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Kad tarp mus, katalikų, buto d*
daugiau vienybės, meilės Ir susipra
timo, Ir kad daugiau galėtumą nu»
dirbti naudingu darbu naudokime*
katalikiška spauda ir ja platinki
me.

"DrauSas" tebūnie kiekgi©nam lietuviui Katalikui Ame
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ILLINOIS MISUA VYKSTA
KENUON

Sako, Saugumo Paktui

CHICAGO, nigs. 5. — Ru
gsėjo 17 d. Kinijon išvyksta
du Tėvu Pranciškonu — ,RitROMA, nigs, 5. - šia satmeier ir Behrendt,
penkios
Š.
m.
liepos
31
d.
Panevė
vai t? Š vaitojo Tėvo audien, Šv. Pranciškaus ordeftio ligožio
miesto
valdybos
bute
viecijoj priimta grupė Amerikos, TANGIKR, rūgs. 8. -- R i - , Tarpe Centą ir Laraeha ri _
LONDONAS, rūgs. 8. — kalų ministerių konferencija. n i u p r i žiurėtojos seserys ir
inaldininlcu iš Kataliku Bažnv fu agentai čia gavo nuo Abd- f ai sulaužė
ispanų
kovos t o s muzikinirtku iniciatyva į- Santarvei valstybių ir Vokie
Kuomet ta konferencija bus d v j p a s a u l i n ė s n u r g o s $ g n a _
čios Platinimo Draugijos. Gru I
mrėdymą tuojaus frontą ir puolasi paimti Te- |vy^o muzikos ir visuomenės tijos
os ekspertai baigė čia savo sušaukta, nieko apie tai ne
pė Tsinanfu Vikariate, šiau
-K rimo pai
tuaną ir painfor- tuaną, kur randasi svarbi is- darbuotojų pasitarimas įstei-imiti
nitingą saugumo pakto rei-' žinoma. Taipat neaišku, ar riuose nuo Shantungo, užsipės priešakv buvo sakomos vvkti i Tet
konferencijon
dideliais &»™> Panevėžy muzikos moky'kale ir kas sau išvažinėjo, j santarvė ton
ims misionieriavinm.
Draugijos prezidentas kun. O' muoti Ispanijos diktatorių panų stovykla su
Brien.
. Primo de Rivera, kad rifai ' amunicijos ir karo medžiagos klos. Tuo tikslu išrinkta spe-j Vieni jų išvyko T. Sąjungos' priims be užsienių minist. dar
Abu Pranciškonai Tėvai yBe to, kun. O'Brien priim- linkę taikon ir norėtų prade ' sandeliais,
eialė su kooptavimo teise ko- suvažiaviman, kiti - namo.
daugiau vokiečių delegatu. ra Švenčiausios Širdies Pro
. A. _
.. misija iš muzikininkų V.'Pau
Oficialėse Londono sferose Vokietija labai norėtu, kad
tas privatinėn audiencijom Jis ti derybas,
T
vincijos to ordeno nariai. JieApginti Tetuaną
Ispanija laimko ir G. Ichilčiko ir visuo- reiškiama nuomonė, kad sau
pranešė Šventajam Tėvui aPrimo de Rivera bus pakkonterenenos butu atliekamos ,
.
. .v
iunčia kariuomene iš Ceuta.
,
menės
darbuotojo
kun.
Kargumo
paktas
turės
pavyki
pie Drauigijos padėtį ir jteikė j v i estą* pasiųsti savo repre. _ . , .
du nuo pirmiųjų Įšventinimo
Be to, apie L>,000 ispanų pa,. -1 , ,
. .
,
,
.bausko, kuriems pavesta įsdi- m e Ekspertai susitarė visais Ivgiomis teisėmis, kad santar , .
puošniai aptaisytą knygą, ku-. zentantą pulk. Orgaz pas . . ..
riose Chicagos ir apylinkes
rmktinos kariuomenes bus
, A .
,.
,.,
kunigus dienų darbavosi įvai*
rbti programą, statutą ir ru- reikalingais paktui pagrindais
rioje suimta visa devyniolikos. Ahd-cl-Krima. su ispanų—
bažnyčiose ir įstaigose.
pasiunta
iš
Ispanijos.
ves
valstybes
paliautų
dikta
pintis
visais
tos
mokyklos
įs-.ir
bus
šaukiama
užsienių
rei
metų Katalikų Bažnyčios Pla- franeuzų
taikos
sąlygomis,
Penkios seserys gyveno 6v.
vusios vokiečiams
savo salvFraneuzų maršalas Petain teigimo reikalais.
tinimo Draugijos istorija.
kurių jis dar nematęs.
.J
Jono ligoninėj Springfielde,
gas.
Kun. O'Brien Šventa ii TėAbd-el-Krim sutinka stoti ispanams pagelbon pasiuntė
NORI DAR DIDESNiC OR UI., l^ur yra j^i motiniški na
nemažai
lakūnu.
vą painformavo, k;ui Draugi- į derybas, jei sąlygos atatinPRIMICUA
LAIVIO
mai.
^
F
į-ancuzŲ
stovykloje
gauta
ja darbuojasi sudaryti vieno ;ka paskelbtoms laikraščiuose
Nursės yra: Miss Jvehras iš
žinių, kad rifai mobilizuoja
NAUMIESTIS, (Šakių apmiliono doVrių fondą netur- sąlygoms,
GRĄŽINO 12 DOLERIU j SWAJViPSOO'm\ Mass., ru- g t . Louis ir Miss Buehler iŠ
dagiau
kareivių.
Jis
nori
t
u
k
r
.
)
.
—
Rugpiučio
2
d.
buvo
s
tingn bernaičių mokinimui į j
[gi. 6. — Prezidentas Coolidge Indianapolis. Abi priguli JTre
rėti
apie
150,000
ginkluotų
ot^ikytog
pirmosios
mišios
8. kunigus, neturtingosios dvasi- ' PARYŽTUS,
rug
^įtikinęs, kad girtavimas ir 4 reiškia noro, kad vieton sunai ėiąjam Šv. Pranciškaus ordevvru.
kun. Justino Grigaičio, tarna- plv'šimai neapsimokąs ir pa-'kinto orlaivio Shenandoah tuofensyva
škijos ir seserų vienuolig pa- Franeuzų ispanu
]luj#
Francuzai
Morokoj
vo
prie
mišjų
draugai-kliėriprieš
rifus
Morokoj
jau
pra
šelpat ir naujų bažnyčių stavojią'ms užsiėmimas, nežino-, retų but padirbdintas kitas
Kitu du jaunu Pranciškonu
virš
2<H>.
(
HX)
kareivių.
dedama. Pirmiausia
norima
kai sudarydami asistą. Daly mas asmuo grąžino per paštą! dar didesnis orlaivis S. |Valstvmui.
kunigu išvyko Romon, kur la
paimti rifų sostinę Adjir.
vavo ir jo brolis pro f. kun. 12 dol. Yellow Cab Co. Laiš-jtybiu karo laivynui
nkys specialus misionologiBAGDADAS, rūgs. 8. - Iš A. Grigaitis. Pamokslą pasa
Spėjama, tuomi bus parblokš
NAUJAN ORDENAN PRI ta pakili sukilėliu dvasia ir Sirijo s apturima žinių, kad kė kum. St. Rauba. Specialiai ke jis p a ž i n i , jog būdamas į Ateinančią kongreso sesijų' j o s kursus Tarptautinėj Pragirtas jis su kitais draugais i Prezidentas paragins skirti a- • m .įškonu Šv. Antano KolegiIMTA 6 NARĖS
vadas Ab(M-Krim neteks pa sukilėliai drusai daugiau 1,- sudarytas choras iš vietinių in
nuo vieno šoferio atėmęs tuos I į t i n k a m ą sumą naujo oriai-'; 0 j Pramoks kiųiečią kalbo>
k
sitikėjimo.
i',<M) franeuzų kareivių nukovę
_/ | teligentįų p. Z. Skirgailos, g r a ! p m i | ? l l ^
[vio konstruiteijui. Kad Shena-'],. blLS s l l p a žindinti s u k i n i ^
v
k
SCRAN'TON, Pa., rugp..31. ] S Alhueema* u&ajos^ruo- į " * a P"l » artilerijos pa
žiai j)agie<iojn **VTeni Creandoah sunaikintas, tai negali papror«iais. Ateinančia yasarą
{suvėlinta). — [kurtas naujas > : i a t n a s į išsodinti sausžemiu ** nelaisvėn,
t o r " ir mišias. Jaunasis kun.
but didelio siurprizo, nes or- a b u ^ k s Kinijon — į Tsinanlietuvaičių ordenas — N«fcry-i skaitlingą ispanų kariuome-i Drusai šiandie grasina Da Justinas Grigaitis yra baigęs
laivininlo'stė randasi, taip ta-'r r . Vikariatą
PAŠAUTAS PLĖŠIKAS
žiuoto Jėzaus ir Sopulingosios n o
maskui.
1921 mi Valstybinę Rygiškių
riant, kūdikystėje.
Motinos Pavargėlės Seserys.
Jono gimnaziją ir Austrijos
Plėšikas mėgino apiplėšti
ELEKTROS SUPURTYTAS,
Šio ordeno įsteigėju yra Tė
PULK.
MITCHELL
BU
kunigų dv. seminariją.
NUŽUDĖ MERGAITC,
restoraną, 2756 W. Cnieago
MIRĖ
PHILADELPHIA,
Pa.
vas Alfonsas, Pasionistas.
SIĄS
TRAUKIAMAS
SUIMTAS.
ave. Tuo laiku pasisuko polic- rūgs. 8. — Streikuoją angleElmhurste tan ordenan pri
WilHam M. Cleveland, 19
TEISMAN
1'RIBaLAUDA.i Paneve- monas Malone. Jvilo dvikova kasiai Darbo dieną visur pra
^
imtas pirmosios 6 seserys.
m., advokato sunūs, kurs dir
MONTCLA1R, N. J., rūgs.
žio apskrities valdybai žemės su piktadariu. Pašautas polic- leido ramiai
Tuo tikslu įvyko iškilmingo
bo prie vienos elektros prave
WASHL\GTOX, rūgs. 8. - ukio ministerija Naujamiesčio monas pašovė plėšiką ir šis
8. — Suimtas Ilarrison Xoel,
sios pamaldos. Aukštąsias Mi- i 20 m., buvusia Harvardo stu- Po įvykusios su orlaiviu Sbe
ST. LOUIS, Mo., rūgs. 8, - dimo linijos, elektros spėkos
Valsčiuje pavedė Baltadvario i suimtas. Pasisako esąs Joseph
Brownstown, 111., palietė tor-' smarkiai supurtytas. Nuo to
šias celebravo Tėvas Alf6n- • ^ ^
advokato iš uandoah katastrofos, žinomas dvaro centrą G0 ha. su trobė- • Stein.
Xvrūūg9
nado. 3 asmenys žuvę ir ne- • jis į antrąją dieną mirė ligosas preziduojant • vietos vys- X e w Y o r k o s u n u < J i s p a K r o . 8 . Valstybių armijos
pulk. šiais senių ir vaikų priėmiau- j
mažai sužeista.
' ninėj.
kapui Hoban.
^ ( . m e t u m e r K a i t o A I a r v jja- "Mitehell paskelbė platų parei
dai steigti.
Naujojo seserį;, ordeno t » - | l y ir ^ a u t o m o b i l i l l i A v e ^ s į Al škimą. Už tą katastrofą jis
2 ASMENIU SUŽEISTA m*
slas — užsiimti neturtingųjų l n i e s t o < n u ž l u { ^
kaltina karo laivyno departaPOTVYNIS. — Rugpiučio
!
~
i
Ties
'Halsted
ir
14
gat.
pa
lietuvių vaikų mokinimu.
T e i s i n g a s Patarnavimas
J o nurodviiiu merovntės ]«r,mento administracijos nekom 6 d. apie pietus vanduo pakisibaidę arkliai su vežimu bėg
vonaM rasta.. Zmogžudis nes i petenciją, kriminalinį apsilei,'^ a u k š ž i a u 6 i a _ i r p a v a s a .
sr i
dami
sužeidė
du
asmeniu
Pi
«>
Proto.
jcMma
ir
tt.
Duoda
vėjo
jis
i
r
,
^
^
^
^
^
vandens ne
SVEIKUMO INSTITUTAS veik
Siųskite Savo Giminėms
licmonas Demski arklius sukaro departamentui.
c>
<
esti. Apie pavakarę vanduo ėt
gavo.
•
AVASHINGTON, rugsėjo 8. j Sakoma, už tai bus traukia- mė smgti ir už poros dieni;.
ST. LOFI^S, Mo., rūgs. 5.
t I
— Daugiau kai 500 mokytoju — Iš San Francisco į llono- !™ as militarinin tejsman. •
Pu
Nevėžis vėl įėjo į krantus. Nu
GAISRAS STOCKYAR
iš vietos pradinių ir aukštes- lulu andai skridę per Pači f iką
Tai tas pat pulk. Mitcbell,
O
ostolių padaryta daug. iKam
lir
DUOSE
v) i!
nijiijų mokykk] čia Sveikiumo penki lakūnai vis dar nesuran i ^ s nesenai buvo S. \ alstynunešė šieną, rugius, kitiems
11
Instiiute lankė dviejų dienų darni. Nors ieškomi, be spėja M | takunystės viršininku. Jis
apsėmė
visus[ laukus.
1
PER
Sekmadieni gaisras sunaiki
c
pamokas.
: ma, jie bus žuvę vandenyne. | tuomet akėjo abu departamen
o
~~
Ino Armour & Co. penkių auk-,
i tu ir iš to^ aukštos vietos paoo
GRYBAI. - š i e m e ^ m i š k u - j . t ų s e n ą c M e l i b u t ą s t o c k y a r
liuosuotas
ir
grąžintas
armi
(
ose visai nėra grybų. Nors p a | d l I 0 s e # Nuostoliai nedideli, nes
jom
skutiniu laiku ir palyjo, b e t j b l l t a s b u v 0 n e užimtas. Tečiau
Nes, "DRAUGAS" pigiau
grybai neauga. Seni Žmonės g a į s r i n i n k a m s buvo daug dar
siai siunčia ir geriausiai pa
NAUJAS
BRITANIJOS
GENEVA, r ū g s . o. — 1 . k>ąt jungos 6-as metinis susirin
sako, jei gryliai neauga — tai b o a p g į n t į pašalinius butus,
LAIVAS
tarnauja. "DRAUGAS" siun
kimas vakar formaliai atidarytas. Pirmininkavo Franci jos
geri metai.
premieras Painleve. J i s prisiminė nusiginklavimo protoko
Čia per didžiausią LIETU
TAS PAT VIRŠININKAS.
LONDONAS; rūgs. 5. —
lą. Pažymėjo, kad pirmiaus turi but padarytas saugumo pak
c
VOS VALSTYBES BAN
Anglija pasigamino naxiją mi
NAUJA
RIVALIZACIJA
tas, gi paskui T. Sąjungos taryba turi sušaukti nusiginkla
lžinišką karo laivą, varyki NeKĄ IR ŪKIO BANKĄ.
Chicago Darbo Federacija
vimo konferenciją.
s
a
v
o
v*
lson, kurs tomis dienornrs įleiBERLYNAS, rūgs. 5. — Li
prezidentu išnaujo išrin
"DRAUGAS" siunčia Pi
LONDONAS, rūgs. 8. - Anglijos darbo partijai n u s a - | s t a s vandenin. Atsiėjo 35 mi- gšiol savo filmomis (krutamai k o J o h n Fitzpatrick. Jau 20
nigus Litais ir Doleriais: Per
komas susiskaldymas, kuomet pastaraisiais laikais raudo- Honai dol.
'
šiais paveikslais) pasaulį u ž - , m e t a i k a i 0 i s Federacijai prelaidomis, Čekiais-Draftais ir
nieji gaivalai pradeda užimti vis stipresnes pozicijas parti
UI
kariavusios S. Valstybės. Te- zidentauja.
joje.
Praeitą/ penktadienį suėjo • nai daugiausia filmų produTelegrama.
Chicagos policijos seržantas
ROMA, rug. 8. - Praeitą sekmadienį Šventojo Tėvo au- 75 metai, kaip Chicagos gat-, kupjama ir pasaulio rinkos už
Russell, kurs andai nušovė sa
1
diencijon priimta 10,000 katalikų skautų iš įvairių pasaulio vių nušvietimui įvesti gazo ži. verstos amerikoniškomis f iivo
žmoną,
laikomas
fcalėjime,
būriai.
momis.
i
kraštų. Didžiumą skautų sudarė Italijos jaunimas.
i
Vokietija tad žada Ameri- nes jokią kaucija nepriimama.
STOCKHOLM, rūgs. 8. - Estijoj sušaudytas komunisTOKYO. nigs. 5. — Teiha- kai rivalizuoti. Nori taip praIr
tas Heimemann, kurs konspiravo prieš estų valdžią.
»
CHICAGO ir APYLINK.
ku anglių kasykloj, Korėjoj,, plėsti filmų industriją, kad
i
PARYŽIUS, rūgs. 8. - Mirė buvusis Franci jos premie
Telefonas: Roosevelt 7791
Įvyko eiispJiozija. 150 darbini- Į pakirsti Ameriką. Vokietija - Šiandie išdalies apsiniaukę
nkų žuvo.
ras Rene Viviani.
«
tuo atžvilgiu turi daug spėkųu ir Vėsiau.
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MOSULO KLAUSIMAS, y j

įį^sj-SS

Antradienis, B*£«. «, 192*

A S

riuose bus parodytos visos
pasaulio diocezijos ir kiek
kurioj yra lokalių centrų ir
kaip daug jie skaitlingi. Tų
nurodymų pristatys iš viso
pasaulio arkivyskupai ir vys
kupai. Iš to bus aiškiai pa
tirta, kur Lyga praplatinta ir
kur ji reikalinga didesnio pla
tinimo.
Šventasis Tėvas labai inte
resuojasi tuo kongresu ir jo
pavykimu. Kongreso delega
tai bus priimti audiencijon
rugsėjo 20. Jie bus paraginti
gryžę į savo šalis dar su di
desniu uolumu pasišvęsti Ly
gos platinimui.
Suv. Valstybėse Saldžiau
sios Širdies Lygos nacionaliu
direktorium yra kun. Karolis
J. Mullaly, Jėzuitas.

iš talentingiausiųjų artistų.
Vienas iš geriausių lietuvių
dramaturgų Chicagoje ir vi
sų lietuvių mylimas kaipo
linksmas švelnus, mandagus
žmogus. Nežiūrint į tai, kad
jo biznio reikalai atima labai
daug laiko, bet kur teatias
jo reikalauja jis eina tenai,
atranda laiko ir su visa savo
jautria siela atsiduoda.

mu. Nes Mosulo plotai yra
Kaip
tik
tomis
dienomis
f t f KoBtki
svarbus
Britanijai.
Tenai
AT n W f - ETATO* * • A OOP Y Genevoj atidarytas septintas r a n d a s i d i d e l § s i r turtingos
py^rraAa p^BLISHINO 00., Ino. iš eilės metinis T. Sąjungos
žibalo versmes. Visa nelaimė,
MS4 80. 0*klej Avt, OkkafO, Ui.
suvažiavimas, pirmiausia im, kad prie Mosulo kimba Tur
TtL RooMfttt 7793
iUd. Tel. Roosevelt I t l t
tąsi Mosulo klausimo. Tai del kija.
to, kad su ta provincija yra
Turkija pažymi, kad Mosu
tampriai surišti Britanijos in lo provincija yra turkiŠKa.
teresais.
Tuos plotus apgyvena kur
T. Sąjungai Mosulo klausi - dai ir turkai. Turkija Mosulą
Antano rolėje ~ pagarsėjęs
mas šiandie toli daugiau rupi, b u V Q o k u p a v u s i l i g i Moudros
dar Petrapily, kaipo garsus
Tomis dienomis S. Valsty negu kas kitas. Pernai Sa- p a i į a u b u . šioms įvykus, tnrvaidyla ir dalyvavęs pirma
bes palietė dvi dideles nelai junga suvažiavime pagamino kai ten padėjo ginklus. Tuo
me to veikalo pastatyme Pe
mės - tragedijos. Ramiajam saugumo r taikos protokolą. met ta proga pasinaudojo Bri
trapily, gerai žinomas Chiea
vandenyne, kur aplink Ha- Tuo protokolu norėta visur į- tanija. J i pasiuntė savo ka
giečiams -- Antanas Vizbaras.
waii salas, pragaišo karo lai Vesti ir palaikyti taiką. Fran- riuomenę ir okupavo Mosulo
Jis visados įdomavos teatru,
vynui prigulįs aeroplanas su 5 cija buvo viena pirmutinių žibalo laukus.
bet kadangi nebuvo atatinka
vyrais. Paskui įvykusi baisi valstybių, kuri tą protokolą
Britanija tvirtina • atvirkš
mos dirvos, rimtam darbui,
pasirašė.
I
ta
pati
Francija
r
katastrofa su Shenandoah or
čiai. J i sako, kad Mosulo gy
nors sekė teatro žygius bet
šiandie
Morokoj
veda
kruvi
laiviu.
ventojai didžiumoje yra ara
patsai nedalyvavo. Šiandiena
niausią
karą,
atlieka
baisias*
Aną dieną iš San Francisco
bai ir assirai - chalean. Tad
ir jis jau eilėse teatro pionie
į Hawaii salas skrido d a ae- 1 žmonių skerdynes.
Mosulo provincija priguli Ira
rių. Labai, labai malonu tai
roplanu. Tai buvo išmėgini
Kaip T. Sąjunga, taip jos kui (Mesopotamijai),
kur
girdėti.
#•
mas. Norėta, kad aeroplanu tas nelemtasis protokolas ne Britanija turi mandatą.
Bekampinės rolėje, pamaty
\>e sustojimo per Ramųjį (Pa- liečia tos rųšies karų. Franci- Del Mosulo perniai vos ne
sim J. Gulbinienę. Pasižymė
fcifiko) vandenyną praskristų j a Morokoj turi protektoratą. kilo karas.
Pagaliaus šis
Gerb. J. Vaičkus teatro se jusią savo naturališku vaidi
2,100 mailių. Kiekvienam ac Kitos didžiulės valst. kituo- klausimas pavestas išspręsti
zono atidarymui parinko la nimu, be jokios nereikalingos
roplane buvo po 5 vyrus.
met jai leido laikyti paver T. Sąjungai.
bai linksmą repertuarą, dv» afektacijos. J i rodosi gyvena
Vienas aeroplanų praskrido gime tos šalies gyventojus.
Suprantama, T. Sąjunga
apie 300 mailių ir, sugedus Kuomet gi gyventojai mėgina Mosulą pripažins Britanijai. komedijas: gerai žinomą lie scenoje ir tiek, kaip ji pati
Jnotorui, nusileido okeanari. iš to pavergimo pasiliuosuoli, Bet tas vargiai bus atlikta tuviams ' * Amerika pirtyje'' išsireiškė, ji tikrą nusirami
ir nežinomą
chieagiečiams nimą randa tiktai teatre.
Lakūnai išgelbėti. Kitas alii- jie žudomi.
greitai. Isprendimas butų pa 1
* Apdraustoj i žmona' \
Jos partnierius Bekampis Jco apie 1,800 mailių kelionės
vojingas
kadir
Francijai,
Po
h buvo jau arti savo tikslo.
t i u l i o karo nemažas
Bendra dramaturgų nuomo Širvys. Seniai pagarsėjęs kai
kuomet ši kovoja už savo re
sk
il
maž
taut
aves
Teciaus jam išsibaigė žibalas " * ' s
»J'l
» P
"
po geriausis komikas.
nė,
kad
"Amerika
pirtyje"
žimą
Sirijoj.
ir pragaišo okeane.
' l t a kitl > t a u t , J " • * • • P a t s
yra viena iš labiau nusiseku
Piršlio rolėje ~ Budrys.
Žiogas.
prezidentas
Wilsonas
skeliiė
Visa ta kelione buvo apsau
sių komedijų, tiktai žinoma Tas žmogus su pasiryžimu
visų
tautų
apsisprendimo
ogota nustatytais karo laivai*.
sunku yra ją gerai suvaidin studijuoja scenos meną ir au
balsį.
Bet
jis
visas
laikas
bu
Teciaus nepastebėta, kur tas
ti, nes čia yra -tikrai išlaiky ga ne dienomis bet valando
vo
priešingas
paliuosuoti
kad
Nelaimingas aeroplanas nu
ti lietuvių tipai. Todėl ir pa mis.
ir
lietuvių
tautą
iš
Rusijon
krito ir penkių vyrų likimas
rinktas sąstatas, tani vaidi Farse 'Apdraustoji žmona*
paslapties antvože užvožtas. vergijos. Pati Tautų Sąjun
nimui, vaidylų, labai rimtas. - Tendžiulytė . - teatro preŠį rugsėjo mėnesį 15—20 d.
Kuomet pragaišęs aeropla- ga po karo iškelta ant apsi
Faibčiko žydo rolėje pamany
jpas Ramiojo vandenyno mil sprendimo obalsio pagrindo Romoje įvyks Saldžiausios sime seniai laukiamą talen mierė;' Virkau - neseniai dar
atvykęs iš Lietuvos pasižymi
žiniškuose plotuose buvo ieS- Teciaus nei taikos protokolas. širdies Lygos kongresas, Ši
tingą ir kultūringą artistą J. savo aristokratiškais maneIromas, sausžemy Įvyko kita nei tas apsisprendimas nclle- L y g a m u s u i, n r i > i < < ^ m 0 m a
Briedį. Repeticijų įspūdžiai rais ir gražia sceniška išvaiz
fielaimė. Karo laivyno milži čia tų tautų ir šalių, kurias v a r d u « M a l d o s Apaštalystė''.
sako, kad gerbiamas J. Brie da. Ir patsai teatro vedėjasniškas styrinis orlaivis She nori kamuoti ir išnaudoti Kongresan sukviesti įvairiau
dis netiktai gali konkuruoti Vaičkus.
nandoah vėtros sulamdytas Francija arba Britanija.
sių pasaulio šalių nacionaliai su geriausiais žydų rolėms ar
jam skrindant per Ohio val
direktoriai. Jie reprezentuos tistais, bet galima iš jo net Ant. Tendžiulytės tame va
stiją eksperimentaliais tiks tomas sulūžo į tris dalis ir... 135 kalbas,
pasimokinti, tas, kuklus žmo kare uždėta sunki našta. Jai
lais. Žuvo parinktiniausi or- viskas tragingai baigėsi.
kadangi Lyga skaitosi u- gus ir labai branginantis te priseis vaidinti net dvi rolės.
laivio įguolos nariai.
Kas gi pasirodo? Tai tas, niversalė (visatiną) bažnyti- atrą keletą metų buvo pasi Sulig savo budo vieną o kitą
- Orlaivis Shenandoah buvo kad žmogus gamto s gaivalų nė organizacija, tai kongrese
traukęs iš scenos, bet dabar priešingai. Bet jos technika
milžiniškas. Buvo 683 pėdų negali pavergti ir vargiai bus vartojama vien lotynų
matydamas, kad einama prie pergali scenoj viską.
Ilgas, turėjo 5 motorus, kiek kuomet nors galės.
kalba. Ta kalba bus paga
nuolatinio teatro, kad teat
vienas 300 arklių spėkos. Or
minti
ir
įvairiausi
raštai
ir
Taip tragingai žuvusio She
ras statomas į tikras vėžias, Lauksime su nekantrumu
laivis buvo padirbdintas Ame
-.j
. .,_,
tos meno šventės, to įubiliejinandoah'o komendanto Lans- dokumentai.
rikoje ir S. Valstybių karo
Saldžiausios
Širdies
Lyga
sutiko nesigailėdamas savo i .
.,. .
.
downe žmona už tą nelaimę
Jaivynas juo džiaugėsi ir di*
l:mo
i n k vaidinimo,
., lietuvių teatre.
,. ! Visuo
,.
jau praskaltina karo laivyno sekreto-1 v i s a m P 8 * ^ s k a i t o v i r f 3 0 darbą
° d v i d e S i ™ t s nes
F^nki.metai
Užiavosi. Jis buvo pripažintas
varyti kultūros' kaip buvo išgautas iš rusų
riii Wilbur. Jinai sako, k a d ; m i l i o n u n a r i l ^ T u r i 8 6 ' 8 8 5 l o ' sveikatos,
menė
pasakys
jam už tai ačių.
vienas stipriausių, kurio jokio
k a h u s centrus
i ž k u r i u 10
! orlaivis ton nepapraston k e - l
>
>"
Sunkiausėje to vakaro ro valdžios leidimas pastatyti
Vėtra negalėjo įveikti.
lionėn ir neatatinkamuoju l a i - ! 9 3 8 > T a S - ™ s t y b ė s e .
lėje siuvėjo Vinco, pasirodys pirmą viešą spektaklį "AmeBet įvyko priešingai. She- ku išsiųstas politiniais tiksTai pirmas bus šios orga-jj. J. Zolpis. Apie jį nėra ko rika pirtyje". Ta s vaidinimas
nandoah 5,000 pėdų aukštu- !! lais. Bet sekretorius tai už-j nizacijos kongresas. Kongre-ldaug visuomenei aiškinti, už i vyks rugsėjo mėn. 13 d.
moję vėtros kai plunksna mė-igina.
^ | J / ĮSe bus išstatyti žemlapiai, ku-[ tenka to, kad jis yra vienas liuli House.
f«.00
9&00

NELAIMĖS S. VALSTY
BĖMS.

VAIČKAUS DRAMOS
TEATRAS.

Atsakymas-

Klausimas-.

•* Rūkytojo
Helmar
cignretų
Rūkytojo
paprastų eigaretų

Ką Turkiškas taba
kas suteikia man, o
ko kiti ne?

GRYNAS
Turkiš
kas tabakas suteikia
lengvumą, švelnumą,
kvapą,
parankumą
i, ir džiaugsmą. Pa
prasti cigaretai su
teikia tiktai daugu
mą.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES
LYGOS KONGRESAS.

KURIUOJE MOKYKLOJE ,, Bernaičiams ^aukštesnėsės
lietuviškos mokyklos dar kol
VAIKUS MOKYTI?
kas neturime Amerikoje. Ber
naičių lietuvių kolegija dar
Lietuviams katalikams tik tik organizuojama Tėvų Ma
tai į lietuvių katalikiškąją rijonų bernaičių kolegijos rė
mokyklą naudinga leisti savo mėjų. Reikia tikėtis, kad vi
vaikus mokytis. Tokias tiktai metų ir ši spraga bus užtai
mokyklas susipratę lietuviai syta!
katalikai patys įsikuria ir už
Pasitaiko, kaip kada nu
laiko prie bažnyčių parapijo
girsti, kad gundoma lietu
se. Lfietuvių gi parapijinę pra
vius katalikus leisti vaikus \
dinę mokyklą baigusios mer
svetimtaučių mokyklas, nu
gaitės turi Chicagoje šv. Ka
pasakojant, buk jas baigus jų
zimiero seserų užlaikomą avaikai turės jau užtikrintą
kademijos, kurion susipratudarbą Amerikoje ir duoną;
sieji Amerikos lietuviai siun
bet tai ne tiesa: mokyklos tei
č i a s a v o d ukrele s net iš tolykia tiktai mokslo, 6 ne duonos
ChicagiemeS niųjų kolonijų.
bei darbo. Žinoma, kas gerai
čiams gi lengva pasinaudoti
'mokosi, gražiai užsilaiko, įmergaičių akademija, nes jon
nuvažiuoti užtenka 7c.
(Tą,sa 3-elą.me pus!.)
1

geruomenės (aristokratijos) buvime, bet atlikti visuomenėje visų inteligentiškųjų
gas, t. y. sąmoningas, tikslingas ir nenutristokratijos t. y. geiucmenės blogame profesijų darbą, sukurti sykiu su tuo ilstamai patvarus.
Inteligentija principe privalo būti
supratime ir parėmirrc veiksniais, kurie aukštesne intelektualinę, arba dvasinę
peduoda moralinių teisių prie fakrinos kultūrą ir pagal tai vadovauti liaudžiai neluominė ir^neklasinė rinktinių, arba ge
vadovybės. Čitoje sudeaii-vg-j ir painioje ir visai taulai. Inteligento pašaukimas riausių žmonių grupė, kuri, del savo
(Tąsa)
Norint būti tikru inteligentu, kuris pri V'cblemoje neradu.Vo «!ar savo galutinio uždeda sunkias pareigas, nes plačiosios aukšto intelektualinio ir moralinio vertin
valo vadovauti plačiosioms masėms, rei- j raktinio išsprendimo viena jai yra ne- demokratinės pažangos reikalas verčia iš gumo, turi vadovauti visuomenės gyve
kia pasižymėti intelektualiu išsilavinimu, ' - u e J ° l i n a > k a - ; •*•> tMrM mums noabej- J- vieno s pusės auklėti bei lavinti liaudį o nimui bei veikimui.
tinos reikšmės šiuą momentu; y fa būtent iš antros pusės ugdyti rinktinių žmonių
Pagal šitą pašaukimą turi pasiruoš
arba protine orientacija, kuri reikia lai
aišku, kad sintetinis, gerai suprastų de kadrus, nes be šių pirmas uždavinys tik ti, būti tikrais lietuviais katalikais intekyti pagrindine žyme žmogaus iškilusio
•
mokratizmo ir aristokratizmo suderini rai neįvykdomas. Demokratinės pažangos
iš mažiau išauklėtos bei išlavintos pla
ligentais, kurie, kaip rinktiniai žmonės,
mas praktiniame visuomenes gyvenime paslaptis ir gludi tame, kad šita pažančiosios masės. O plačiosios masės reika
del savo išsiauklėjimo, išsilavinimo ir sunegalėj įvykti be atatinkamo liaudies ir ga reikalauja nuo geriausių naktinių ffcjgebėjimo praktiškai veikti, galėtų vado
lingos lemto vadovavimo;" taigi masių
šviesuomenės santykiavime • Inteligenti žmonių kilti iš masė s ir paskui sykiu su "vauti lietuvių tautai tautinėje kultūri
yadovais tegali būti geriausieji rinktiniai
ja nesudaro atskiro luom./, užsidariusio savimi kelti šitą masę aukštyn. Tik tok- nėje kūryboje, religiniame susipratime,
įmonės. Šiandie kalbama apie demokra
paveldėtų įpročių įtakoje, todei ji nega- sai liaudies ir šviesuomenės santykiavi pasaulėžiūros išsidirbime ir visuomeni
tizmo krizį, bet tie apie jį daugiausia
'; ^uli dalinio tipo aristokratija; ji nėra mas, atremtas iš vienos pusės i tikrąjį niame tvarkymesi.
kalba, kurie nenusimano, kad čia yra dė
<aip pat socialinė visuomenės klase ir tuo šviesuomenės vertingumą ir iš antros pu
Kaip lietuviai, ateitininkai turi įsi
tas ne demokratizmo principas bet fakpačiu nėra kapitalistų klasė; ji nesudaro sės į laisvą liaudies pasitikėjimą#*avo va gyti tautinio supratimo ir ruoštis prie
tinos demokratinių masių vadovybės ne
-»ienos'partijos ir todei nėra diktatoriško dais inteligentais, tarp kita ko yra vil katalikai, at-kai privalo įsigyti tikro re
tobulumas.
t : po aristokratija. Tikrai inteligentas tu- tingas pagrindas demokratinei valdžiai ligingumo ir pasiruošti, prie platinimo re
Visa nelaimė dažniausiai pareina 1 i pasižymėti bent gabumai;*, išauklėji
liginio katalikiškojo susipratimo lietuvių
nuo to, kad demokratiniu masių vado mu, išlavinimu, kuriamąja iniciatyva ir sudaryti. Kadangi tai atlikti yra neleng
visuomenėj; kaip inteligentai protininkai,
vybė yra pagrįsta faktinuoj;: vadų geru sugebėjimu praktikuoti bont vieną inte vas uždavinys, tai lietuvių katalikų inte
ligentų pasiruošimas prie sudėtino - tau at-kai turi įsigyti mokslingumo ir pasi
mu, bet veiksliais nesutinkančiais su ge ligentiškąją profesiją.
tinio, religinio, ir šiaip jau visuomeninio ruošti palaikyti lietuvių visuomenėje ti
rąja vadovybė.
Tuo pačiu inteligentija yra pašaukta j vadovavimo turi būti ypatingai rupestin- krą mokslingą pasaulėžiūrą ir,»kaip inPasirodo, kad tikra nelaime yra ne

LIETUVOS ATEITININKŲ JUBILIE
JINIS KONGRESAS.

m

" "

'
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teligentai veikėjai, at-kai turi pasiruošti veikti visuomeėje, arba dirbti visuo
menės darbą, neišskiriant ir jo ir valdymo pareigų.
-:' {#''{f^gĮ
Ateitininkai, kaip busimieji lietuviai
inteligentai, turi būti patriotai sugebą
giliai imti patriotizmo pareigas ir vengti
siauro nacionalizmo, taip kenksmingo ge
rai suprastiems tautybės reikalams. Būti
geru inteligentu patriotu nelengva. Yra
neabejotina, kad kiekviena tautinė" indi
vidualybe yra palinkusi į tautinį ezoizmą,
vadinamą šovinizmu, panašiai, kaip kiek
viena žmogiškoji individualybė yra pa
linkusi iš prigimties į paprastą egoizmą.
Ir kaip kiekvienai žmogiškai asmenybei
yra dorinės prievolės pergalėti savo pa
linkimą į egoizmą, taip kiekvienai tautai
yra patriotinės prievolės pergalėti savo
palinkimą į nacionalistinį šovinizmą. Ir
kaip didi tegali būti asmenybė išėjusi ii
šiaurio egoistinių interesu, rato, .taip di
di tegali būti viena tauta, pergalėjusi
savo ekskliuzivizmą ir iškilusi į visuoiniosios Žmogaus dvasios padanges. V
(Bus daugiau)
A~

Antradienis, Rngs. 8, 1925

D R A U G A S

LIETUVIAI AMERIKOJE
talikų darbininkų judėjimą
ir atgįjančią Lowellio lietu
vių koloniją.
Juodašimčių
NEŽIŪRINT PRIEŠININKŲ darbas palietė ir pikniko ren
KLIŪČIŲ PIKNIKAS
gėjus ir L»owellio D. L. K. Vy
GERAI PAVYKO.
tauto Kliubą, kurs įsteigė
j sau puikų sodą vasaros pra
Nuo senai apsčiai garsin mogoms.
tasis. Darbininkų
Sųjungo*
Kaip paprastai subatomis,
Naujos Anglijos
apskričio
tai ir pereitų, subatų rugpj.
piknikas įvyko pereitų auba29 d. buvo surengti šokiai
tų ir pereitų nedėlių^I). L. K. jaunimui. Kadangi buvo ge
Vytauto Klubo sode, Lowell, rai išgarsyta ir kadangi jau
Mass.
šitas sodas pusėtinai pagarsė
Pasirodo, kad tam tikros jo, tai jaunimo priužė dau
rųšies žmonėms užėjo pavy* gybė. Ateina laikas, muzika
pradėti
groti
kada
das ir noras huliganiškai pul- turi
ti įsisiūbuojanti lietuvių ka- muzikantų nėra. Laukia va
landą — vis nėra. Laukia ir
ilgiau — kaip nėr, taip nėr.
ADVOKATAI:
Paskui tapo pastebėtas nuoša
liai darže muzikantų vadas.
Jis ir jo muzikantai be ins
trumentų. Taip tai skaitlin
(John Bagdzlunas Bordon)
LULTLVIS ADVOKATAS
ga, didžiulė minia turėjo skir
t t W. Washington SL, R. 1310
stytis. Lr išeina rengėjams
Telephone Dearbora 89i«
Vakarais: 2151 West 22 St. nuostoliai, o jaunimui apsi
Telephone Roosevelt 0080
vylimas.
Varną Telefonas Repablic 9000

L0W£LL, M A S S T

JOHN B, BORDEN

L

/ *

A. A. O L I S
ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001
Tel. Randolph 10S4 VaL nuo 0-8
VAKARAIS:
8841 K Halsted St. Tel. Yards 0088
t tai t T. v. apart PanedėUo lr
Fetnyčios
• •

s

•

•

i .
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Y. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
29 South La Salle Street
Kambarls 580
Telefonas Central 8880
Telefonas Yards 4881

Vakarais 3223 S. Halsted St.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
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pu&iiuue

n ė r a
a t s i t i k
^eleSaLfbanll ^ T ^
C
V^ū^ių
"SP0f J
Valandos: 9 ryto lkl 9 vakaro. 8eredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. Iki I sų.
• . Veda visokias byla* visuose
Tai matote, kad tam tikros
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Doku
rųšies žmonės uoliai pasidarmentus, perkant arba parduo
dant Lotu* Namus, Farmaa ir b a v o .
B e abejones
išanksto
Bianlue. Skolina Pinigus ant pir
turėjo viską apgalvoti, suplemo morgičiaua lengvomJa talygo-

•»• —^s—saw—
~X

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
ltt

Nortfc State

Street

AR ŽINAI KAD
Ministerų Kabinetas paskyrė
20,000 Litų Vidiaus minis ce
riui organizavimui publikos
darbų. Ar žinai kad veikli vy
rai ruko Helmarus užtat kad
švelnumas ir kvepėjimas 100
% gryno Turkiško tabako
(Tąsa iš 2 pusi.)
gyja savo tarpe pasitikėjimo, nuramina jų nervus.
tai tam greičiaus tenka, jų
mokytojams ir. pažįstamiems forBIUOUSNESS
patariant, mokslą bile kur
VARTOKltE
BEECHAM'S
KTLLS
užbaigus gauti greičiaus ir
palehgvJnimui
Sukletėjimo
vidurių,
Piktumo,
Galvos
pelningesnio
darbo. Užtat
Skaudėjimo Ir Paltuos, vidurių
Išvalo Od$
patariame tėvams rūpintis,
NfcJU CALOMKI
Pirkite nuo vaistininko
25c lr 60c dėžė
kad vaikai butų darbštus, uo
liai lankytų katalikų lietuvių
mokyklas, tai patys greit įsi
tikins, kad ir lietuvišką mo
kyklą vaikas bei mergaitė
baigus greit ir pelningą dar DR. H U M P H R E Y 5 '
bą gaus.
•

B»U v i s a

gmvui

1801 8o. Aahland Ave.
' - r - f - 18 gatvės
Telefonas Canal 0523
Ant trečio augšto viri Platte ap •
tiekos, kambariai: 1*. I I . 1€ lr IT
Valandos: nuo f ryto lkl 9 vak.
Ned. Nuo 9 A M iki 1.1:10 A M

^ASITARlCirfi SU
SPECIALISTU.

ATEITININKŲ ATSTOVŲ
MARŠRUTAS.

Ar Jus esate Ker
pantys kurį liga su
ardo sveikatą? Kad
sergate ir buvote
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė
kun.
nle jokių rezultatų,
avi yra kad jie visai
9 d.nežino
jūsų
tikra

Pittsburgli, Pa., pas
Vaišnorų, seredoje, Rūgs.
•

Bridgeville, Pa. subatojt,
nuoti ir atsakančius žmones Rūgs. 12 d., tuojaus po Miš
prie darbo pastatyti.
parų.
Visi "pažangieji" laikraš Braddock,v Pa., nedėlioję,
čiai dabar privalo savo did- 13 d., tuojaus po pamaldų.
vyrius pagirti, pasidžiaugti Į Homestead, Pa., Rūgs, 13
iš jų nusisekusių darbų "pro-'d., vakare.

UflBft

Ateikite pas m u s
lr pavelykite mums
duoti tikrą egzami
na, kuris suras tik
rą priežastį
jusu
ligos, del fiio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos įtaisas.
Mūsų X-Ray mašina yra viena 18
galingiausių šiame mieste. Mes ga
lima peržiūrėt jus be sunkumo.

PILNĄ EGZAMINACIJA
IR PATARIMAS VI
SIŠKAI VELTUI.

Telef. Stato 8225
Vakarais lr nedėlios rytą:
Phone:
Boulevard 4552

3335 S*. Halsted St.
Telefonas

Yards 0141

A.

Bylos Tįsiose teismuose — A b 
straktai. — Ingaliojlmal — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

J. P. WAITCHES

MOTERŲ
nakties.

M I E S T O

O F I S A S

127 N. Dearbora St.
Kambarys 1429
Telefonas

Dearborn 0080

SPECIALISTAS
egsamlnavojlme abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi Tedą
visokius
sudus.
-* * &jt

«-

A. L. T H O M A S
* LIETUVIS ADVOKATAS
12037 Normai Avenue
Telefonas Pullman 7097
Bylos Visose teismuos* —
Abstrakai,

galį

SKYRIUS

būti

savaitę

laiko

arba

atdaras Utaruinkais

taip

ilgai

nuo 8 iki 12

kiek

vai.

1657 WEST 45TH STREET
Kampas Seuth Paulina Street

Roseland, m .

10717 Indiana Ava.

F. C Z E S N A H O T E L

Iš toliau atvažiavę
reikalinga.

ADVOKATAS
Tel. Pullman SS77

Atdara
Diena ir Naktf

TURKIŠKOS, SULFURTNfcS VANOS I R ELEKTRINIS GYDYMAS
, DABAR NAUJAI Iš RADOME mineralines, sierines vanas, k u 
rios yra geros nuo visokių ligų: rumatizmo, cirkulacljos, kraujo ir tt.
MASAŽINI8 BRAUKYMAS, elektriniu ir švedišku būdu. Su
mūsų pilnu setu instrumentų m e s galime suteikti 25 skirtingus
treatmenuts.
NAMAS naujai ištaisytas ir padidinta. Yra vietos del 150 ypatų".
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Dr. dan J. Smetana

(

^+^m* ^

CHAS. K. VUOSAITTS

Didžiansea Ir geriauses sinvejea
ant West Sides.
Turiu dideli pasirinkiiDa pavasarinių
materijų del vyru ir moterų.
NAUJAUSOS MASOS SIUTU
Visokiu myiu
Z Padarau ant užsakinio greitai ir gerai.
g
Kainos visiems prieinamos.
g Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipgi
Valome, dažome ir atnaujiname senu,
0HAB. K. VTTOSAITIS
Lietuviu Kraučius
2S37 80. Leavitt St.
Cnicago, HL.
rw
Tel. Roosevelt 8982

Neprižiūrėtas Ir negeras gydymas yra pavojingiau negu pati Ilga.
Per 28 metus mes sėkmingai gydome
visokias Chroniškas ligas - kraujo
keblumus,
vidurių
nesmagumus.
Kupros skaudėjimą, rumatizmą, kru
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos
apkvaitimą ir t. t.
Mes turime naujausius
serunis
"60ė" lr ««»14" suteiktas
pacientui
be skausmo.

THE PEOPLE'S HEALTH
INSTITUTE
Dr. GILL
Specialistas
40 Sarth Wells Street
Kampas Washington

Valandos: Panedėliais,
Ketveriais
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedaliomis ir r
Utarninkais, Beredoms ir <3ubatom3
ir Pėtnyčioms nuo 9 iki 6 vai. vak.
Šventėmis nuo 10 iki 1 vaL p. p.

į«"«"«"i««jl!l!aB8!ffl^n,,"n,i

g | AUDITORIUM CAFE iI
CHOP SUEY
Ę
g
AJĮD

e
o
tP

Gera Vleto Pavalgyti
Lietuviškų
ir
Amerikoniškų"
" valgių kur gražiu lr
švarlui
.Speciali lietuviški pietus papras
Stoma kainomis nuo 11: t* ryto
§ l k i 2:00 po piet.

g

P. A. PALLULIS
'o
o

§

D A K T A R A I :

Savininkas

i 3200-02 So. Halsted Street |
TeJ. Bomlevard oT«S

§

f Dr.SABrenza
Telefonas Boulevard 1989

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

Ofisą

po numeriu

4«08 SO. ASHIiAJTD ATEįTOU
Ctolcago, m .
VaL: 9 ryto lkl U pigi: i p«
plet Iki t po plet, « : ! • vak. lkl
:»:•# vak.

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS

i

kyseT
Ar yra balta dėme ant lokuT

bato s į nedėlia skiepo d u r y s j t a i p d i d ž i a i I l l i n i a i ^ ^lė sa
besančios išlaužtos ir daiktų j v o galybę
galybę.
pavogta ir sugadyta už keletu T f t i g i
norg
prie8imnkai
desėtkų dolerių.
kiaulystę darė, kad pakenkus
Trečia kiaulystė buvo pa
piknikui ir nors jie tuomi ge
daryta tų pat naktį. Netoli
rokai pakenkė, bet apskritai
daržo kelias besąs akmenais
imant ši pramoga nuMsekė.
užverstas.
("Darb.").
Per ištisą vasarų nei kartų

M 1 1

$ —

Pittsburgh, N. Side pas
kun. Sinkevičių,
nedėlioję
Rūgs. 20 d.
Pittsburgh, £f. Side pas kun.
Kazėną, nedėlioję Rūgs. 20 d,
vakare.

Nors pirmą pikniko ddeną
muzikantams
nepasirodžius
nenusisekė, už tai antra die
na visais iv i i usniai s šauniai
nusisekė. Dieno buvo graži
ir iš visų aplinkinių kolonijų
svietelio privažiavo bnsais,
automobiliais, geležinkeliais,
strytkariais ir gal dar kito
Girdėjas.
kiais budais. Daugelis žmo ' !
>"
nių buvo pirmu kartu atvy
kę j puikų Lowellio D. L. K. į rtemkite tuos profesiona
Vytauto Kliubo sodą. Lan lus, biznierius kurie garsi*
naši "Draugo" dienrašty!
džiojo po miškelį, po krūmus,
vaikštinėjo apie ežerėlį ir
Akiniu pritaikymo
smagioj vietoj leido laiką.
25 metų prityrimo
Vakarop prasidėjo progra- ]
Apie muzikantų dalykų ki mas, kurį išpildė žynuauskotoj vietoj paaiškina Lowellio sios Naujosios Anglijos inuvargonininkas
R. Ainoris, zikales jėgos. Dainavo šios
panelės solistes: J . Narinkai-,
kurs juos kvietė.
te, M. Arlauskaite, M. Gry-į
Antra kiaulystė rengėjams baite, M. Kašėtaite, J . Kri- ;
SIMPTOMAI PARKI1M1A
daryta pavidale įsilaužimo ir viutė. Be jų dar dainavo A. j
AKIŲ LIGAJi
vagystės. Sode yra moderniš Kazlauskas ir vietinis para
Ar Jums skauda gal ra T
kai įtaisytas bufetini s namas pijinis choras, varg. R. Aino
Ar jutų aky* asnrOjaT
yra uidegrtoeT
su skiepu. Į tų skiepų išank- rio vedamas. Choras progra-I Ar
Dealna ar nieftlT
Ar skaitant akys greit paTargsto sugabenama visi reikalin- mo pradžioj nebuvo susitvar
stat
gi dalykai. Nors skiepo du kęs ir iš to buvo pasidarys
Ar kvaišta galraf
Ar matote kaip U plukanfilus
rys tvirtos, užraktai drūti, ir susitrukdymas, bet programą
talkus
Ar atmintis po trnputj malėja f
šiaip jau bomai vargu gale baigiant choras ant estrados
Ar akys opios fvlėsalf
tų įsilaužti. Bet naktį iš s u - j p a s į o d ė s u v i s a p j j j ^ i r
Ar Jaučiate kaip lr smiltis a-

Ofisas Dklmfes t y J

greso" li^ik.
Šis bedievių pasidarbavi
mas be abejones padarė ne
mažai nuostolių ir daug ne
malonumo. Teeiau nei išto
lo nenupulde dvasios toliau
darbuotis.
Ks>-gi bedieviai laimėjo to
kiais huliganiškais, sabotažiškais ir net krimanališkais
darbais! Visiems, padoriems
žmonėms aiškiau parodė, savo
chamišką veidą ir dorišką išgverimą.

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligą
Vai.: ryto nuo II—1? nuo t—4
po pietų: nuo 7 - - 8 : * t
vakare
Nedėliomis: 1» lkl i*.
Telefonas MJdway f88f

Dr Marya
Dowiat-Sass

%

Tel. Canal 0257 Res. Prospcct 6639

! DR. P, Z. ZALATORIS

1707 West 4 7 A WL
faiaudos nuo I Iki 1S ulMif, fiM
• iki 8 v a i vak. WgilMlnMli M M
8 fkl 2 vai. Mi pMt«.

Gydytojas I r Chirurgas
1821 South Halsted St.
Rezidencija 6600 S- Artesian Ave.
Valandos: 11 ryte iki 3 po pietų;
6 iki 8:30 vakare.

BEECHAM'S
PILLS

<s*

Dr. A.J. KARALIUS
Ce*.

Lietuvla Gydytojai
S303 South Morgan 8 t m t

DR. SERNER, 0. D.

*t mm mm**

Lietutis

Aklų

Boulevard 2 1 t §

Ckioago, DL

Spedaluitaa

£

f^

)r. Maurice Kahi
Turėk Svarias. Sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjfcną,
Jei turi aklų uždegimą. Jeigu akys
auvarge. silpnos, skundžios arba
ašaroja. Patarlgual Djkal.

Akiniai $5 ir augščian
Valandos nuo 1 lkl t vakarą.
Nedėliomis nuo l t lkl 1
-U

S333 South Halsted Street

" •'

S. D. LACHAVVICZ
Lietuvis

—i

VYRAI GYDYKITĖS
Gydimas

$50

$10

Iki pranešimui gyuysu vyrus u i
numažintą kainą $10.00. fiis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgi at
eikite šiandien atidėliojimas yra
pavojingas.
_
Ar sergate?
Ar norite iš
sigydyti? At
eikite pas ina
ne del pilno
Fiziškos ir La
batorijos per
žiūrėjimo. Su
žinokite
jūsų
tikrą
stovi.
Negalšyklte
laika pas ki
tus gydytojus.
A* vartoju XRay ir MicDr.
roskopą
del
Ar
sergatoT !egzaminacljų
W. R. Reglster ^urle suranda
m* *r rk« i~*— 'tikra priežasty
109 N. Dearborn Į , ^ 1^tLBO %į
St. 12-to aukštis metų
pasekMano

rerilufS

m a n . iSgydyt. Ir S S U ^ T S !
patenkinti
pa- singas lr ga
ciei^tąl.
bus gydimas.

606

914

TIKROS ir PAGEHINVDS
Sutelktos del kraujo pagerinimo
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientiflškam
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karverauples, antitoksinus, bakterinus,
ir kitus greitai gydančius vaistus
kurie gydo neatkratomas ligas į
trumpą laiką. Ateikite Šiandien
del patarimo kuris bus suteiktas
veltui. Valandos 9 ryto Iki 6:30
v. v. Utarninkais, Seredomis lr Su
batos vak. Iki 8 v. v, Nedėliomis
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p.

DR. W. R. REGISTER
109 N. DEARBORN ST.
Paimkite elevaitorį iki 12
aukščio
Cnicngo, UI.

+

KRAUJO EGZAMINOS

$1-00 ^ ! $1,00
Klinikas Veltai
TIK BEL VYBŲ
Gydytojui

"606"

E

Nereikia

i | l

. i

* I g

Mokėt

S "914"

Pacientai tik moka maža dalį už
vaistus. Mes išgydonu? visokias
ligas Kraujo, Odos, Kepenų ir
lukštų.

National Health Clinic
1657 West Madison Street
Kampas Paulina St.
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare
Nedėlioj 10 iki 1

?

*r

•

m m

!5^

Tel. Boulevard 3688

'

Dr. J . P. Poška
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS

3133 So. Halsted St.
•

Valandos: 9—ia iš pyto
Vakarais nuo 7 lkl t

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Aklų Specialistas.
Palengvins aklų Įtempimą, kas
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuoturno, skaudančius ir uždegusius
karščius aidų, kreivių akių, kata
ro, nemiego, lr taip toliaus, be
vaistų arba skausmo. N e pervirsina nei aklų medikalla mokslaa
Visuose
atsitikimuose
daromas
egaaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe
mušk ulinių akių. Akiniai padaryti, kurte pri
taikomi sunkiausiuose atsitlklmuo
se. Nauji stiklai Įdedami { rėmus,
jei reikalaujama. Stiklai {dėti nuo
numerio IŠ recepto duoto visiems
ligoniams, lr rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclale atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų
ligų, kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų aklų
Įtempimo, kuomet geras prirlnklmas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti lr toli
matantiems pagelbėta. Specialė atyda atkreipta J mokyklos valkus.
VaiaBdos: nuo 19 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 8 iki i po pietv
Tel. Boulevard 7580
1546 Wost 4 M h Street
AKJJIEI $4 D t ALGftčIAT?
>•!

i

i «

i
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CICERO OFISAS:

*

1243 South 40th Avenne
TeL Cicero 4676
Vai.: Utarninkais ir Pėtnyčiomis
nuo 3 iki 9 vai. vak.
—

Dr, A, Rač k MS
Gy^tojas, CMmąas, ObsElektroteraapas.
IŠIMA TONSIL irs ^
1)—B«
*)—**
3)—B«

narlalni*,
peUi« l t
krauj*,

*>—g« J 0 " "

PaT«*»M sTeikatat.

6)— Pnelitmtal
n«r«ikls širsti, gaV
tooj valjrrtl, Ir gali eiti | darbą
rAGTIM): "Oal-HCMiea" lakmeaU t a i ir j*) ir akmenis šlapumo poslėj bs
•pera<ij»>, nu tam tikromis msJultskomiM priemoaėmli bei n
Aplvuiui-i. ms sufraiimi
girdėjlma.
Gydo visokia* lig-an pasekmiagai. Ir J #
yra reikalas daro operacijas.
PrefeNiJeoali patarnarima
teikia
aflaa

1411 So. 50 Ave. Cicero, UL
Ofisas atidarytas i Kasdien n a s 9 vaL
po piet iki S vai. vakare.
Kedėliomis i t
rytas.

mm

r^

DR. C, Z. VEZELIS

' ^ A ^ f -

Europos
Remėdijos

n

m

Grabortas

2314 W. 2Srd Place
- Chioago, DL
Patarnauja laido
tuvėse kuopigriausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Ganai 1271
2199

Tik

ii

r

Gydytojas ir Chirurgas
4631 So. Ashland Ave.
Tel. Yards 0994
Valandos:
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo Z iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl nuo 10 iki 12 piet

LIETUVIS

BATISTAS

4712 S. ASHLAND AVE.

DR. A. K, RUTaAOSKAS
GVDFTOJAS I R CHTRURGAS

4442 So. YVestern Ave.
Telef. Lafareu* 4144

Artl 47tos gatvės
Ofiso Telef. Boulevard 7C42

I

"••'

ESpecialistai
užsisenėjusių
chroniškų
Ilgų vyrų, moterų
ir vaikų.
Daktarų
Medlkalė Laboratorija.
DR. HORYAT, DR. vlTLUPfG
1847UM8Stl. Kampas Bluelsland
Ai*., 2 fl. Varanaos Jiuo l lkl 8
kasdien. Nedėlioj nuo t iki I I .
—r-iū—

?•

i

•

n.! ~ r

OR. H E R Z M A N "
IŠ

R U S I J O S

Gerai lietuviams žinomas per 16
metų kaipo
patyręs
gylytojas,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas lr Labaratortja: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo IŠ—12 pietų
lr nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis:
Canal
Telefonai:
*
SI l t . Naktį
Drerel 0960
Boulevard 4136

3235 South Halsted St.
Val. : 2—10 A M. ir po 8 v. vak.

OR, BENEDICT ARON
Ofisas 8801 8.
Lafayette 0075. Valaados
Rezidencija 8150 W. 88 t t t^Mkb
Prospect 0818. VaJanSos fltt 1 8
ryto, 7 lkl 8:80

Ofiso Tel. Boulevard
R e * d . TOL Drezel l i t i

Dr*. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS t B
CHTRCJRGAS
Specialistas Motertlkų, Vriflam
Valką ir Vką ckroaliko (f**.

Ofisas 3 1 0 3 S. HilstiK St|
Kampas Slst Str.
Vai.: 1—1 po plet. 7—9 vak. Kad.
Ir Šventadieniais 14—11 a.

Imtnų Terefonas Vards 1888
Ofiso TeL Boulevard 8818

DR A. J. BERTASH
8484

So, HalstaS 8 t ,

Ofise valandos auo l lkl I M
pietų lr 4 lkl 4 vakarę

rz=r

DR. S. B E I S
GYDYTOJAS IK C f S t t U R G j S

Tel. Cicero 8424

X

DR. LmiJfVt
HELEN M.
VVISNOVY
DAKTI8TE
X-RAV
2137 So. Cicero Ave.,
ROOM 5

Cicero, UI.

— SĮilsiSiilil

Ofisas: 8201 W. 88»d S t
Cor. 8. LeavHt S t T«4. Oanal
Realdenclja: 8114 W. 4Sos| f l
TeL LOfarette 8888
Valandos: 1—4 A 7-^sl > . • ,
Ka4411oJ:
ryta.

f

«.."''-"

*

t

| So. Chicagoj vienas gatveįaris sekmadienį susidaužė su
§mnibusu. 13 asmenų sužeis-

•L
^ED.

CHICAGOS APSKR.
SUSIRINKIMAS.

Utarninke, Rugsėjo 8 d. 8
faL vakare Aušros Vartų par.
svetainėje jvyks mėnesinis
Ghicagos Apskr. Federacijos
susirinkimas, šis susirinki
mas yra labai svarbus, tat
prašome
kuoskaitlingiausiai
atstovams atvykti.
Valdyba.

5S=

' '

GIEBRININKAMS.

CHICAGOJE
13 ASMENŲ SUŽEISTA

n i ' ir

»l «

NAMAI - ŽEMĖ

TT

NAMAI - ŽEMĖ

NAMAI - ŽEMĖ
m

Kadangi šauktas susirinki
mas praeitam penktadieny
neįvyko, todeį visi Chicagos
Apskričio ir apielinkių mok
sleiviai -- Giedrininkai yra kviečiami atbutihai atei
ti į susirinkimą šį vakarą, ru
gsėjo 8 d., 8 vai. vakare, Die
vo Apveizdos mokyklon, 18
Street. Visi, o visi-Os daly
vaukite šiame susirinkime,
nes bus tartasi apie ateinan
tį Seimą ir šiaip jau yra la
bai daug svarbių dalykų ap
tart. Kviečiame visus ir pra
šome nesiveluot.

PRANEŠIMAS.

REIKALINGA MATRONA

grabg. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame J
tolimesnės vietas už tą pačią kai
ną. Leiskite m u m s pagelbėti j u m s
nuliūdimo valandoje.

Šiuome pranešame, kad pri
imame Lietuvos Laisvės Bo
nų kuponus ir išmokame už
juos pinigus.
J. C. Encheris,
4401 S. Mozart St.
Chicago.

II

m i—
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K A I ESTATE

NAMAI -- ŽEMĖ

'

DIDELIS BARGENAS
CICERO.
DIDELIS BARGENAS.
Medinis namas 5-6-3 kamb.
Perkam,
Parsiduoda mūrinis bungašilfu vandeniu apšildomas.
parduodam
low 6 kambarių elektros švie
Ir
mainom
Rendos neša $110 j mėnesį. KAS PIRMAS TAS
sa, gesas ir visi įtaisymai.
namus, farKaina tik $3,300. Savininkas
mai
taipgi
Pardavimui 2 flatų naujas
Taipgi šalyje tuščias lotas,
LAIMES.
Ir
TisokhiB
išvažiuoja ant farmų, tat na
mūrinis garadžius 6 karams. mūrinis namas po 6 ir 6
bimius. Dar
Pardavimui Arba
mas turi but parduotas grei
bą atliekam
Garadiius cementuotas ir ele kambarius, įtaisyta pagal vetai.
•
greitai,
pi
Mainymui.
ktros šviesa, šis namas tuo- liausos mados. Vieta gerai Lie
giai ir gerai.
NAMŲ IR FARMŲ
jaus turi būti parduotas, nes tuviams žinoma tarpe 67-8
Kreipkitės:
DIDELIS BARGENAS
savininkas važiuoja į Lietu ant Maplewood Ave.
BRIDGEPORTE: 3 pagy
Pardavimui 6 kambarių
va. Namas randasi labai gra
venimų mūrinis namas po 5 3352 So. Halsted Str.
mūrinis bungalow prie šv.
žioje vietoje
Bridgeporte.
kambarius aukštas beismen
Kazimiero Vienuolyno. Karš
Tel. Boulevard 9641
Kaina $6,400.00.
(8)
tas
ir
pastoge.
Įmokėt
$2,500
Pardavimui 2 flatų nauji tu vandeniu apšildomas. Visi
savininkas mainys ant dides
Pardavimui arba mainymui mūriniai namai po 5 ir 5 kam vėliausios mados įtaisymai.
nio namo arba farmos.
grosernė. Mainysiu ant loto barius tik baigami budavuoti Beismintas išcementuotas.
4 pagyvenimu mūrinis na
arba mažo namo. Vieta labai galima greitai gyventi. Įtai Dviem karam garadžius. Al- mas po 5 ir 4 kambarius kai PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
VISADOS KREIPKFTftS
gera apgyventa lietuviais. syti pagal veliausos mados. ley išeimentuota. Apie namą na $9,500 savininkas mainys NYTI
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.
gražiai apsodinta medeliai.
Biznis išdirbtas. 5 kambariai
Žodžių viskas įtaisyta "up-to- ant bile kokio biznio, priims
pagyvenimui, vienam karui
lotus už pirmą įmokėjimą. 2
gaiadiius. Rendos neš $50.00 Pardavimui 5 kamb. nau date".
pagyvenimų mūrinis namas
jas
tik
užbaigtas
bungalow
66
į menes}. Biznis parsiduoda
po 4 kambarius įmokėt $1.500
Pardavimui
mūrinis
su
labai pigiai. Biznis randasi ir So. Fairfield Ave. Įtaisy
kitus kaip renda savininkas
bizniu arba be biznio namas.
YVfcst Sidėje.
(9) tas pagal veliausos mados.
maino ant lotų randasi ant 31
Namas randasi labai gražioje
ir Union Ave. 2 pagyvenimų 809 W. 35th St.. Chicago
Mūrinis didelis 6x6 kamb.
vietoje prie Vienuolyno, biz
TeL Boulevard 0611 ir 0774
po 4 kambarius jmokėti $500. PADAROM
namas, labai gražiai padary Pardavimui 6 kambarių nis išdirbta..
PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
tas, namas pečiais šildomas. bungalow. Lotas 30 pėdų įtai
BRIGHTON PARKE: 2 fla Pasekmingai siunčiam pinigui ir
Parduodam Laivakortes.
Parsiduoda pigiai, taipgi ga sytas pagal vėliausios mados. Pardavimui naujas mūrinis tų naujas mūrinis namas po
liu, mainyti ant bungalow Graži vieta prie karų laines namas ką tik užbaigtas dvie 6 ir 6 kambarius karštu van
Rendos neša $100.00 } mene
jų flatų po 6x6 kambarius a- deniu apšildomas aukštas bei- B A R G E N A I
6125 So. Washtenaw Ave.
s}.
(5)
bu florai karštu vandenin smonta aukšta pastoge įmo
N A M Ų IR
apšildomi. Visi įtaisymai su kėt $2,500 savininkas mainys
Naujas 5 kambarių medinis
ant mažesnio namo arba biz
LOTŲ
bungalow. Furnacu apšildo Pardavimui 4 flatų namai lig naujausios mados.
no
priims
lotus
už
pirma
įChicago? miestas auga ne
mas. Cimentuotas beismentas. užbaigti ir baigami, budavuo
paprastai greitai-sykiu su
Lotas 60x120 pėdų. Namas ti randasi netoli Marąuette Pardavimui naujas medinis mokejima. 2 pagyvenimų juo kyla ir vertybė žemė*.
bungalow 6 kambarių karštu kampinis namas po 6 ir 6 Tūkstančiai 'žmonių kurio
randasi Melrose Parke. (6)
Park. Turime ant kampiniu vandeniu apšildomas. Visi į- kamb. tinkamas del mažo biz pirko namus ar lotus pa
didelius pelnus. Jei no
Mūrinis namas 5 ir 6 kam ir vidurinių lotų pabudavoti. taisymai sulig
naujausios nio įmoket tik $1,000 kitus dare
ri but laisvu nuo skurio,
barių. Pečiu šildomas. Naujas
kaip
renda.
4
pagyvenimu
mados. Namas randasi netoli
tai pirk namą arba lotą, o
naujas
mūrinis
namas
po
5
grindys. Garadžius del dvie
už kelių metų patapsi nepriVienuolyno, katalikiška mo
gulmingu. Kur, ir ką pirk
jų karų. Alėja ištaisyta. Ren
kykla nuo namų tik bliokas kambarius parsiduoda labai ti, kreipkis pas mus, se
dos neša $45 } menes}. (9)
ir puse. Parduosime labai pi pigiai savininkas mainys ant kančiu adresu:
mažesnio namo.
DRAUGAS REAL ESTATE
Pardavimui 2 flatų medini:; giai.
2334 So. Oakley Avenue
namas po 4 ir 4 kambarius, 3
SOUTH SIDĖJE: 6 flatų
3311 So. Halsted Street
2-jų flatų mūrinis namas po naujas mūrinis namas po 5
PARDAVIMUI
2 flatų
mūrinis kambariai
pastogė,
augstas
Chicago, UI.
n a m a s po 5 ir 6 kafvbarius. Elek
6
ir
6
kamb.
Karštu
vandeniu
ir
6
kamb.
parsiduoda
labai
t r a ir vanos. N a m a s randasi South beismentas, garadžius del 2
Telefonas Yards 6062
Side. Taipgi 6 flatų mūrinis n a m a s
apšildomas.
.
Visi
vėliausios
pigiai
savininkas
mainys
ant
po 4 kamb. Bridgeporte. Parduosu
Notarj Public.
a r b a mainysu a n t farmos, loto, a u - mašinų, įtaisytas pagal vėliau mados įtaisymai.
Bungalow mažesnio namo arba farmos
tomobiliaus, bučernės a r b a kitokio
sos mados, vanos, elektra ir stogas, visi kambariai išdeko-1 galima pirkti su mažu įmokė biznio. Atsišaukite p a s savininkų..
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
6604 So. Artoian Ave.
ruoti.
Namas
randasi
prie
šv.Jjimu.
2
flatų
mūrinis
namas
visi parankumai. rendos $90
Tel. Republic 10S63"
15 ir 6 kamb. įmokėt $2,500 sa f
{"mėnesį netoli karų laints Kazimiero Vienuolyno.
vininkas priims lotus už pir Tel. Prospect 0»0*
Murinis 2 flatų namas po
(parduosime pigiai.
mą įmokėjimą. 2 flatų muriHEATING
Parsiduoda arba išsimaino
6x6 kamb., karštu vandeniu
nis namas su visais įtaisy
(Sllama)
€0 akrų žemės, 25 mylios nuo
apšildomas, vienas boilieris
Gani Ir karšta vandenin
mais po 6 ir 6 kamb. kaina
Chicagos ant gero kelio, 13
JOHN V. THOMPSON
Šildo
abu
flatu.
Rendos
neša
Paradvimui namas 2 pagy
$9,900
savininkas
mainys
ant
4847
So. WESTER1T AVEIfUB
karvių, 3 arkliai, taipgi ir ki
kiekvienas flatas $75 į mėn.
venimų po 4 ir 4 kambarius, Beismentas 7 pėdų gražiai iš bungalow.
tokių gyvulių ir paukščių.
MARQUETTE MANOR: 4 a—
tik 8 metų senumo. Kaina s cementuotas ir išpleisteriuoKreipkitės pas
• TeL R e p u b l l c 4687
pagyvenimu
naujas
mūrinis
tik $4,500. Įnešti tik $1,000. tas. Namas randasi Marąue
tte Parko apielinkėje.
(1) namas po 5 kamb. visi vėliau
GENERAL OOHTRAOTOR
3352 So. Halsted Ct. Chicago
šios mados įtaisymai parsi
AND BCrLDEH
2 flatų mūrinis namas po duoda labai pigiai savininkas 7028 S. Arterian Ave. Chicago.
Tel. Boulevard 9641
Pardavimui bizniavas na- 6x6 kamb. Karštu vandeniu
mainys ant mažesnio namo arGERA PROGA
mas storas 4 gražus ruimai, iš apšildomas, beismentas 7 pė ba bile kokio biznio perkant ;gaa^»t£SA«f«j8ja&tjtAajaft*!A»
N a m a s su krautuvė kuri y r a tin
k a m a del grosernės
ir bučernės.
| 5Tel. Yards 8081
£
dų. Viso namo ąžuolo triminlaibai gera vieta ant didelės gatvės užpakalio storo. 6 dideli kam
įmokė j imas. 10 flatų l _
l / ' A I D I o S
gai. Kaina tik $15,000, tai ti mažas
arti tryjų dirbtuvių. Nėra kitos bunaujas
mūrinis
kampinis
na
cernės arčiau 3-jų blokų. Visi "fik- bariai viršui storo, aržuolo
kras bargenas. Namas randasi mas visi geri įtaisymai po U Murtcuo Ir budavojimo namo
Sturiai" įtaisyti, kaip ice baksiai ir
GENERALIS
11. Labai gera proga del jauno vy- baigimas karštu vandeniu ap Marąuette Parko kolonijoje.
ir 4 kamb. parsiduoda labai
xo. Kad nemoka aš pamokysu.
Atsišaukite:
(2)
šildomas, augštas beismentas.
pigiai savininkas mainys ant
Atsilankykite p a s mane dnosvP
B. KAREIVA
Galima pirkti su mažai pini 6 kamb. bungalow, beis mažesni namo priims morge- gera patarimą.
Halsted Street
5
807 Moen Avenue
čius arba kitokius geros ver J t S l l Soutfc
mentas
cementuotas.
Visi
{tai
Chicago,
m.
g
ge
Home
e
symai pagal naujausios ma tės poperius. 6 kamb. bunga- •
Rockdale, Joliet, 111.
o
j
t
t
M
Ix>we
Avenue
*
dos. Ąžuolo užbaigimai, pas low mūrinis naujas visi ge
Mes šios visus namus par togė didelė. Kaina $8,300.00. riausi įtaisymai parsiduoda
Simpatiškas - Mandagus duosime kiek tik galėsime pi j
Geresnis Ir Pigesnis Už
• (3) pigiai savininkas mainys ant (Telefonas Canal 0610
didesnio namo arba biznio. 2
PLUMBING
Kitų Patarnavimas
giau ar mainysime ant kito 5 kamb. bungalow, belsmen flatų naujas mūrinis namas
Geriausias p l u m e r i s arba atliekn gerai ir sąžiniškai.
kių namų ar lotų. Chicagoj . mentas cementuotas ir piešte- po 6 ir 6 kambarius karštu
THOMAS H1GGINS
231S So. Oakley Ave.
Chicago.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Kurie manote pirkti ar mai riuotas. Uždaromi su stiklais vandeniu apšildomas visi į- a
• • • »ia
porčiai. Langų sietai misin- tąsymai parsiduoda pigiai ma «
Didysis Ofisas:
nyti atvažiuokit ir apžiurėkit
giniai. Sykiu su namu parsi-! vininkas mainys ant bunga4605-07 S. HERMITAGE
mūsų namus, o mes stengsi duoda 12 tonų anglių. Kaina low arba mažesnio namo.
AVENUE
(i)\
KAS NORIT GREITAI
mės tamstas užganėdinti.
$9,700. Įmokėt $3,000.
Tel. Yards 1741 ir 4040
{PARDUOTI ARBA MAINY
Atsišaukite į
SKYRIUS
Malavojime, dekaruojame,
4447 So. Fairfield Avetrne
TI MELDŽIU PRANEŠTI
kalsimuojame ir popieruoTel. Isafayette 0727
.iame namus. Padarome
SKYRIUS
darbą greitai ir pigiai.
4904 West 14th Str., Cicero
Užlaikome maliavų, popie. Tel. Cicero 9094
3352 SO. HALSTED ru ir stiklu ir t. t.
=
3149 SO. HALSTED ST.
ST.
CHICAGO
Pres. Ramancionis
SKAITYKITE IR PLATIN
Clucago, UI. Tel. Yards 7282
2334 So. Oakley Ave.
TEL. LAFAYETTE 7674
TeL Boulevard 9641
KITE "DKAUGĄ"
9
• » • • • • • • • • ' • • • • • • • • » » » » « .

PARDAVIMUI

G. P. SUROMSKIO
SPECIALIAI BARGENAI

BARGENAI
SOUTH SIDE

C. P. SUROMSKIS CO,

'

NORĖDAMI

Valdyba.

Lietuvos Vyčiu. Chicagos
ROSELAND.
Apskričio mėnesinis susirin
kimas jvyks šeštadieny, Rug
Roselandiečiai
katalikai sėjo 12 d., 8 vai. vakare, Auš
turėjo susirinkime, rugp. 23 ros Vartų parapijos svetainė
d. Visų Šventų parap. svetai je, West Side.
nėje. Vienbalsiai nutarė su
Valdyba.
rengti spalm mėn. 18 d. pa
rap. svet. šauniausia; vakarie
nę, kokios dar Roselande ne
buvo. Pelną skiria parapijai. Moteris del generalo darbo
Buvo kalbama, kad sureng didelėje krautuvėje. Pastovi
ti tokių vakarienių ir dau- vieta. Atsišaukite:
giau. Patartina, kad visos dr- J. OPPENHEIMER & CO/
jos (Federacijos
skyrius) Ashland Av. & 47 St. Chicago
drengtų panašią vakarienę,
Telefonus Canal SI Al
kur galima suėjus visiems ne
tik skaniai pavalgiti, bet ir BUTKUS UNDERTAKING
šeiminiškai pasikalbėti. Na-gi
Co., Inc.
P. B. Hadley, Licensed
ir parapija paremti. O! kad
Balsam o to jas
taip įvyktu.
710 W. 18 St., Chicago, 111.
J. š.
Viskas kas reikalinga prie pa.PRANEŠIMAS.

Antradienis, Bnga. % *9 2 5

D R K U G K S

V

(>

S. L. FABIONAS CO.

BRIGHTON PARK

V. M. STULPINAS & CO

FARMA UŽ PUS| KAINOS

BARBORA
GRIGALIUNENĖ
persiskyrė su šiuo pašau
uu Rugsėjo 4 d. 8:30 v. v.
1925 m. sulaukus 37 m.
amžiaus.
Velione paėjo iš Lietu
vos, Kauno redv Taura
gės apsk. Žvingių parap.
Nadojų kaimo.
Paliko dideliame nuliu
dime vyrą Ignacą Griga
liūną, 3 sunūs Petrą 11
m., Joną 7 m. Feliksą 3U
m. švogerį ir švogerkąj!
ir K. Waidžiunus Chicagoj ir seserį Lietuvoje.
Laidotuvės įvyks Rug
sėjo 8 d. 8 v. ryte iš na
mų 96 W. 6th str. St.
Charles, IU. į St. Petric
airių katalikų bažnyčią,
po pamaldų bus nulydėta
% vietines kapines.
Liekame nuliūdime vy
ras, sunai, švogeris ir
švogerka.

L*i PA I MEXPELLERIS
Priveja Skausmus!
Tnnkite greitai taip, kad iis
stebėtinas linimentas persisunktų
per odą į p«t tą vietą, i i kur
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo
sukepimą ir atsteigia normali
kraujo tekėjimą gjslomis.
35c jr 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butu
Inkaro vaizbaienklis ant pakelio.
P. AD. RlfcHTER A CO.
Berry & South Sth Sts.

Puikus plaukai turitų būti kiekrisaoa
moteries
pasididliavimo turtu, bet
pleiskanos ir naikinimo darbas
laaka raakoa.

i.

yra pleiskanų mirtinuoju prieiu.
Prtiiurekit gersi savo pisukus k gal
vos o«a pirm, negu tie paslapungi
parari tai pakirs plaukų išknis, apdengs
jusu galvos odą nesvariomis baltomis
lupynomis, kas bus priežastimi Jūsų
plaukų slinkimo.
Pirkite bonka Ruffles u i 65c pas
vaistininką šiandien, arba 75c
per pastą ii laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.
Berry * South Sth Sts.
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Visi su- '
tinka kad
Boimiškas Apy
nių — paskanintas

PURHAN

C. P. SUROMSKIS & CO.

JOHN 6. MEZLAISKIS1

G0NTRACT0RIS1
l

MALT
Duoda geriausius

Rezultatus
Klauskite JŪSŲ
UrosernmKO
§»\^
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E U DEf K I A I

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE GO.

JOKANTAS BROS.

DRAUGAS

4138 ARCHER AVE.

REAL ESTATE GO.

C P. SUROMSKIS & CO.

m

r
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