirkite nuo vaistininko
tuvėse kuopiglausla!
jonys rengiasi prie 20 metu tokią naudinga knygą įsigyti.
25c ir 50c dėžė
darbą
greitai
ir
pigiai.
3352 SO. HALSTED
Reikale meldžiu at
jubiliejinio pikniko, kuris bus Kama tik
60c.
Užlaikome maliavų, popiesišaukti,
o
mano
darbu busite užga
m ir stiklu ir t t
16 d. rugpiueio - Augusto,
'DRAUGAS" PUB. CO.
nėdinti.
314d 8 0 HALSTED 8T.
ST.
CHICAGO
TeL Canal 1971
Jeffersou, 111. Vyrai suka u-j 2334 So. Oakley Avenue,
Prea. Ramancionli
j
2199
gus ir galvoja apie j vairų biz-I
Chicago, III.
TeL Boulevard 9641
ĮOhlcago, Dl Tel. Yards 7282 f

NAMAI-ŽEMĖ

CHICAGOJE

:! N A M A I - Ž E M Ė

G. P. SUROMSKIO

REAL ESTATE

C, P, SUROMSKIS CO,

BARGENAI

AR PAŽĮSTI "LAIVĄ?"

SPECIALI BARGENAI

NORĖDAMI

•r

S. L FABIONAS CO,
809 «. m St.. Chicago

.

"^SKAITEI?

*

l M. STULPINAS & CO

r

Rufjffes

u u , < u

Ar

n

E U0EIKIA I

JOHN G. MEZLAISKIS

A. KAI RIS I

CONTRAGTORISI

ŽAIDIMU KNYGA

M

S. D. LACHAVVICZ

t). P. SUROMSKIS & CO,

BEECHAM'S
PILLS

\

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO,

\

u

