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RUSIJOJE VAIKAI IšDUO-
. DA SAVO TĖVUS. 
BOLŠEVIKAI VAIKUS PA-

PERKA SALDUMYNAIS 

Xm •*r*~ 

Šiandie Rusija — tikroji be
pročių įstaiga. 

4 8 Žuvo Ekspliozijoje S. V. 
Karo Laive 

• 

18 SUŽEISTA. PARĖDYTA PRAVESTI TARDYMUS 

ZIBENTUS -- DAWES. ' m WMU "Emm- Plėšikai Užpuolė ir Apiplėšė 

— RYGA, birž. 14. — Jei 
Rusijoje bolševizmas dar po
rą motu flgiaus p a l v u o s , te
nai krikščionybės liks vos tvie-
nas krislelis. Keliauninkai 
ten krikščionybę ir religija 
galės tuomet rasti tik pas ne
daugelį vienu pravoslavu šve
ntiku. 

Tokia yra nuomonė čionai 
atvykusio iš Rusijos pravos
lavu cerkvės arkivyskupo So-
loviovo (SolovayK kurs nori 
ėia pas amerikonišką konsiilj 
gauti vizą ir vykti Amerikon 
nusiskundimu tikslais. 

Nedaug cerkvių palikta. 
^ Arkivyskupas Soloviov pa

žymi, kad bolševiku valdžia 
tukstanėius pravoslavu šven
tikų pašalino iš cerkvių ir cer
kvės arba uždarė arba pakei
tė linksminimosi vielomis. 
Tas pat atlikta ir su vienuo
lynais. Mažai cerkvių palik
ta žmonėms naiudotis. Vi
sur galima sutikti išbadėju
sius vienuolius ir vienuoles, 
neturinčiu*: užsiėmimo nei 
maisto. ^ ^ S 

Anot arkivyskupo, bolševi
kai mokina vaikus šnipinėti 
sajvo tįėvus ir juos išduoti, 
naikinti namuose ikonas ir ki
tus religinius daiktus. 

Paperkami saldumynais. 
Vaikų ėrezviėaika yra bai

sesnė už suaugusių ėrezviėai-
ką. Vaikai kadangi mato sa
vo tėvu elgimąsi, girdi j^i kal
bas ir apie tai visa praneša 
bolševikams. 

Vaiku crezviėaiką užlaikyti 
bolševikams pigiai atsieina. 
J i e paperkami saldumynais 
arba pavežiojami automobi
liais. Už tatai vaikai bolše
vikams uoliai tarnauja. 

Bolševikai išmokinę vaikus 
užsisukus nusispiauti, jei vai
kai kur-nors sutinka cerkvės 
šventiką. Šventikus vadina 
piktomis dvasiomis. 

Nėra religinių pamokų. 
Sekmadienių mokyklas už

laikyti arba religines pamo*-
kas vesti Rusijoj nebegalima. 
Bolševikų valdžios įstatymais 
uždrausta mokinti vaikus re
ligijos ligi 18 metų amžiaus. 
Kas elgiasi priešingai, toks 
skaitomas kontrrevoliucionie
rius, suimamas, teisiamas ir 
už tai dažniausia mirtimi bau 
džiamas. 

Šventikai nebeturi jokių pi
lietybės teisių lygiai kaip bur 
žujai ir kiekvienam žingsny į-j 
tariami ir persekiojami. Šven
tikų pajamos per mėnesį dau-J 
giausia apie 10 auksinių rub
lių. $ * 

Bolševikų pramogos. 
Kad atpratinti vaikus muo 

cerkvių lankymo, bolševikai 

SAN FEDRO, Cal., bir. 14. 
— Milžiniškame Suv. Valsty
bių karo laive Mississipi lai
ke šaudymo praktikos ištiko 
pora didelių ekspliozijų. Žu
vo 3 karininkai ir 45 jurinin
kai. 18 kitų jurininkų sužeis
ta, f 

Pirmutinė ekspliozija įvy
ko laivo bokšte No. 2, iš ku-
rio šaudyta 14-os colių ar-
mota. j 

Sakoma. įdėtas nrmoton 
parako maišas nelaiku eks-
pilodavo. Kksplioduodamas 

i 

j)arakas vieton išmesti savo 
• 

galingas ir viską naikinančias 
spėkas per armotos vamzdį, su 
didžiausiu trenksmu j is ply
šo atgal per armotos magazi
ną. Kliuvo užpakaly anuo
tos stovintiems karininkams 
ir jurininkams. 

Po tos nelaimės akiesmirk-

ligonlaivis. Kuomet tas lai
vas ėmėsi pagelbos, staiga iš
tiko kita ekspliozija. Pasta
roji vienos armotos šovinį iš
trenkė taip žemai, kad vos 
per plauką lėkdamas šovinys 
nepakliudė vieno su žmono
mis pro šalį plaukiančio gar
laivio. 

Po to apardytas ir apgriau 
tas karo laivas Mississippi 
tuojaus pasuktas toliau jū
ron ir atokiai nuo uosto pa
liktas. Spėjama, kad jame 
turės įvykti daugiaus eksplio
zijų, nes iš parako magazino 
pradėjo rodytis durnai. 

(Jai ikišiol laivas bus išgel- • 
lietas apdraudus jį kokiomis 
priemonėmis nuo tolesnių ek-
spliozijų. 

Karo laivyno boardas tuo
jaus ėmėsi vesti tardymus. 

Tai vienas baisiausių tai
kos laiku įvykių ,Snv. Valsty-

CLEVELAND, O., birž. 14. 
— Kandidatu į viee-preziden-
tus republikonų partįjos kon
vencijoje nominuotas Cbar-
les Gate Dawes, generolas ir 
finansininkas iš Chįcagos. 

Taigi republikonų partijos 
presidencialis tikietas.* 

Calvin Cootidge, į preziden
tus. 

Charles G. Dawes, į vice
prezidentus. 

Republikonų konvencija 
baigėsi. Artimiausioj ateity 
New Yorke ivvks demokratu 
partijos nacionalė konvenci
ja. 

Gal bus atsakyta vieta 
parlamente kroatų 

atstovams. 

VIENNA, birž. 14. — Ste-
l'an Radič, kroatų ūkininkų 
republikonų .vadas, kuris turi 
69 savo partijos atstovus Ju-

Pastos Traukini 
* i • 

Fžvakar vakare keliolika 4 lėn. Kuomet vieni piktada-
plėšikų už 34 mailių šiauriuo
se nuo CliLcągos, ties Round-
out, IU.,.sulaikė pastos trau
kinį, paėmė apie 40 pastos re-
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IŠ S. L. R. X, A. 38-0J0 
SEIMO, 

goslavijos valstybės parlamen .gistruotų maišų, susikrovė tai 
te, buvo Maskvoje, kur daly- į keturis automobilius ir nu-
vavo tarptautiniame valstie- važiavo savais keliais, 
čių kongrese. Praneša, 'kad plėšikams tu-

Serbų valdžia ta jo kelione 
Maskvon taip įsižeidė, kad ė-
me planuoti pašalinti iš par
lamento jo visus 69 atstovus 
ir jų vieton iš Kroatijos pa
šaukti kitus. 

Kituomet Jugoslavijos par-

rėjo tekti apie 2 milionu do-

iiai su revolveriais stovėjo , 
prie klerkų, kiti kraustė va
gonus. Išrinkta registruoti 
ir svarbiausi maišai. 

Piktadariams su grobiu nu
važiavus, painformuoti pas
tos autoritetai, paskui visų 
apylinkių policija. 

y a k a r policija jau tjuvo su-
lerių pinigais ir bonais, jei j ėmusi apie 30 įtariame-
ne daugiaus. 

Traukinį sudarė 8 dideli 
pastos vagonai ir du ekspre
siniu. Traukinis priguli Clii-
cago, Mihvaukee and St. Paul 

lamentas pravedė įstatymą, j geležinkelio bendrovei. 

sny per radio pašauktas karo bių karo laivyne. 

Francijos Prezidentu Išrinktas 
PABYŽTUS, birž. 14. —\;o nuosavą susirinkimą ir iš-

Frarvcija turi naują respubli- njėgino savo balsus. Painle-

SHENANDOAH, Pa., birž. 
11. — .Vakar atidarius 38-ąjį 
SLRKA. seimą pasiųstos pa-
garbą ir ištikimybę išreiškian 
čios telegramos: 

Šventajam Tėvui, Suv. Val-
stvbiu prezidentini. Lietuvos 
Prezidentui įr Philadelplujos 
^Arkivyskupui. 
, J. A. Žemaitis. 
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GARLAIVIŲ BENDROVĖMS 
SUMAŽĖJO "BUSINESS." 

kos prezidentą. 
Juo yra Doumergue, sena

torius iš Gard .departamento, 
senato pirmininkas. 

Doumergue prezidentu iš
rinko vakar kairysis parla
mento blokas, kuris parlame
nte turi didžiumą. 

Doumergue skaitosi trylik
tasis Francijos prezidentas. 
J is užima atsistatydinusio 
Millerando vietą. 

Naujas prezidentas yra pus 
radikalis., • 

Kairiųjų blokas turėjo du 
kandidatu į prezidentus—Pa-
inleve, žemesniųjų parlamen
to rūmų pirmininką ir Dou

mergue. 
Ketvirtadienį kairieji ture-

rve gavo daugiaus balsų. ,Tad 
Doumergue po to buvo ragi

namas atsisakyti kandidatu-
ros ir visus savo balsus pa
vesti Painlevei. 

iTečiaus jis su tuo nesutiko 
ir vakar po pietuotojo* tikrą
jį n išmėginiman ir išrinktas 
p rezidentu. 

Bendrame abiejų parlamen 
to rūmų susirinkime Doumer
gue gavo 515 balsėj; Paini e ve 
gi 309. 2p atstovų balsai ati
duota už kitus kelis kandida
tus, gi 8 balintai tušti grąžin
ta. 

Taigi, prac>ėjjus šiandie Fra-
nciją ima valdyti radikalė so
cialistų valdžia. 

kuriame pažymėta, kad jei 
kas iš valdingų draugauja su 
svetimais, tas skaitosi valsty
bės priešas ir kaipo toksai 
negali užimti jokios reprezen
tanto vietos. 

Jei Radič buvo Maskvoje, 
tai už tą turi atsakytį jo par
tijos atstovai. Toks sąpro-
tavimas yra pigus. Bet įs
tatymas yra įstatymu, jei jis 
taip interpretuojamas. 

Pašalino tarybą. 
Trifail mieste serbai nacio

nalistai turėjo vaikštynes, 
j Komunistai .ųaciojjglisįi JSLT-
j)an pametė bombą. Slovėni
jos vyriausio miesto Laibacli 
taryba del bombos pametimo 
reiškė pasitenkinimo. 

LONDONAS, birž. 14. —I Serbų valdžia, remdamosi 
Nuo Suv. Valstybių ateivys- [naujuoju Jugoslavijos valsty-

Turės imtis kitokių 
reikalų. 

Plėšikai traukinį sustabdė 
apie 10:30- Jie privertė ma
šinistą atkabinti garvežį ir 
pavažiuoti apie pusantros 
iiiailios tol i aus. 

Paskui piktadariai užpuolė 
esančius vagonuose klerkus 
ir konduktorių. Juos visus 
išvanė laukan ir sustatė ei-

Policija yra nuomonės, kad 
tai busiąs vidujinis darbas, 
reiškia su žinia vieno ar ke
lių pastos klerkų. Nes nebe-
žiną dalykų, nebūtų taip grei
tai ir planingai apsidirbę. 

Crystal Lake d i strikt e ras
ta keletas pamestjų peiliu 
perpiautų tuščių pastos mai
šų. Rasta ir du pamestu au
tomobiliu. 

Spėjama, piktadariai %tos a-
pylinkės brūzgynuose bus pa
sislėpę. Vargiai jie išsislap-
stys. Nes tai n<? Afrika. 

(komunistai), kuomet cerkvė
se; rengiamos pamaldos, vi
suomet surengia bent kokias 
vaikams pramogas. 

Črezviėaikos agentai nuola
tiniai cerkvių lankytojai. J ie 
lanko cerkves, kad išgirsti 
šventiko kalbą, kad šventikas 
savo žmonėms neduotų reika
lingos dvasinės pagelbos, kad 
jis nęmokintų vaikų religijos. 

Už menkiausią šventiko mv 
krypimą, atkreiptą prieš ko
munistų dvasią, agentai tuo
jaus prisikabina. 

Črezvičaikos agentai šian
die daugiausia gaudo religi
jos mokytojus. 

Bepročių įstaiga. 
Arkivyskupas Soloviov pa

žymi, jog šiandie Rusija yra 

milžiniška bepročių įstaiga. 
Jam apleidžiant % Maskvą 

patys bolševikų laikraščiai 
skelbė, kad Moskvos kapinė
se susekta vedamos baisios 
nedorybės. Kapinėmis komu 
nistai naudojasi kaipo parku, 
kur susirinkimus turi dau
giausia kriminalistai. Antka-
piai arba apgriauti arba iš
tuštinti. Iš daugelio karstų 
lavonai išversti ir karstai 
naudojami daiktų pasidėji-
mui. 

Arkivyskupas nori gauti 
leidimą vykti Amerikon ir te
nai žmones paraginti duoti 
pagelbos Rusijos cerkvei. 

J i s bijo gryžti atgal Rusi-
s 

jon. Nes ten butų suimtas ir 
nužudytas. 

tės varžymo įstatymo . daug 
nukenčia didžiulės anglų gar
laivių bendrovės, kurios dau
giausia užsiėmė išeivių veži
mu iš Europos į Ameriką. 

Kadangi tos bendrovės su 
Amerika šiandie turės mažai 
"businesso,V tad bus priver
stos užsiimti kitokiais reika
lais. 

ORGANIZUOJA BONUSŲ 
ADMINISTRACIJA. 

WASHINGTON, bir. 4 1 — 
Nors Kongresas nepaskyrė 
reikalingų lėšų veteranų bo-
nusų atmokėjimo reikalams, 
visvien Prezidentas Coolidge 
parėdė tuojaus tam tikslui 
organizuoti reikalingą admi
nistraciją ir imtis darbo. 

GUB. SMFTH NEW YORKE. 

NEW YORK, birž. 14. — 
Artinasi republikonų parti
jos nacionalė konvencija. 
Gubernatorius Smith, vienas 
pramatomų kandidatų į pre
zidentus, jau atvyko vesti 
kampaniją. 

bės įstatymu, pašalino tą 
miesto tarybą, kurios didžiu
mą sudarė komunistai. Paša
lintos vieton išrinkta kita ta
ryba. 

Karaliui džiaugsmo. 
Varasde andai įvyko arklių 

lenktynės, kur nuvyko ir ka
ralius Aleksandras su žmona. 

Žmonių minios karalių ova-
ciniai sveikino. Tai pažymi 
serbų laikraščiai ir priduria, 
kad tai geriausias republiko
nų akcijos nepavykimo ženk
las. 

Premieras Pašič tuotarpu 
perorganizuoja savo ministe-
rių kabinetą. Vienus minis-
terius paliuosuoja ir anų vie
ton pašaukia kitus. 

Toki .dalykai galimi tik Ju
goslavijoj, 4tur kiekvienam ry 
tojus neužtikrintas. 

Reikia gerai paieškoti. P. 
Aleksandrai Rimfciertei pra
puolęs iš ganyklos V J IT for
te arklys ir ji sujudo ieško
ti. Išbėgiojus visą miestą ir 

japielinkes, apsifikundė rpolid-
jai ir šiaip (langeliui, dejuo 
darnu, ]<ur ji neturtinga ding-
siantl ir tą paskutinį jos tur
tą plėšikas atėmęs. Ži'gas 
tuo tarpu švakoka virve pri
rištas truktelėjęs nutraukė ir 
nulijM) žemyn į balą skanes
nės žolės graužti. Visa į s i 
karščiavusi, nieko nebekęsJa 
ma, kad nieks jos neatjaučia s 
nelaimėje, bėgo namon ir jo5 

laimei tiesiai ant savo uėriu-
ko pataikė. Kiek jai džiaugs 
1110 buvo, sunku apsakyti Tik 
reikėtų pasakyti, kad p-ieš 
'ūkaujant dV. savo nelaimes, 
reikėtų p in ra apsižiūrėti, ar 
toji nelaimė yra. Nereikia vėl 
tuį graudžių a^arų lieti. 

Cbicagos apylinkių kai-ku-
rie taikos teisėjai traukiami 
tieson už išdavinėjimą leidi
mų nešiotis paslėptus ginklus. 

Vienas jaunas plėšikas nu
šautas, kurs su kitais sėbrais 
užpuolė Dr. Sol omon, 2136 
AVilson Ave.. 

MEXICO CITY, birž. 14.— 
Čionai susektas sąfealbis prieš 
Obregono valdžią. Sąkalbį 
darė aukštieji armijos kari
ninkai. 

VIENNA, birž. 14? — Re-
^ voliucijos apimtoj Albanijoj 
ABEJOJA APIE "MIRTIES{de l tas projektas Albaniją 

REMKITE SAVUOSIUS. 

Kilęs gaisras Indenpendent 
Paeking Co.. įstaigoje, Hals-
ted ir 41 st., padarė apie 10,-
(XX) dolerių nuostolįų, 

CHICAGO. — Nepastovus 
oras; kiek vėsiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
1 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.30 
Francijos 100 frankų T).27 
Italijos 100 lirų 4.34 
Šveicarijos 100 f r. 17.59 

SPINDULIUS." 

BERLYNAS, birž. 14. 4 
Prof. Walter Nernst, žinofas 
mokslininkas, reiškia abeįo-
nės apie kokius ten išrastus 
"mirties spindulius/ J kurie 
galėtų paraližiuoti mdgnito 
šposas. 

pakeisti monarchija. 

DUBLINAS, birž.' 14.—Ai-
rijos valstybė paskyrė savo 
atstovą į Suv. Valstybes. 

T 
LONDONAS, birž. 14. -

Čionai baigėsi elektros spėkų 
stotyse darbininkų streikas* 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGU S 

1 

ii 
P E R 

DRAUGĄ » 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun-
cia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 

' banką — ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 

ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS," PUBL. 00., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, m. 

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vai. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

(4 DRAUGAS JJ 

Siu* kasdieną išskyros nedėldieniua 
^ MeUms $6.00 

Pusei Metų . . . .^ fS.OO 
Ui prenumeratą mokaai iškalno. Lai
kai akaitoai ano užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresai visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai tinsti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

8334 So. Oakley Avenue 
Chicago, niinois. 

TeL Roosevelt 7791 
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Fordas Fordu. O darbiniu 
kams fismonėms vargas atėjus 
nedarbui. . Kelerių metę tau
pymai vėl nueis į kažkieno 
kišenes. O kai kam pr išeis 

NEGRŲ PAŽANGA AMERIKOJE, 

TRUPINIUKAI 

s i kartoja ta nedarbo liga? 
Vieni sako, kad oras kaltas; 
kiti, kad Amerika perdaug 
jau visokių dalykų pridaro; 
dar kiti sako, kad politikie
riai turi išrokavimo sukelda
mi nedarbą kelti žmony&* ne
pasitenkinimo ir riu kimus pa
kreipti savo pusėn. 

Pamatinė nedarbo priežas
tis yra pasiliks ta, kad pini-

jgus turintieji paiso lik savo, 
o ne šalies gyventojų reika-
lu. 

Anglijos rašytojas Bernard 
Sliav pasiskelbė esąs komunis 
tu ir paskelbė vienkart savo 
gyvenimo idealą. Gražioje 
Londono dalyje prie parko 
gražus apartamentas, vasarai 
grafcią netoli Londono iarme 
le, porų automobilių ir $10,-
000 arba $15,000 pinigais. Tai 
jis sakosi butų laimin
giausias Anglijoje žmogus. 
Bernard Sliav pamiršo dar 
vieną dalyką: kad nereiktu 
nieko dubti. 

Visgi gabus žmogus yra p. 
B. Sliav. Jis labai teisingai 
pagavo komunistinių didvy
rių idealus. Visi jų idealai y-
ra: poniškai, pilvus auginti. 

ritHSRACIJOS ĄPSKftl 
ČIO SUSIRINKIMAS. 

APIE NEGRUS ABELNAI. 
Juodųjų žmonių pasauly yra apie 150 milionų. bet ne 

visi jie priklauso negrų rasei. Negrų esama ii viso apie 130 ir labai susispausit, jei nepa- . . ^J* ^ T v . f 
*• T- i i v i • / .mi l ionų; iš tų apie 20 mihonų gyvena Siaurės ir Pietų A-badautk Kodėl,Amerikoje at' J \ k .r_ * •* ... 

menkoje. Jungtinėse Valstybėse jų yra apie 11 milionų, ty. 
4 kartus daugiau negu lietuvių pasaulyje. 

Negrai skiriasi nuo baltųjų ne vien tik odos juoda ar 
tamsia spalva, bet dar ilgesnėmis rankomis, visai juodomis laidos dar neapmokėtos, nes 
akimis, smailesnio veido kampu, trumpa ir priplota nosi- iš kolonijų dar negrįžo pini 
mi, trumpais ir nulytais plaukais, storomis išverstomis lu- —: - - y ~ ~ u , - , : — *T—~-— 
pomis. plonesnėmis blauzdomis, pliokštesnėmis kojų leteno
mis ir lengvesnėmis smegenimis. Yra ir daugiau mokslui 
žinomų skirtumų, tik apie juos čia butų perplotu kalbėti. 

Atradus Ameriką, baltieji kapitalistai, pritrukdami čia 
savo plantacijoms pigių darbininkų, pradėjo Afrikoje gaudy 
ti negius ir vergais gabenti Amerikon. Taip, laike 16 to am-
siaus Amerikon jų atgabenta arti 000,000, 17-tame amžiuje 
apie 2,7o0,000, l&me — apie 7,000,000ir 19-me - - virš 4,000,-
000. Iš viso jų čion atgabenta iš Afrikos arti 15 milionų. 

JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE 
prieš Civilį Karą (1863 m.) negrų buvo apie 4,500,000, ku
rių tarpe laisvųjų buvo tik 448.000.kiti gi visi vergai. 

Kaip vergai, negrai būdavo: 
1) parduodami arba dovanojami; 

LIETUVOS SEIMAS. 

100 sis posėdis, 1924 m. 
geg. 23 d. Besvarstant antru 
skaitymu švietimo Ministeri-

sj 

jos aukštesniųjų mokyklų įs-f2) užgriebiami už skolas; 

Millerand, francijos prezi 
dentas, per ilgus metus bū
vy s Franci jos bedjevukų tė-

J ~A- x>.. Ki istorikams, gamtininkams, 
\as ir vadas, gavo sagtį, ru-

tatymo projektą, kįla smarkių 
gintų tarp socialistų ir kata
likų, del programo dalykų. 
Mat socialistai (liaudininkai 
valstiečiai ir kiti) užsimanė 
išmesti iš gimnazijų progra
mo tikybą ir lotinų kalbą. 

Mūsų laisvamani jos nusista
tymas prieš tikybą jau senas 
dalykas, paeinąs iš paprasto 
fanatizmo. Gi nusistatymas 
prieš lotinų kalbą kįla iš lai
svamanių menko išsilavinimo, 
jei ne tamsumo. Jie turbūt m? 
žino, kad lotinų kalba reika 
lingei ne vien teologams, l'ilo 
sofams ir literatams, bet dar 

3) atskiriami nuo savųjų šeimynų; 
4) negalėjo turėti jokios nuosavybės; 
5) neturėjo teisės balsuoti; 
6) negalėjo tapt valdininkais; 
7) negalėjo liudyti teisme; 

Trečiadienį, birželio 11 die 
ną j vyko Fed. Apskr. pap-
raeats susirinkimas ir nutar
ta nevisai paprastų dalykų. 

1. Nuveiktųjų reikalų apy
skaitą darant, paaiškėjo, kad 
J. E. Kardinolo sutiktuvių iš 

gai už ženklelius. Nearsimo 
kėjo dar Town of Lake, West 
Sidė, West JPullman ir dali
nai Bridgeportas. Sutarta, 
kad kun. B. Bumžas išmokės 
išlaidas neatidėliojant, koloni
jos priduos jam savo skolą, 
o iždininkas padengs iš kasos 

čiui už prisidėjimą prie gerb. 
kun. praloto M. Krušo iškil
mių. 

3. Be kitų mažesnių reika
lų svarstyta gerb. prof. P. Bu
čio sutiktuvių iškilmes. Kun. 
PrOf. Bučys atvyksta liepos 
mėn. pradžioje. Nutarta su
rengti nuieste viešbutyje ban 
kietą ir per bankietą bran
giam svečiui įteikti dovaną. 
DoVana tokia: Kaune yra Tė 

vų Marijonų bažnytėle, st* 
lebuklingu Nukryžiuotojo Jė
zaus paveikslu. Joje bažnytė
lėje klebonauja gerb. kun. 
prof. Bučys. Tad nutarta į ta 
bažnytėlę nupirkti auksuotą 
metalinį Šv. Sakramentui ta 
bernakulum. 

ąefetadienlfe, birt. 14 d., 1324 

deficitą, jei koks pasidarytų. 
2. P. Sekleckis, Bridgepor- Beto, jei Irtis atliktų nuo su 

tiečių vardu dėkoja apskri- rinktų tai dovanai pinigų, pri 

Daugelis jankių nacionalistų vis dar tiki negrų pcpli 
uiam silpnumui, labiausia dėlto, kad jiems trūksta daugelio 
gabių, politikų, gydytojų, mokslininkų, menininkų ir t. p. 
Bet šovinistai labai tankiai užmiršta, kad daugumoje vie 
tų; negrai iš tolo neprileidžiami prie aukštesnių profesijų. 
Iš kur i$dygs garsus politikai, kai negrams daugely vie
tų atimta1 net balsavimo teisė? Gaip-gi atsiras gydytojų ir 
mokslininkų, kai negrų studentai iš laboratorijų gujami su 
dar didesne neapykanta, negu lietuviai Vokietijos universi
tetuose? Iš kurgi rasis negrų generolų, kad jie ir į pap 

dėti prie kun. prof. Bučio 
Fondo ir viso to Fondo pini-
gus įteikti čekiu per bankie
tą. Dabar Fonde yra $1,525. 

Dovanos nupirkimui sutar
ta parinkti pinigų ir knygu
čių pasiėmė sekantieji asme
nys: B. Sekleckis, —- 1, p. 
Krutulis — 3, J. Šliogeris — 
2, p-lė Kamarauskaitė — 1, 
L. Krekščiunas — 2, p-lė (Jai 
naitė — 2, VI. Strioga — J, 
p. Plečkaitis — 1, B. Nonai-
tonis — 1. Viso knygelių iš. 
dalinta 14. 

West Sidės mergaiėts jau 
tam reikalui darbuojasi, bet 
rezultatai dar nežinom v 

4. Svarstytas "Draugo" pi
kniko reikalas. Piknikas ivy 
k s ta rugpiučio (aug.) 3 d. 
Kolonijos pasiskirstė tame pi
knike darbais ir darbininkais. 
Bridgeportas duos 10 darb., 
W. Side — 15, Roseland —2, 
Town of Lake — 10, Cv.*ero 
— 15, Brighton Park — G, 
North Sidc — 7, Dievo Ap-
veizdos par. - -S . Kolonijos 
apsiėmė iškalno pranešti sa
vo darbininkų vardus ir pa
vardes A. Peldžiui } "Drau-

8) negalėjo teisėtai apsivesti, nei kontraktų daryti ar pre- ^ ^ toiaf|fc||| ^ ^ n e p r i t e k i ž i a m i ? T a m r e i k l u p a 

ky Dos vesti; 

varė jį iš prezidentūros jo pa
ties išauklėti bedievybėje mo
kiniai. Taip su bedievukais vi 
sada 'atsitinka. 

Liberalai pagimdė radika
lus; radikalai pagimdė socia
listus; socialistai pagimdė re 
volsucionierius revoliucionie
riai pagimdė bolševikus. Ra
dikalai suėdė liberalus; socia
listai suėdė radikalus; revo
liucionieriai suėdė socialistus; 
bolševikai iššaudė revoliucio
nierius o kas prarys bolševi
kus, nebužilgo pamatysime. 

~r, , # 4 ' 
l pavarytojo Millerando 

vietą Francijos parlamentas 
rinks naują prezidentą. Grei
čiausia susirinks ir išrinks 
naują prezidentę penktadienį, 
birželio 13 d. Bus tai. trylik
tasis Francijos prezidentas, 
kuris parinks 13 ministerių, 
ir pristatys juos parlamentui 
13-oje posėdžių dienoje. 
. Trylika yra prietaringiems 
žmonėms baugus skaičius. 
Mes nesame prietaringi. Bei 
jokios abejonės neturime, kad 
Franci ja nepasidžiaugs nei 
nauju parlamentu ,nei nauju 
valdžia. Ne dėlto, kad " try
lika " suseinu, kur lengva vie 
nam Judui įsisprausti. Bet 
dėlto, kad jie tenai mažne vi
si susirinks bedieviški Judos. 

juristams ir medikams. Tik 
vieni paprasti teknikai ir ko
mersantai galėtų be tos kai 
bos apseiti. Bet laisvama 
nrams labai brangus pasiprie
šinimo principas ir dvasia 
(matyt, kad "spiritus contra 
dictionis" jų tankiai vartoja 
mas). Tad vardan pačio pa 
sipriosinuno jie nori lotinų 
kalbą iš gimnazijų išmesti. O 
kad tuomi uždaromas jaunuo 
liams kelias i universitetus, 
tai kas kam galvoj. "Tegu 
būna jus Lietuva ir tamsi ir 
laisvamaniška." Žinoma, lai
svamanių nusistatymas nera
do Seime gana pritarimo ir 
turėjo negarbingai žlugti. 

9) negalėjo mainyti savo gyvenimo vietos; 
10) bet galėjo būti savininko baudžiamais ar net užmuša

mais; 
11) galop, jiems buvo uždrausta mokintis skaityti ir rašyti. 

Nuo Civilio Karu laiku negrai atgavo bent dalį savo 
teisių. Vienok pietinėse valstybėse, kame negrų daugiausia 
gyvena, jų politinės teisės visokiais "gudriais" įstatymais 
labai sumažintos. Gi socialiuose santykiuose jie visur nie
kinami ir nekenčiami. Daugelis šita panieka pateisina visiš
ku negrų negabumu. Tad pažiūrėkime, ar iš tikro jie tokie 

negabus, kad negalėtudaryti žymesnės pažangos mokslo, 
meno ir ekonominio gyvenimo srityje. 

KUR JIE PAŽENGĖ PER 60 METŲ. 
Prieš 60 metų negras-vergas neturėjo jokios nuosavy 

bes, net jo paties kūnas ne jam priklausė. Dabar gi kas ket
virta negrų šeimyna jau turi savo namus ar ukį. Nuo pa 
liuosavimo laikų jų turtas paaugėjo iš 20 milionų dolerių 
iki 3 ir pusės miliardų dol. Vadinasi, jei nėra tokie jau vi
siškai tinginiai, kokiais jie tankiai apšaukiami. Prieš 60 
metų tik 2 nuošimčiai negitį temokėjo skaityti — rašyti, da 
bar .gi tas nuošimtis pakilo iki 77. Reiškia, negrų mokslingu 
mas yra nemažesnis už lietuvių, o gal kiek ir didesnis. 

Reikia dar prisiminti, kad Jungtinių Valstybių negrai 
darė savo pažangą sunkiausiose apystovose. Baltieji ateiviai 
greit rasdavo ar sulaukdavo progų susimaišyti ir ištirpti 
bendroje Amerikos visuomenėje. Gi negrai, ačiū savo tam 
šiai spalvai, nors būdami senab krašto gyventojais, dau
gumai anglo amerikiečių vis tebėra svetimtaučiais, kuriuos 

paprastai niekinama ir baikotuojama. 

sakyti ir apie kitas profesijas. 
Negru socialę ir ekonominę pažangą nemažai sulaiko 

stoka mokyklų pietinėse valstybėse. Nuo 6 iki 9 metų nei 
51 nuošimtis vaikų nelanko mokyklos, gi nuo 10 iki 14 
metų vaikų tarpe mokyklos nelankančių nuošimtis 32. Mie 
stuose gyvenantieji negrai tankiauia. subrukami j pras 
ciausius kvartalus. 

Vienok ir šitose sunkiose aplinkybėse negrai daro pui
kią pažangą. Dabar kas m et virš 1,000 negrų gauna aukš 
tojo mokslo laipsnius kolegijose ar universitetuose. Kad ši
tuo žvilgsniu pusė miliono Amerikos lietuvių panorėtų su 
negrais susilyginti, tai kasmet 50 lietuvių turėtų čia tapti 
gydytojais, advokatais, inžinieriais ar kitais aukšto moks 
lo profesionalais. Bet mums dar labai toli iki šio laipsnio 

Negrų smegenų gabumą taipgi liudija 5.000 patentų 
{vairiausių išradimų ar pagerinimų moksluose bei pramo 
nėję. 

Šiandien jau daug yra negrų mokslininkų didelių rašy 
tojų ir menininkų. Juk jie davė pradžią ir Amerikos mu
zikai. Kaikurie negrų mokslininkai tapo pagerbti net Euro 
pos karališkų akademijų; yra negrų gerų artistų, kurių ta 
lentus ir Europos scena pripažino. Taigi grynas prietaras 
yra manyti buk negrai yra visai negabus. Sunkesriės gyve 
nimo sąlygos Amerikoje ir karštas klimatas Afrikoje sulai 
kė negrų rasę nuo spartesnių žingsnių kultūroje. Juk pana
šią nuomonę kr apie mus, lietuvius, kadaise skleidė lenkai ir 
vokiečiai. Vienok lenkus mes jau pralenkėm kaikuriose gy
venimo srityse, o vokiečius vejame visu greitumu. Taip ir 
juodieji amerikiečiai vejasi baltuosius amerikiečius, ir su 

'laiku gal bųt pasivys. To mes jiems ir linkime nuoširdžiai. 

rr Q >> 

Ola pat išsidalyta tikie
tais, kuriuos kolonijos apsiė
mė pardavinėti iškalno. Kol 
kas paimtu išparduoti 300 tfc 
kietų. 

«ių metų •'Draugo'' pikni
kas žadu būti ypatingai vy
kęs, nes organizacija eina iš 
anksto labai, tvarkingai. 

Beto, pikniko laiku bus ne
būtų įvairumų. Baras, resto
ranas, ice-lream, "kendės," 
sūriai, ratai, lazdelės, k4strai 
keriai," biliardai, bolės, "bi-
sltopai" ir "įuonkčs." Ir dar 
prie to visokeriopos linksmos 
lenktynės aklų, raišų, ir kup
rotų, maišuose, su surištomis 
kojomis, rėplomis, ir taip to
liau ir taip toliau. Apie tai 
bus savo laiku pranešta. 

"Draugo" pikniko sve
čiams bus išdalyta , už dyką 
didelė informacijų knyga, ver 
lės pusės dolerio, kur.oje bus 
įvairių žinių ir pasiskaitymų 
rinkinys. 

5. išvažiavus p. E'ajcviciuii, 
Apskričio pirmininkavimas 
paliktas viec-pirm. p. B. Ke
na rtoni ui ir p. S. SckieckUu. 

• M . 

Amerikoje artinasi rinki
mai ir prasideda nedarbas. 

' Viename tik Xew Yorke šio
mis dienomis atstatyta nuo 
darbo šimtas tūkstančių dar
bininkų. Iš visų pusiu ateina 
panašios žinios. Vienai* tik 
Fordas Detroite, pradėjęs da
ryti vienuoliktąjį imlioją sa
vo automobiliukų/ nelabai pja 
žiną darbininkų skaičių. Per 
vieną tik gegužės mėnesi ji
sai pardavė virš 200,000 au-. 
tomobiLių. Kasdieną parduo
da jisai 300 traktorių. 

Stebėitnas žmogus tas For
das. 

Anthony Matre. 

ROMA VALERIJONO LAIKAIS, 
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

Vertė A. Matutis. 

.J.. '". J'. 

Tąsa. 
MAKRY8: Ah-ba, tai pamokins ta

ve. — Atvesk jų šičibn, Didaky! (Merge
lė atvedama). Mergele, ar jautei skaus-
mų? — Buk paklusni ir išsižadėk sfcvo 
tikėjimo. Ar klausai? Išpildyk mano įsa
kymus ir tapsi paliuosuota. 

JUSTI JA: Aš negaliu pildyti tams
tos įsakymų. 

MAKKYS: A, tai tu išniekini mane. 
Tai pamėginsime skaudensių priemonių. 
Didaky, jos liežuvį padegu ik įkaitintu ge
leže. • • 

JU8T1JA: Gerasis pone, apsaugok 
mane nuo tos kančios. Verčiau savo kar
du perverk mano širdį, bet nedegink ma-

< 

no liežuvio. 
MAKRYS: Įkaitinta gele&s degins 

tavo liežuvi, jeigu rukylo neaukosi die
vams ir tai tuojau — šią Valandėlę. k 

JUSTIJA (svyruodama): Rukyrą aš 
jau aukosią,dievams. 

MAKRYS (nudžiugęs): Gerai!' Nu-
lydėk.tą mergelę, Didaky, prie aukuro ir, 
kuomet dievams pa&iukos rukylą, nuvesk 
į palocių ir suteik jai gražią dovaną. 

(Didakys išlyd&a Justiją, gi Makrys 
išeina priešingon pusėn). 

r r S T U S (prisiartindamas-. Kvinti-

lijų); Mano sūnau, delko gi e#i taip nu
siminęs ir nuliūdęs? 

KV1NT1L1JU8: Juoba, Šventasis Tė 
ve, 'as liūdžiu del Nobilijos. Tik, kad gulė 
čiau ją matyti dar vieną kartų prieš pri 
busiant kankinių įnirtį. Noriai atiduo
čiau visą savo turtą tam, kurs utvestų jų 
į mano kalėjimą, kad dar sykį galėčiau 
pažvelgti į ištikimas jos akis, paklausy
ti sųnamiirančių jos žodžių ir dangiško 
palaiminimo iš jos lupų. —..Taigi, ifr. 
Tėve, melskis, kad mano troškintas liktą 
išpildytas. 

(Įeina Ipolitas). 
v IPOLITAS (pašnabždomis): Bran

gieji kaliniai, pavėlykit man įleisti čion 
krikščionę ponią. Ji trokšta matyti Kvin 
tiMjų. Tėčiaus--*- jai neleiskit ilgai pusi 
likti, nes jos gyvastis yra pavojuje, kuo
met ji išpažįsta krikščionių tikėjimą. 

XYOTUS: Kalėjimo sarge, tu stebim 
mane!.O g'a! tu esi krikščionis! . • 

IPOLITAS: Ne taip garsiai! (Sau
giai apsidairo aplinkui; paskui duoda žen 
klą linkterėjimu, jog jis ir-gį krikščionis., 
Pasigirsta tyli muzika). — Ponia, vo, 
šičionT 

(feina Nobilija). * 
KVINTILUUS: O, Nobilija! 
NOBILUA: Kvintilijau! 
, (Jiedu pasibučiuoja). 

X¥STUS (mimindamas juodu); Gra
žiausioji dangaus palaima tenužengia ant 
jus-abiejų! 

KVINTILUUS: O, Nobilija, ištiki

moji Nobilija! Aš turiu apleisti tave; 
taip, aš turiu; ir-gi turiu apleisti savo 
namus, brangius namus ir girias, šalti
nius linksmuosius savo draugus, garbin
gąjį, popiežių, esantį čia ir tave —• ži
bintą bujojančios ir jaunos mano gyva
tos. Visus ir viską paliksiu ant visados. 
Ha, tas 'žiaurusis žodis sudiev! — O Va 
lerijono kareiviai vyliuoju mano protą; 
įsivaizdinu blizgantį plieno šarvą, puo
šiantį mano kuną; girdžiu širdingą tavo 
klyksmą: "O, gelbėkit, išgeibėkit mano 
vyrą iš žiaurios mirties nagų!" Bet gi 
niekas negirdi gailestingos mano raudos! 
Niekas nepasigaili tavęs! — Aš matau 
daugiau seselių — tolimesnių ii* artimea-
,nitj. — ILa, jie apsupa mane. O, koks 
skaistumas, kokia garbė! (Lyg egstaaos 
apimtas). Kur, kur gi aš esuf O, Nobi
lija, ištikimoji Nobilija! (Puola į jos 
prieglobstį). 

NOBILIJA: Ivvintilijau, neprarask 
savo drąsos! 'Tai iš meilės del Išganyto-
jaus turi tu apleisti šį pasaulį. Išganyto
jas sustiprins tave-paskutinėje kovoje. 
Sunku yra persiskirti,v tai tiesa, bet gi 
taip turi būti. Dievas to nori! Dievas taip 
nori f 

. XYSTU&: Taip, Kvintilijau, Dievas 
taip nori ir Šventoji Jo valra teesie! 

. KVINTILIJŪS: Tai tiesa, tikra tie
sa! O, nuožmus, nuožmusis pasauli! (Ver 
kia). 

NOBILUA: Neverk Kvintilijau! 
Kuomet tie kentėjimai užsibaigs čia žemė 

j<\ tai ir vėl susitiksime savo namuose 
danguje. 

IPOLITAS (pertraukdamas): Po
nia, b'aimė apima mane ir, rodos, jog kia< 
norints artinasi. Taigi, meldžiu tamstos 
apleisti tuojau šį kalėjimą (sargai dairo
si aplinkui). 

NOBILIJA: Sudiev, Kvintilijau, bet 
gi ne ant visados. Perskirti ilgai nebu-
nime. Šiandieną tau, rytoj man! Sudiev! 
(Išeina su Ipolitu). 
' KVINTILUUS: O koks ramumas ir 

džiaugsmas pripildo dabar mano širdį. 
Kokia tai maloni palaima gyvena mano 
sieloje! Už šito nuobodo ir tamsaus pa
saulio aš niatau gražių šviesą, dangišką 
regėjimą, o egstazija — skaisčiųjų spar
nuočių angelų pabučiavimą. 

XYSTUS; Laimingasis Kvintilijau, 
(avęs kankinimo valanda jau arti. Lai
mo ir džiaugsmas nungi, i>ripLldąs mano 
širdį yra viert tik mehku šešėliu tosios 
laimes, kuri laukia tavęs aname gyve
nime (rodydamas į dangų). Vai,, varge, 
štai if bvdelis ateina. Neprarask drąsoj 
Kvintilijau! Buk drąsus! 

(Įeina Makrys, Valerijonas, Ipolitas, 
budelis ir sargai). 

MAKRYS: Šiedu yra svarbiausieji 
kaliniai, augštasts valdove, o govedai li
kimas jau paskirtas amfiteatre. 

VALERUONAS: Šis tai krikščio
nių vadas, o tas lai. — 

MAKRYS: Kvintiliju* ~ 
(Bus daugiau). 
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SPORTAS 
Veda S. PETRAUSKAS 

Pereitame sekmadienį žai 
iliimi nebuvo, nes lijo. 
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Žaidimai rytoj. 
Cicero su \)\VW() Apveizdos 

Mark \Vhite 8qt»re Parke. 
To\vn of Lake su Brighton 

Park McKinley Parke. 
Košdami m Xo,th Side Lin 

coin Parke. 
Bridgeportas su Pullmanu 

Pullmane. 

Kaip komandos stovi; 
\V-L-Pct. 

Lietuva gavo Paryžiuje 9 sai neparinktų footibalJininkų. bar ta proga teks Town of 
Po geg.15 bus pagarsinta tiek arba- North Side. Vis-

< 

Brigliton Park 
Town of Tjake 
Norta Side . . 

|Pi-ovi.dence . . . 
1*11 II man . . . . 
Cicero 
Bridgeport . . 
Kosealnd . . 
Olimpiadoje. 

• . . • 2-0-1.0(30 
. 1-0-1.000 

. 1-0-1.000 
. 1-1- .500 

1-1- .500 
. 1-2- .3ou 
. 0-1- .000 
..0-2- .000 

kokia komanda iš Cliicagos 
Vyčių Lygos žais prieš Wau 

. 

golus. 

Eltos žiniomis užvakar a-
tidarytoje pasaulinėje Olimpi-
adoje (Olympies) "footfmir ' k e ^ a n ^ i u s , TliaeRef Parke 
turime Jungtinių Valstybių **eP°8 4 t°J e-
komandų nug'alėjo Estus 1 Cicero. 
prieš 0 Ii* Šveicariją nugalėjo Nelinksma buvo perei'atme 
Lietuvą 9 prieš 0., 

Husų žiniomis j Paryžių 
siųstoji Lieuvos " fo tba l " ko-
inanda buvo sudaryta pasku
bomis, paskutinę dienų prieš 
važiuojant iž 'atsitikimų, vi-

sekmaflįenyje, kad Ciee.ro ne
galėjo žaisti prieš Brighton 
Parkiečius. Jeigu Cicero bu
tų žaidę su Brignton Parku, 
tai nors turėtų progos susi
durti su Waukeganie<w-iais. Da 

i J 

RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS 
Kainos Nepalyginamai Žemos 

KASDIENA ŠIMTAI IR TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ DABAR PERKA NAMAMS REIKALINGUS DAIKTUS 
MUSy DIDŽIAUSIOSE 

PIRKITE IR JUS 
ČIA DIDŽIAUSIOS LIETUVIĮĮ KRAUTUVĖS AMERIKOJE. ČIA YRA PARDUODAMI VIEN TIK UŽTIK 

RINTI TĄ VORAI Už ŽEMESNĘ KAINĄ NEGU KUR KITUR! 
Priegtam šiame išpardavimo yra paskirta $1,500.00 vertės dovanu <Iol mūsų ko<tumoriu, kurie aplankysjunsų 

krautuve ir pirks už 1 dolerį a r daugiau turės progą gauti $250.00 prizą. Reikalaukite Kuponų. 

GESINIAI PEČIAI. 
Piinos mieros Ah*azar arba 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS IR ŽEMIAUSIOS 

KAINOS ANT SEKLYČIOS SETŲ. 
.fSo.tM) ;; šmotu setai su tikra oda apdengti ( K IlO 

CVovvn padarymo, pilnai užtik Stambus rėmai 'po < *43 iUU 
,rįnti, kad mažai geso vartoji 
ir duodanti užganėdinamą, \JI 
bai nužeminta OOO 7C 
kaina 

Visas pilnai 
parceliuotas ... 

$200.00 3 šmotu YYlour Iškimšti setai 
\i(> . - • . . . . . 

$:)7o.(M) '.) šmotu iškimšti Moliair setai 

$69.50 h -

$94.50 
$198.00 

KANSOLE MADOS 
GRAMAFONAl 

Labai dailaus pada^yjnp i r , 
grojanti*, visokių iklirbys-
ėiu ivkordus. Parsiduoda 
ui pusę verėios CRR 
JJO . . » 

ir augscian. 
• ^ - * t -

I 

I' 
e 
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.. 
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ŠIMTAI GRAŽIAUSIŲ VE 
ŽIMĖLIŲ L A U K U MOTINŲ 

Ateikite ir pasiskirkite, že
miau kaip pusė kainostH Q Cfl 
$28 vežimėliai po <P I vuJU 
$45.00 vežimėliai 

|1 V šimtai skirtingų spalvų ir 
l1 ^uadų. 

$19.50 

VALGOMŲ KAMBARIŲ SETAI 

Vėliausios mados, dailiausios išveizdos, subudavoti 

del ilgų metų patarnavimo. $9o.OO Queen Ann C^O £f| 
mados stalas su 4 sėdvnėm už y t u i v U 

$145.00 Tudor mados stalas m <) 
sėdvnėm už •••••••••• 

$67.50 

-ui 
• m 

NAUJI GERIAUSI GRO-
JIKLINIAI PIANAI. 

Parsiduoda už puse vereios 
$650.00 Bay grojikliniai pi
anai už $345 
$850.00 Sibort grojikliniai 

pianai už $425 
Kiniball grojikliniai pia

nai po . . $595 
Ateikite ir matykite de-

sėtkus kitokių pianų už la
bai nužemintas k'ainas. 

DAY BEDS 
Parankiausia turėti kiekvienuose na

muose, dabar turite progą pirkti už labai 
žemą kainą. Su pilnai gvarantuotais 
>pringsais iv dailiu matrasu M Q Cft 
uz 

MISINGINĖS LOVOS 
Visokių dydžių ir madų. 

Išparduodama labai pigiai. 
Su labai <liktais stulpais ir 

T. .stu,piais... $16-50 

(m^ *sru rr 
3 jų ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBARIO 

S E T A S 

Queen Ann arba Tudor rhados, WaJnul 
medžio,' tvirtai submlavotas ir labai dailiai 
nubaigtas, lova, komoda ir šiforete.COQ Efl 
3 šmotai už įpuaivll 

« ^ S 
LARGE STORES 

<ln£l 

tv**m TURE RU&S, 

JRNITURE 

STOVS§. 

FOR 

^5įTSAN£ HA80*£2Ž-

. 4177-79-81-83 ARCHER AVENUE 
Kampas Richmond Str. 

1922-24-26-28-30-32 S. HALSTEDST. 
Prie 19to Place 

Simonai Kupernavičius svai 
dys prieš Praną Savicką, Jo
nas Petrusaiits gaudys del 
Ciceriečių, o Kondokas del 18 i Astronomas Dr. Todd skel 

teik nenusiminsime ir ižaisime 
pi-feš Dievo Apveizd. 4-tą kp. 
Sekmadieny, birž. 15, Mark 
White Sąnare > Parke 3 vaL 
po pietų. Visi ateikite ir pa
matykite pereito sezono čam-
pionus žaidžiant su jauniau
sia komanda. Lygoje. Kaip 
girdėjau 18ta visas savo pas
tangas de<ia Cicerieeius sup
liekti. Ar 18 galės juos sup-( 

liek t i su Simonu Kuperavi-
eiu svaidant — nemanau. Tai 
gi neužmirškite ir atsilanky
kite į šį žaidimų. 

Sporto trupiniukai. 
Juozas Kiškunas Oiceros 

1'thinl baseman , , turi išmu
šęs 4 Mhome r u n s " tai nėra 
toli nuo " B a b e ^ R u t h , kuris 
tui i 14 išmušęs iki šiai die
nai. 

kiekių. 
• * / > - ' N . l *-•>••• 

— - ^ m-

Bridgeportas žai« su Puli-
manu, pamatysime ka Pull-
maniečifai padarys prieš juos, 
o gal ir jie prigirdys juos 
kaip Cicero prigirdė Bridge-
porta 44 prieš 4. 

Ciceriečiai su Dievo Auvei-
zdos 4-ta kp. žais ant 29 ir 
Halssted 3 vai. po pietų. 

bia visiems radio mylėtojams 
jspejimų, kad šįmet mūsų že
mės atoosferoje pasitaikv-s 
nemažų audrų, kurios daug 
kenks klausimuisi per radio. 

Šįmet, būtent, prasideda 
saulėje juodų dėmių laikotar
pis. Kuo tų dėmių paeina 
šiandie nenormalio oro padė
tis. Nes atmosferoje tos sau
lės dėmės sukelia audras. 

Jau šiandie saulėje tos dė
mės yra gana dideįės. H jų 
švaistosi visom pusėm elekt
ros vilnys, kurios žemės at
mosferoje tad ir kelia audras. 

Žinomas išradėjas Edison 
tyirtina, kad saulė yra tik-
riausioji elektros versmė. 
Dėlto, saulės dėmės per atmo
sferą turi įtakos į radio apa
ratus. Siunčiamas elektros 

Kitame sekmadienyje Nortb sroves kilusi audra sumaišo 
Side atkeliaus į Cicero pame- ir radio klausytojai vieton 
ginti savo spėkų. aiškaus balso išgirsta tik 

vienus p a r p s i m u s ir tratėji-

Smarkus žaidimas įvyks Mc-
Kinley Park, Town of Lake 
prieš Brighton Par . Jeigu 
Brighton Parkas laimes, tai 
jie žais prieš Waukeganie-
čius Vyčius. Jeigu jie bus su

pliekti, tai Town of Lake 
arba North Sidė žais prieš 
juos. 

RAD10 MYLĖTOJAMS. mus. 

PLATINK "DRAUGĄ" 

s 

Mėnesiniais 
Mokėjimais 

Jus galite pirkti musy bankoje 1-mus Morgičio Bo

nus, kurie atneš 6 nuošimtį. 

Mėnesiniai išmokėjimai gali būti taip žemi kaip 

$10 .00 

Tas naujas patvarkymas yra padarytas mūsų 

bankoje, kad davus progos žmonėms, kurie neturi 

daug pinigų, kad investuotų mažas sumas j pirmos 

kliasos apsaugas. 

Del platesnių informacijų malonėkite ateiti į 

banką ir klauskite Pono Grišiaus, Sedemkos arba Ma-

ciko, kurie maloniai išaiškins Jums apie mūsų naują 

planą. Jie kalba lietuviškai. 

PEOPLES STOCK YARD 
STATE BANK 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave. 

Chicago. 
Gerai žinomas bankai tarpe lietuvių visoje Amerikoje 

savo stiprumu u- geru patarnavimu. 
\ 

^ 3SS 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Giiiuagoj 
. u i * i 11 

PEARL. Q U E E N KONCERTTNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar-
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbys&ų. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau mina eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOTJLEVA&D 7309 

file:///Vhite
file:///V-L-Pct
http://Ciee.ro
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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Baisus atsitikimas. 

1£ ketverto išauštant į pt>« 
tnycič), birželio 13 d. mušu. 
gerb. L. Norbutę vagiliai 
bandė iškraustyti jo krautu 
vc ant kampo 49 Ct ir 14 str., 
bet ne pasisekė. 

Kuomet vagys buvo išpjo
vę stiklines duris ir jau mė
gino įeiti i vulų, tuomet p. 
Norbutas paleido kekttą šū
vių. Du mirtinai sužeidė, du 
bandė pabėgti* bet buvo su
gauti ir jie atsidarė policijos 
stoty. 

p. Ii. No rimty, jau 5ta sykį 
bando apvogti, keletą kartų 
pasiseko, tai manė, kad ir čį 
syki posiseks, bet neiko ne
laimėj , mat p. No rinitas už, 
laiko visokios vyrams galin-
terijos, ir įvairiausiu geru 
daiktu. 

\> vagilių patirta, kad vie
nas airis, 1 grekfis ir - ita-
lai. Puikus "eliapsuey. 

ja: "Nepaprastas siuvėjas 
Progrome turinio keletu kai 

bėtojii ir kitu pamarginimų. 
Seserys Kazituierietės pasi

žymi surengime gražaus prog 
ramo, tad pageidaujama, kad 
nesiveluotų publika, nes va
karan daug žmonių, tikimasi 
susilaukti i« Chiefcgos. 

Nepailstamas. 
_ — 

• i 

tl D. 8. 4i)to* kp. susirin
kimas svarbus prieš pusmeti
nis, kuris įvyks nedėlioję, bir 
želio 15 d, 1924 šv. Antano 
par. mokyklos kainb. 

Visi nariaį-ės, skaitlingai 
atsilankykite, nes bus svar
biu reikalų 'aptarti. 

Taip pat ir nauji nariai, 
kurie neužpildėte aplikacijų, 
užpildykite, užsimokėkite mo
kestį ir prisirašykite. Visus 
kartu kviečia Valdyba. 

Mot. Norbutas pirui. 62 bal bus graži,- šilta, saulėta Uie-
sų. Jonas Šiaučiūnas pirmįn;. na ir piknikas nusiseks, tik 
pagalbininkas 88 balsų. Tarno i reiks visiems piknikan nuva-
šiuuas ir Je4mantas raštiniu jžiuotj ir persitikrinti ar tik-
kai vienbalsiai išrinkti, frai "oro pranašas" teisingai 

- = 

S. D, LACHAWICZ 

Įnešimų komisija: 
Bilinskas, Šimutis, Petrus 

keuiėius. 
Skundų komisija: 

Zaniauskas, Jonaviciiut, 
kun. P. česna. 

ŽINIOS Iš DETROITO. 

IŠ SHENANDOAH, PA. 

Nedėliojo birželio 13 d. 7 
vai. vak. Įvyksta puikus va
karas, mokyklos užba/gi mo 
vakaras, su įvairiu programų. 
Bus atlošta juokinga koinedt-

S. L. R. K. A. 38tos ti—10 
—24, seimas 10 d. birželio 
1924 m. Sbenandoali, Pa. 

Šv. Mišias atlaikė i) vai. 
gerb. Pralotas K. Olšauskas. 
Pamokslą pasakė kun. Jonas 
Ambotas. 

Į seimo valdybų išrinkti: 

Lukošius 
Krikščiūnas 

Lietuvis muzikantas, 

Vadovauja didžiausia 
•t 

ir geriausia orkestrą 
C'hicagoje. Koikalau-
dami muzikante kreip
kitės šiuo antrašu. 3(i 
\Vest Uandolph Str. 
Room 606, Tel. Dear-
boru 4<>(>4, gyvenimo 
antrašas 1434 So. 4f)tli 
Ct., Cicero, 111. Tel. 
Cicero 8027. 

PRANEŠIMAS CICERIE-
ČIAMS 

šiuaml pranešu, kad aš nupirkau 
nuo A. Tankio Ha n I w are stori}. V i-
laikau ^«'iimi-io> rūšies maliavų, pi'i-
rengtu Ir neprircnetu mallavojimuL 
Taipogi ulalaat i geriausio al iejaus ir 
tarpatiito ir gražių hienoms išpuošti 
popieru ir aš užlaikau visokios rū
šie > geležinių daiktu: yorakcliu, vi* 
nlų, \ i sok lu kranų ir visokios ru-
šies tulšių ir darželiams laistyti g u -
niiuių paipų ir Uralu į langus ir du
ris ir Uratui i u audeklų del langu ir 
durų ir varnlsiavlmui Ir maliavoj l-
mui šepečių ir visokios rūšies pali* 

šių. 

J. A- Z D A N I S 
Hardvvare, Paints, Oils and General Repairs 

1421 SOUTH 49th COUET CICERO, ILL. 

Pirma Komunija. 
B i r ž e l i o 8 tl, šv , J u r g i o i«i-

rap. mokyklos vaikučiai pri
ėmė Pirmą šv. Komuniją per 
Suma; buvo J. M. Vyskupas 
&« pagalbininku. Graudingą 
pamokslą palakė gevb. kleb. 
kun. J. CHžauskas. J. M. Vys
kupas dirmavojo, po dirma-
vonės pasakė "gražų pamolvS-

suteikė palaiminimą 
Draugijos iškilmingai sutiko 
ir palydėjo. J. M. Vyskupą* 
)>orą valandą pasiviešėjo pas 
kleb, gerb. kun. (ižauską. 
Primicija kun. M.F.Daumanto 

Birželio 15 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje įvyks nepaprastos 
iškilmės 10:*K) vai. Gerb. kun, 
M. F. Daumanto bus primicl* 
jos;tose iškilmėso dalyvaus 
keletas svetiniu kunigą. Gerb, 
kun. l)r. Y. Kemėšis sakys po 
mokslą. Kaip girdėti žmonės 
žingeidauja tomis iškilmėmis; 
IK* abejonės katalikams yra di 
tlži'ausias džaugsmas sulaukti 
naujo energingo dvasios vado.' 
Kun. Daumantas nors Detroi
te neimsiliks, bet visvien ka-1 
lalikų tarpG darbuosis. Per 
iškilmingas Mišias solo gie
dos p-nia Ai. širvaiteinė, p-lė 
B. Daumantnitė, žada būti ar 
tistas smuikininkas p. Bukan 
tas gal bus ir daugiau įvairu 
mų. Katalikams vcrtčtu susi
rinkti kuoskaitlingiausiai į 
>ias pamaldas. 
Kun. Dr. F. Kemėšio pagarbi 
mo vakariene. 

Moterą Sąjungos 54 kp. reu 
cia vakarienę didžiai gerb. 
kun. f)r. F. Kemešiui pager-
bti. Puota bus nepaprasta su 
pritaikintu programų birželio 
18 d. trečiadienio- vakare, šv. 
Jurgio parap. svet. Prašo kuo 
skaitlingiausiai, dalyvauti; — 
visi bus patenkinti. Ižaugfc 
pigi; o puota puikiausia. 
Darbai. 

Kaip kurios automobilių 
dirbtuvės pradeda geriaus d h 
bti gal darbai pagerės, Žmo
nių ūpas pakilęs. Iš kitur 'at
važiuojantiems reikėtų pasi-
teiriauti pas lietuvius. 

Teisingas žinias suteiks: 
Lietuvių Agentūra Molis ir 
Šimonis 356*4 Dix Ave. 

Vytis. 

atspėjo orą. 
Rėmėjos rengiasi ir laukia 

daug svečių piknikan. Mus'n. 
brangios Seseles Kazimierie-
tės laukia tolimesnės para
mos koplyčiai — visi va&iuo 
k i m piknikan. Dieną malo
niai ir sveikai praleisime ir 
gražų Rėmėjų darbą parem
kime. N. 

CUNARD 
Lietuviai važiuoja Lietuvon svo-

čiuosna noilffofcnlam laikui kdfc 
metams, galės gryžti Amerikon 
neatsižvelgiant į kvota. 

Į LIETUVĄ. 
trumpiausiu laiku, kas Sercdą, 
trejais ekspreso laivais. 

B E R K N G A R I A A Q l IT \ N I A 
M A U R E T A N I A 

(per Cherbourgrą ar Southamp-
toną) 

Iš Lietuvos į Ameriką 
J E I manote parsitraukti g imines 
i i Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su 
teiks j iems pagclba ir rodą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius, nepri lygstamas 
Svarumas ir maistas. 
Smulkmenų k"laus | V 
kis vietos agento ' 
arba 

C U N A R D LINK, 
140 Ji. lH'arbom Ht. Cilicago, 111. 

Lietu?!* Gfmliorte* 
9$H w. air* w* 

Oloago, PL 
Patarnauja l a i d o * 

tuvėse kuoplglauJ1*-
aolkale mol**l« at-
•iftaukti. o mano 
darbu bualto «if»-
nėdiaU. 

t iet 
= = •5-;7iT;va 

l l i 
STANLEY P 

MAŽEIKA 
GRABORIUH IR | 

Tnr lų a n t o m o -
blUus Tisokiemt 
roikaiaras. Kaina 
prieinama. 

3819 Anburn 
Art. Ohicago., 

> « • • ! > • » • • • • ' • 

REIKALAUJU 
Arkitekto Braižytojo 

(draftsman) 
Patyrusiam, lavintam braižytojui 
pastovus užsiėmimas. Kreipkitės 
sekančiu adresu; 

M.E.ZALDOKAS 
1263 N. Paulina Str. 

Kamp. Mil\vaukrc AVc. Chicago 
Tel. Off. Uppiho ld t .4830 

R c s . Hiunboldt 3303 

(ii 

Moving & Expresing 
Perkraustome ir j kitus 

miestus. Nauji ir Antros 
Rankos Rakandai. 

Perkame ir Parduodame 
H . S H E P H A R D 

3152 So. WaUace Str. 
Telef. Boulevard 4794 

-—-" " " • - "^Bt 
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KVIETKINE 
ANT BRiOGEPORTO 

Puikiausios nusikintos kvie^ 
Itkos, vestuvėms bankietams,! 
Ipagrabams vainikai ir ki-i 
|toins pramogoms. 
\ Patarnavimas mandagiausias,! 
įkainos žemiausioa 

URBA FL0WER SHOP 
i 

3324 Aubum Avenne 
Telefonas Blvd. 2035 

S K A I i T Y K I l T E I R P L A T D ^ -

KTTE "DCAUGĄ." 

i&^j 
I « I W 

^Mi *U k^t^i C 1 V ' » V , V * V s * V f c ^ 

Puikiausias 
Kalendoiinis 

Laikrodis 
tTodo 1 2 į i i*-
inuiy. 7 ttio-
j i a^s i įv -Ri tė j 
ir *1 ilipuąi 
nu'*iii'«y, va-
landan, mi
nutes Ir .si'-
^umliiH. n«-
vėluoju nei 
vienos įni-
nutos, im-
< 1 i r 111; i M i.š 
uxidizctl 
metalo. 
Toki;; lark-
ro»liK, ku-
riuoiu vittl 

(ISlauptfs. Jla ym. kur veitcautH neKU 
Ji.i kainuoja. 

NKHll'SK PINHJV. Tiktai prisiŲsk 
»av« \ar«l»Į. ir atlr«>.Hų, Mea a|imok*-
nini pastos persiuntime j u s tik užmo
kėsite JU.ag įKiAtoiiui, kuomet juinu 
m-patlktu men pinifiia miKTažiiiMiuic, 

HAMAK NOVKI.TY i O. IMpt. 44? 
Hftl — 4ltl« Mr.. lirooklyn, N. Y. 

• i ' • • 1 • • • » l ^ • » • ! ~*~m~ • » — » » W W W I « < i | l l • l l Į 
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MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account Ja mūsų Banko. 

Taupymo Account 'as Šioj įstaigoj tai geriausias 
investnfentas, nes saugus uešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICERO#BANK 

Naujas viršininkas. 
Washingtonc kavalerijos di 

rektoriumi paskirtas į veitą 
atsisakiusio gener. mojoro 
Holbrook, brigados generolas 
Malin Craig. 
Kanados gerbūvis. 

Kanados skolos per. gegu
žes mėn. sumažėjo $4,o02,700. 
Mokėjo išsisukti. 

Didžiausia ir Geriausia 
Apsauga Del Jūsų 

P I N I G A M S 
• • ! < » . 

Pinigai padjrtnsiame semausiarric ir, stipriausia
me Lietuviu Valstįjiniame Banke Amerikoje, kuri yra 
G> apsauga ir priežiūra CHICAGO CLEARING 

0USE (A^SOCIATION) DRAUGIJOS. Chicagos 
Miesto Valdžia, Draugijos, Verteiviai ir tūkstančiai 
pavienių žmonių laiko savo pinigus padėtus šiame 
banke, ir jus esatę kviečiami atsilankyti ir pradėti su 
maža ar didėle suma. 

Siunčiame pinigus j Lietuvę doleriais arba Litais 
ir parduodame Laivakortes ant visy Linijų, tei-po-gi 
darome paskolas ir parduodame Pirmus Morgičius, 
kurie atneša 6 nuošimtį j metus. 

Kapitalas ir Perviršis 

$275,000,00 
Banko Turtas Virš 

$3,000,000.00 

Metropolitan Stato Bank 
2201 W. 22nd K

L
a

e ^ Street 
RANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. 

vakare. 
UTAUN1NKA1S IR SUBATOMJS iki 8:3© vai. vakare 

5 
S, 

Vi 

AMERIKOS DOLERIAIS 
AR LITAIS. 

Išiiiokaitic kiekviename Pašte Amerikos DolLcri'ais 
ar Lietuvos Litais. 
TELEGAFU 

Siunčiant telegrafu atpiginta kaina. Siuntusiems 
pirmiau per mūsų įstaiga yra 50% pigiau. Klauskite 
informacijų laišku ar ypatiškai. 

AFFIDAVITUS ir kitus legaliskus dokumentus 
padarome atsakančiai. 

LAIVOKARTĖS ant vipu linijų. 
Apdraudžiame nuo ugnies ir kitu nelaimių. 

REGISTRUOTAS NOTARAS 

Paul P. Baltutis & Co. 
901 West 33rd Street 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 4669 

38= 
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ĮOidžiausia Lietuviu Ekskursija) 
I Liepos 5 i., 1924 | 
I DIDŽIAUSIU PASAULIO LAIVU I 

I LEVIATHAN 1 
United Statei Unijos 

B S 
Ne Amerikos piliečiams atgal grįžimas į 6 mėne-

^ius pilnai užtikrintas. 
Kainos is New Yorko į Klaipėdą regulianės: III 

klesa $107.00; I I klesa $152.50; Karės taksų mokestis Į 
| $5.90 ekstra. 

Mes parūpiname visus dokumentus reikalingus ke
lionei. 

Norėdami aplankyti savo gimines, keliaukite Lie
tuvon su šita ekskursija. 

Visais reikalais, kreipkitės šiuo adresu: 

V. M. STULPINAS, GEN. ACENT. 
. LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ 

Pi lone Yards 6062 

3311 SO. HALSTED ST., CHICAGO, IIX. 
^luiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiuiifi^ 
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EATRA! EXT1U! BXTRA! 

48-th Avonue and 25-th Plaoe 

S 

CICERO, ILL. J 

Sutartis su oro pranašu. 
K$ tik teko išgirsti, kad 

A. R. D. pikniko komisija 
(kurs įvyks National darže, 
Riverside, birž. 15 d.) p.p. O-
na Reikauskienč, . Antanina 
Baltutienė ir p-le Galnaitė pa 
darė sutartį su ' ^ e t h e r — 
man" ir jisai užtikrino, kad 
sekmadienyje, birželio 15 d. 

Apsauga Jūsų Pinigams 
Šis bankas, kuris randasi labai patogioj "vietoj 

Lietuviams gyvenantiems North-\VeHt apielinkėj. Jis 
yra didžiausias bankas apart vidurmiesčio. 

Jis pasiekė aukščiausio laipsnio užtat, kad depo 
zitoriai turi jame didelio pasitikėjimo. Si pasitikėji
mą; įgijo pcr savo atsargume laikime jiems įduotų pi
nigų saugume. 

Ar ir tu esi vienas iš tų šimtų žmonių, fcurie kas 
savaitė ai lauko šį bankų atydarydarni taupyino ac-
eoiuit'ų ir tokiu būdu žengia prie pasekmės? ! 

NORTH-UIESTERN TRU&T& 

Milwaukee Ave. at DivUion S t 
Turtas suvirs $21,000,000.00 

1 

Mildos Aptiekai 
Moderniška pirmos rųšies Mildos aptieka ant Bridge- y 
porto atidaryta. Švariausia, tyriausia, parankiausia 
aptieka ir jos geriausias patarnavimas. Visoki vais
tai h žmogaus sveikatai reikalingi dalykai randasi 
Mildos Aptiekoje. Visi ir sąžiningi patarnavimai duo- y 
darni veltui. 

Su visokiais reikalais, visuomet kreipkitės 
Mildos'Aptiekon 

3138 So. Halsted Str., (Mildos Teatro Name) 
K. JONAITIS IR A. VALONIS 

Savininkai. ą 

1 T T T 

NENUSIGĄSKIT— 
• 

f^»s^» 35c. 

J I S TIK IEŠKO BAMBINO 1, ^koM 

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
įįs jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanio6 vaisių košes. 

BAMBINO 
l « t . 8. V. Pat. Biure. 

yra nepavojingas—pasekmingas—saldau* skonidį • 
vidurių paliuosuotojas. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie nct praio daugiau*. 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvi 
jiegali ramiai miegoti, labai verkta tarsi skausmų • 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis ji 
ims su noru ir daug geYiau jausis nuo jo. I kelias w 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti ~\ 

F. AD. RICHTE* & CCU tO*.l |4 So. 4th Str««t, BROOKLYN, N. Y. 

v 
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Renčiamas 

• 
ŠY. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJU OR-JOS 

Birželio 15 d. 1924 f 
NATIONAL GROVE, RIVERSIDE, ILLINOIS 

p • ' • •|
|,

|" •• | '" " - • • : - ' —. 

VISAS PELNAS šV. KAZIMIERO VIENUOLYNO KOPLYČIAI. 
Laimingasis turės prog§ gauti $5 .00 auksų; puikiausią rankų išdirbinį; ir trečią dovaną tai 

"supi-izas." Tovvn ok Laka's su Bridgeportu su visa virtuve važiuoja^ North Sįdc pristatys šal
tą košę, gi kas daugiau bus negalima visko parašyt, bet reikia pačiam-atsilankyti. Tat-gi visi 
kas tik gyvas į P i k n i k ą ! 

Kviečia 
^ 

AKADEMIJOS R£MĖJŲ DRAUGIJA. T 

no dalyko, atsiprašau, dviejų | Gerb. nariai, būtinai ateiki kitę 9 VaL rytoj. 
dalykų. Pirmiausia, kad kiek j U. J. V. Dimša, r a k | Tikietų pardavėjai, bukite niaus du "leading tymai." 

įek geri, atsiveskite tikietų Visi vyčiai, kur* pasilik-' 

| X Metropolitan Banko vi, iriuos bus pakviesti visi ne 
i 

ee-prezidentas J. Krotkus iš
važiuoja Lietuvon. 

X VVest Sitlejo jau deda
mu nauji vargonai. 

X Bazaras tęsiasi toliau 
šiandie ir rytoj. Pelnau eis Se 
mVū Mokytoju atomui statyti 

X A. Rėm. jau pilnai pri-
si ruošė piknikan. Visos kolo
nijos joms žada padėti. 

X p. Norbutas Ciceroj du 
plėšiku (boimi) mirtinai pa 
šovė. Kad. visi taip drąsus 
butų — plėšiku tuojau nelik
tų. 

Šiandie mokslo metu ir/bai 
ga. Bus vakarėlis • pa r. svet. 

X Bepartyves draugijos be 
partyviui teatrui bepurtyvius | 

šventinimus'' rengia i ku 

nusistovėjusieji savo pažiuro 
se dalyvauti. 

X Visoj Chicagoj tinrbu 
mažai. Iš daugelio dirbtuvių 
l*d mosuojami darbininkai. 

[Ar tik nepolitikierių darbas. 

i vienas atsivežtų i pikniką po 
šimtinę. O antrą, kad grįžda
mi narnos beturėtų kišenėje 
tik 7 eentus strytkariui apsi
mokėti. 

ŠV. K. A. RĖMĖJŲ PIK 
NIKAS. 

»«25 

Akademijos Rėmėjų pikni
kas bus labai įdomus, tai tie 
sa. Žmonių i ta pikniką ren-
ginsi važ'.uoti daugybės, tai 
tiesa. * Mj 

Rėmėjos pasirūpins atvy
kusius sveėius kuogražiausiai 
pavaišinti ir jKiIinksminti, ta: 
ir gi tiesa. 

Bet, taij) pat yra tv%sa, kad j 
i Reni. visa širdimi nori vie-

Seserims, jų koplyčiai, 111U-J7 vai. v. 
;j Vaikučių apšvietai, eis vi 

sas pikniko ]>elnas. Juk tai 
kiekvienam yra žinoma. Tai 
nelabai kas pasipiktins Kėme 
jų tokiais norais. 

O kas nenori atsivežti sim 
linės į pikniką, tas tepasiima] 
nors rubliukų. Bet būtinai te
gul atvažiuoja. 

Kiekvienas bus sutiktas, 
kaip brangus svečias. 

Tad nepamirškime, nedė 
lioj, bif£»lk) 15 d. National 
(•rovė darže. 

Šv. l&ožanei'aus Panų ir 
Moterų draugijos pusmetinis 

i susirinkimas įvyks 1G birž. 
'Šv. Jurgio parap. svetainėje, 

Pirmininkė. 

P R A N E Š I M A I , 

D A K T A 
Telefonas Boulevard 1»39 

I Dr, S, A Brenza 
4608 SO. ASHLAND AVKNtE, 

Chlcago, Ui. 
Vai.: 9 ryto iki 12 plot: 1 po 
plot iki 3 po piet. 6:30 vak. iki 
t :30 vak. i -

R A I 
\ 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIIIURGAS 

4442 So. Western A ve. 
Tele f . L a f a v c t t e 4 1 * « 

Bridgeportas. 

šv. Domininko, draugijos 
susi rink Lm'as įvyks šiandie | 4 
biiželio 7:o() v. v. 

Malonėkite kuoskaitlingiau 
šiai susirinkti, nes turimo 
daug svarbių dalykų aptarti 
k. a. pinigų reikale ir daugy
be* kitų. 

L. Vyčių 10* kp. nutarė" vi
siems nariams kartu nusiimti 
paveikslus (nusit'otografuo-
(D. 

Todelei visi nariui malonė
site susirinkti rytoj, birž. 15 
d. 10 vai. iš ryto prie s v. Jur
gio par. bažnyčios. 

Valdyba. 

kios imtynės, nes tai mgty- § v . Kazimiero Karalaičio 
draugystė ant Town of Lake 

tiek geri, atsiveskite tikietų Visi vyčiai, kur* pasilik-' praneša savo nariams, k u m 
galiukus piknikan. Traukimas site nuo pirmo "tripo" teik-j esate prisidėję po $1 prie šei-
bus o-čią v. po pietų, 

Draugystė šv. Petro ir Po
vilo turės savo priešpusmeti-
nį susirinkimą nedėlioję, birž. 
15 d. W2± m. 2 vai. po pietų, 
šv. Kryžiaus parap. svet. 

Visi draugai būtinai turėtų 
būti, nes .turime labai daug 
svarbių reikalų aptarti. 

Valdyba. 

T a i RofJlevard 9&I1 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1701 W. 47- th Ht 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nao C 
Iki • vsl. rak. Nedėliomla nao f 

Iki S vai. po pietį}. 

D r . A . R a č k u s l DR. 0. VAITUSH, 0. D. 

Telefonas Heeler 7436 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* wjrų ir 

motarų lytiškas Ilgiu. 
1461 Madlsoa Street 

Kaanp. W estėm Ave. — Cttloago 
' Valandos: t—4 po plato 1—6 TaJc. 

\ \ 

Gydytojas, Chirurgas. Obs 
tetrikas ir Specijalistas 

Elektroterapas. 
IŠIMA TONSILUS — 

D — B* mariai m*, 
t )—B« fM-llio l* b« aa—M—Į 
»)—B« krttnj*, 
«»— B f J*ki« p**«J«rra avrikatal. 
Ri—raauaaaal umUdm alrgU, ga

li tiMj valcrtl. lt rmM «iti 
r»«rd* 'G»II-»tooM' (akm«n|a tui*yj«) 

fr akmeni* ėi&pumo puslAJa be o-
peracljos, su tam tlkromli moka-
HAkomla prlemouAmla bei valstata 

ApkurtoMlcmi auRražina slrd«Jlra%. 
4>7<U Tinokiaa lira** paa«kmln«*ai, Ir Jai 

/ra reikalas daro operacijas. 
PrafeaiJaojUi patarnavimą telkta aaro 

Of 1tWJ * 

1411 So. 50 Ave. Cicero, IU. 
Oftaaa atidaryta*: kaedltn nuo S vai. 

po piet Iki • ral. vakarą. 
Nedaliomis Ir earedomla oflaaa 

ryta*. 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

ChJcago, 111. 

I 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 8 . Ashland Ave. 
Tel. Yarda 0994 

Valandom • 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

>fi*o Tel. Boulevard 9603 
Ręski. Tel. I>rr\el 9101 

DR. A. A. ROTH 
Bl KAS <J1'DTTOJA8 III 

CHIRURGAS 
SpeelKlIstas Moterišku.. Vyrtškg 

Vaiki} ir visų ihrtin(.4kų lliry. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Hilsted St 
Kampas 31st Str. 

y-al.: 10—11 ryto: f—J po plas. 
7—8 vak. Ned. l f—12 d. 

UKTtJVYS AKIŲ SPKC'IALtSTAS 
(••"" mm~) Talengvlns viny 

akių trinpimif 
kaa yra prtaiaa-
linii skaudėjimo 

galvos, svaijru'io, aptcmiino, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidogURlus 
karSčiu nikių kreivos akys katerūk
to, bemiegio: netikras akis jdedam 
Daronia eg'zatnlnaa elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems* pagelbėta. Sergėkite savo rc-
įfojimo ir valkus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki S vakaro 
NedėUomla nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

T 

Susivienijintos Lietuvių iii 
ju ant 13 ridgeiK) r to rengia pî  
kniką naudai Chicagos Lietu 
viu Auditorium nedllrojr, bu* 
želio 15 ii. A. Blinstrupo dar
že, Justice pnrk, III. Kviečia 
me visus Chieagos ir 'apielin 
kes lietuvius diilyvauli. Bus 
dalinamos dova*fo« \v visi at
silankiusieji turės progos tla-
lyvuuti dovuvjĮ laiinėjiine. Vi
si atvažiuokite piknikan ir 
praleisime laika Ivnksnvai ant 
tyro oro. Kviečia* Komitetas. 

w 

Vyčių domei. 
Sulig nutarimo, Vyeiij \o\ 

kuopa turės išvažiavimą (bas 
ket pienie) AVillow Spring, ne 
dėlioję, birželio (June) 15 d. 

Tat visi vyčiai susirinkite 
tuoj iK> sumos 12 Vai. prie šv. 
Kryžiaus mokyklos. Iš ei a 
trauksime Willow Sjaing lin
kui pakvėpuoti tyru oru. 
"Bmbolas ." 

Vyėių 13 kp. ^bascball ty
mas" rytoj b'.rželio J5 d. 
MeRinley park pliekius su 
BriglitonjMirkieėiaiš, Vyčiu. 'Mi 
kp. tymu. Bus labai, smar-

sitės ateiti pamatyti šiu run 
gtynių, ypaė, kurie turi. ma
šinas, nes po "games" Teikės 
bolimnkai nuveržti į \Villow 
Spring. 

Lošimas prasidės 3 vai. po 
pietų, visi, "moteriai" susiiin 
kitę laiku. Komisija. 

Metinės Sukaktuves 

VYČIAMS PRANEŠIMAS. 

Tel. Boulevard 3686 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

ir " 
• CHIRURGAS 
3337 So. Morgan Str. 

VALANDOS: D—12 iš ryto 
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES S E G A l 
Perkėlė savo ofisą po oumeria 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

DUOTO, Moterį) Ir Vyra Ligq 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—l.jJt Tfckare 
Nedtiiomia: 10 iki 12. 

Telefonas Mklnay 2880 
> i • • i r • i 

20 metų Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

e. 

Telefonas Pullinan 3213 

Dr.A. J . Tenanevičius 
GYDYTOJAS lil CHIRI'RGAS 

10821 Jlieliigan Ave. Clileago,IIl. 

SIMPTOMAI PAKK1S&IA 
Akių Ligas 

Ar jums skuuda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip it (rinkančius 

taškus 
Ar atmintis po truputį mažėją? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akis? 

DR. JAN J, SMETANA 
AKIŲ SPt;CIAUSTAS 
1801 So. Ashlttnd Ave. 

Kampas 18 gatvės) | 
Ant trečio augfito virfi Platte ap-
tiekos, kambariai: 14. 15, 16 i r i ? 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 

Nedėliomls uždaryta. 
i IMI j i 11 — — — — — » — < — » « • » — « p a B Į 

Roselanri. 
.Šiandie, 8 vai. vakare L. Vy 

ei u Chieagos Apskr. kuky* 
mfmt^'jii sitKrVi/ikim;Į prie 8-
tos ki>. — Koselandc, Visy 
Hvontii par. svet., prie KJStos 
ir YVabusli ave. 

Kuopų išrinkti atstovai ina 
lončkite skaitlingai susirinkti 
į minėtų vietų ant laiko. 

1*. S. Važiuojantiems į mi
nėtų vietų galima važiuoti se 
kaneiai: paimti bile karus i-
ki State st. ir paėmus »St'ate 
str. karų 111) "Ir važiuoti iki 
108 kr Michiguii ave. ir išli
pus paeiti pusę bloko į va
karus. Valdyba. 

: J '„••ar.is 

VVEST SWU> 

Wost Hidc Draugijos šv. 
Kazimiero Vyrų i.r Moterų 
šiMinyniškas išvažiavimas ne: 

j vyks nedėlioj, birželio 15 d. 
Pasirodo, kad n aižai tikie-

\ų parduota. Negalime" važiuo 
ti. M. Stankelis rast. 

AR LABAI RŪPINIESI? 
Brangi feninininke, atsi-

iiiink, kud darbus yra begalo 
sveika kiekvienam — ne dar
bas mums kenkia, J>et rūpes
tis. K upes ti s lai tikras ]>ei-
lis. Jis neduoda viduriams 

e 

gerai dirbti jis suparaližiuoja 
muskulus viduriuose. (Šis 
vaistas geriausias vaistus vi
duriams. Kuo'Jiet jausiesi 
sveikas, tai Lr rūpestis tau ne 
kenks. Kuomet tavo viduriai 
gerai veiks, tuomet gali būti 
užtikrintas, kad jausiesi svei
kas. Oriausias rvaistas tai 
vartoti 'Triner's llitter Vynų. 
Grįždamas namo užeik pas 
savo vaistininkę ir nusipirk 
butelį šiandien. Apgr. 

i «ffli'^?>''' 

ONOS JESULAITĖS 
mirties sueina birželio 17 
d. metai kaip mūsų mm 
Įima duktė persiskyrė su 
šiuo pasauliu. Paminint 
josios mirties sukaktuves 
utarninke, birželio 17 d. 
8 vai. šv. Kryžiaus baž
nyčioje įvyks pamaMo» 
už nabašninkės sielą. Tai 
gi visus gimines ir pa. 
žfštamus širdingai kviu-
čiame dalyvauti šiose pa
maldose. 

Kurie dalyvaus pamai 
dose bažnyčioje, visus 
tuos kviečiame ateiti \ 
mūsų namus 1813 W. 4o 
st. 
Netiktai tu dukrele mus 

apleidai, bet ir tėvas ma 
no vyras mane apleido-
mkė. 

Liekuosi didžiai nuliū
dus Ona Jesulaitiene. 

myniško basket pikniko, tu 
rėjusio įvykti 8 birž. d., bet 
dėlei lietaus neįvykusio, kad i 
vyks 15 birželio (June) die
nų Beverly 11 ills. Važiuoti rei 
kia Asliland 87 gatvekariai.* 
iki linijos galo, o paskui eiti 
i vakarus iki. miško. 

Ateikit visi. 
K. WoIkowskas. 

A D V O K A T A I 
Telefonas Yards 2390 

F. P, BRADCMJLIS 
A D V O K A T A S 

(Buvęs Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas) 

Veda byla* visuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
SI 12 % H*lsted St. Chkaųco, iu. 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
?• W. Monroe Street 

Room JOĮ — Tel. Itandolph 2900 
vai.. Nno 9 ryto iki 5 no pietų 
Vakarais 8SOS So. Halsted Str 

Telef. Yards 1015 
C3iicago. 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

b«lA» vtanave Tflsni0»M. Rgraajat _ 
* M n * t « . Pad»r* •Irtlaaia ari 

Paaiaaneoau* lr UaUeJbaeml 

7 South Dearborn Street 
ROOM 133S TUIMLNfc: IILDG. 

Telefonas Raiidolpti I&91 
Vakarais: 2151 VVest 22 St. 

T-Jefona* Canal I f t7 
Į • - 1 

C. V. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko H a m e 
j 2991 W. 22nd S t. Tel. Canal 9999 

BALYS F. MASTAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va 
fiingtone Patarėju. 
' Metropolitan State Banko Name 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Ganai 9899 

T 0 W N 0 t f L A K E . 

llytoj 9 i» r>to prie bažn. 
Isvet. 46tb ir Wood st. atva-
žius trokas. Visi tie, kurie IH>{ 
rite važiuoti į Šv. K. A. IV} 
mėju pikniką malonėkit susl^ 
rinkti; o ypae seimininkes, 
kurios pasižadėjote dirbti pik 
n i ko virtuvėje, butmai atei-

i « m » m i 

Telefonas Boulevard 9550 

DR. HARRY TETER 
DENTISTAS 

Setas danįii padauomas taip 
kaip tik .fusu'pačių dantys. 
Duodu gas. Peržiūriu X«ray 

3100 So. Halsted Str. i 

JĮ M . Ganai 0257 Vak. Ganai 2118*1 

DR. P. Z. ZALATORISI 
Lietuvi n Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaaaaos: 10' iki 12 ryte; 1 IkJ € 2 
po pietų; 6 iki I vakare • 

i 

D I D E L I S P I K N I K A S 
RENOUMAS 

ŠV. KAZIMJKRO KARALAIČIO DRAUOIJOS 
BIRŽELIO 15 D., 1924 

TERMINAI, GROVfi Mth ir CENTB AVENUJ3 
Chicago Heiglits, 111. 

Kviečiame visus apielitikės lietuvius ir lietuvaites, 
atsilankyti, taipgi Harvey ir Stegerio, bus puiki muzi
ka; tikimčs, kad kiekvienas busite u£ganė<finti. 

NEGIRDĖTA PRAMOGA 

PIKNIKAS 
- : - rengia - : -

Susivien:jimas Lietuvių Dr-jy ant Bridgeporto 
Naudai Chicagos Lietuvių. Auditorium 

Nedėlioj Birželio-june 15-tą, 1924, 
A. BLINSTRUPO DARŽE, JUįSTICE PARK, ILL. 
Bus dalinamos dovanos ir visi atsilankiusieji tu

rės progą dalyvauti dovanu gavime. Visi lietuviai 
atvažiuokit Piknikan ir pralei«m laiką linksmai ant 
tyro oro. 

Kviečia KOMITETAS. 
P a s a r g a : jeigu butų lietus, tai Piknikas bus 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted St. 

A, A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel, Itandolph 1084 Vai. mio t -S 

VAKARAIS: 
3301 S. Halsted st. Tel. Blrd. 6775 

6—8 v. v apart PanedėUo Ir 
Pctnyčios 

V. W. RUTKAUSKAS ^ 
A D V O K A T A S 

Oflhaa Dldml«styJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 610 

Telefonas Central M M 

Vakarais 3223 8. Halsted S t 
Teleloaaa: Vardg 46S1 

Iškilmingas Išvažiavimas 
RENGIAMAS 

Lietuvių Amer. Politikos Kliubo aut North West Sidės 
NEDALIOJE. BIRtELO (JUNE) 15 D., 1924 M. 
Jefferson fririosfc Bfbnft-N. % Pra^iia 12 vai. 

Pastaba: Visi kiiubiečiai susirinkito prie svetainės 
1G44 Wabansia ave. l t vai. ryto. 

Visus kviečiame atsilankyti, bus visokiij žaisiu. 
^ ^ ^ • ^ H Valdyba. 

STASULANl 
A D V O K A T A S 
Vldurmiestyje Ofisas: - - - _ 

Room 011 Gliicag* Temple Bldg 
77 W, Washlngton St 
CICERO Ofisas: PanedėUo vak 
1314 S. Cicero Av. Tel. Cicero &03< 
BIIIDOEPORT Ofteas: Kitais vak 
3286 S. Halsted St. Tel. Boul. «7a: 

J. P. V V A I T C H E S 
L a w y e r .... 

l t MfJTUVIS ADVOKATAI 
Dl»*n.: n. 511—Si«—127 ją, Dea*. | 

Į boru St. Tel. Randolph 5*84—bbU I 
Vakarais 10717 IniUsas Ave. f 

i Roselaud Tel. Pnllman 

file:///Villow
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DAUG NEDARBO 
CHICOGOJ. 

DarlK> departamento statis
tikų biuras praneša, kad i u 
dustrinis aktivumas visoj Ša
ly daug apsiniaukęs. Tas ū\y-
siniaukiiuas paliepia Illinois 
valstybę ir Chieaga. 

Praeitą mėnesį Minoi* val
stybes plieno dirbtuvėse dar
bai žymiai sumažėjo. Ang
lių industrijoje darbai taipal 
susiaurinti, daug darbininkų 
neturi darbo- Tik vietomis 
Illinois farmoriai negali pri
sišaukti reikalingu larmonis 
darbininkų. 

Tik keliu vedime ir namu 
stat\i>oje pilnai dirbama 

PARTRAUKIAMI EKSPER
TAI PSYCHOPATAI. 

Iš visu Suv. Valstybių da
lių Chieągon, pnrkvief-iami ek
spertai psycliOĮ>atai, kuriems 
bus pavesta ištirti kaltinamu 
žmogžudystėje studentų Leo
poldo ir Loeb'o. protų. 

Tai parūpina advokatai ap 
gynėjai. Tie ekspertai abu 
studentu tyrinės kalėjime. 

džiausio patriotiškumo, ku-
I riuo gyveno kovotojai už Ne
priklausomybę. 

Šis veikalas bus rodomas 
tiktai dvi dienas, kurie nori
te j j pamatyti, pasiskubinki
te,, nes lotuose teatruose Chi-
eagoje jis daugiau nebus ro
domas. 

R E I K A L I N G A 

P A R D A V I M U I 
N A M A I 

SOUTH SIDE SPECIALAS. 
PARSIDUODA arba išmai 

no 8 flatų naujas mūrinis na
mas ant kampo. Po 5—6 ir 0 
kambarius; štymu apšildomas 
randos neša $530 į mėnesį. 
Įmokėjimas $8,000 arba išsi
maino ant mažesnio namo. 
Randasi gražioj vietoj South 
Side, 56tos netoli Ashland a 
ve. 
DIDELIS BARGENAS PRIE 

VIENUOLYNO. 
REIKALINGA: Moteris du

bti ant farmos prižiūrėti pau 
kščius ir daržus. 

Atsišiukite į 
"DRAUGO" ADM.; 

2334 So. Oakley Ave. Į s i o s ]Xm$m j ^ l i s p r a d ž i u s 

P A R D A V I M U I 
N A M A I 

UNIVERSAL STATE 
B A N K 

REAL ESTATE DEPT 
BARGENAI ANT 
BRIDGEPORTO 

4 flatų medinis namas 2 po 
4 kambarius ir 2 po 5, ele
ktros šviesos, toiletai., pečiu 
šildoma. Randos neša $70.00 į 

P A R D A V I M U I 
N A M A I . 

mėnesi. Kaina $4,800.00 ant 2 flatų naujas mūrinis na-jl(C ; i § m o k y ; m ų 
mas, karstu vandeniu apšil
domas, visi įtaisymai vėliau-

C H I C A G O J E 
SALESMANAS 

"America" scenoje. 

pu 
nai darbai eina tik statyboje. 
Kitose industrijose aktivu
mas perpus sumažėjęs. Daug 
darbininku atleista galviju 
skvrdvklose. l'lieno įstaigose 
darbai kuone perpus suma//-
3C* 

Auditorium (Teatre dabar 
rodoma "Amer ica" jame vai
zduoja Amerikos karė su An-

Kas link Chicagos, tai pil- * B i * 177 :> ' k u r i o J Amerika 

Reikal ingas lietuvys, kuris m o k a 
angliškai, prityrimas nereikalingas, 
to kis kuria turi plačią pažintį savo 

\ apiel inkėj. Gali uždirbti nuo $100 
iki $200 pardavinėjant mūsų aug-
Stos klesos lietuviu" distrlkte prie 
Marąuette Park kur ket inama pail
ginti gatvekariu Hniją 

Atsišaukite pėtnyčioje 

10 So. La Salle Str. 
Room 348 arba 

KARPENTERIU LAIMĖJI
MAS CHICAGOJE. 

Karpenteriu Unija Chicago-
je laimėjo didelę kova, kuri 
tęsėsi ilgiaus trijų metu. 

Karpenteriu distrikto tary
bos prezidentas Jense^ pasi-
ca-ė kontraktu <u septyniais 
didžiausiais kontrakforiais, 

kovojo už savo laistę. 
Anglija uždėjus taksus A-

merikonanis nenorėjo jiems 
duoti reprezentacijos Angli
jos Parlamente. Amerikonai 
atsisakė mokėti taksus. Ang
lija prisiuntė kareivius, kad 
privertus Amerikonus taksus 
mokėti ir klausyti Anglijos 
Karaliaus. Pirma kova išti
ko Lexin#tone kur 70 Ameri
konu atsilaikė prieš 800 Alfe- , 

1 rt / I'ARSIDl. ODA trokas gerame sto 
I i jos kareiviu. Jame parodo- Jvv- * , ruf h<*a i r 5 sėdynių atdaras 

. 1 automobil ius išrodo kaip naujus, 
llia. A m e i l k o n i Į S t i p r i d v a s i a t Priežastis pardavimo nenoriu laiky

ti du kuru taigi noriu vieną pur-
duoti. Kas noritf pirkti atsigaukit i : 

2245 W. 22 SI r. 

Telefonuokito Maln 3933. 
Subatoj po pietų ir ned«'lioj atsi

šaukite ant propertės: , 

71mos ir California Ave. 
Klauskite Mr. KNAPP 

15 vyrų ir gero furmono dirbti 
ant Ko-operativio darbo plano ge
rose Asbf.stos kasyklose. Darba? 
pastovus. 

Reikia $500 cash del tulšių ir 
j rengimo. Atsišaukite: 

R o o m 310. 
58 W. VVashuigton Str. 

TJTRDAVIMUr 

2ju automobilių. N'amas ver 
tas $18,500. Parsidi ioda^už 
$16,500, lenffvais-iittKntŽjiinais 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted Str. 
Tel Boulevard 9641 

DIDELIS BARGENAS. 
2 namu vienas muro kitas 

medžio. 
Vien'as 2 pagyvenimu muro 

namas 1—(i ir 1—5 kam b. 
Pirmas aukštas furnace apšil
domus, antras pečium. Ant 
kito galo loto 4 kamb. medi
nis namas, aukštas muro fon-

damentfls, furm apšildomas. 
Kaina abiem namam grei

tam pardavimui $12,500.00 
pinigais nuo 5,500 už 0000.00 

Apielinke! labili graži arti 
6!)th st. ir Halsted st. 

Atsišaukite pas: 
N. C. KRUKONTS. 

3251 So. Halsted Str. 

ir tikėjimas pergalėti savo 
priešus ir galinga |>ergalė. 

įVeikalas yra begalo gražus, 
istoriškus, jame įmaif""** ir 

Telef Ros«-vHt 8606 

Building Construetioii Kmp gražauH romano. Pagarf&jęg 
loyers* Ass'ii nariais. 

Kontraktoriai pripažino li
nija, (olosed sliop;) ir karpen-
teriams mažiausia bus moka
ma $1.25 valandoje. 

Kontraktas padarytas 
dviem metam. Bf»t po nietij 
laiko biįs išnaujo tariamasi 
apie užmokesnį. Pasirašę 
kontrakte kontraktoruri dar-
ban ims vientik unisius. 

Sakoma, kad karpenter iu 
unija šiandie gkaito 27,(X)0 na
riu. 

poezijoj ir prozoj istorine 
Paul Revere jojimas šiame 
veikale atvaizduojamas bega
lo įspūdingai. Ypatingos 
ssvarbos pakėlime dvasios pri
duoda Old Xortb Chureh, iš 
kurios dviejų liktariUĮ šviesa 
davė ženklą, jog Anglų ka
riuomenė ateina jūrių krašto. 
Visos pergyventos karo bai-
senyl/*'s ir pagaliaus garbin
ga pergalė sukelia širdyse d 

ANT PARDAVIMO 1918 Ford 
touring karas, gerai apmnllavotaK, 
geros cushions viskas geram stovy. 
Kaina $7 5 didelis pažinis pečius su 
'i ovenais , kaina $20.00 Knygyne 
šėpa $20 00. gazinis pečius $5.00. 

Atsišaukite vakarais: 
GT.EICH, 

2SSO W. 33 F laec 
Lafayette r»298 

L O T A I 
A 

P I A N A S 
P L A Y E R PIANAS. 

Pal iktas storage, reguliarė kajna 
$700 instrumentas pirmos klesos, su 
suoleMu, kabinetu ir 75 muzikos vo
leliais. Parduosiu už $100 ir $31, už 
storage. Esu be darbo dėlto, pini
gai m a n reikalingi. Atsišaukite krau 

. tuvėn: 
: t 13811 Mi lwankec ave . Klauski te M r. 

. lankounki's Playcr Plano. 

GERAS LOTAS 
P A R S n n ' O D A 30*125 Pėdu lotą 

geroj ir garžioj vietoj. CJalima .sta
tyt l>nngu!ow ur gerą dvifletį. "Par
duosiu pigiai — u į - e a s h arba len
gvais mėnesiniais išmokėjimais . 

Kreipkitės pas savininką.-
S. STRAZDAS. 

4034 Arcjier Ave. 

Bizniava properte ant Hal
sted gatvės netoli nuo 35tos, 
didelis storas ir 2 pagyveni
mui kambariai, elektros švie
sos, toiletai. Randos neša $110 
į mėnesi. Cash $4,000 kaina 
$8,500. 

SOUTH SIDE 
2 aukštų medinis namas 6 

ir 6 kambariai, elektros švie
sti, toiletai, vanos, 2 karam ga 
mdžius. Randos neša $75 į 
menes j . Kaina $4,800. 

2 augštų muro namas ir už 
pakaly medinis namas 4 kam
barį II, cemento pamatas, lui 
nace šiluma, elektros šviesa, 
vanos, iundos neša $120 į 
mėnesi. Kaina $12,000. 

UNIVERSAL STATE 
B A N K 

REAL ESTATE DEPT 
814 W . 33rd Str. 
Telef. Blvd. 0700. 

UŽTROŠKO GAZU. 

Peter Sara ir Adam Ma-
linowski, 921 No. Raeine ave., 
rasta abu ne/ryvu lovoje. Už
troško gazu, kurs liuosai ėjo 
iš pečiaus iš po puodo. 

Matyt, ant degančio gazo | 
užkaistai puodas su vande
niu ir paliktas. Vanduo vir
damas užgesino gazo l iek
nas. 

Atvažiuok Nedėlioję [ 

Marquette Park Terrace 
Čionais tai paskutine proga nusipirkti augštos rū

šies properte Lietuvių Distrikte. Puikiausios propertes 
visoj Cliicagoj. 

PARSIDUODA' Bizniavas 
kampinis lotas Siaur-vakari-
nis kampas VVestern, Ave ir 
47t(x PIaee 41x125 nž labai 
prieinamą lotina. Atsišaukite 
pas savininką; 

Telef. Republic 5232 
^ ii 

B I Z N I S 

Abudu vyru gulėjo lovoje J 
neišsivilkusiu. Rasta keletas ! 

Ant išmokesčiot Tiktai 
$12 {$175 

į mėnesi į Cash 

Lotai po 
$590 

buteliu su "moonshine." 

VĖŽIO LIGA PLINTA. 
Į 

Uvdvtojii suvažiavime Chi- . 
• \\S 

eagoje y>ran»'šta, jog vėžio Ii-i 
ga Suv. Valstybėse plinta, 
n e ž i o r i n t g y d y t o j u k e l i a m o s 

tai ligai kovos. 
Metai į metus nuo tos li

gos Suv. Valstybėse miršta 
virš 100,000 asmenų. 

Tuotardpn prieš tą ligą 
maistai neišrasti. \ 

Jšiandie yra ^Vėliavos diena. 
Visi "Suv. Valstybių patriotai 
Sią.dieną iškilmingai mini. 

CICERO, ILL. 

Vakar vakare ant 49 Ct. 
arti 14 g-vės Įvyko šaudymai 
Keletas asmeny mirtinai su-

ir augsciau 
PASIRINKIMUI REZIDENCIJOS IR BIZNIO LOTAI 

Skersai gatvę nuo puikaus ^larąuette Parko kuria
me randasi (jymnaisium, kur galima plaukyti, lošti bo
ję, turėti piknikus I r kitus pasilinksminimus arti šv. 
Kazimiero Vienuolyno. 

GATVEKARlįJ LINIJA PRAILGINAMA 
, TIESIAI Į MARQUETTE TERRACE ; 

kas reiškia, kad čionai ši graži apielinke sparčiai augs 
ir tie, kurie pirks dabar pasipelnys. 

VAŽIUOK NEDELIOJ TENAI, KUR VISI VAŽIUOS 

Visi važiuos j Marquette Terrace, šiaur-rytiniam kam 
po parko musy reprezentantai prisisegę mėlynus ženk
lelius patiks jus. Dėlei jūsų parankumo mūsų automo
biliai stovės ant Čaliforniu Ave. ir Marquette Road visą 
dieną nedėlioję, jie jus nuvež. 

Lake Tovvns Impr. Co. 
SUB — DIVTZTJOS OFISAS: 

71mos IR CALIFORNIA AVE. 
MIESTO OFISAS: 

10 S. LA SALLE STR., 
CHICAGO. 

PARDAVIMUI groserio ir 
pieno biznis, jei norės gale 
siu parduoti ir su namu. Biz 
nis daromas iš vien lietuvių 
geroj vietoj. 

Nedaug tokių biznių yra Ci
cero j . 

Atsišaukite; 
1417 S. 49 Ct. Cicero, 111. 

ANT PARDAVIMO naujas 6 kam
bariu namas (bunjcalo\v) kar&tu van 
dftniu ši ldomas, aržuolu trimuotas, 
paliruoti ir ai/tv(-rti porciai, AUgf-
tas s;rin<limlH iMUiušlo-s, boinmontas 
ploUteHuoUUi tib- — vun;i 2 kanj 
fiaradžius. Atsihuiuliil*;: 

ft 128 So. sa<i'anifii(o \w. 
— i j 

Norėdami nupirkti namą, ge 
rai, pigiai ir teisingai* kreip
kis pas M. J. Kiras Real Esta-
te Improvement Company, -
nes tūkstančiai pirkėjų per 
tą, ofisą, yra pilnai užganė
dinti. 

1, Pvirjtf lubvi uugic'io muro na
mas, — 2 po 4 kam barius pagyve
nimai ir vienas S kambarių. Kandos 
u< .ša. CS0. per nu'-ncsj. Prekė $Rf-
500, — jmoket $2,500 — namas ran 
dasi ant I n i o n ave., prie 85 gratv. 

2, Dviejų lubų aukščio medinis 
namas, — du po 4 kamb. pagryve-
nimai, elektros Šviesa ir kiti geri 
•taisymai. Preke $3,500, jmoket $1,-
500. l ikusius kaip randa. N a m a s ran 
dasi 3654 S. Krnerald ave. 

3, Dviejų lubų augšt. muro na
mas, — du pagyvenimai po 5 ir « 
kamb , — furnaee Šildomas, — ran 
dusi 69 et. and Hermitage ave. Pre
ke $12,900, įmokei $4000. 

14, Xnuja.s f lubų augftt. muro na
mas, — $9,800, jmoket $3,000. '.i-
kusius kaip randa Narnas randa
si South side. 

| , i lubų affltft.. kampinis muro 
namas, — 3 po 4 ir 2 po 5 kamb. 
pagyvenimai ir vienas dideliH storas. 
Prekė $22,500, — $10.000 jmoket. 

6, 2 lubų augšt naujas muro na-

N A M A I . KURlį) JUS 
JIEŠKOT, 

I Karnas ka ip parke — Tuikus m u 
ro namas po 5 tr 6 kamb. AugS-
tos klesos v ie ta ir labai graži. Iš 
rodo kaip parkas. N a m a s moderniš 
kas. Kaina tik $15,j000. Jnešt reikia 
$7000. K a s nori r e r a narna turėti 
ir smagia i gyventi , tegul nieko ne lau 
kdamas kreipiasi J m ū s ų ofisą 

P u i k u s lmng* low —^ Visai nauju
tėlis bungalow South Sidėj (prie 
liet. Vienuolyno) , šeš i erdvus k a m 
bariai, furnice heat š i ldomas Vis 
kas pagal paskiausios mados , p la
tus lotas ir kitokie parankumai 
Kaina $6,800, Apie puse reikia* j -
nešt l ikusi suma pagal sutarties. 

N i e k o nelaukite . — Tuo jaus p a m a 
tykite SJ modernišką dviejų flatų 
narna po 6 ir 6 kambarius. Randa
si tirštai l ietuviais apgyventoj v ie 
toj. Visi kieto medžio (ąžuo lo ) už
baigimai, didelis ir gražus be ismen-
tas, karštu vandeniu š i ldomas — 
kiekvienam fletui atskiras boileris. 
Pagal šių laikų tai yra t ikras bar-
genas. K a i n a , tik $12,000 Jmoket 
apie pusę, o likusi s u m a lengvais 
išmokėjimais . 

Beto , m e s tur ime daugybe visokių 
namų visose dalyse miesto — pi
gių ir brangių. Kreipkitės bile lai
kų —- dieną ar vakarais — " mūsų 
ofisą ir busite užganėdinti . 

BRIGHTON REALTY CO. 
4034 Atfcher Ave., 

prie California Ave. 
J. Yushkevičius, vedėjas. 

SPECIALIS BARGENAS 
Arti gražaus Marąuette Parko aug
štos rūšies l ietuvių distrlkte arti fiv. 
Kazimiero Vienuolyno, parsiduoda 2 
flatų mūrinis namas 6-—6 dideli 
kambariai, saulės kambariai , ugne-
YLetės, knygynės ir indinės šėpos, 
š tymu ši ldoma, viskas moderniška, 
plieno konstrukeija, beismentas plel 
steruotas. 

Kaina $15,500. Cash $5,000 
Atsišaukite: 
WEBER & WILLIAMS > 

2516 W. 63rd Str. 
Telef. Republic 1932. 

REAL ESTATE 
9< 

B U K G U D R U S 
Pasitarnauk kaip dar yra lai 
ko išsirinkti gera vielą 

I Marquette Manor. 

, PASINAUDOK PROGA 
dol gyvenimo puikiausiame 
lietuvių.distrikte Chicatfo.į, 
kur gyvenimas bus malonus 
Arti sv. Kazimiero Vienuol 
ir Marąuette park, kuris 
bus vienas IK gražiausiu 
parkų visame mieste. 

MES PASTATYSIME 
koki tik namą Jus norilr. 
Maiįuette t Manon Musii 
kainos visiems prieinamos. 

VVEBER & WILLIAMS 
2516 W. 63rd stj. 

Telef. Republic 1932 

C.P. SUROMSKIS & GO. 
R E A L E S T A T E 

Perkam, 
parduouam 

ir mainom 
namus, jar 
raas taipgi 
ir visokius 
biznius. 

Darba at 
l iekam gre 
ital, pigiai | 
ir gerai. 

tės 
Kreipki-

3352 So. Halsted Str. 

EXTRA BARGENAS. 
Paršiduo^la muro namas 2 

augštų su beismentu 4-4 kam
bariai. Randos neša $1.00.00 į 
mėnesį. Kaina $10,600.00; pu 
sc casb; viikas geram stovy. 

Atsišaukite: 
C. M. WEBER, 

2243 W. 22nd Str. 
ANT PARDAVIMO tuščias medi

nis namas su storu, labai geroj vie
toj ant bizniavo kelio streetcar 60 
st. llnes. Clmentuotas beismentas, 
garadžlus, 4 dideli rujnai pagyve
nimui, elektros, vanos ir tt. Dar 
vienas bargenos lotas prie pat Vie
nuolyno, kampas 4 1 ^ x 1 2 5 . Kam rei 
kalingas bizniavas namas ar kam
pinis lota«J Kreipkitės pas savinin
ką: 

K. KOVALČIKA, 
4950 So. PaiiiMA Str. 

Telef. Boulevard 9641 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS, TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

8D9 W. 35h SI, Ghicaeo 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
m Parduodam Laivakortes. • 

MILLINERY SHOP 
(Skrybėlių Krautuve). 

Turiu parduoti iš priežas
ties žmonos ligos. Biznis gerai 
išdirbtas puikiausioj lietuvių 
kolonijoj ant 63čios. Puiki 
proga lietuvaitei, merginai ar 
moterei. Atsišaukite pas sa
vininką: 

2519 W. 63rd Str. 
i 

T W ' I I . . I II • • _ L .. ' I I ~ T T - ~ 

ANT PARDAVIMO grosor-
nė ir rūkytos mėsos, geroje 
apielinkėje. Turiu parduoti 
šia s'avaitę, nes .vyras eina Į 
ligoninę. 

Atsišaukite: 
2242 W. 21st Place. 

Telef. Roosevelt 2577 
A N T PARDAVIMO j?rosernė, bu-

černė su namu 8 metai kaip laiko, 
Storas ir 7 kambariai pagyvenimui, 
turiu kitą užsiėmimą, arba mainy
siu ant 2 flatų namo 

Atsišaukite: 
A R C H E R GROCERY, 

7044 Arotner Ave 
Telef Pro&pect 2559 

" A N T PARDAVIMO Kepy-
kla (bakery shop) su namu 
arba mainysiu ant kito namo. 

Atsišaukite: 
4936 S. Loomis Str. 

SPECIALIS B A R G E N A S 
Turi būti parduota Šia savaitę bu-

černė ir grosernė visokių tautų ap
gyventoj vietoj visas biznis c a s h , ' n ė 
ra kredito yra 4 kambariai pagyve
nimui, 1 trokas ir '.garadžlus trokui 
randA pigi, prityjrf-nas nere ikal ingas 
išmokysiu. K a s pirmas, tas laimes. 

Atsišaukite: t 
«5 Wi lOSni Str: Roseland 

mas, 2 po 6 kamb. pagyvenimai, 
sun parloriui. stikliniai sleeping 
port'iai, narnas randasi 6109 So. Al-
bany ave. Prekė prieinama galima 
nupirkti su $7,000. 

7, 12 flatų mūrinis budinkas, po 
3 ir G ir 9 po 4 kamb. pagyv garu šil 
domas Ir kiti" vėliausios mados jtai-
symai, randos neša $9,500 j .mefus 
Puikiausia vieta south slde, prekė 
$65,000 jmoket $20.000 a r i a ma
žiau. Kiti mor«ieial be komišino an< 
lengvo išmokėjimo. 

8, 2 lubų avgšt. muro na-na.*. tt 
ant dviejų mašinų garadžiu*, •— pre
kė $14,200 jmoket $5000. — namas 
larpe 62 fl 63 Campbell ave 

M. J. KIRAS R E A L ESTATE 
I M P R O V E M E N T COMPAXV 

3335 So. Halsted Slrect 
Va n U 0894 

SOUTH SIDE SPECIALS 
PARSIDUODA 

Naujas muro namas su hun 
galow,sto£;u 5—5 kamb. kars
tu vandeniu šildomas, 1 blo
kas nuo Marąuette Parko. 
Kaina $14,500 ea*h $4000. 

Parsiduoda 1 lotas ant Wes 
tern ave ir 66tos. Kaina $3,-
700 easli puse. 

Atsišaukite: 
JOE. NRPOR, 

6630 So. Western Ave. 

PIRKITE ŠITUOS . 
B A R G E N U S 
PAliSIDUODA bizniavas 

muro namas 5 fialai ir storas. 
Kaina $12,000.00 ant išmokė
jimo. 

2 f latvi naujas muro namas 
ant pardavimo arba išmainy
mo. 

b* flatų muro namas, parduo 
Riti arba mainysiu ant mažes
nio namo ar biznio. 

2 flatų namas po 4 kamba
rius, gera transportaci ja. Kai 
na $3,500. Cash $1,000, l i kus į 
sumą, ant Ienkvo išmokėjimo. 
Su reikalais kreipkitės pas: 

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted Str. 

Tel. Blvd. 4899. 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

- . . • • • m f * i • mm m » » a ^ *»<• m m m »f m* 

Telefonas Caual 5395 

JOHN G. MEZUISKIS 
Generali* Kcmtraktoriuj, 
statytojas ir senų namu 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Cbicago, m. i ^ *»i— • m ** <•***» 

ANT PARDAVIMO 
BARGENAS 

Pardavimui naujas mūrinis 
namas 5 ir 6 kamb. Kaina 
$12,500. Taip gi duosiu pir
ma morgičių. 

Savininkas gyvena ant ant
ru lubų: 
1311 S. 50th Ave. Cicero, 111. 

"DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda 1 flato medinis 

namas 6 kambariu su visais 
paranjeumais. Kreipkitės pas 
savininką: 

F S 
960 Wi S« *tn 

4 PLATŲ — PRIE MAR-
QUETTE PARK 

PARSIDUODA 4 flatų na
mas, 4 po 6 kamb., lotas 90x 
120, Randos neša $180.00 i 
mėnesį; pečiu šildomas. Kai
na — $18000. 

3 FLATŲ IR STORAS 
Medinis 3 flatų ir storas, 

lotas 50x125; garadžius 3 jų 
kanj, raudos neša $105. į mė
nesį; kaina $8000. 

9 PLATŲ 
Parsiduoda arba mainysime 

9 flatų mūrinį namą puikioj 
apielinkėj del tolesnių žinių 
kreipkitės ofisan: 

BIZNIO NAMAS • 
Medinis kampinis namas su 

grosernė su 3 kamb. ir pa 
gyvenimas; randasi ant gero 
kampo netoli Marąuette Par 
ko — Kaina $11500. 

6 FLATŲ 
Parsiduoda mūrinis 6 fla

tų. "Normai Park" visi fla-
tai po 7 kamb. namas geram 
padėjime. Kaina $31000. ' 

Lengvais išmokėjimais. 
LOTAS ANT WESTERN 

AVENUE 
orie 65tos parsiduoda Tauriai 
ROZENSKI - LEMONT CO. I 

6312 St . Western Ave. 
Ttli Prespeet 8108 

Telefonas Ganai 7133 
PETRAS CIBULSKIS 

MaUaTojimo Kootvaktoriaa 

D A 2 I ) 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprasta 
mūrų blanJr 

auf lma* rai* 

klA a«flntik> 

Koatumtrlam-

patarnaTlma 

2338 80. Leavitt Street 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiii 
PAGRAŽINAM NAMUS 

Maliavojame, dekoruojame, kalsi-
muojame ir popieruojamo nafnus, 
dedame st iklus į naujus namus. 
Mes tą visą Tamstos darbą gal ime 
atlikti už gana prieinamą kalną — 
pirmą negu duosi kitam v ir i pažy
mėtą darbą, ats iklauskite kainos pas 
m u s 

Kreipkitės: 
B R I I K i E P O R T PAINTING 

8 A R D W A R E CO., 
3143 So. Halsted Str. 

Tel Yards 7233 
fUIIIIIIIllllllllllfilliiiifiiiiiiiHipiiiiiiiijiiii 
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