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SuperiorDiocezija Hindenburgas Vokia
Minės 20 Metu 

Sukaktuves
Nl PERKflt, WisM Imi. 28.

—• Vieton <li<x*«*xijn
o <1.. f. tn.. minos 2<t turtų
-lll.Jll.t uv<*».

l!hl5 m.. Wi
įkui la

'•kruotn* •li<H*.*zijai pumas Į 
vyskupas SchitiniT. m»- 
tais jis iš šios %\skiipijo> vnl 
įlymo nlsistalydimi ir 
paskirtns Sjioknni*.

tijos Prezidentu
Jis Gavo 900,000 Balsu Daugiau 

U z M a r k s a
Europa Nustebinta Vokiečiu

1014 ui ••r.rvi. i .smu. »•• į i /. nr. .viai v ų smveju >••-
Wash kn*tij«»ji* linkimus šj sekliui- rialistų pnttijn ir kuone visi 

idieai laimėjo fiehlmaršalas jiarliiniukni. Jį rėmė ts-niiu
.- . y**n lliiidetibin-g. •leširiiųja pa partija Bet L<1<<111<1 ritėju ha

ji.' yy'kupn litiyn G. Kmi
• l> iL’i. Ji' I9_‘l m. nu r r.

šiDri<li<*m>iiu ir tr*,čiu<>.iii

m

Veltui »fntycim«* bažnyčia.*, 
darysim* mhijns Meigrime ? 
i*iukyltln«, jei neimsime j sa i 
•u rnnt.a* pandos ir jn« ne. ' 
| l:.tih«ime.
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KOMUNISTAI TERORI- A
ZUOJA BULGARIJĄ J £2

DAVĖ MERGAITEI GERTI
“MOONSHINL’

Uždrausti politiniai mitingai

ŠOKIA. .Bulgarija. Imi. 27.
• Xor» viuoj Itulcnrijoj jin . .................. .. ,

... .. , .| .\r«*>iiiotii' loii% ZaMitin.i.I:aru jmilrtis. tiviniis komuin-
titi pnrodo. kų ji<* gali. Ti*r»»-

1 rinmja šalį ir gyvi-irtoju*. j
Aliuli. Pl^nn anų divnų b* ji’

roristai sti<l«*giiio fyitnh*. vi.*

Nesutikimai Nacionalistų Su 
Komunistais Francijoje

I ’iiin* 
I

Ui
-ta t 

Ih linini.

_ m u l.n 11 u< itm ir

Patirta. kn<l lai minimi k 
nu lustų darbus.

Varna miestu ap%linkė-e I 
I iiiiinistai mėgino »uplnišiiil 

11 i' l.-ži 111; • • i i> ■ i iii u- T.

y<> du l.n u-ii< lai n i: v<*n n<lenhtii2<i j»u-< n. Liti-
bnrg n-prezehtyivo \ i-ii' •!•—i- jiem- geresni'.

.. i niito'ius ir Dr. Mnr\. i-»*niri>-,mulas geguzz-s .• d.. 1!LJ tu- , - ! Annlizuojnnt balsavimu
• >• , .. tas. reprezentavo kairiausius iAnot (. aiholic DihtIotą. . ‘mivhIu. knd kur •Inuginustn lin.ninis, .1

Superior vyskupija skaito H»l ?’ '•<*ur,l‘,u*- 'kav.. motent. ten %..u Hinden'vė ir .|u
, • ••!■... - i- f 11 md« ubiit gn.» buvo žhkhiuis . ’ • •

itie
liginimus i>r<b-n:iius.

Skaito <Z) bažinriri- 
u i gaiš rrzidintnis.

Y ra 85 misijų.' ..u I 
xuia; 4 bi^rh tchuul' 
piju* ir niixij<*« su 
uu>; 8 ligoftu&f.

Katalikų vyskupija s'uiito 
.po/t!Yi, U kurui 3.215 in<li«nui.

in<<!< r\ -

areštuoti u/, tai. kml T- 
I n% vi«*imi dešimtų motų m r 

i **iii<Miii.<i'

I Ain Zll S. I. I. 2<. Era 
heij»«* (Militiuini v.ulni (ui'.ilo 
Uoloti kon mni'tii*. km>«* gi.i 
• imt Fnturijm IJuguru u<*vu 
priprasti kr mimnli-tai

l‘ini'i’:i -< I.iuii'li« t i ■- \.4»v

iioiy— MH'inli-Umi.'. Lnip llvr- 
tiot. ErniM-ijaih likimas u«>ln-

\l. I

RASTA NUŠAUT
MERGAITĖ

h-rtoii. lip1.. in 
lu.-la IIII/IhI) Iii 
< ■•".'Hitu tu || II

(.m .

a laiku p.T't« l- jn 
.maudymais juos

imi komnniMni irsi at-:iki'

l.iiiiniiii»: u- u
<a.ln4|;. . r., t iii rri-tii. I niprit nupi;ii;lri ■■ 

\ ii-iui rutilui pnloi ll••-:^.
ji.

stlžeid .Ui'i Illtollil idvlltil ii, ||<>I i

skis kovoti raugiję. kuri jut 
% ra svarbiausieji soeialiruno 
ir koiiiiiuir><H> plitimui kliūtie.

11. i i i..i.. i-y. . ............ kirui

14

U. t•. Nlieplierdo bvlii kri- 
e>ifi*emiii t«-i-iin- <'liiengoįe 
;e n -i.h -imi! i -jegu/.y— 18 <|.

IMGŲ KURSAS

I.** mvos im litų 
Alr.li.y— l »%. 'tiri. 
I’inut-ijy— |*u» trunku 
Itnl' i*— lt* > l>ių 
Ihl-ijo' 1(MJ liaukų

Sln.uo
4. SI
520

.... . ...................... .1 I >1. Mat*.
1 * |iiil>lil.u!ių kni><liy|at;i>.

I ’< 1 1 m*.imu- v<<ii II <i«I* u
hm g gavo l4/ŠI!i.l'J7 kihu-.l “ai.lenm.i lium-j.. |:.< 
g. Dr. Mur\ — IJ.T+U-SO. į'nrijus .Mietinės Municlio pi

lte tu. kotniinisių kandija- tbe«*ių balsus. (.1 juk atrodė, 
tas gavo apie pusantro milio- A’d Munichas pilimi stovės 
m. lobų. !‘,ž ,h-

ia<l I ii*1<Iiiia 1 s.*ibi* %<ai lliti Butą naušių. 
!d» nhurg išrinkta

PLANUOJAMA PRIEŠ KO- - . ,- _  1 pi11.
MUNISTUS KAMPANIJA. <innsi- prezh

J"

ti imi-l.->

'U

mok) klu
Uždrausti mitingai.

Lixar«vu parėd.' mu vi 
•oj raly uždrausti visom* |»> 
litinėm* pnrtijonn* mitiu^ni.

! Pa/.yniėtri. knd ii/'lr;iii<lini:is 
|l<ii<* prinnikii'T n - >|H>ri;tliu pi i 
m—imu.

I.OX1K>XAS, IniI.

išrinkta 
ui Icil.-nt

DHL

kili.n vi

y \ t uiu-y l«

uių, kiul policijos viršininkui Monarchijos klausimas. . . . 
turi stiriarę planus pakalti išrinkus llindetiluirgų pr»*- 
liemlrų visuose ilidosuiuose ridentu. Vokietijoje tuojau* • 
Europos miestuose kampanijų , iškeliamas nioiinrvhijos. klau-1 
prieš komunistus. Xorima juos s ima*. Daugelis yrn nuimto*, 
išgaudyti ir ištmnti Rurijun nių,f kn<] monnrvliijos grųžuii- VflVo rink‘u“»°*- 
uf kur kitur, kad jk> ateity n* Vokietijai dalia K užtik rin ,,,,Ua,*av<’- 
kurstytų gyventųjų ir neužsr- taN> I Hindeiiburgo praeitis, tai
imdinetų žmogžudystėmis. j q«jl. vįFj tvirtina, kad prezi- inilitariamau. Iš jaunatvėj Ii

■ dentas von llindenlnirg arti- gi pasonriant jis buvo karei-
SIVBrBIZASlB. VALSTY- Jnoj a(O;ty >iudarv>< planus pu vis. Pastarasis karas jį |«d:r 

skellisiųs prokbmacijrj apie rė tautiniu irlolu. Pralaimė. 
tTAftlirvrTfiV t •« '«'»<"«nrrliijos grųžinhiuj, |<nt- - jus karų ir kaizeriui pjls-gus 

. .. i /. * * .* * * **;sai tuo paėiu laiku |tasisk«*lli- Olandijon. kiti generolui jiasi
S. u , ų %y usy |w- ijumjn uiijituriniu diktatorių- šalino iš nktvvės tariivlms. 
gauta nepaprasto siurprizo įsi . . yi-iv-. . . .............. . m*. I ramsti jam m*rn ko. Mi \ it*nn- lliridenbiirgns palikotvrusi, kad v ok ietį jo* t n*z.i- •..................... , . 1 .................1 ...* ........... . . . rties jis nebijo, ne, v ra l;nr»-i su savo ni mijomis. rngnliniis
• tentu išrinktus rieldnuiisula* • *•••■.-.•

Hinilenlmr"- V,S ,r Jls ‘•••umbdizavn. prržiurė-
k'ni.trnny n.-hmr.*.iu n..i G I ,l‘*t kili tviitiiin priešingai, j" tvarkos. Ir iš nklyvės nr- .

-a’ I i I ' • ' ’ I ini nnmit runk/* L'iitiiita t imt* I ’<i pl ipi k'HIHIfIi«t IIketi, kad votį llinilenblirg bu J’'• '••I""n- A oki-tijoj- m-ls.. nujos prisitraukė, kiimm t jamĮ ' .
tų laimėjęs. B«*t fakto negali ;*H,i duir

5 ŽUVO KASYKLOJE

MIRĖ atsigėrus 
MOONSHINF"

I Ml- 1' .\ lllHII* 
< liiengo- pilu i 
/Inoigl Muje'tie ii«—bitfy 
luini Jl«tiu blll 
• ■jo imi u*l y 11* i

III-I 
r -I.

m:

Iii II

.s* rinkiniai prn< j<> laimi nėra 
luini. Ivy’;o ii;iu<in. k*l<t:i-

I . , .. , kui'eim
;n«iiienų iii./.ii<h tn. Ivm kut ;

> in«« inmi.|H>h<-igi turėjo dnug pastangų:
‘padėti iiuilšinniii rinušes. Hnu?
'ginusiu triukšmavo buitimis- j •-riim u/ų ............... G.-n.-
inį. .rali* Sofijoj * Ii rektoriui Kor-‘

| jdoiutis dulykns dar ir nrestuotn-. Jis kultinu-Į
kad votį llindetiburg tM*<ia|r-. tau už pinigų |w*rsiuufiitkĮ kj<ix,—tu ištirti, ar Mis. Kuilį

•tl*—tllotl. .tų tiuly* i’i'1;i
gailiumi **iiiooii>liiii«*

Korom rio •*li>*iuikui l<n-

inunistnms konspiratiniams. ĮsiniaHbju-i .. ....... .............
\'nklzJo> agentai ilirlm ir nt 

randa, knd ngrnrn vnlstieeių LAVONAS KŪDROJ

\
f. L> 1U.I

5.07

J3.SI
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SPEC’ALIS IŠPARDAVIMAS |
Ankstos Rusios Ledauniu Veik Už 

Puse Ka i n os 
MATYKITE TUOJAUS ŠIUOS 

B A R G E N U S

B

la
li/. l«m

r
prisidėti pri<* nhelnos t«*v<»iiu 
rijos. Ihilmr tos (Mirtijos va
riai gaudomi ir arrihitojotui.

Bet kai-kuro* ngrnrų v.i«l-ii1 %onn-.
siia*rkin komunistus ir viešai1 Polirtjn -|»*jn. kml ji tiirėj., 
reiškiu ištikimj Im<s duluirtinei Jnp-itrių-ti aplink kukį -.-n 
valdžiai. |in%litnų kn|ai ir |nignlinii' nu

<>nku«»o«l kilpinių kudr.ij 
•n>tu- nei<lelitifikuot«*->. npi« 
t!5 m. amžinu*. mot. ri*k«- 1n

]

CROVVN ir GIBSON l.*idalinės yra pagarsėję dėl le
do ekonomiškumu, nes jos yra padarytos iš materi- 
jolo kuris gali geriausiai šaltj laikyti. Subudavotas

nit.inšk.ii halt.ii t ii.uiifliiot.'is ir turintis dailiausiu iš
Konspiratorius areštuotas.

Ki»k t<-k<> pritirti, tik ketu ! 
ri niityvės armijos karinmktu m*.

din nu $9.85
NUSILAUŽĖ KOJA Su 5 durnu

kni Hz (|je skaitosi vien figūra. Mo-|‘'n,t valdžia.
Įnnrrhijos atgaivinimas neis*. ------
galima', kadangi knizeiiz.ma* 
atgyvenęs savo laikus.

Nelengva nusp-ti. kas gali J” pmdėjo atpigti 
vkti Vokietijoj. Gali hut } bumu.

ir {taip ir kitaip. Tik vienas «ln i --------------

filiu -iH>y
puolę primuš.*.

Vieno b>immi<-!«< kmispirii-<
JiilDos................................. $19.65

|;.ilt..i I tu inilijoi.is Medinės ir 
Metalinės ladaunės labai di

di Ii' n:irr»is $34.70
b <init.ii kitokiu šaižu. Madų ir baigimų

Krautuvės Atdaros Vakarais

XEW YORK. bal. .- I’n 
prezidentu linkinių Vokietija, 

vokiečiu tn«*t jis rii'giiui meili 1 paila ’ 
|ine|if<> 1 ulini*, kur pirminu j.* 
purvo užėmęs stellugrnfu vietų. I 

nkmiil <l..rMninki.i I'ln- nilkui. kad nncionMi..| -lolin «»«••<- .. ........t*. IS. l-.di.-.j,. j, k.,.l j,. ;

l.i Aiandi. v»kWWn >»•> , '*l,,,'>-- 111 - l"k   . ......... .. .. ............ I
galinu vestuvėse smarkiai pašoko ir|tinkamus vietos padėti ls»mbų |,-.j prieplaukoj (puri, km

'« mira. įir sugriauti rimais. 'kitai' vaikui- l.. ;ni/.Lmui
Kairieji ntuiminę. ------------- | Gautu informacijų. k*a<l k'-li j.iit,, ,./j-nm n rni-l.emlu.

Visų partijų lyderiai, kurie,

WF.ST XEWT()X. T’n.. Imi.
28. -- Humphrey kasykloji*
nų naktį ištiko <*k>pliaxijn

NUSKENDO EŽERE

Bntl. i.

vo.’ >> \V

DVI BANKOS UŽDARYTOS

PITTSBUIMHI, Pa., bal. 2S. Hennun (iri t tęs, IO4P1 avė..
BALAND. 28 1925- Canvgie pnemiebty uždą- vedė kampanijų už Dr. Man, au 400 dol. gatvrkariu važiu }rulonai |wb*'gę i Adrianopnh. 

rytos dvi booltos: Caroegie'priripažjsta prakišę vienų did vų nusipirkti aųtamobiltų. Vi iš ten Konstantinopoliu ir tr5I 
Trust Co. jr Finrt Yntional jžiaurių kompanijų. Del pra- žiųojant nežinia kni pinigus įkliuvę Rusijos holfa vibj Ini -- fchndii* išdalie 
Bank. laimėjimo jie dnng nusiminę, ištraukė. n-ati. kuriuo išvežti Odeson. ;Inimėjimn jie dnng nusiminę. jit raukė. jvnn. kuriuo išvežti Oleeon.

ciiicago ir apyijm;
— iip-iniaukę;

run/ji atmaina temperailiroje.

Į\V0

4177-83 Archer A ve. 
M. KEŽAS, Vedėjas= ----------------

Biiiiiiiniiiuiiiiiiiiitiiiiniiimmiiimiiuiinimmui

1022-32 So. Hafeted SL 
J. NAKROS1S, Vedėjas.

1
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DRAUGAS 
k ahlMbad DaUj Esmja 8ud*ya

Om Tmi ...................... aaoe;lyti ir
mi ManUu ......................... 83.00Ubį |;, t lJ(

AT - 8TANDS 9c. A OOPY
DRAUOAS PlTRI.IfiHTNU GO, Ine. '• i '
8331 So. Oatlcr Ari, Uhlcaso, Dk p.i-n< i-ki.i l...i u

Tek Rooaevalt 77W , . . .

Ag šj tų galvojome, niuo'dvi Kurijos esanti jau pusi-1 vienu milžiniška debatų are- 
Jrmc tartis, *vui>-iiriakiuo n ji vynauaiauu vi-|au. Dvbatuoju gnežUu vis.i 
• m l.iimiiiri pilie -1 - uoiiiet. Anglikrinizacijn Lic- tauta: uuivcrsitctuuM*, kūle

li pasak;- tumi m-imti |»vojingu. Ali -gijose, dimruM*iuo.-e, žmualuo 
iHelrilaiit, lijonn- mu-ų išeinu Amui su>iiiiikimiiu-e. Pu

l'll.-lą, ne- J", piliiju
\ b IH

KUR LINKTI ’ piuih;
! o' l'ii t h* -u priešingu- iiuulic-
1 x i 'li jin-. Tik tuklu bildu liui-

kimus lietuvių lar]ie yru Linu 
Ina* juu dauginu* Uegu de
šimts metų. Ne> «hir studentu 
l.udatiiu- 1915 m. ji- -U tu<i 
liuku tai į ut buvusiu studen
tu Dr. Al. M. Kiiėkum buio 
piriiintinini ••\ veio” reduk , 
toliui. S. I.. It. K. Amerikoj. 
Iiiiduiiiu- to -ii-ii ieni iiuui Klausimas—

illlllj II.UIih llt.,l. \ •>

II ..

l'IJH HZ -.»l
I III !.•' I>|< I I IJII,

•• IHJ

Įliku-iu laktu - I‘atuilli.ri 
NųjlltlgO- Hl i* tiku i.i'KelIlohl

I-. ni-. Jie F.e||I.IJ 

m i imuriii į tati'o-. 

i* Įtiktai* 

luini •j'iiini*

Nuuniijo- geUendių -t.lbų 
|«tu» |m.*itririmii- Ky guj. «Lu 
vau jaut dingi 
JllUejailie, luid 
nu *u Ib-rimt

Kimuiiiijai i 
ii 1'kauibvlLil 

|KI lt.. I illlllie r

imiu-iu- lenki
mum |hi -irudy-ių 
pox u.iium. Mu-ij

* t.< uline- I. uit tuo
ju u e*ų bulium |«i-itikėti. Lie- 

ixm*iju> pa\uju-
Tokio- u:ienlit<»- 

liežymi HiA- 
- šalininkų

• f lnbrii I

-I i|-l iliiilit l'iitadliji' 
ututllikuiiui- Movi— 

Ii” šio) tuo kryp-niil 
mii-ų vyriuiu.il*' taip ngižn 
t«-«t-leku-i ir Iiegnlejiiri >u

• IIP

’l « l-ll._i

lllllIH ll'llill 

tune, >M-| II 

l.llllo- Iii. H

ii< I u
Mu u

JIITI pim-ji 
!••- Iniko-i. imlu 
Kiniui, teeinu

I tojui.
.Kili imi-

ha. Pa- IIHI-, dejn l.i >iui nė. 
•u. \ln-i.i ■•Eitu” muitinu mu- 
įieai.-kiuiiii.-, .-okiii< juii* luiiii- 
kllil* Hllll|e\e-dullUl JuklU* 

*, mintie- ir ninluiuhiiiiii jok.u 
'* upi ai imu. Mu-ų laikmačiui 
>\iir.-to ii*ukiu* k Inu-imu- — 
l«k m- tautu* likimu kluurimų. 
Kiniu tautininkų įimti žirni
nė- iiuMntu miškini khiUMitių 
•iėjuno.-i >ti vokiečiai*, — im* 
pu\ellJ<Hllc MlU Mč ln*|iu*tcbcli. 
Kiniu vyriausx liv v«mIu tlvry- 
b:i- - u l'li-lu. o )<• i ji imi ii

t’liirugo- ap-kiirio raštiniu 
ku. I ko l>.ix ii-i ir kito.-i I.. 
Knlidikų orgmiizarij'ee

i.i IM.'.'! m. užtiuig'.- tiukš 
tu- mok.-lii- šieirmijuje — 
l'ryburgu l iiiverritetv jgy- 
duinii.- Filozofijo- dakturati 
ir gi ne-i šalina nuo lietuvių.

Nor> buvo kviečiama* Ko
lumbija* valstybe* Gnivcrtd- 
tetun iižintli pruf. vietų, vi
liam- (.’hieaguje lx>jula L’ni- 
vci>itetun. Tvčiitu.* Dr. K. 
Pakštu* vieno ir kilo L'nivcr- 
>iteto |ni kvietimu nepriėmė 
n slopi du t»lt lietui iii tai

lllik,UH>< |*i|H»-e>
, išarei v

Kaip aS galiu išrišti 

savo rūkymo klausimų?

Atsakymu—

I<iik>«ų«i MHmar

Pasirenkant grynu Tur

kiškus cigaretes nebrur.
gia kaina.

DR K PAKŠTAS
Draugo” Redaktorius

ko- klubu, 
k i i-tnlizuot i- 
nu-i-tn!i imi- .*

I dideliu |iollt|- 
klllilotie gulet'l 
Iii U-Ii |Mdil|šku- 
llet knd 111 i i

lie-lli Ilkiliu

llill. Ule- Ji \ l.-llolliet jimtumi 
didi \ n uju n t kntidikų kuiigrr 
-Uli-e -eiliillu.-e. lefetlltu- -kili

Ilki Hile l.--pl • ■ I i 
i yriausiImi n 
IIIV- |KI-I|lketllll. 
iiuii« ir ir.’luaiiin imi'lilll- lieti nl-.-.k

Hyj. F. Kcmcsis.

m gulei u 
ta lito-

..i I m

PAKVIETIMAS.

• ■•■i pelningo- x li tu- užimti,
• "■t iiiž.nioj.i kultino- limbą 
dirbti!

Todėl A. 1.. K. K. led. Vili-
• ilgos Ap.-kriti- pi Itin i per-
11 iii kiniu

litei'lkiiji- lui.

pnikiltiinm kalbų.

MtlU ŽXgUIIH> Ull.HIU' pi 
WJUK'I|i-Ji. UI tik lt" Xl!.» 
kiu iliplouitilijo- gubioiij 
lnm> ir inti igum-. .!<

Žlll-
..inn -

|iuh Ii i II

t IIIII-I I*'. » X X t

1'311111^1111111, ,•

-lenui. I.eukui
H'je lllipivAt.J

.. i Ui ui. x 11 -ui., ujiiiiiii-> im-i 
i 
jdniiigu-. piisig.-iėt i gražiu

g U lite.ielą. Kurijos mil'-u 
. tyku- mišlu...i '•Girtumu.

išlei-t ui ių koiiceitn : 
Lietuvių Auditorijoj,
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lik utuid | Ameriką prie -nvo >e-
u'dt'jm» užsiėmimo. Kiti inž.iimjii
• -m ll.iie. ’mmi užimti i ietį.-, mok |'’<dynie daliniu- Dzimdzi 

Į-lo Im i i i-ie.iu. u - Į-lmim-e. Diimdz.i, p. Ihikini-kieiie.
u!.. !' '.tiri'i i.iiim- n iri ....i1'"'iiiem . Nniiiieiiė. .1, Kndiikm

įlinkimu juirūdysime, kad ui 
juiieįuiue jo |uisišventiinų ii-Į 
siiomviiės labui ir mokame j-, 
vertint jo darbu-. Tikintai kon j 
eertmi ir šukiuui- 75c.. tik

i-^ii-ti gvil'.. Kadangi ••Vyties’* rrdnktu- 
at-isieikinini'. ims ]'. M. Zuja- nekurti; per 

<>i”uną ”\ xl|" lieju ielinikiiii 

n Įžeidžiau' im iiišydaiir ne
tik apie riiunj. liet ir apie rlm- 
lo sulįstu* ir jo Vedėja p. A.

Išleistu vi u Komitetas.

>nl*oii i •

>.’»! i»|ji.*p eiiin|u) (uuu jį frd 
t i. Ir kadangi L. Vyčiu Clri- 
cago* apskritys tame nerudu 
'Įmini jokio- užuojautos, u 
lik iizgii'luvo prieš eliorij j- 
miria- rezoliucijas, vlii-nis ne- 
iiiiitydaiuii- kitokiu- iš dliczi 
ir nustoju veikių*.

Buvusi cliuru valdylm: 
ElenA Rraraitė, 

iii-v-pirni. n«*> pinu. i<-ztgnnvo

L. VYČIŲ CHICAGOS APS 
KRICIO CHORO PRANFe 

SIMAS.
t .iliui-
IIUII juOlllll'.l dld» I' - Z.ufu-. Te« i.III einlIUI.- 

ir jo- bijo |«ikrikiiii<> ir iio-hmi pr 
linkti', ii.i eiiui piję nuuinu-l Nu j

Pui .. kad.r uieriki 
tik Amerika ut-iduiin pri-š 

kada ne
- lutu- galėtu ntlaikiti Kurijos :itu 'aišku* yra piliečių uuristaly-' 

mus -- vi*n šnli* imtai vir-t.ilyni snvo iiiiiziiuni. Imt jo vei. iru muzikaliu prujrrnmo du r Ajiskririui

|«.ili ukli lutą. I..it| i-uiaiiu.{•'mli tie d« I imi u akiu 
imdama aut .-m*, vi-.t hii-ią 
jų ut*ul.u:tix lię. Ik i ie ta- i ’n- 
lta> taktas, ki. t x i-a tauta

tok.i vinto, tu-* jai reiktą >iip- uii.i .-ubetidt ininu>. 
niuti lln-iją iš vakarų, n.-pti-

I Iii S i-r-ile

Nilu l'uLiialziii 17 <1

kodu svarliiuji v dumiu uiti- j l' id/umi jo- prie jurų, - kad -vaikių problemų, 
naši, yra im-rtė nm 
n’tų imi- Kiirrifitt?

J*** -••U I
iii tuno-. Toji tingių linijn)

PROGRAMAS:
1- Dzimdzi - Drimdzi
2- J. Brazaitis, .skambina piano

5-Dzimdzi - Drimdzi

Krikščiūno. Tini į *j 
išlei-tuvių koncertu yni kvie- 

ir npic-

liiikiutlžią. I'" 
uritinti. pnnrniuio l»u> šokiui, kuriem-
-va/.iiiviiuu nu- A 'grieš inenrairių orkolra, ••<•- 
lietuviai katalikai daina I

netenkant" vienu >avo įžy 
tiiimt»iu du t buot uju indo. N<»- ritinti vici Cbicagv> ir apie---------
m LAr. K. Pakštas dar ji i imu- linkę* lietuviai. nr> l>c turinio- kuuiyltę I

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Dr. K. Pakšto ir ponios 0. Pakštienės
IŠLEISTUVIŲ

KONCERTAS IR BALIUS
Utarninke, Balandžio-April 28 D.

3131-35 South Halsted Street

Koncerto Pradžia lygiai 7:30 vai.
Šokių Pradžia 9 vai.

Tikictai: Koncertui ir šokiams 75c. — Tik šokiams 50c.
Visus kviečia IŠLEISTUVIŲ KOMITETAS

cliurn* nustoja veikė* ir |nv 
veda visų cliuiv turtų ir utsa-

A'yčių Ciiicago* J AL Budria ttd..
A. S. Poetu choro ved.

PROGRAMAS:
7- J. Sauris, skambina piano
8- K. Sabonis, dainuoja
9- E. Rakauskienė, dainuoja
10- J. Kudirka, dainuoja

11 -Dzimdzi - Drimdzi 
12-Prasidėda šokiai.

2

2



Antraditans. Baland. 2š, 1925 D R A U C A S

LIETUVIAI AMERIKOJE
AKRON, OHIO.

Katalikės veikia.
Kur katalikės luoteli.- i.-i 

f.'ia, t»*!i ir naudu.* nemuži1 
|msirudu. Akiciite jų ieškinio 
kaip tik iki šiolei liuko. Du 
Imit jau i tis kilu molynė, čir 
t tįsiu tie Motetų Sujungus 
kttu|ni. Prie tu daug {užsidėjo 
p. (ilugoilienė. iiiijNit kun. K. 
('yItelis ir p. O. Mikuličicuė iš 
l'k* v olando.

Girtuoklybč.
Kaip visur, taip ir ,m« 

imi* netrūksta **iuoon<4iiiTė>*’ 
garbintojų. Daug {Nivienių 
ir šeimynų dvi jos priėjo 
prie bnisnus skurdo. Tie 
žmonės neguli surasti cento

.Dumčiaus. Pribuvus gerb. 
kun. J. Imi raliui duibus io- 
liuiis laiomue ir luitui gerui 

bet dėl manę.*, jos buvo gu- Mjkati.
liausiu*. Per tų trumpų laikų, 
imtiriuu daug malonuiuu ir už- 
imjuutii* rieį ivii nuo gerb. kle- 
m.iio, L t ir nuo jo purupijo 
nu. Gerb. kk-b. ir vuiAino ii 
kelionė- likiela išpirkų. Jo I-a

; uipijulini įteikė |hi $5.(N) .\. 
Ah-knii. M. Ptiziiuis ir M. Au 
luiiai irius. Tni|«it Akronicčiai 
dnr išpirko iš munęs tikielų 
U/. $GO.Otl, dnliur otatoiuųjui 
naujai auditorijai ši. Pran
ciškaus kolegijai ir sėmimui- 
jui. l’ž tiki jiems esu širdin
gai dėkingus ir lai Dievas 
jiems šimteriopai užmoka.

Jonas Zabulionis,
8L Francis Sumanai y, 

Lorvtto, Pa.

Du metui atgal |Midarytu.- * 
kuiitmktns rti x argoiiinejsin.1 
p. A. Kadzci irimu \nrguuu.*Į 
Matyti, l»vl iki šiul nebuvo 
|ųi'lalv(i, lik du'.iar giiula /.i- 
ni.-i nuo p. A. Kadzi-y ičiu.i*. I 
luul truiii|Hiiiiv laike bus x«r 1
guniti ]M>t:ityti 
viiilę žjulii 
vargulius, 
čion 19 d. 
liktus tam

Vnlegija 
Aukėlukulniu 
J uozas 
Aukštakalnis 
Mot. Sųj. 31 
kuu|m •*■
V. I•įminuskas 
A. Paulausku- 
Kini. J. Kiliuliu 
!*>v. Prane. Pa
rapijos eliollis

šių eii-jj. Smaidžiunas 
-tai i ii 
ri'ikiil-

j.UU

2O.UU

ŪKI

f iž.eiiiiiiinio.

VIEŠA PADĖKA '

MINERSVILLE, PA

I lig, JU< III 
pribuiui

dalbų jiiiiliu. I.ielmnii čioi 
.iihla. kiiiln visokiai* reik.t 
lui. y P"'

- V <'t.'llll<-.

D A K T AKA I:
Namy Tck-fona* Vanl- 1CBB 
rifb*. TrL fknilc-ianl 5PI3 

DR A. J. BERTASH 
2441 Kn. Jlal-tr*! S|.

UKLo vri'^nifcra nuo 1 ILI f po 
pirty tr C iki > vakare

'

OR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJA* llt CHIItl Itli.VI 
4442 So. Western Avė.

7.1. r. I.olayriir 11 la 
--------------------------- —_ / 

—------------------------------------

DR. S. BIEZiS
puvvk'.a.v a srncM)*

X — l*(<ln.lal>Bl
OTfR-rl 2301 W. 23ud tH-

Knlilnarr: 1111 W. Cnd M. 
TeL Lafajc-tlc 4BHB

Dr. A, Račkus
Gydytojas, Chirurgas, Obi 

tetrikas ir Bpeclj&hsta* 
Elektroterapaa.

IŠIMA TONSILDB —

l<un. IB-lS Nuoa

Telrfuua* ikadnard IBM
r**> <i* <otoe**l. <«UyJ*|

4BVB to<>. AMJLAND 4VEBIB 
clumao, iil 1411 So. 50 Avė. Oioeto, DL 

Utoo, alMaritaat Oo-tOa u u* t vok

MOTINOS PRIVALO MOKYT SAVO KŪDIKIUS GERU i
PAPRATIMU APIE SVEIKATA.

Augančios mergaitės turi ži
not, jog liuosavunas reikalui 
gas, o utkietėjunas pavojin 
gas. Motinos turi ragint jas 

imti Dr. CaldiveU's 
Pepsin Syrup.

ADVOKATĄ.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 
MIESTO OK1BAB 

12T M. Itrorlrarn Ktrvo*

Dr Marya 
Dowiat-Sass

OfUo TrL Douleiard MB3 
Įima. TeL Drc»ci P1P1

Valandoe nuo 1 iki 19 dlctuj. nuo

n CK AM GHHTOJAk IK 
CUlRL'llGAM 

Rfx*rlaU*ta« MiHrrlUo,. VyrliLt)

Dr. A.J. KARALIUS
Ofisu 3103 S. H*1W St

Kampas 31tt Str.
Vai.: 1—3 po piet. 7—1 rak. Ned. 

ir Šventadieniai* 1B—13 A

Uetnvis Gydytojas 
8303 South Morgan Street

Dr. Maurice Kabo
Ashland Avo

Yards 0934

DR. CHARLES SEGAL 
Verktu aato oHa* po numerio 

4729 S. Ashland Avė. 
SPECUALISTAS 

Diloru. Motery Ir Vyru Lirų 
Val.s ryto nuo le
po pirty:
Nudvhoaila: 1B Iki 13.

Trlcfouaa Mldvay 9BM

17 nuo S—4 
nuo 7—B:3B vaKar*

iki 12 piet.

Gydytoja* Ir OhlrnrgM 
4631 S.

TeL
Valanda*.*

Nuo 10
Nuo 2 iki 3 po piet.
Nuo 7 iki 9 vakare.

Nedėl. nuo 10 iki 13 piet

TeL llu.ilnarij esto

Dr. J. P. Poška 
i.vrmujAs 

m
mint RGAI

037 South Morton htrrvt 
Valandų*: B—H ii rito. 

Vakarai* nuo 7 iki B 
C1CFIIO OITIIAS: 

1343 Noulb 4Blb Airaue 
Tclef. Clcvro 4B*4

Valand.: 3—4:3B v. r. kaadlen. 
t’tarninkaia Ir petnytloma nuo 3

Tel. Cnnal 0»7 vnk. Pro*f>rrt B43B

DR. P. Z. ZALATORIS.
i Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirmgu
IB3I Ko. lUklri tol.

lU-ililrnclJo BM0 *. Artealan Avė.
1 Valam)o*; 1* Iki 11 ryto: 1 Iki 4 

po piety; B Iki B vakare.

Nezigandasi, ~ tavo bizaj 
mažai kas žinos.
Profesionalai* biznieriai gar* 

tinkite savo Lizaius dienrašty 
"Drauge”,

Kini. .1. Dumčių- lihi.iki 
.lomi*- Žukausku* Iini.mi 
Knzv> Utpim-ku' Iim.iiii

it

l*. t**klrtan< Su 
> nuc * Iki ol-tu
|h> lU-'ISAS 
n.lf«na 4’r-n-tr 
Pūtimai. Mtl

i.uo 3 Iki B- 
41. na. Avintoail*

iki p uty
tol* h« *11 JUTAM ant eę-tarnln* vo-

lies 
atinžiuut

M uksini nūs 
balnnd/.iu buvo at
tiktus lajų- laimi 

|mx*kmiiipii. Vnjau» dienų 
susirinku (U|it*ra llouse t>v«l.) 
vyrų ir moterų ne vkaitlingus, 
tiesa* būrys, liet protingas.

Advokatas MHiourlc kallrė-
jo angliškai apie luimlų kutp- Vincas Valinskus lutj.uu 
likų mokyklų. Gerb. kun. J. Juozas Klimas Hm.im

\u«l. Vnriuigifi* .’.ii<hi.

A. Teninnis 
Į Vincas !k*llis 
V. Mikeliunis 
K. Krainniickus 
K. JKuzinvvičiun 
Ant. Visockis

Imi.lRI 
liii.im 

1(11.(111 

1IMI.INI 

Kruni

likt) mokyklų. Gerb. kun. J. 
Dumčius iš Sbi-nandoah. 1\-; 
KallH-damu* i*d<--ii n |>i iki

M

Muilu-

M .11 t U • '

11

• bjii'ii.i vajau* dienoje.
Duota Prizini

I. Kulba-kas
I. I.i.-lim iriu* 
\. šukalis

Auk-t.’iktilui- 11 MUKI 
n no

DR. VA1TUSH, U. D.
UrtuvU AKIų bpovlGlIMBG 

l*alen<viAM Akių |lswuuu<« kaa 
n prU^MAtHuA KkMUd'.Uou K*l-

*vAi<uiio. ap(«u*lU4;. ovnuo*

•I. l..-i|iin-ka-
K. Vnieiekaii-ku* 

,'.\d. Lukšjiilis
V. Parulis

re.
wa.Uty nri»< e Laukui o. 
na u c i ULIŲ mediku

<!■ jin.*, uipuybv m ualulinių ti
kiu. Akiniai padaryll. kurio pri
laikomi *unkiaiMauo>o a^otliklmuo 
a«. Nanjl atlklal )4r<laml ; r.-mua 
Jrl r.lkalaujama stiklai )4<t: nuo 
numerio 14 ruerpto duot.* vtr.eru* 
llgoniatua. Ir rckoidu laikyta* vi- 
*u aini ūkini ų Netikro* aky* pri
taikyto*. Si«*-lalr alydu atkreip
iama palengvinimui *-*V nervy 
Ubu. kurio* pM.-lna nuo criinlū.o 
svarbiu uervu Ir ainrcrnu viduriu, 
p*.manau nuo nepalal./tu akly 
įtempimo, kuomet <rra* pririnki
me* Ir n-tlo/lina, akini') palenk- 
*|n* pad.Jimi) Talrrt arti Ir toli 
mal*nt|«ni* pasnlbrta. S r-retai e a. 
lyd* atkreipta | mokyk ••* valku* 
Va'ando* nuo 10 ryto iki B »ak 
Nedellomi* nuo B Iki 1 po Pietį.

T»l. lloutevard “t»B 
IMS Wr*t 47-th Mrert 

AKINEI *4 Ui ALUMUAV

K------- ---------------------- ......
Į TH Imfayett.

Dr. A. J. NORA4ANTH

I Iki I E

DR. SERNER, 0. D.

Turėk ivarlas, Sveikas aki*
Itign kenti cbItm MkauNtJta*.

Jai turi akli) uMrglmB. j»icu Bkya 
auearvt. aiipn<x akaudtloi arba 
alaro/a l’a tarimai D) kai.

Akiniai 85 ir augičiau
VaUi.doa nuo 1 Ikt I vakare.

N<d*llomia nuo 10 Iki 1
3333 South HaiMed Street

I*|HMI<- lt,«.w,<-lt 77B*

DR. K. P. MICZDLL M.D.
Vul : Nuo » t nl' Iii 1 i 

X<M> x. lak. Iki i i*l 
Nrd : Nu-> ♦ ra!, ryt n iki 1 v.

Marquettc Pharmacy^
Vl'ba'm- Juciu.I‘k'. Aptiek* į 

Uoju Aple'lnk.'ie K

ir baiįninka.

2346 West 691h Street
Anl Wr*lcrri Avė 

IIhiui llųpubbc M77 SBSI 
CHICACO. ILU

\l
Imk.-

ul»kln4«mi valka,..* lun>l*u>. alalM - Jo P JJ
i ku, cyv. niioo faktu*

.XuB*u«'lali nH*r*all.. ku.t «>-|**Im> i**Iiu«*.*' I>.'.. l.mkvUU- P’rni nre.-ttl' 
(tyveniiou Ji turi ,*i*ala.l<nl. k*.l dirtu. |m* 4i. uv* *1 atola lu.n.rin. Iiau 
>dvu S- Viduriu iuuLcIJho u. boa l**rkok t*. t*n.e laike JI antį ouMiauk

MvUim privalo <1*1 h»i t.epaiaon. los »»'" reikalu «luktr»l* Ani>rl*ti. 
a|ual<-ldiiMU» bernuku* l*s>dllooH*v1n>a* xi4.nl<i turi b-.U *.<-n, *>l| | - .m 
Ir kibu luip n- r*. ia| *<uUI>i l»r i'aMoHI'a Strup P !• r •*! r <1* »

> ijuiauasiil I laika il.lurlu* Ju* ajH«.u«’Mte a*rnu ulnuoduiu.a. kuria ju 
, . ina nuo vidurio urkl. I. Amu. tal|Mn n|*«»|uii **ve r4| tni«* lkb*-rla>u. n.

‘tO.th.

-lo.ui 
•Ji M** 
40.(10

11 H I (H) 

llMI_l.il 

llMl.lKl

lIMl/JI

lipu- $I7.(*(O. !>«•(.> niit:iff;i
kini kiižiui* turi duot |h> $.*>>1 
d> I moki kli>'. km ir ji«-m d.i 
v«.- iki Aiol. Muk)kiti luiiituu' 
Mivirrutn $I<MMNN).

Tomas Kizcvičius.

NAUJAS PROVINCIJOS 
LAIKRAŠTIS.

\rllkoilli l-rju i.^ SJUUldl. 
ilgui Itiutku- iiuiijui* .'Uiaili.i 
ti.* **l»iržim’iu HuIaun*’ Dir
žuose. Jo n-*(aktorių ir leiilė- 
ju l«ikvie-tn* buvusio Mini-t. 
pirmininko p. Ern. <iulvatuiii.

PRANCŪZIŠKAS
DAKTARAS

M>cciail-la* kraujo, ado*. rUrunlk-

Gydo »u nacrlhn naujauaiy 
metodu X-Jt*r spinduliai

V* laibi n* J.00 Iki 4:3B Ir B ILI 10. 
N.d'lluj nuo ; ii Iki 4:30 no pivtt 

lUurn* 43vl Anli.f Ate.

DR. J. W. BEAUDETTE

į DR. HERZMAN
IS RUSIJOS 

j! t; r*i n .n-i- ■ Maumu p r 
mrt i kjipn r*tjrri* B>-l;’-

>umu» rn»*t

<>n*to. ir l*l«r*lnn|-i: 108* %V. 
1 toli, M . n. toli Morton M.

V.\l„l.M"j Nuo IB- ii P***') 
ir kuo c U.I 7;SB vai. vakar.

bt. nc.>.il». i -'.ai
>11* h*kijT*lefdu*i

fioulevurd 4134 Į
3235 Sotrth Halsted St. '

•matu. dokuutrulu Ir vtaoklu 
p»*lvrtu V*4* «Uoklua rūdim

I JoiatBagdziunasBorden

tN.ivIluI l>r. iliMu.-ir* Syrup 
liuo.avtniu piduol. |.*>*ub > l**r.lu«*ti»n

|.t. ni

IUI pi

pllllecmiliu- UŽvJIUIIh'il» \ ell

I; n ši.-t.lė- iiiitiuuiv .-liaip-.i

J"

ilg. -iii- Uali J.a u/.ni.iiii ln- j. 
.1. M. )l|ii<- •*Zvlliė.' l.'l.ritnų II 
žemė* 11 al k i lini \ ru įvoIuo 
ta ir jiolitikos naujienų, *ik j i 
ij kurtą Jie Ik idllUį*.

AR ZINAI KAD
*\ii*i«» Vinių 1 h ini'd i l.i 1 .i<
1 • i\ «>j«* «ji*o« Lt |k.lll"šu Uul.

uti-irm-.’ M.'I .lluj.i pi' M
( ‘riti te ull'.'lli• -lle- {miliuku-
Ar žirni i luul il<*liiuii> turi

Linine* tabalui- yni gerinusis 
tabaku- rignretum* o Helmaru 
yni gaminti iš grynu
Turkiško tuluiko.

CHOPSUEY
<*era Virta raiaUrti 

l.u«u*l*ku tr Atnrrlkoni-ktT 
>'k>u kur graliu ir Marmi

!*7*r«-t4»1l lietui laki t4<S4« lupta 
;tr*ni« kalnouila nuu 11:30 r> t< 
Iki 3:BO po pt«rt.

P. A. PALLULIS

3200 02 So. HalsUd Street =

7 dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll7

. KYltl 1" 
Mmadt vilo.

in. m.

m.

4.1

• d**

CENTRAL DRuG C0.
Drpt. D.

i.i

PLUMBING :
IIK.I.IV

PLUMBING

l'oumrata* 
PANMKNA NTI nio 
ilnma* nrdaro kkirlumo

mirai* d*H*

STUDIO

BRIDGEPORT STUDIO i
o Manko, Su Šato rrtrUnlu

Lietuvis Advokatai
A—t*tant Mm O Attoracy 

d» Ml. Wn*ltliuim M- n. ĮSI*
Telepltoar Ismrhnru RP4B

Vakarais: 2151 West 22 St
Trlrj.li.Hic IlooM-erlt POBO 

*tam.> Trlrtnua. Jl«-|.ut»llc B4O0 
__________________________ —»

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

N l>. ..'-..n f.| ll».ni II
i.i.i >iair

3335 So. Halsted St.

einikiai.
1 in.rcb'tuua.

A D V O K A TAS
11 S. La Šalie st. Eooiu 2001
Iri Ka.i.l.J|.li l«.:l 1 ui uuo B-d

imu I’au.-driko Ir

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 SoutH Lu Šalie Street

Vakarais 3223 S. Halsted St

♦ STASULANi
\I»V< >KATA*

A 11 W. VYasMAfctoD St Rota 911

IA IBIS W. I<lb bl. Tel. Cu-cro «>»

AM Uiti eULCUllTO to-redO) 
W«-» *«j « nubalo) nuo 1—9 • • ! 
fllJl K. Ilat-lccl tok TrL Ikail

JOHN KUCIIINSKAS
IJimTlM ADVOKATAS

rrduj Ir l*«<<ay/ioj nuo B r. ik) •

I. i.mnua., i:r*amlnuo*n JMiotrak-

UKI.tua. patkaBi

Įtinta*. Skolina Plnicu* ant pir
mo nor*ir«au« loe*vomia Uljr*o-

gi PETRAS CIBULSKIS
* i*o lenki u. <o •
S JOHN J. STANKUS į| 
•* 3202 So. Halsted Street ; l

Dažų ir Poperos K rautu vS 
93SU NO. I.IJkVITT HTIL

| CHAS. K. VUOSATTIS
» Didžiauses Ir gerianses siuvejei u
- ant West Sides. f
£ Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių '
£ materijų dėl vyru ir moterų. • i 
S NAUJAUS0S MAbOS SIUTU •*;
g Visokiu btylu tĄ- *
o Padarau ant užsakinio greitai ir geraL I 
* Kainos visiems prieinamos. i

'Kreipkitės pas mane dėl gero patarna- 
g viino. Taipgi -
b Valome, dažome ir atnaujiname seno*. ūi\bx “ : CHAS. K. VUOSATTIS / E
g Lietuvio Knnčius / II «
o 2337 So. Leavitt St. Ohicago. DL
S TeL Roosevelt 8982 «

3
3

Kiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiinr 
= PEOPLE’S HARDVVARE 
e d PALM CO.
SUlITI.i: Gltl’<X)IUiUICX Urna.

A J-l, stiklo.
.r> i-anklu.

1901 Wcat 47th
Clli.uC'. m.

Street
T r T,l. I*ra>r||r 4I3B 6

“ ir.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniimiiiiuiiiitiiui

*i K'-uikit. tuos prufcdionalo*
* bizni'-riuf, kurie gargimui

c-nrašty "Draugė.”

3

3

llMI_l.il


t> R A Ų C A S

CHICAGOJE UKIDGEPOKT.
t"> I “IU>I

NORTH SIDE

M d...b. | 
h. H U.J

i-kilit linginiiriii aJ-il.<til,\ li.m 
nuims ketinu »lniur ką uhij.i 
pasakyti npii* l.i'-luui.

Komisijos nary*?.

NORTH SIDE.

Gil>lėfi. kad vielinė* -rijiin 
et»’» rengui 1 »lt,» 1

Ni-u.'iint t i nelaimėj.

iiii-i-«,kė. t.n iiu- 
Nauja Taktika. 
_'•! -I. i.iim. Imi

1 U\•

Inu.

l.\i*-<;in ■Linu, in til

Mažiausia R< ng«ja

Z l’<»n 
Pakšt ietiė 
<’liiciiin.ti ir

ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1AI

Mes Taisome Smalos
ir Žvirgždu Stogus
tiil'-inoid n ►f«e”

.Mes firiii'iit*

1‘elefonni 
Cravvford 1G80 Cicero 8062 

Interstate Roofing Su 
Supply Co. Ine. 

5300 W. 22nd St.

., I ...I n. t. 
..Įiintii i. |. 
_ K K. L

MORTGEČlAI - PASKOLOS
Neteksime.

’I'iim j»»i.i liiilmii akį luiktu 
.r . I.il >1.1 1 l> llinl* l| iŠ |M

I aiilii-rii.i lat|» li>-liBį Aitn-ri 
Umji- I »l<»zi.lijr.- Iteiktiną 
l‘:*J.-tą. I«et diduir ii J«i leten 
Irime i-vrizomjit l.ieliivun. 
Dnl. _**’ d. 7:30 \nl. inkare. 
Lietuvių \ii«lilt»rimn *vet. •

K< no Teisybe "

Na r K IK IV>

REIKALINGAS

S GASPAR

2334 So. Oakley Avė.

S. D. LACHA WICZ
< m.

•|šu«ibti. u mano 
darbu IzurltB u/<w-

TrL Canal !>?«

MolU.I VI \l

JEIGU 
INTERESOJATĖS

tiiut ju-ą pmivii' į

11 -1< ■ I ’i i nu;* Mot t

u ii'. \l«-- <!:itotui- 
imi Mm tyu«'m- ir 
kult)' iu- aukšle 
le
mi

nė* .*.or; 
imt kuriu

ĮSOUTH SIDE PAINTĖRŠj

DECDRATORS Į
Valia»ofanar, |>iriT,a..FO'' Ir 2

8. JOKUBAUSKAS ir J 
J. MOZGERIS

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDNARE CO.

Malnvf.fime. «l< kr i»u»jame, 
kulsitnuojniiie ir r*'l»i"niti- 
jume naum«. I’mlnrome 
darba greitai ir pigini.
Užlaikome maliavų, |>opie- 

ru ir stiklu ir t. t.
3149 80 HALSTED ST.

Pres. Rarnancionl8 
Chicago. m. Tel. Yards 72R2

Metu Sukaktuvės

Antanina Subaitienė

l*.«muiai>( h

CONTRACTO RIS
V'itanL |u>* iiuiiM ritu*, t

■ lelianir nulliKiime nmtina. tani

t ta'Uatovaa

. NAMAI - ŽEMĖ NAMAI - ŽEMĖ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

pardavimui NAMy bargENAI $25.00 DOVANU
KAS PIRKS VIENA 

NAMį IŠ šiy
BARGENU
SOUTH SIDE.rji a ieh1 'r'C *' ^nll> kumpinis mūrinis

MAKŲUfc I IC mnmns, 2-5, 4-6 knmbarini su 
visais vėliausias mados įtni- 
symais vertas $35.U00, kaina, 
tiktai $27,500, mažus įmokė- 
jimas randa*i nnt 56-to< ne
toli Racine Are.

2 fintą mūrinis narnas, 6-G 
kambariai su visais vėliau
sios mados įtaisymais, ioln« 
.37x125, jmokėt $.3.500. randa 
-i nnt 54 to- ir Ab« rd»< n St.

j fintą murini'- namas po 
G G kambariu*, -u visais vė
liausios nuidos jt:ii*ym.ū*. 
auk'ta- <-im«-ntuuta- b»-i*n.«n 
ta-, kaina >'.>,.’■<)»• nui/a-- nin>kū- 
jitua*.

PRIE VIENUOLYNO.
| 2 Hatų naujas mūrinis na- 

' s, įuui-

SI4.50U.00 jmokėti S3.500.00 
namas randasi 4222 S. Rock- 
well St.

4 metą senumo namas po 
.5 ir 5 kambarius, maudynės, 
Elektra, didelis beismentas,

Atvažiuokite apžiūrėti, mes 
aprūdysime šituos ir dau
giau, kuriuos patys pripažin
kite kad yra SPECIALIAI 
BARGENAI.

MANOR

NAMAI ŽEMĖ

C. P. SUROMSKIS CO, 
________________ r*rl:a». 

r'3’",n 
Ir n. _. r,« r i 
r amu., far- 
r r i.. i p c t
Ir

■ vnS, t- •; l ' i1 j - •

KrHpklUa:

?352 So. HaUed Str.
TeL Boulevaid 9641

■,$3.000.00, Kitas kaip randa. 
Namas Brighton Parke. kampinis namas. Visi Ratai 

išrendavoti; rendos per me-

inu;

Kalbame Lietuviškai

CICERO STATE

įsrniuavuu; renuus per rrw-
Naujas mūrinis namas po $7.200.00. Savininkas! 

6 ir 6 kambarius jtalsymal mainys ant Bungalow arba! 
pagal vėliausios mados, Ka- 2 pagyvenimų namo, mažą 
rštu vandeniu apšildomas, dalj pridedant pinigais. Kai-. 
pirmas Ratas beismentas. I na Ilk S48.OOO.
Aukšta pastogė lotas sale 2 flatai, mūrinis namas, 5 
namo, graži vieta arti Karu ir 6 kambariai, lotas 30x 125,' 
linijos ir mokyklos. Kaina 2 karam garadžius. Kaina ti- 
SI4.80U.00. Randasi Bngh- gtaj si4.500. su mažu įmokė- J 
ton Parke. jimu> ,

2 flatai, 6 ir 6, mūrinis na-j mas, pi G-6 kumboriiv

NORĖDAMI 
KRKTT, PARDUOTI AR MAI
NYTI vlhados Hararrts 
PAS Ml’S. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIŪNAS CO.
v ■f

809 W. 351h SI. Chtcafe 
TeL Boslevard MII k U77< 

PADAROM PIRKIMO m PAR
DAVIMO rastus.

Ifeaekmiagal ■ianfiam gialgva ir 
• PBiVoodain Laivakactc*. •

Medinis namas oo 4 kam- . . . , . . ■
barius Maudynės, Elektra ir ’.’?as £ karam knip renda.

Ka|na žius. 2 pečiai, garu apšildo- llandn.*i nnt (>6-tos ir T«tlmaij

2 tintų mūrinis nariui*. 5-6 
kuiiibaritii. kaina $13.500, 
uivlu-t $L'..’>U0 kitu* kaip i 
d.i HantUiri ant <

visi parankamai.
$3.500.00 Įmokėt $1.800.00. mas. Kaina $13.800.

Bizniavas narnas Gražiau
sia vieta ant Bridncporiu 
prie Lietuviu Auditorijos 
3151 S. Halsted St. Parduo- 

25th St. 8č Cicero Avė. sim pigiai ar mainysim ant 
kitokio namo, kas norite įsl- 

' Ryt gerą vieta dėl biznio.
Atsišaukite greitai.

BANK

Cicero, III

ALEKSANDRA 
DAUGĖLA

m. tol
imliau*. klh» llis-f*

HlMl

M-U.j 

Staniu

laMŽaat •'-<«. laUFtMl 
Kapitalinei |«nialil«r* ui

SuoUnUlai kie»4**w- .Imi.
(Iluiiu-. dr«uxu. Ir 
dalt.auli Uov |>aaaald>M-.

IltlU

BUNGALOW
5 dideli kambariai puikiai Tl,'*uod Ak.

_ • _ 1. L* n rr* v • t ■
ištaisyti, karštu vandeniu 
apšildomi, tuojaus gali persi
kelti gyventi, randasi 65th ir 
Artesian Avė., parsiduoda 
ant lengvu išmokėjimu.

1 fintai, mūrinis namas.

G knrubariu naujas mūrinis 
bungalovr, ve'rtns $11,000 par- 
sidiiodn už $S.5lXl, randasi ant 
Murųuette Buulevnrd m-toli

BRIGHTON BARK.
2 tinti: naujas murini* rw-į 

mn* pu G <• kambariu*, karšiui 
'šildomi karštu vandeniu o du 'audi niu apšildoma*, imukėtI Turime nauiu namu bai-' 4 natai, mūrinis narnas, 

giame būdavot! nu 5 ir 5 ka-į aP",
rnbarius, itaisvti pagal vė- , .... ...
liauslos mados. Tam 66-tos Patais, ir prie salies tuščias $-Mkk» kitu* kmp i-mla. Kan- 
ir 67-tos ant Eairfield Avė 'lotas. Rendos per metus 1,u’ 4- ‘r H*'k veli M 

i Talaiti ^nt 67-tos ir Maole- i $2.640.00. Kaina, greitam - lklt?-rYu,jn? ,.n,,r‘ni'‘ nu- 
wSd Avė Jr^žT vfeta na - pardavimui tiktai $22 000.00 nu-M'o-' .’k.MuUyiuF suauk- 

;wood Avė., graži vieta par- h imnuaiim... |«M.oge, »ukstu_ beuonen-aukštu bel-oncn- 
tu, su visais vėliausios mndos 
įtaisymais, kaina $10,800, gn- 

į linui pirkti fu mažu įmokėji- 
Bizniavas Kampas — antan( -*4 ’0' »r Tai 

03-čkjs prie VVestem Avė. 2l’,,r',l Av‘‘- 
štorai — 13 flatn (9-4 Ir 4-Į 

_____________  ,5)- Visi išrenduoti, $13.680,| G 
i rite lotus ir mnnot būdavot! metus. Savininkas priims >,U|' • - - - - - - VUK,

kas ir blznhvos prapertės, 
mokyklos tik pusė bloko, pa- 

' rduosim numarinta kaina ar 
mainvslm ant senesniu namu 
ar lotu.

ir su matu (mokėjimu. Ran
dasi apielinkėj 79th ir Hafcs- 
ted

NAUDOKITĖS 
PROGA

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą. 
Turime didelį pasirinkimą 
geriausią bargėnią, vim>j 
Chicagoi. Siunčiame pi- 
nigu* Lietuvon ir j kitus 
šalia ir parduodam laivu- 
korte* ant visu liniją. Eg 
zamiDojame abstroktno. da
rome dc»vi« muštis ir vi«o- 
ke< legales popiern*. -Ap- 
draudžiam nnmus, rnknn 
du* ir automobilius dho vi
sokių nelaimu. Visai* rei- 
hnhik-5 kreipkitės pas 

V. M. STULPINAS ICO
3311 So. Kalsted Street 

Telefonas Yards 6962
Chicago. UI

Notary Public.

Taipgi jeigu tamstos tu-

nama atvažiuokite pas mus J mainus lotus arba mažesnį b 
mes parodykime tamstai mu-‘ namą geroj vietoj.
su namus budavutus. leigu 
nepatiks musą namai tai mes' 
pa rup in sim pianus, kurie ta-į 
mstai patiks.

JOKANTAS BROS.!
4138 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7476

BRIDGEPORTE. 
pagyvenimą rurtlinls mi
nėto Ii ša. Jurgio hnžny. 
įninkėt $1,500 kitus- knip

KĄ TURITE?
Del kainos Ir tolesniu in

formaciją kreipkitės mušą o- 
fisan.

ROZENSKI 
LEMONT

2 j»ugy veninių namns po 4 
kambarius. į mokėt ■ $5(M).CXI 
kitus kaip n*o<bi, kninu $4,.VII.

3 Išgyvenimą mūrinis na
mas, su visais įtaisymais, kai
na $7^00. įinokėt $1,000 ki
tus kaip rondo.

2 pogyrenimą bizniavas na
mas, kainu $7,500 įmokėt $1,- 
0U0, kitus kaip renda.

ftie visi namai pnli būti mai
nomi aut mažesnių arbn dides
niu namą, taipgi savininkui 
priims biznius, lotus, arba for
mas j mainus. Platesnių žinią 
kreipkities pas:

REAL ĖST ATE
LOANS UratnUlTC
General OoDtmetnr A

6710 8. Kedito Avenue

SIMPATIŠKAS — MANDAGUS — GERESNIS 
PIGESNIS U2 KITU PATARNAVIMAS

EUDEIKIAI
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė

1741 ir 4040
SKYRIUS:

4904 W. I4th Str., Cicero |
Tel. Cicero 8094 ..

»i6312 So. Westem
F Avenue

REAL ESTATE

3352 S. Halsted St.
TeL Boulevsrd 9641

Chicago, DJ.

BRIGHTON PARK

Tcl. Yards 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė. 
Tcl. Lafayette 0727

Phone Prospect 2102

LIETUVIŠKA VALGYKLA
(IVIVI'JISAI. nESTAtflATTI

uor I r«irlmr rarl'r. pran.lf), Vai mea r.dMlnorr* o r

PAItSIDl'ODA. Kn«
' kirbins tni pigiai galė>- nupir- 
Įkti i ieną lotą nniijuj Man|ue- 
tte pirko lii'tuvią kolonijoj, 
arti vien nelijo* ir parko. Krei
pkitės :

! 7031 South Talman Avė.

PARDAVIMUI $300 raxli 
nnprrkn .3 akru> žemės, 2 blo
kui nuo Aurora F.lgin Elei’. 
Kloties. 25 milė* nno miesto. 
Kuinu $1,500.

W. C. GIBBONS
133 W. Washington St. 

Chicago.

Pardavimui bui’r-mė, labai 
geroj vietoj, gerui išdirbtas 
biznis ant gero* bizniavo* 
gntvės. Idilini pigiai.

2612 West 47th Street

PRANEŠIMAS.

ui H“ lenkinti
u UI lankyti, o bu- !• A HMtrt’« »f» K : Hmlu im-

A NOHKIN NaOnmka. tMIVRRS.il. nESTACK-AMT
Trlefoaat Vanta 13"

750 W. 3lst Street (Arti Halsted Street)

tfM I1HH I tnC&caf Atrtfeo- 
tdta sfft u.trj tu>v

1 1511 South 49 Coort
Cicero. TU.

PARDAVIMUI
K<unr>liM» runa, kuri 

/an4oai taarbrr .hop Ir 
daleiSrautu** tilpti r*a flat. 
bamtaprlų uot *ir»uur> l'.r.U 
Utml plftel. AivUauktU

2334 So. Oakley Avė.

Praneša draugams ir pažįs 
tamėms, kad ai perkėliau sa
vo ofisą j labai patogią vietą 
ant archer avė. kampas Mo-

bu#»ry* tart baltuti

AtMMiUuo*
D. KLKCKKO 

2325 Wsat 69th St.

Taigi pirkdami, parduoda
mi ir su apsauga taipgi su ki
tais visokiais reikalais kreip
kitės šiuo antrašu:

AUGUSI SAUHKAS
4100 Archer Aveooe 

(Kampas Mozart St.

4

4

tMIVRRS.il
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