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KUN, M. KRUŠAS PAAU
KŠTINTAS MONSIGNORU

Vokietijoje Valdžia Laimė
jo Rinkimus

OFICIAUAI DAR NEPAS
KELBTA, BET ŽINOVAI
TVIRTINA.
Tai didis lietuviams Šv. Tėvo
pripažinimas.

SOCIALISTAI PRARADO VIRŠ 80 ATSTOVU
REICHSTAGE
T

NESAMA GYVENTOJŲ
ANT MARSO.

PREZIDENTAS NEPAT
VIRTINO PENSIJŲ
BILIAUS.

Taip tvirtina vienas
profesorius.
PRINCETON, N. J., geg.
5. — Daugelis per
naktis
klausosi petf radio, ar kartais
nesulauks kokių balsų (signa
lų) nuo planetos Marso, sako
prof. Dugaft iš astronomijos
departamento Princetono uni
versiteto, j Bet tai
tuščias
daiktas.

BOLŠEVIKU "PAT
RIOTIZMAS."

LIETUVOS FUTBOUSTAI
PASAULINĖJ OklMPIADO,

WASHINGTON, geg. G. —
— Prezidentas Coolidge ne
patvirtino Kongreso praves
to pensijų hiliaus ir su savo
prierašu (veto-) pasiuntė at
gal senatam

Lietuvos Futbolo Komandi
Nesenai Kaune buvo išmė
tyti komunistu atsišaukimai, dalyvauja V I I I Olimpiadoj
1
futbolo turnyre.
Komandoj
kuriuose sakoma, kad pasira
sąstatas iš Kauno ir Klaipė]
šius Klaipėdos statutą palai
dos atstovu.
Apie Lietuvos
dota Lietuvos nepriklausomy
dalyvavimą pastebi visi Pa
Tuo biliumi. Kongresas di bė ir dabartinės Lietuvos val
ryžiaus laikraščiai.
Lietuvoj
dina visų kaivų. veteranų pen džios
vadovai
išvadinami
sportininkai su džiaugsmu ]iū
sijas. Per metus tas padidi Prancuzų-Lenkų agentais. At
siryžo aukoti savo geriausias
nimas padaro 58 milionus do sišaukimą pasirašė Lietuvos
jėgas ir laiką už'jaunos Vallerių (langiaus išlaidų.
Komunistų Centro Komite
stybės gari>ę pasaulinėj spor
Prezidentas
pažymi, kad tas.
to aikštėj.
Balandžio 17 d.
šiandieninių pensijų
Vetera
K A I N A I . — Ministerių Lietuvos Futbolo Lygos atsnams pakanka, ir kad reikia
Kabinetas priėmė Žydų Tan-)tovas 8 . Oarbačauskas daly
mažinti valstybes išlaidas.
tos Tarvbos Įstatymai
vaus
Olimpiniam komitetą]
,.. .
.
«-"'»*.
, . , burto traukime su kuo LietuANGLEKASIAI BAIGĖ
Mimstcriu Kabinetas leido
. A _ v . 2.
. Vi . . v v . . . . . vai teks žaisti,
STREIKĄ.
jvezti iš UKSiemo javų onginales sėklas ir pašai-ų sėklas KALYARLTA (Suvalkų:).' —
K A X S A S crrv, geg. G. —
\m muito, jei bus pristatytas Specialiuose ' ' P a v a s a r i o " SApie 40,000 anglekasių baigė
tam tikras Žemės Ūkio Mini gos rengiamuose kursuose,
streiką
valstybėse. Kaušas,
sterijos liudymas ir Klaipė kurie įvyko balandžio 6 ir 7
Missouri, Oklahoma ir Arkandos krašte Fkio Rūmu ludv- d., dalyvavo nemaža Pavasa
sas.
mas.
ri n i n'kii iš Kalvarijos iš jo aSeimas t reč i uoj u ^kūh ymu pylinkės.
Paskaitas
laikė
atmetė švenčių įstatymą, ku vietos pavas. Ignotavičius ir
ris pirmais dviem skaitymais t(Pavasario''
S-gos pirminin
7
buvo priimtas su pataisomis. kas.
Neiškentė neisikišę

Anot neoficialių žinių, tcKANCLIERIS MARX REICHSTAGE TURĖS
olans gautų iš patikimi) vers
DIDŽIUMA BALSU.
mių, Šv. Jurgio
parapijos
klebonas Chhragoj, gerb. knn.
B E K L Y N A ą geg. C. — kaip spėjama, turės Reichsta
Prof. Dugan tvirtina, kad
M Knisas, šventojo (Tėvo pa- Rinkimuose Reiehstagan so
ge balsų didžiumą — i6T) at Marsas neapgyventas. Taipat
1
ankstinamas monsignoru
cialdemokratu partija smn.r- stovų.
jis atsisako spekuliuoti,
ar
Be jo. dar kiti 7 Chicasgos kiai prakišo.
Kanclierio Marx vedamoji per radio bus kuomet nors
kunigai paankstinami ir ke
Busimame Reichstage soci valdžia palanki ekspertų sus galima susisiekti su kaimininturi pasauliniai a}wlovanoja- alistai turės, matyt, mažiaus tatytiems
reparacijų
pla g>a planeta.
mi kryžiais.
nei KM) atstovų. Gi buvusia nams. Tuvrint Reichstage di
Prof. Dugan spėja, kad ant
Klausiama apio tai arkivy me Reichstage jie skaitė 175 džiumą, valdžios nusistaty Marso, rasi, ir gyvuoja auga
skupijos kanceliarija atsisako atstovus.
lai. Bet argumentuoti
kad
mas bus paremtas.
Nežiūrint
to, jų atstovų
paduoti oficialiu žinių.
Sa
Pagal oficialių žinių, se Marsas apgyventas protingų
ko, parvykstąs
Kardinolas Reichstage bus daugiausia. kantis Reichstagas
bus su sutvėrimų, nes tenaif matosi
personaliai apie viską prane Bet jų reikšmė jau nebus to darytas iš šių partija] atsto kanalai (perkasai), tai butų
kia aukšta, kaip seniau.
drąsus daiktas.
šiąs.
vų:
Pažymėtinas
faktas, kad
Nutraukiamos* Marso fotog
Bet patirta, kad kanceliari
Socialistų
106; katalikų
ja apie tuos paaukštinimus iš atstovais Reichstagai! tarp* (centro partija) 70; demokra rafijos nerodo kanalų. Gi jei
Romos gavusi žinių dar ba kitų patenka gen. Ludendorff, tų 40; liaudies partijos 50; kas tokio įsivaizdinama, Jai
žiūronų netobulumo kalte.
admirolas von |Tirpitz grafas viso 200.
landžio 24 d.
Ue gerb. kun. M. K ruso von Bemstorff ir kiti ITohcnOpozicija: komunistų f>0;
žolienių
dinastijos
šu'al.
i
BELGU PREMIERAS
monsignorais
paaukštinami
TĖVAS NUŽUDĖ SUNŲ.
j nacionalistų D0; fašistų 90;
GRYŽO.
d a r šie Chieagos kunigai;
B E R L Y N E gog. o. -Jau viso 180.
Jonas Ryan, Janas \Vebs- \m rinkimų Vokietijoje.
Frank Knight, 1816 AVest
Bavarijos liaudies partija
BRIUKSBLIS,
gcg.
5.
—
ter Melody, Jonas Dettmer,
Iš pirmųjų rinkimų žinių turės 15 atstovų, kurių nusi- Belgijos premieras Theunis ir Jackson boui., nužudė savo
'Tliomas Kearns, F r. Ostro\v- patiriama, kad vaklžia laimė- statymus dar tikrai nebežino
užsienių retkalų
ministeris sunu, Frank, 27 m., kuris tu
ski, Dantei Luttrelt.
jo rinkimus.
Kancl. Mar*, mas.
Ilymans gryžo iš Londono at rėjo ilgą policinį rekordą vi
Monsign. F.r. A. Kempe pa
likę konferenciją m Angli- sas laikas valkiojosi, nedirbo
skirtas apaštaliniu protonolaikais
Įjos premjeru MacDonald kas ir priede pastaraisiais
:t
taru.
Ii
link ekspertų repaiacinių pla dar apsivedė. Ypač jo apsive
Ui
dimui tėvas buvo priešingas.
nų.
Iš pasauliniu:
Sekmadienio vakare sunūs
. Konferencijos rezultatai, ne
Kd\vard F. Carry, Pullman
bežinomi. Matyt, tuo klausi atėjo į tėvo namus. Motina
('o. prezidentas,
pakeltas į
mu bus sušaukta
santarvės buvo surengusi vakarienę. Ti
Šv. Grigoriaus Didžiojo Or
valstybių konferencija.
Nes kėjosi .tėvą su sūnum sutai
deno komandierius.
MASKVOS AMBASADORIUS PASIRENGĘS
Kraneija nori garantijos, ka kinti.
Robert M. S\vcitzer, Cook
APLEISTI BERLYNĄ.
Tik vienas tėvas tuo laiku
ro skolų klausimo išsprendi
apskrities klerkas,
pakeltas
mo ir kt. pirm vykdysiant e- buvo nantie, kuomet kaitny
BERLYNAS^ gcg. G. —,Vo- mimistams.
š v . Gri«corians Didžiojo Ornai rado sūnų mirtinai per
deno Vyčiu.
kieti jos. su bolševistine Rusi
Jš Maskvos pinigai propa ksperlų planus.
šautą. Paimtas ligoninėn jis
gandai
pristatomi,
ne
vien
ja
santykiai
-įtempti
ligi
pat
Fra įeis J. Le\vis, Lewis
mirė.
per
ambasada,
bet
ir
per
įvai
NESURANDAMAS
LAKŪ
plyšimo.
Manufaeturing Co. prezidenTėvas, peršovęs sūnų, pasi
Praeitą rias atvykstančias čionai iš
NAS MARTIN.
fas pakeltas Šv. Origoriausl Tai įvyko staiga.
šalino iš namų. Bet paskui
šeštadienį pasprūdo iš vokie j Maskvos misijas.
Didžiojo Ordeno Vyčiu.
CORDOVA, Alaska, geg. f>. gryžo ir areštuotas.
Policija sakosi tpflrinti dar
Joseph YV. McCarthy, ar čių policijos vienas komunis
Tėvas tvirtina, kad jis šo
— J a u savaitė, kaip S. Vals
tas,
kurs
buvo
vedamas
teis
ir
kitokių
bolševikų
paslapchitektas, pakeltas Šv. Silves
tybių armijos lakūnas leite vęs gindamasis. Nes sunūs jį
man ir nudūmė Ijolševikų am cių.
tro Ordeno Vyčiu.
nantas Martin su mechaniku norėjęs užpulti.
basadom
Gerb. kun. Kniso monsigtoliaus kelionėje aplink pašau
Policija puolėsi komercini n Areštavo 700.
• noru paaukštinimas—tai di
Policija, atlikusi kratą, a- lį pragaišo ir niekur nesu KETURI SENI VAGILIAI.
ambasados
departamentam
delis Šventojo Tėvo ir Kardi
reštavo apie 700 asmenų, pri randamas.
nolo Mundelein Chicagos lie At!iko krata.
Ant kampo MLhvaukee ir
klaususių neva bolševikų am
Kiti
trys
S.
Valstybių
ar
Bolševikįų
atstovas
Krestituviams pripažinimas.
Jrving Park boulv. policija anskJ sukėlė protestą ir spren basados komercinei misijai. mijos aeroplanai skrinda to
i'eštavo keturis kišenių k ra u
Areštuotų tarpe rasta ne liaus.
džia apleisti Vokietiją. Vyks
stytojus. Štai j i e :
PENSIJŲ [STATYMAS BUS Maskvon.
mažai vokiečių komunistų. J u
Louis Urban G5 m., ThoVYKINAMAS.
ŽADA AMNESTIJA.
Vokietijos užsienin
reika tarpe nemažai sukilimų .ren
mas Moore, 55 m., J(xhn Watgimo vadų.
To seka rusai
lų
ministeris
Stresemann
om KXOS AIRES, geg. 6.—
HAVANA, geg. G. — Ku son, 61 m., ir Michael O'Dopropagandistai,
revoliuciniai
Argentinoje sukeltas gėnera- t'icialiai pripažino, kad polici
bos prezidentas Zayas/sukik* nnel, 63 m.
vadai
i
r
trečiojo
internacio
lis streikas ir lokautas prieš ja atliko klaidą įsihriaudama
liams žada amnestiją, jei jie
nalo agentai.
butan,
kurs
skaitosi
Rusijos
pensijų Įstatymą. Reikalauja
Naktį prieš praeitą sekma
paskirtu laiku padės ginklus.
Tokia
tai
ypatinga
bolševi
teritorija.
dienį įvairiose Chicagos daly
ma istatvma atidėti.
kų komercinė misija.
Bet Argentinos prezidentas Sugrobė raštų.
N E W YORK, geg: 6. — se pamestos trys bombos.
stovi už įstatymo vykinimą.
Iškovojimui alaus čia įkurta
JTuotarpu pati policija at D o policistu sužeista.
Lincoln parko žvėryne štai
J i s pasiuntė kongresan suge
"Light
Du Wuerttenburgo polici- organizacija vardu
sisako pripažinti, kad ji per
gzi nugaišo apie 90 m. senas
stijų pataisyti įstatymų ir vyWines
and
Beer
League
of
žengus savo teises ir begalo antu gabeno vieną vokietį ko
dramblys.
,,
kjnti.
America.
pradžiugusi, kad tenai radusi munistą į Meklenburg, kur

i

Žinios iš Lietuvos

CHICAGOJE

Rusijos Bolševiku Rietenos su
Vokietija

vietini
baudęs
mokytojai,
"tikrieji mušu inteligentai,' 1
Marx'o įr ^Sašnino mokslo se
kėjai, kuriems tečiau nepasi
sekė. Dėkingi už tikrąjį mo
Žiniomis iš diplomatinių
kslo tiekimą Pavasarininkai
sferų,' Vokiečių atstovas Lie
nori daugiau toki,ų kursų ir
tuvai D r. Olshausen busiąs
energingiau ima dirbti.
paskirtas Vokiečįų
atstovu
Belgradan, Jugoslavijon.
Ministerių kabinetas leido
Nauju Vokiečių
atstovu įvežti iš užsienio javų origiLietuvai minima keletas kan nales sėklas ir pašar,ų sėklas
didatų. * Esamomis žiniomis be muito, jei bus pristatytas
s t i j iriausia kandidatūra esan tam tikras Žemės Ūkio Mi
ti p. Hrich Sehotteris.
nisterijos liudymas, Klaipė
dos krašte Žemės Ūkio Rūmų
BAIGĖ TARTŲ (DARPA- liudymas.
Ministerių Kabinetas balau
džio 14 d. pradės svarstyti
savivaldybių. įstatymo projek
tą,
j '

TO) UNIVERSITETĄ.
Šiais metais užbaigė Tartų
Universitetą ir įgijo veteriimrj
j ° s #y<lyt°j<> vardą šie as
menys; J. Žemaitis, J. Motie
jūnas, M. Zaleskis ir K. Mašanauskas.

ir konfiskavusi nemažai gink turėjo-but nagrinėjama byla.
lų ir jai tekę visa eilė doku
Komunistas pasirodė gud tuojaus suriko sau pagelbos.
mentų apief^ bolševistine pro ruolis.
Kilo maišatis ir kova. Abu
J i s pasiųlė policianpagandą Vokietijoj.
Gabena
tam išsigerti ir parodyti Be policiantu sužeista.
mas komunistas dingo bute.
Iš paimtų dokumentų patir rlyno ypatybes.
PARYŽIUS, geg. 6. N— Bu
Polficiantu išbėgo laukan ir
Priėjus prie bolševikų amvusio Rusijos caro dėdė Niko- ta, kaip Maskvos trečiasis in
lai Nikolajevič
apsigyvenęs ternacionalas pristato propa l>asados vieno buto komunis pašau&ė Berlyno policiją. Ši
arti Paryžiaus. J i s tikisi tru gandai pinigų, kaip tie pini tas pažymėjo, kad tai esanti atliko kratą.

Šiemet Chicagoj ligi ge-g. 5
nuo automobilių žuvo 197 as
menys.

mpoj ateity gryžti Rusijon ir gai iš bolševikų ambasados alinė. J i s inejk) vidun su poTenai komunistas
paskirstomi vokiečiams ko- liciantais.
ten užunti carų sostą.

Du žmogų Chieagoje nusi
žudė* negalėdaami gauti darbo.

SKAITYK "DRAUGĄ''

Chicago ir vėl turi "aiskrim o , " nes išvežioto jai jau susi
taikė su s/avo darbdaviais.

KURSAS.
-

*

Lietuvos 10 lity
$1.00
Anglijos sterl. svarui
4.38
Franciįos 100 frankų 6.46
Italijos 100 lirų
4.48
Šveicarijos 100 ir.
17.83
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^Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ

•

NIKOLAI NIKOLAJEVIč
TIKISI GRYŽTI
RUSUON.

PINIGU

PINIGU
a

P E R

DRAUGĄ

S
JJ

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS** siunčia per didžiausią Lietuvos
banką — ŪKIO BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
"DRAUGAS," PUBL. 00.,
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, 111.
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak.
Sekmadieniais uždaryta,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimwiiiii

Antradienis, gcg. C d. 1021

D E A U O A S
55?

ŪMUS BEH14KTANI.

TRUMPOS ŽINIO*.
valome j ^ k t i muwį ^įplomatų dėtį, neturint ujfeįektimu $e
"Žmogų socialistai peikiu
V I J . N X V S.
žygius, $*os stiprinti,. remtį ru, dievui ir artįmui pasjšIlk tuomet;, kai jis neteisin
reikale protestuoti ir tuomi ręntusrę mokytoįj. Tu gerų Vinir mato pavojus.
gu, nedoru būdu stengiasi įVisa lietuvių minti* užini
Liberalumai — socialistinė
gyti t u r t u s " — rašo Grigai (a šiandie Vilniaus klauismuJ duoti jiems galimybės įęrj/J m o k y t o j sfcpjj* lakai atįau
Svečiuos.
francuz*!
spauda
skelbia
buk
tautinese
derybose
tvirtai
tai-.čiania
Slovakijoje,
lteikalinga
kasdieną išskyros nedėldieniua tis. O mes sakome, kad žmo J i s kasdien darosi aktyvesnis
kytis užimtos pozicijoj,. V i - l e s * p V ^ t e » g t i , kad kiekvie- Vokietijoje, smarkiai agituo
— Valgykit,
mm\W
Kristus peikia ir tuomet, .tarptautinėje politikoje, nes
norint
sveteliai, atfsi
Pusei Metų
$3.00 kada jisai ir teisingu ir doru ir Lietuva jį pakėlė Tautų suomenė demokratinėje Vals- noje vyskupijoje butų įkurta jama už Kronprinzą,
tybėje daug reiškia. Ajaira, I}on Bosco sūnų, salesiečių, Vokietijai grųžinti monarchi
dabinkite. Štai
pooiuaeratą makasi ttkalno. Lai-1 būdu įgytų turtą nedorai, ne Sąjungoje
j r Ambasadorių
skaito* iroo nirašymo dienos, t e i s i n g a i suvartoja.'' Socialis .Konferencijoje ir patys len ruoškimės į nauja veikimą, at namai, iš kur išeitų pasišven jų. Tam pritariąs ir gen. Lukumpis, deš- v
nuo Naujų Metų. Norint pennai.
vadavus Lietuvos Valdžiai tusių liaudies švietėjų. Kad dendorf'as.
v
ra, skilandžio
kai
jį
klibina,
protestuoda
adresas visada reikia prisius tai turto žvilgsniu ima pusę
Vilnių iš oku|*antų lenkų ranjtų planų įvykinti, reikia ne Steigs nffijų fcąnkų.
gabaliukas, ii senas adresas. Pinigai geriau- d oro.s. I r ta pusė yra gera. mi prieš Lietuvą Ambasadokų. Kas Vilniui ir Vilniaus vien savo tautos kiįaius vy
Ekspertų komisijos narys, tikras 'gardumėlis. —
soc; stai
^ M o n l r ^ ' ^ ^ d a T t l ^ *
^
*&»"*<* ^ w"l rių" Konferencijai kam Lie krašto lietuviams bus reika rus regintį p i e pasišventimo
reso
aąglų baiutoųnkfts p. Eol>ert
— Valgyt, tai valgytum*,
nori žinoti ir antrosios dalies, j
| registruota laišką.
linga? Jiems bus reikalinga ir vienuolinio gyvenimo, bet Kindersley padės suorganizuo kad pciliai.su šakutėmis atsi
apie
nedorų
turtų
suvartojij
kijos
viduje
tvarkos
nedaug,
f
DRAUGAS PUB. CO.
I medžiagine ir dvasinė pagel- taipgi i r visiems prisimeti, ti naujų Vokietijos bankų sū
rastų. —
Pasikartoja
•
dažnai
įvairus
mų.
2334 So. Oakley Avenue
ba. Medžiaginiai mes juos šel kad butų iš ko sukurta tie ry g Bawis'o planų.
Išeina taip, kad socialistų sumišimai. Baltgudžiai bruz psime, mažinsime vargą, stip slovakų salesieeiams namai.
Prieš sliub*.
Chicago, Illinois.
Pasitarimai.
dora vaikščioja ant vienos da; reikalauja kas kart nau rinsime mūsų tautiečius, iš Todėl Slovakijos vyskupai ir
HL Roosevelt 7791
Klebonas: — Tamsta, kava
Tarp Francijos, Belgijos ir
jų teisių. Eina viduje smar
kojos.
Su
viena
koja
žmogus
likusius tame nelaimingame kreipiasi į savo tautiečius, Aių^ijos eina pasija rimą i. lieriau, kiek metų turite? —
IIIIIIIUIII III IIIIIHIIIIHIIIIUmUNIlU
ki
partijų
kova.
Supranta
visuomet yra šlubas. Lygiai
prašydami visų paramos. Jie
mūsų Tėvynės krašte.
Jaunikis; — Tai pons kle
R U P I N I U K A I.
Londone manoma, kad Poinma,
kodėl
taip
lenkai
šiandie
ir žmonija su šluba socialis
O dvasiniai? Ten mokyklų turį jau per 100 vyrų, dauar eare po riukimų Franci joj at bone turėtumei pats žinoti.—
prisibijo
iškelti
Vilniaus
pa
tine dora toli nenužengs. Sumaža. Mokytojų lietuvių dar einančių mokslus Italijoje, bu vyks Londonan
Nesenai bolševikų kjikrašreparacijų Atvirumas.
grobimo
klausimų.
Ęet
ar
jie
lyg Grigaičio, socialistai ne
simų
salesiečių.
Su
visų
saviš
mažiau. Keikia kaip Lietu-.
barzdaskučiai
panorėjo
klausimais tartis.
smerk ia žmogaus, jeigu jis nori, ar nenori, Vilniaus klau
— Kada jųs valgote pie
kių
pagelba
Slovakijos
vys
;
voje taip ir* išeivijoje žadin
•uti teologą .š t. y. tikybos
simas
daba
Lietuvai
pasida
Coolidge
salininkai.
r
teisingai tėvų uždirbtų turtų
tus f klausia tetėnas
mažos
ti mintį, kad rastųsi kaskar- kupai tikisi minėtus planus
uokslo
žinovais.
Pas
rė
politinis
jos
tikslas.
Mūsų;
Massachusetts valstybėje
pragers, prapaleistuvaus, nie
greitu laiku įvykinti.
mergaitės.
tų
daugiau
lietuvių
mokyto
kelbė naujų dogam tų, Kris
Tėvvnės
Valdžia
deda
visas
vis
7
repwWikonų
delegatai
iš
kam nieko gero nepadaręs.
— Mama sakė, kaip tetėnas
tui nekaltų prasidėjimų; kar
Mūsų lietuvių tautai nema rinkti <Coolūjge galininkai.
jaalimas susidariusioje padėty jų. Bet mes siųskime ten ne
Sveikiname su tokia "sociaf*
išeis. —
tu paskelbė, kad Šv. Panele
pastangas iškelti jį išnaujo ir bile kokius mokytojus, o ge žiau kaip slovakams reikalin Trockio sveijkata.
neturėjusi
tėvo.
Kuomet listino dora.
teisės ir teisingumo keliu iš rus. Gerus mokytojus siųsti, ga gerų, dorų, pasišventusių,
Iš Helsingfors praneša, kad Tarp valdininkų.
" D r a u g a s " pasakė, jog ka
rišti. Kad mes laimėsime, ne reikia juos priruošti. Taigi dievobaimingų mokytojų. c Kil Trockis visiškai yra sveikas.
— Jonas L. tai blogiausias
talikams Kristaus Nekalto
Butų galima nutylėti su pa tenka abejoti. Tik tas laimė mums reikia juos priruošti. nesnės širdies žmonėms verta
žmogus, nesąžiningas,
kyšių
Aplink pasaulį.
Prasidėjimo dogma nėra ži sigailėjimu apie Grigaičio ir jimas nežinia kada įvyks, 'ar Negalėdami patys to padaryti visuomet tai atsiminti.
Leiten. Peltier d l h s y , ku ėmėjas... —
noma, o yra žinomas J o pra bolševikų ignoruneijų,
jeigu šiais ar kitais metais. Lietu tiesioginiai, remkime mūsų
Remkime suJyg išgale mū ris lekia apie pasaulį išlėkė
— Gana, jau gana.
¥ra
sidėjimas iš šv. Dvasios, la jie kitų nemėgintų stumti į vos diplomatija nors jaunutė, katalikų mokytojų Sąjungą,
blogesnių, — Tamsta save pa
bai nustebę " t a v o r š č i a i " pa, klaidų. Bet kuomet jie pasi bet daug laimi tarptautinėje ir tas įstaigas, kurios Lietu sų katalikus mokytojus-jas, | j a u iš Bender Abbas.
miršai. —
sipiktino. Ir antru kartu ėmė pūtę su savo ignorancija iš- politikoje. Tų matėme per voje naujų katalikų mokytojų jų draugijas ir vienuolijas, ku Caras Nikalojus II.
mums tinkamų
Gydytojas Gypsy Dau, ita
tuos— pačius niekus pasakoti, \ažiuoja žmonių savo laikraš visų Lietuvos nepriklausomų ruošia, }vairias vyrų ir mote rios ruošia
Ištikimas.
mokytojų.
rų
kongregacijas.
Ko
jie
dau
las,
tvirtina,
kad
Nikalojus
kad Sv. Marija tėvo neturė čiuose " š v i e s t i , " koktu daro gyvenimų. Yra vilties, kad i t
— Jonai, prikelk mane ry
II, Kusi jos caras, gyvas esąs
si. I r ne tik mums. Lietuvoje, dabar mūsų Tautos Vyrai dės giau turės paramos, ko dau
jusi.
toj 4-ų valandų. —
tuo Suv, Valstybes Amerikoje.
pietų Italijoje.
Jie savo pliurpalus apie ti liūdnos amerikiečiams atmin visas galimas pastangas be giau turės pašaukimų,
— Gerai, ponas, tik malo
Masonų viltis.
kėjimų mėgina remti šv. Kas ties J . Šliupas, gavo " k i l t į " kraujo praliejimo atsiimti Vii greičiau susilauksime užtekti
Per pereitus 1923 m. kata
Vokiečių masonai mano da nėk man 'paskambinti.
tu. O tame šv. Rašte yra pa iš Šiaulių gimnazijos. Moky nių atgal. O jeigu tektų ir nai ir gerų, dorų, pasišventu
Į«—Immmm——• i i
n '
^
^
^
^
—
likų skaičius Suv. Valstybėse
ryti įtakos, kad tie nepalaiky
sakyta, kad Šv. Marijos tė tojaudamas toje gimnazijoje, susikauti, Lenkijai puolant sių savo brolius tikruoju mo
;
žymiai padidėjo. Susitvėrė
jisai nesubrendusioms moks Lietuvą, Lietuva mokės rasti kslu šviesti liaudies ir cim
tų Poin'care politikos. Bergž Armando D az dėlei nesvei
vai buvo Joakinias ir Ona.
199 naujos parapijos. Tikin
katos atsisakė nuo užimamos
leivių galvoms tiekė tuos pa- sau talkininkų. Be priežabties nazijų mokytojų. Mums lai
di norai.
čiųjų
skaičius
per
tuo*
įlie
\ietos; jų užims gen. AntoTokių pat ignorancijų
irjčius ignoraneijos žie<lelius, ku Lenkija kaipo Tautų Sąjun kas jau apie tai puti rimčiau
Darbo
Konferencija.
tus 298,994, o kunigų t>14 pa
nio Digiorgo, l)iivęs Italijos
lygiai pasiputusią, parodė irjriais maitina savo skaitytojus gos narys neturi teisės pulti galvoti.
Birželio
mėm
š.
m.
Žene
didėjo.
armijų vadas karo laukuose.
Grigaitis "N-nose. , : J i s tei-j Amerikoje bedievukų laikraš- Lietuvą ir-gi Tautų Sųjungo*
K. M.
voje įvyks Tautų Sąjungos
kėsi iškolioti krikščionybę, jčiai. Bet pasirodė, kad Lie- narį. O jeigu rastų pamatų už
Sulyg statistika 1923 m. ka ^ a u k i a i u a t a r p t a u t i n ė Darbo Piritai.a reparacijoms.
pavadindamas Kristaus idėja^įjggaje žmonės jau susipratę pulti Lietuvą, apie gręsiantį
talikų buvę 18,559,737, kuni Konferencija.
Serbija ii* :JajX)iiijii priėmė
Iš
visų
špilių
K A T A U K Ų PASAUI0T.
"nusususiomis" ir kitaip jas daugiau negu Amerikoje,
pranešigų 23,159.
karo pavojų
turi
pranešti
renkami Konferencijon atsto patiektąjį ekspertų
T11
pašiepdamas. Bent kiek m'a-| i r tėvai ir mokiniai pasiun trimis mėnesiais Tautų Sąjiiu
4 kas link karo atlyginimo
1923 m. kunigų mirė 348. vai. Kanados darbininkus atSlovaidja.
žesniam ignorantui, negu Griįtė ant Šliupo skundų už nuo gai.
Iv*talikų mokyklas lankė • stovaus Ženevoje P. Jieaulė, klausimais.
gaitis, yra žinoma, kad Kri- j kitinį tikybinių jausmų užgau
Šeši Slovakijos vyskui>ai, 1,988,376 vaikai, ty. 65.956 • Kanados katalikų darbininkų Vyskupo konsekravimas.
Jeigu Lenkija tą padarytų,
kščionybė atnešė meilę prie liojiiną, ir p. šliupui gimna- Lietuva pasinaudotų progU iš suvažiavę į Žilina, išleido ben daugiau už 1922 m. Našlait- Konferencijos vyriausis pirmi "Komoje konsekruotas i vy
neprietelių, paskelbė pasigailė zijos ilirektori.us pasiūlė pa kelti į tarptautinę politinę urą į slovakų tautų atsišau- namių 316, prieglaudų 121.
mnkas .
skupus diakonas
kardinolas
jimų ir žmogiškų lygybę nus- sitaisyti ir užsiimti vaikų mo- plotmę Vilniaus klausimą. Ar
Oreste Giorgi. J i s vyksta ne
kimų. Tų vyskupų atsišauki
Katalikų augštąjų dvasiš Skolas mokės.
kriaust'iems vergams ir dar- kinimu, o ne tilvybos ardymu. taip, a r kitaip imant, l i e t u Vengrija tariasi su Suv. užilgo į Šventąją Žemę ir ten
. . . .
T•! v v
« .
mų skaitė žmonėms kiutigai ki jų sudarė:
bininkams. Krikščionybėj
es pap šliupas nepanorėjo s a v o | v a turės progos ir galimybės
Valstybėmis karo skolų klau pašventins -dvi l'ranciškonų
4
Kardinolai
iš
sakyldų,
o
Amerikoje
slo
skelbtąsias idėjas pasiskoli laisvės varžyti ir atsisakė iš kelti, rišti Vilniaus klausisimais. Komisijos pranešimą bažnyčias: vienų ant Taboro
13 Arkivyskupų
nęs pasaulin galų gale panai gimpazijos. '
patvirtino prez. Coolidge ir kalno, antrų Getlisemani. š v .
mą, nes mūsų pusė teisė ir vakų spauda jį paminėjo. Ta
kino vergi j ų . .
Tėvas Pijus X I
dalyvavo
patiekė Senatui.
Kaip kada mat ii* bedievu- teisybė. Tą visų atliks Val nu* atsišaukime vyskupai nu 98 Vyskupai.
Katalikų Bažnyčia nuo pat kų nepataisomas užsispyri- 'džia, o kų visuomenė? MesVodo į apverktinų jaunuome2 Abatai (įmllius)
kardjnolo konsekravimo iškil
Permania min. kabinete.
pradžios iki šiai dienai dar mas išeina ant naudos.
Italijos karo ministeris gen. mėse.
18 Abatai (paprastieji).
savo Tėvynės mylėtojai, pri- neš ir mokyklos vaikų pabininkams užmokesčio sulai
at
kymų skaito lygų nekalto žmo
ploščiumi. Aukso retežis kaba ant kaklo
visos viešp^itijos turtų. Mano Faraonas
lestingas mano priešams.
gaus užmušimui, skaito vieną
ir krutinės. Paraono duotas žiedas spin
tam visai nesipriešino. Visame man užPAKAONAS. Prakilnus'esi Pasaulio
iš 4 nuodėmių, šaukiančių i
di ant piršto. Sėdėdamas galvų laiko de
si tikėjo. Viešpaties gerbūvis reikaiauna,
Išgelbėtojau. Daug ko reikės man nuo
dangų keršto.
ISTORINĖ DEAHA.
šine i'anka, kurios alkūne remiasi ant
kad išleisti pinigai, butų sugrąžinti vieš
tavęs pasimokinti. I r nuo ko gi pradėsi
Kam meilės ir'teisvbės auSeptyniuose Atidengimuose.
paramos šone kėdės jo soste, ant kurios
patystei, taigi, imdamas pinigus už ja
savo darbų?
4
gščiausios idėjos atrodo * nu
Parašė s
sėdi. Kairių ranką laiko nuleidęs ant kai
vus, nemanau, kad elgiuos neteisingai.
JUOZAPAS: Pirmiausiai apvažiuo
sususios," tas Uibai jau pats
Kun. Juozapas Zydanavičius
rio kelio. Taip sėdėdamas masto valan
Pagaliaus žmonės patys žinojo del ko ja
siu visas Egypto žemes. Pažinsiu imones;
nususo.
Amsterdam, N. Y.
dėlę. Paskui lyg prabudęs pradeda kal
vai buvo perkami per septynis metus,
paskirsiu javų rinkėjus; paliepsiu sta
(Tąsa).
bėti.
del ko statomi sandeliai ir svirnai. Jų
tyti svirnus ir aruodus tinkamose vieto
Grigaičio ignorancijos žie
priderystė ir-gi buvo taupyti įavus be
se, nes tikiu, —- nebeužilgo prasidės der
SCENA VI. * - .
delių galima rasti kuone kiek
SCENA I. ,
siartinantiems bado metams.
lingi metai, todėl būtinai reikalinga, kad
PARAONAS
(tęsia, kalbėdamas j
viename jo editoriaJc, ypač
JUOZAPAS: Antrieji jau metai, kaip
iki tam laikui vietos javams krauti butų
kuomet jisai imasi apie krikš Juozapą; Aš eshii Paiaonas... Be tavo pa
Viešpats sumažino derlių, visoje Egypto
jau pagamintos.
SCENA I I .
čionybę rašyti. Jis rašo; " S o liepimo ir daleidimo niekas nei-koja nei
žemėje ir apylinkėse, o ypač Kanaano
PAKAONAS; Tebūnie
pagarbintas
Juozapui bekalbant įeina tarnas ir
ranka nekrustels visoje Egypto žemoje.
cialistai juk neskelbia, kad
Žemėje. Dangus lig varine blėke ilveizdi
tavo Viešpats, jog tau apreiškė tų viską
nužemintai nusilenkia.
Nuo šios dienos mes visi ir žmonės
turtas esąs blogas daiktas"...
nuolat apdengtą*. Lietaus nei lašelio. Gie
ir atsiuntė čion tave su taip didele paJ U O Z A P A S : Kų naujo praneši man?
Kristus pasmerkė turtų varto vadins tave ne Juozapu, bet " Pasaulio
dri saulutė nepaliaujančiai kaitriais savo
gelba.
Ar ir vėl atvažiavo kas pirkti javų?
Išgelbėtoju.' y ,
jim§, kai]X) nuodėmę."
spinduliais kaitina žemę. Žmonės, besė
TAKiYAS (lenkiasi): T&p, Jnsų Ma
Darykie viską, kaip supranti ir iš
Apsivesi su Putiijaro, kumgo iš HeKad socialistai — " d a r b o
dami, neišgali nei sekios surinkti. Žo
loaykė. Atvažiavo dešimts Vxxu^su- taimanai, kad bus geriausia.
žmonių prieteuai" labili "lai liopolio du-ktere, jeigu ji patiks tau.
lė neauga. -Galvijai pusgyvi valkiojasi po
nnh. Sako esų net iš Kanaano žemės. Ir
Pirm nei sėsi į paruoštąjį tau iškil
J U O Z . \ P A S : (ialybių Viešpats kaip
k i n a " turtus, apie tai viso3
laukus. Vargas jiems. Vargas žmonįms.
maisto netekę, atvažiavo pii'ktų pas J il
mingąjį vežimų, kad iš jo būtum parody
norėjo taip ir atsitiko. Buvau paieniinvarnos karkia.
(Tą pasukęs stoja ir, sudėjęs rankas, mel
sų Malonvbo.
tus i r perstatytas mano žmonėms, einaIielto jiems ir nes;.seka dar tas, o Dievas mane išaugštino.
džiasi): Ačiū Tau, Viešpatie, už perspė
ya į mano rūmus, ten supažindinsiu tave
JUOZAPAS; Atveskie juos čion.
PAKAONAvS: Teisinga Dievo akyv-eizbo žmonių, sk ii audžiamųjų,
jimų
ir
nurodymus.
Visi
kiti
žmonės
šian
Juos noriu matvti.
su visa mano všeimyna, pasistiprinsi tru
reikalais rūpintis, kad jų šir da. Visi kaltinimai ir persekiojimai, ma
die krinta it musės nuo bado. Mano žmo
TARNAS (pasilenkdamas): Mano
putį, nes suvargęs esi.
delėms turtus pamylėjus, ne tomai, buvo visi neteisingi. Ateis proga,
nės, aeiiu Tau, Viešpatie, apsaugoti, b e i 
Viešfjaties varįų nonai i^pikiy.siu (išeina).
(Paraoaas ima Juozapų už rankos ir abeliko vargdienių meilei vie kada galėsi atsilyginti. savo skriaudė
ki tų kraštų... ypae Kanaano... kur. pfeilijams.
,*
budu išeina).
tos.
kau savo tėvelį ir visus mano brolius L
SCENA IIL
{Uždanga nusileidžia).
JUOZAPAS: Aš to niekuomet neda
•(Keliasi «uo sosto ir žengia scenon ant
J U O Z A P A S : Tik-kų mąsčiau api<'
Bet jeigu del savo ignonan- rysiu. Kerštas pažemina žmogų Dievo ir
glindų). Nėra xJUen©& kurioje išalkusių
Kanaanu ir štai turėsiu progų pau*Uyli
4 -PENKTAS ATIDENGIMAS.
c:.jos Grigaitis Begali btiti kri žmonių akyveizdoje ir giuuįo neramybę
impiuų toasriai nepakeltų n w š t o . Buvo
Kanaaniečius. Kas-žin kas per ^ieni?
Scena perstato palociuje Juozapo rū
širdyse.
kščioniu, rai mes galėtume į
.geri laikai, žmonės turėįo gražių progų
(Valandėle vaikščioja visas susimastęs,
mus. Arti sienos Juozapo sostas, atkreip
Niekuomet nenorėjau nei Dtievui ne
nuraminti: Kristus niekur ne
susitaupyti pmigų. Septynius mettis bepaskui eina sėstų į sostą. Netrukus įeitas tiesiog i publikų. Iš kaires pasės nuo
pa&fierkė turtų vartojimo; J i s patikti, nei ramybės nustoti, todėl vi
na tarnas ir dešimts vyr^).
pirk^amas IUUO jų jav.us ir bestatydamas
publikos yra durys. Atsidarius uždangai
pasaierkė blogą turtų varto suomet atleisdavau savo priešams ir už
-syiiJMis ir saądėlius, išaj^y-o^u beveik
Juozapas eėdi soste jfndenfgg piMteiu
juos visuomet meldžiau Jo, kad fcutų gai
(Bns daugiau).
M
jime
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CICEROJE

no laiko su-nius piriug; sek
madienį kiekvieno mėnesio.

IŠ DEAUOIJŲ JUDfiJIMO.

gio parap. vargoninjn^e p. vių $&® pasigerėti.
Ciiaustįfts ir garsi mmų ar
Ten b*y§s.
tiste p-njįa <S2apJcįe|»e.
pled. pastaba. Gerb. "Ten
Programas susidėjo iš solų, buvusio'' .atsiprašome, kadjo*
trijifc dvieiliu .du4*u, ^lv.Įeiiįų korespondencija tfgai netilpo.
fcvaiįtetg, didžiulio šv. Jųr&o\
~JL
ĮU i
/"^
bažnytinio choro, kurio išpil
V Ą J B S.
•
dyme dalyvavo visi mūsų fco-.
•Jonijos gabiausieji ar&sįai,
Aukos ST. Kazimiero Sese
Bal. 2f d. i. m. iv. Ce- kaip tai p-ni Čil&u&kienė, p- rų K^l^ai.*W»o la^ndMo
ciŲjos choflas statė operetę ni Bukauskienę, p. ,Čižauską*s,: V " V ^ | f|^jl pf'ymgp*
"NaMutS." Programa išpildy] p, Y. Ją^insfeaą, pianiste -JA-;
ta kopui)uau*ia. M^t, vaidin sin&kaifcė, amuikiniakai: pp.
Ą t radono §v. K nulauš t>r-ja West
X'ullma«,
111.
,.
$1<W.M
Masiškas
i
Ney/erau&kas
ir
r
tojai buvo gerai priiirenge. .
Kun. J. Pąakausįką^ W. l'ullman,
. . . . 25.00
.Chorui vadojauja varg. A. visa eilė kitų jau jcerokai pra UJ.
Ą. J. Sloksnaičial Chicaąo ..5P-00
Šlapelis ir jis smuaniai moka silavinusių dailės sjįtyje:
La-

NEIMK, N, J.

Vakare gegužio 4 <jl. bįivo
liegužio 4 d. dr-*tė Sv. An- sulošta operetė ".ConciluiAi
tano laikė mėnesinį su-mą, FukiiLtatis" (M. Petrausko).
Veikalu lošė šv. (Grigaliaus
susirinkimas kaip paprastai
buvo skaitlingas, prisirašė Z choras, nors choras sktaitlia
nauji nariai būtent, pp. L. gjpe, bet turėta kelete lošėju, ir
Narbutas, savininkas drapanų Į Iš Chicagos. Bet ta. galima
parinkti vaidinimui typus ir
krautuves ant 49 Ct. ir 14 st. pamiršti atsižvelgiant j gabų
juos ištobulinti.
ir p. Gudg'alis faipgi biznie rolių atlikimą. Žmonių atsi-'
J {engiant šį vakare, rodos,
rius ir P. Kasmauskas. Dr- laake daug, pilna svetainė, .bu
iniv^o ir garsinta,
net
pa
ste šv. Antano gavus tokius vo svečių ir iš Chicagos.
tsai klebonas suteikė paragini
žymius Ciceros lietuvius biz
To vakaro pelnas .skiriama* mų, bet vakaran publikos bu
nierius galės greit skaičiumi naujų vargonų fondui.
vo neperdaug atsilankę. Įdo
pralenkti skaitlingiausias drŽmouės išsiskirstė patenkin mu* kame buvo priežastis.
stes Ciceroj. Dr-ste šv. Anta ti vakaro programa.
Mūsų visuomenei reiktų ne

N o i ^ dar nesenai čia apsi
gyveno pp. Čržauskai, o jau
|ie sugebėjo gana aukštai pa
kelti Cleveiando lietuviuose
daiie. Ta liudija dabar įvy
kęs koncertą*. Jau teko gir
dėti, kad neužilgo rengiama
vienoje iš žymiausių vietų
duoti svetimtaučiams koncer
miršti tai, kad choras visados tą.
darbuojasi ne savo, bet visos
čionykštes kolonijos labui iri Už tai tenkk garbės aukš
todėl visuomenės paramos pil tos kultūros žmogui, asmeny
nai užsitarnauja. Kita karta įe klebono kun. Vilkuj»ičio,
pasi rūpinkime jiems atsily kuris pasinipino muzikus Č£žauskus čion apgyvendinti.
ginti.

——

ATSIDARĖ

r

NAUJAS

P Al NT storas
CICEROJ
Užlaikau

geriausios

rūšies maliavų nrireng
tų, ir neprlren&tu ma
liavojimui, taipgi tu
riu aliejaus, galionais
ir pusgralionals. grąžau
sienoms išpuošti »opleros ir viso
kių
smulkių
geležinių
reik- •
.menu.

STANLEY BUKAUSKAS
1*47 S. 50th Ave. Cicero.
iš užpakalio

Phone Cicero 8003

Gegužio 4 d. tuoj po sumos
buvo sumas vien vyrų. Nori
ma kuotinkamiaushu prisiruo
sti prie priėmimo Jo Eminen
cijos Kardinolo Mundelein.
Ciceros kolonijai reikės pri
statyti 60 vyrų, buvo manyta,
Noriu pastebėti, kad chorui.
kad 100, lx»t pasirodė, kad #abių dainininku netrūksta.
visos%parapijos nori imti da- Užtat jau net ir"\svetimtau
lyvuimi, taa sKaičius tapo suj r . i u t a r p e t e k o p^Įty^
|į
mažvnta.s iki. 60. Cicero to- g a u t i m , t p[mą
dovnna.
kia kvota tuoj surinko ir šjNe w ark iečiai susilaukė dar
vakarę tie 60 vyrų turės mar vienos gabios ckinuuokės psavimo praktiką.
lės J. Tainu1iut§s tysmeny.
Koresp.
Nors čia gimus ir augus, bet
rrr: —

lietuviu kalba moka ir ją gra
žiai vaitoja. P-le Tamuliutė
šiam' vakare vaidino "Nastutės'' rolę; parodė esant gabi,
rel. Boolavard 05S7
su gražiu balsu dainininke.
Prie operetes dar buvo išpUdyta ir dainų. Jas piJde
\ ietinoii .solistai ir &v. CV-ili1707 W . 4 7 - t l l WL
įos eh^ras. Čion no ii u paste
r»iando» nuo t lkl 12 dieną, nuo f
bėti asmenį, kuri visados sa
Iki 8 vai. rak NedėUomla nao •
Iki S vai. po platu.
vo thunotuki pakelia lietuvio
»!• •
i
•
• ' , '
r**^— *
ilvas?.*4, tai p-ni M. Bradunienė. Jos pasi^ventimiu sau
duoiiy uždarbiaudauuv ji dar
Gydytojas, Chirurgas. Obsleidžiu savo dukterį į mokslą,,
tetrikas i r Specijalistas
kuri turi mizikoj gabumu ir
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —
jais pakelia lifetuvių vardą
D — B»
D— B* peili* «r b«
tarpe svetimtaučių, laimint
»)— K
kraaja,
4 ) — B« j * k J « paT(
R)— PseUentui ncrslkia
kontestus su pirma dovana.
n tuoj valrytl. te
I darbą.
Turime savo tarpe ir pijonisPacrd* 'Gall-rtaacf' (akmenis tultyjs)
Ir akmeals ilspumo pūslėj* b* otc — Pk KnaJikanakaitę. Jei
peracljos. su tam tikroraia moksHAkomis priemonėmis b*i valstsia
vargonininkas užimtas, visuo
•pkurtasiemt s u s r a i i a a rlrdėjima.
Cyd* visokias liras paaekmtns&i. Ir jai
yra reikalas daro operacija*.
met laike praktikų ir persPr*f**Oa*aU patarnavimą talkia a i v a
oflaa:
tatymų akompanuoja.
1411 So. 50 Ave. Cke«ro, IU.
Choras susideda iš čia au
Ofisas atidarytas: kasdien s i u 1 w l
po piet iki • vai. vakarą
gusių. Jėgų turi ir jos vis di
N*d*lloml* ir s*r*d*mls
ryta*.
dinas. Tik chorui dirbant gra
"^
žu darbi del "visuomenės lai
visuomenė bent užuojautos
GYDYTOJAS I B CHIRURGAS
parodo.
4442 So. Western Ave.
J. S.
>

:

D A K T A R A I
Telefonas

Botilciard

1939

Dr.SABrenza
4608

»

SO.

ASHLAND
AVEMK,
C U k a c o , 111.
V a i . : • r y t o iki 12 p l o t : 1 p o
p i e t i k i 3 p o p l e t . « : 3 0 va k. i k i
• :30 v ak.
I
~ *

Dr, I. M, Feinberg
QyOo specialiai rtaokUui Tyrų ir
motery lyttfkaa Ilga*.
1401 MadtooD Street
a a m p . Wettern Ave. — Chkaųro
Valandom S—4 po platu T—f rak.
•MBMBMH

t. »

Tel. Boulevard 2140

DE. A. J. KAEALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
Ctaleago, III.

Dr. Maurice Kahn
Gydytojas ir Chirurgas
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
T e l Yards 0994
Valandos;
Nuo 10 iki 12 piet.
Kuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet

Tel. Boulavard 3686
PRANEŠIMAS

Tdcf. Lafayctte 4146

DR. A. A, ROTH
B « 6 A S O F D T T O J a s JER
CHIRIBGA8

•peciaiisuis Moteriškų. T|Tt$ki
Vaiku Ir tisų ckroniakit Ugų.

Kampas Slst Str.
Tai.: l t — 1 1 ryto: l—t po plat.
7—8 rak. Ned. 10—11 4.

Dr. CHARLES SEGAL
Perkėla

aavo ofisu

OP

\% CLEVELANDO.

acunefip

4729 S. Ashland Ava.
SraCIJALISTAS
Oįlovu, Uatcrų ir Tpru Ll*y
Vai.: ryto nuo 10—lt" nuo f—-4
po pietų: nuo
T—4.r*
rfikart
Nedčilomis: 10 iki 12
Tclcfomas M i d w a > 2 8 8 0

UJI

•

Vea-bų Nedėldienio Koncertas
Cal. 13 d. Vci-bų nedėlcHcoyje, šv. Jurgio p»irap. sveUiinojo e k įvyko pinga, karta Clevelando lieutvių koloni
jos istorijoj YerJbu nedOldie-,
riyje koncertas. Rengė šv. Jur
gio par. bažnytinis choras
naujų vargonų naudai. Prog*
ramas buvo stebėtinai gražus,
ilgas ir labai įyairus, kurį*
surinko ir prirengė tam nedeldieniui atatinkaiim konipu
ijicjjų, daugiausiai giesmių, anierikiečiams liotuviąųis žino
mas ir visų myliinas muzikai
ir dainius, dabar esąs &r. Jur-

»•»»'

Tel. Caaal 0557 Vak. Canal 2118;

GYDYTOiAS ir CHIRURGAS DR. P. Z. ZALATDRIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Perkėlė savo ofisą po num.
Chirurgas
3337 So. Morgan Str.
1821 So. Halsted Str.
10 iki 12 ryt*: 1 iki 6
VALiJ^POS: 9~W ^ ryto Vaandoe:
po pietų; 6 iki t vakar*
Vio 2 y»L po piet iid 9 y*k m , „7. "\Tm,

* •

'ii

'

Tel.

t a i

SE=

Lafarette

r*Tsaprasgi
4388

PLUMBING
K a i p o liet^iT^s. UeraTteffH

dos patamtujy

vkm-

anoser|8«f)»

8838 Weat 88-1 I

• •

\^'%'/te£±.
\

Tai Jo Verte
Draugai!
g.ei 11EU1AJKS Autų tiek kaimn^
Iv^ip kiti Cigaietiii, tai gali būti ne
bučiau jų bandęs. Jie kainavo num
keletij eentų daugiau, bet aš perka
geruma už savo pinigus negu dau
gumą.

..U..P

rzstz.

^

I

11

Jlukytojui trokštanti gerų Turkiš
kų Cigare tų prieinama kaina per
ka JI ELM Ali, kadangi tie yra pa
daryti iš gryno Tuilviško tabako,
o Turkiškas tabakas yra geriausias
labukas pasauly cigaretaius.
--*.

HELMARS

yiao

1

0?**k

'ft!į»m

Kun.
JaykAtys
1000
Saldokai
Jd- C h i e a ^ o
pirmiau
davė
$25.00
76.00
Mrs.
U.
MeUnas Wilkos-Iiar.ro.
Pa,
.
'.
5.00
N. N. Chicago
412.50
Kum. Z i u i b l y s
PhUa. Pa, . . 25.00
Mr. P a r k P h U a . P a
5.00
P e r K u n . K a z o n a &v. K u z . p a r a p .
Pitl«»)ur«h, P a
125.00
lirUJgcpoit s m u l k i a i s
15J67
Antanina
Tulkaitė
Chlca«o
1.05
' •
2
,
1
6
2
.
2
4
•
#
•
•
•
!
V l s l e n t s a u k a v u s i e i m s Ir p a s i d a r 
bavusiems
auk.u. r i n k i m e
tariame
r.ivn&irdziai acHi.
Šv. K a z i m i e r o
Sosriys.

»

VBMaMiJ

\<^rr£š

šv. Stanislovo Dr-ja Town of La
ko. CJbicaaai «1
1D0
Pilipavičienė Town of Lake
Chica^o, IU.
17.M1
iv. Juozapo Parap. Scranton,
Pa
675.00
Klena .Grigaitė swri»ko Ciicągoje
. 87.35
SaMž. dirdl«e D r-ja Brigiitcm
Park, i:i
26.00,
J. Stasiulis Briffhton Park 5.00
Jokiina* Pivariunas Roseland, 6.00
P. Razinskas .
5.00
Rėmėjof S^ttf Skyr. Cicero 217.00
Ona Stanklenė Cicero
10.00
Povilas Putrimas Cicero . . 8.00
Moterų Sąjunga Cijcoro
30.00
Gvard. Pirmos Div. šv. Kazitn.
K,arai. Dr-ja Town ,of Lake 39.00
N. N. Chlcago
62.12
N. N. Chica»o
'.
30.00
Barbora Valancaltė
1.00

yrą absoliutiškai gryni
HELMARS supekiuoti kar
tono skrynutėse, kad nelužtų

r,

Sutkus Jonas
Kawlius Chas.
Paukštys J.
•
t
iUiltuliene Ona (Ciicero)
Ignotavičius Ant.
\'aj*iiiausj£as St. (VV. IVAuinu)
Sjlkluicnė B. (Ciooro)
. Kaliišinskait<'! Ag. (du čekiai)
Zelvis Harry (^Hmliurst, UI)
Montvilas Fr.
Kavarsk i s Juoz.
^.'..
Česnauskienė L. (Cicero)
Irakinait^ė E. (Cicero)
Kėklaitis Vld. (Shelioygun, Wisk) <
Awdruškevi('iu« Al. (Frankville)
ZupiiKtis J. (Cicero)
Simanavičia A. (St. Louis, Mo.)
Ciurlis L.
J"
l i k i t e K.
Dalėna St.
Bislis Ant. (Cicero)
Cabičis Ad.
\ '
.V.
Lo^is Kl.
Kinkinas Ant.
(jilis Lucija
Jušas Chas.
\
Žiekaitis J. (du siunt.)
Vaivada K.
- •
Kazukaitis Aug. (St. Louis, Mo.)
Vitkauskas Juoz.
Styrbiėkas Ant. KMichigan JCity)
Balčiūnas S. (du suint.)
0in«tis Leonas

^Ht. A. K, RUTKAUSKAS

' \

•

* •

KURIUOS S I U N T t PEĘ "DRAUGĄ" SH5 ASMENJH:

Dr. A, Račkus

)fis4> Tel. Boulevard »«»»
liczJd. T d . D r e x d a i » l

IV^f'

<//M

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

m

mm 3103 S. Jlalsted St

DR. JONAS P. POŠKA

WyTTflriffTmTTTr A *»'-J

Dr Marya
Dowiat-Sass
m

nrteffonaa Beeley 74Sf

Clevelando lietuviams reikia
tik subrusti ir spiestis vi
siems veikėjams, ypač muzi
koj hiylėtojams po vadovyste
pp. Bizauskų, o trumpoj ateit y ne vien mes, bet ir s ve
timtaučtai turės progos lietu

\ •*»

Gamintojai augSčiaut^ios
rųSies ^a^rkiškų ir EgTplWk\j
clgaretų pasauly.

ImiūUtUbOA

BOXESof 10 o. 20

S^
W^_._
•

'•J?

»

s

wm

1

AR ŽINAI, KAD
Pastaraisiais laikais Ameri
kos ir Anglijos lakūnai pra
dėjo kelionę apie pasaulį or
laiviuose. Amerikbs lakūnai
lekia į vakaras, gi Anglijos
~i
į įyttts. Ar žinai, kad Helmar;
Turkiški cigaretai turi savyje
tabaką sn geriausiu skoniu
100% grynai TuAiiko taba
ko.
(Apgr. )

Telefonas Canal 5395

JOHN C. MEZLAISKJS ]
Generalis Kontraktorius.
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th Street
C*4cągo,
D!.
' ^ • • • . • • • M M M M 1 M M •»•

Telefooaa Cianai 73&S

PETRAS CIBULSKIS
Maliavoj lmo

•*.

Kontraktorios

0 A2 U
'R

Vaičiulienė Boif.
N

(j*idaite Ona
%
Jugas K. (du sįunt.)'
Statkus K. (Dfctroit, Mieli.)
^ugaris St. j
Žibus Ig.
Kuprys. Adolf.
Butėnas 3onas (Export, Pa.)
Karoblis AndrJ
Kelpšas B. (Cicero)
1V
IJžeiuickas Stį
\
Vižtartiene U.
\
Kajnarauskas/J. * '' \

Jurgin L.

\. ^

Žalimiene V.

Kielalg.

POPIERfiS
KRAUTUVE
NepaprasUus
m uaų
biznio
augimą* relš
kla

KoBtunieriajiiS
patarnavimą.

2338 So. Leavitt Street

4

Kūdikiai mėgsta jį!
Ji> net prašo daugifus!

tc,

Brt k*tio«net jitt yra labai ja-mi ir 4»r neffali kalbėti, tuomet j'j akya kn'.ba už
J"K>»—,tįjc jMKtebękit kdfp jie ufcidftf.i
ditauffsaiu, Jtuojęet motina ; alma bonk*

y

1.4 į

/

T*

Bukauskas VI. (Cicero)
Žilis Ant.
Žagunis Alb. /

P»ATOP POTW?

BAMBINO

f I
\
\

I»

\
\ ^

m

^. r\

\

" "*".

8nm*wo «K?nwu8

U334 »Q. Oąjįęj Avis

TtL JUppn£ n VA

m**
T P ^ i W a ^ ^ ~ ^ I ^ W W P f w ^ f c | **1ftĘĘįrW^9

a^žinlška

' W * ^ " ^ ^ l 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ' "8W

T

Jreg. 3. V. Pat. Bisrt.
ratfcl>akit įų patUngas nuirti iUa ska
niausi vidup'tt jja.JKOsuotoi-v, koKts tik
kuomft UO-JI huro parlaryta*. Ir ik yra
Imfviaujtjs, vieijok veikia jias'kmiTJffunsiai! |tofcino«—jųa nežinote to »n.|jumo
jausti malom'm;', pasitikėjime ir ;i*«JeanMirifinn, jol Ju« n«iauUoiate B A L I N O .
« j f i i u , «i»rDifc-i-^
kuomet kuifk'a ya^Sąto 1 .nri
Beramiu,
«ntn. piktu—Ui yfa t n Xpk!ai vjiiurių
tu

& D. LACHAW!GZ
UctarlB

Ora*ortU8

JS14 W . »Srd

F l

Olcaco, IV.
Patarnauja laldotuTėse kuoj>l«^auala, J
aalkale m«14ilu at- *
aįlau^ti,
o
majM)
darbu buaita ui«a-

smaa

|r atliki j o s i l

,-darb«

iift

fl •, į

intradienis, ge&, 6 d. 3924

D U ū O A g
'
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| 4 PLATŲ muro namas
daug žmonių.
parsiduoda prie 64th ir. Cam
Iš kuopų veikimo pasirodė,
pbell ave. eash rejkia Įnešti
kadrJjekurios kp. veikia kiek
tiktai $3>500.00. Bjldingas yra naujas, vėliausios mados
smaNuau, bet nekurios kuoPARSIDUODA garadžius, įrengimai. Pasaukite Rebubpo visai miega, laikas joms hianis ir namas. Vįsa arba pu He 5705 arba Lafay«tte 1271
!•••••'
i i a u
pabusti.
Koresp. sę parduosiu pigiai, nes tii-^
riu du.
PRANEŠIMAS.
ANT PARDAVIMO naujas
CHICAOO. - Pederalis oCHAS. CHASAS,
apąrttnent namas 4 flatai, 2
ra biuras šiai dienai misako
2046 W. 22ud Str.
L. VYČIŲ OHIC. APSKR.
po 6 fcamb. ir 2 po 5 kamb.;
Tel.
Roosevelt
2148
nepastovu orą; gali but griau Šv. Kazimiero Sesestj Vie
SARIŲ DOMEI.
modemiškas. G-aradžįus, va~
West
Side.
—
L.
B.
K.
La
nuolyno Koplyčios kertinio
por Šiluma su 1 boileriu.
štiniij Ir lietaus.
.
2101 S. 5&h Ave. Cicero, 111.
akmens pašventinimas grei bdaringos Sąjungos 7tos kuo
Sulig L. Vyčių Chidagos
čiausiai įvyks 18 gegužės apie pos mėnesinis susirinkimas Apskr. nutarimo, yra rengia PmSIPtTODA rakandai ir
CH1CAG0S LIETUVIAMS 9 ar 4 vah po piet. Pašventi įvyks seredoje 7 d. gegužio,
išsirendnoja kambariai, 1—3
ma šeimynišką vakarienė — arba visas flatas su 6 gra
EKSKARE1VIAMS.
nimo apeigas atliks, kaip ti 1024 m. 8 vai.' vak. Aušros pagerbimui Chioagos Apskr. žiais kambariais.
Minėtas lotas yra 30x125 ir
Atsišaukite -šiuo-adresu;. .. randasi apie 3 blokai nuo Je
kimasi, Jo Emin. kardinolas Vartų pornp. svet., 2323 \Vest Lygos basebolininkų.
fferson'o miškų; pusantro blo
4207 So. Roclnvell
,lo Eminencijos Kardinolo Mundelein. Tikrai užtikrinti 23rd plaee.
ko nuo Milwaukee Ave., gat
Minėta vakarienė įvyks tre Telef. Lafayette 8026
Mundelein sutiktuviij iškilmė negalinto, bet tų dienų Jo Evekaaių: vieta labai smagi;
Nariai ir narės malonėkite čiadaeny,, 7 d. geg., 8 vai. vak.,
kaina
$600.00. Atsilankykite
se teks dalyvauti lietuviu vy min. yra liuosas. Taigi, jeigu atsilankyti j susirinkimą, nes
pas savininką dieną ar vaka
ti) pulkui iš #500 žnuoniu. Kuo Uk nebus kur-nors kitur tą bus rinkimas darbininkų ka šv. Jurgio par. svet. Vakarierais.
met visos tautos ir kuone vi dieną suplanavęs, J. Em. būti, piniu dainos rinkliavai rink nėn yra kviečiami visL prign
JOSEPH YUSHKEWIT2.
lintieji
prie
Chi,
Apskr.
Ly
4034 Archer Ave. Chicago. ni.
sos tikybos Chicagoje tą isto apie ką vyskupijos kurijoj ne ti aukas našlaičių naudai.
gos b a s e b o l i n i n k a i
ir tavo pinigų jeigu pirksi ftekamus narinį Ctticagoje įvykį paminės* ra žinoma, atvyks Jo E. i šv.
i mus.
Su j/agarba,
visi Vyčiai, kad pagerbus mu PARDAVIMUI naujas kampinis 1
dalyvaudami milžiniškoje ei Kazimiero Seserų Vienuolyne
Pirm. J. Simanavičius, sų hasebolininkirs ir kartu pra muro namas su visais vėliausios ma
dos parankamais; 2 flatai po 6 kam
TURIU TARTOTOTI tuojaus Plasenoje, lietuviams butu, ne ir pašventys kertinį kopFybarius;
karštu
vandeniu
šildomas
sii
Rast. A. Linkus,
leisti linksmai^ smagi'al laiką,
Rer Plang. plrnios klesos stovy $700
dviem boileriais; namas yra staty>
gražu atsilikti.
Pritinka vi eios akmeni.
nes tame vakare, be skanios t«s geriausioj Brighton Parko lieta ptayer plonas, suolelis, kabinetas Ir
c
»
suomet pasižymintiems lietu
vHu apgyvento! vietoj; reikia pini 90 muzikos rolių. Ant Išmokėjimo.
IŠ
LABD.
SĄ
GOS
CENTRO
vakarienės,
bus
dar
ir
turi
Kaip girdėti, iš įvairių ko
gais tik $5,000, ar daugiau, kitus Kaina $14 5.00.
viams ir šmomi kartu pasiro
išmokėjimais.
SU-MO.
3324 N. Marshfield Ave.
ningas programas. Yra pasi U-ngvais
lonijų
įvairios
draugijos
ruo
*
PARDAVIMUI
pulkus muro na.
dyti esant gražiai, kad lietužadėję kalbėti ad voliotas B. mas 2 flatai po 5 Ir 6 kambarius;
ym.-Vardas netaptų pamirš šiasi dalyvauti su savo vėlia
namas bmlavotas pernai pagal naui
habd.
Są-gos
Centras
laikė
Masrauskas
ir
Metropolitan
jos mados* randasi netoli nuo lie
vomis šiose iškilmėse 18—V.
tas, ar mažinamas.
vienuolyno; reikia Jtnokėt
su-mą
30
d.
bal.
Su-mas
ne
State Banko prez. adv. J. tuviško
Lietuviams ir lietuvėms bus
$7,00. kitus lengvais išmokėjimai*.
PARDAVIMUI dviejy pagyveni
-, Lietuviai, dalyvavusieji pa progos pasirodyti Jo "Einin. buvo skaitlinga*, net Centro Brenza.
mų namas; budavotaš 2 metai at
(j ries p. L. Krekščiuno or- gal ant trijų lotų; randasi pakraš
sauliniame kare, toje eiseno Ghicagos Kardinolui. Per jo pirmininko nebuvo, jo vietą
tyje miesto tik vienas blokas nuo,
je privalo dalyvauti. Jie sa sutiktuves 11 gegužes atsto- turėjo užimti jo pagelbinin- kestra. prie kurios galėsite Archer Ave., gatvekariu; vieta; ap PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
smagiai pasišokti ir linksmai gyventa lietuviais; labai gera vieta NYTI VISADOS KREIPKITftS
vo prityrimu priduos tvar vaus lietuvius vieni vyrai, o tfas A. Nausėda.
auginti daržoves ir laikyti naminius
PASf HUS. TAS JUMS BUS
praleisti
kliką.
Po
perskaitymo
protokolo
'čia
ir
moterys
galės
pama
gyvulius; kaina $1,500 apie pusę pi
kos nepapratusiai prie paroANT NAUDOS.
nigais reikia; savininkas priims lota
pereito sti-mo, sekė raportas
Kitokio pakvietimo niekam kaipo dali {mokėjimo.
davimų miniai. Jie savo uni tyti Aukštąjį Svečią.
Norėdami pamatyti minėtus na
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pa kiek padarė pelno.
Beto žada būti dar ir įvai Turkiško tabako, kuris rau
Šis vakaras bus labai ne
Taipgi Centras turės kokią riu puiiiarginimų. Bus duoda siasi Ifelmar Turkiškuose ei-.
Ashland Block bute keltu paprastas, dėlto, kad stato
vas su 15 žmonių nuo 8-ojo seenoje begalo žingeidu, pra ten būda, sekmadieny pinu mos dovanos draugijos na garėtuose.
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Metinės
Pamaldos.
Prasideda naujų narių va
sužeista. Tarp jų yra 5 mo gražiai nupiešia, motinos mei
gos, 50 JiM'tii amžiaus. Kilo iš
minti, juos pagaminti apsiė jus mergaitėms ir moterims;
IVIŠiii Apskričio. llaVių para
terys.
lę, pasišventimą ir kentėji
pijos. Gtnlrimo kaimo. I.šgyvemė p-le J. Steponkaitė. Ji jau atsilankiusios į tas iškilmes,
no
Amerikoj*' 19 metu.
Priežastis, tai, matyt, tru mą, del savo kūdikių. Kiek
trečius ar ketvirtus metus, yra kviečiamos palikti drau
Paliko' dideliame nuliūdimi'
kusi ar atsinėrusi keltuvo vienas, kuris atjaučiate moti
moterf ka/imierą ir T vaikus
Labdarybei pampinu ženkle gijos narėmis. Įstojimas lab'ai.
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vyks ketverge, Gegužės 8 d.,
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sią rolę išpildys gerai žino
1924 m. Ausi'os Varui bažny
Labd. Są-gos Centro pikni mas. Tikietai lab'ai pigus, gau
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čioje (Wcst Side).
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Po pamaldų bus nulydėtas j
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įsilaužė miesto
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Nuliūdę, vyras Jonas Mar
dalyvauti Šioae laidotuvėse.
tiniais ir Minus Aleksandras.
Peoria departamentinėn krau kurio
Nuliūdę, moteris, Valkai ir
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224Š S. Hoyite Ave.
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šis vakaras butų 'įdomiausias
ir puikiausias iš visų-šių me
tų vakarų, i r dėlto, kad vi
sas šio vakaro pelnas skiria
mas šv. Kazimiero -Seserų
Vienuolyno naujai statomos
koplyčios fondui.
Patėmijęs.

PARDAVIMUI
GARADŽIUS

F, P. BRADGHULIS
A D V O K A T A S
(Buvęs Vitaliaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas)
Veda bylas visuose Teismuose
Padaro
visokius
dokumentus.
Puodą Lietuvos teisių patarimus.
SI 10 S. Halsted St. Chicago, 111.

S. W. B A N E S

A D V O K A T A S
79 W. Monroe Street
Room 904 —- Tel. Randolph 2900
Vai.. Nuo 9 ryto iki 5 po pietų
Vakarais 2203 So. Halsted Str.
Telef. VardS 1015
Chicago.

L

ADVOKATAS

PIANAS

V«4* bylas vi——e Teismo***. Kcaai
na*j* Abctraktua. Padar* pirkim* Ir
•aria Hm* D*kxuBcatiia Ir Umll*Jlm—

7 South Dearborn Street
ROOM 1538 TRIRLNE BLDO.
Telefonas Randolph 8261

Vakarais: 2151 West 22 St.
Telefonas

r

Samuels Rosen už pasime
tusios nuo jo pačios nužudy
me teismo nubaustas kalėjiman ligi gyvos galvom.
John Biger, 44 m., susiba
ręs su pačia ja: pavojingai
pašovė ir pats nusižudė.
Vakar rytą Cbiqagą palietė ,
nedidi ledų kruša.
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Tel. Ganai 8899
1

BALYS F. MASTAUSKAS
A D V O K A T A S
Buvęs Lietuvos Atstovybės Vaį šingtone Patarėju.
Metropolitan State Banko Namo
2201 Wcst 22nd Street
Telefonas Canal 6699

V. W. RUTKAUSKAS
A D V O K A T A S
Ofisas Didmiesty]:

29 South La Salle Street
Kambaris 530
Telefonas Central 6399

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas: Vards 4681

A. A. S l a k i s
ADVOKATAS
_
Ofisas Vldurmlestyje
CHICAGO TEMPLE IU ILDIMG
17 West Washlngton Street
Room 1726 Tel. Dearborn 9057
Namo Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH C. SOBOL
A D V O K A T A S
Veda bylas visuose Teismuose.
Examinuoja Abstraktus. Padaro
pirkimo ir pardavimo Dokumentus

155 North Clark Street

Koom 1518 Ashland Blook
Telefonas Dearborn 4766
Vakarais: 2341 W. 23-rd Plaee
Telefonas Canal 358*

Central 6800

A. E.

STASULANI

A. f A.
MICHALINA
MARTINKĖNE

:s

V. G H E S N U L

2201 W. 22nd St.

A. + A,
ANTAN. VENCKUS

THE GEEVUM GIRLS

1—7

A D V O K A T A S
Metropolitan Stete Banko Name

REALESTATE

buvusių prie Curran ball
bnto gesinimo gaisrininkų li
kusioms šeimynoms šelpti su
rinkta keliolika tūkstančių dolervjL

Canal

r—

NORIDAMI

S. L. FABIONAS Cft
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JOHN I. BAGDZiUNAS

4.

REAL ESTATE

-

Telefonas Yards 2390

PARDAVIMUI LOTAS!
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ADVOKATAI

RAKANDAI

N Am A L
TIKRAS APSAUGOJIMAS

'

MII

ADVOKATAS•
VldurmlestiJ Ofisas
Room 1703 Chicago Temple BIdg

77 W. Washington St.
CICERO Ofisas: Panedėllo
1344 S. Cicero Av. Tel. Cicero
BRrDGEPORT Ofisas: Kitais
3238 S. Halsted St. Tel. Boal.

vak.
5036
vak.
6737
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J. P. V V A I T C H E S
L a vv y e r

LFETUVIS ADVOKATAS
Dien.: D.
D. 514—516—127
514—bU
N. Dear
born St. Tel. Randolph 5584—5585
. Vakarais
10717 Indiaaa Ave.
Roseland
Tel. Pnllman 8877

