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Kardinolas Mundelein Rytoj Bus Chicago,
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STREIKAS IR LOKAUTAS
ARGENTINOJE BAIGĖSI.

UŽSIRAŠIUSIEMS DALYVAUTI KARDINOLO
PARADE

nepaprastų r»«•.»««?*ffijų.
Miesto majoro Hylan parė
dymu, iš Chicagos atvykusi
delegacija garbingai sutikta
ir nulydėta viešbutin.
11. Lietuvių Katalikų Fe-|
DARBO FEDERACIJA FOR BŪTINAI PERSKAITYK IR
KIEK ŽINOMA, .IŠ JU 5
Per dvi dieni Chicagos de
deracija.
MALIAI ATŠAUKĖ
SUŠAUDYTA.
KITAM NURODYK.
legatai veltui naudojosi New
12. Lenkų Alma Mater.
——————
STREIKĄ.
Yorko miesto
nusamdytais
13. Slovakų Katalike Fede-|
Gegužės 11 d. rytoj parvy
Apie tai praneša Arkivysku
automobiliais.
Parėdė 250,000 darbininku ksta Chicagon J. E. Kardino racija.
pą: Cieplak.
Ketvirtadieni delegacija in
14. Lenki) Kariškoji Sąjun-i
las Mundelein.
2.45 vai. po
gryžti darban.
eorpore iš viebučio numaršaVJKNNA, geg. 10. — Aną
pietų pasijudins Michigan av. ga.
vo į vietos Kardinolo Hayes
15. Kardinolo Palydovai.
BUENOS A I B E S , geg. 9. eiti -milžiniškas sutiktuvių pa
dieną per čia Romon išvyko
CHICAG0S
DELEGACIJA
APLANKE
rezidenciją, kur* pagerbė Kar — Argentinoj generalis dar
16. Ant galo važiuos J. E.
žinomas MbgOiavo (Rusijoj)
radas, akyva iždo je šimtų tūk
dinolą.
KARDINOLĄ HAYES.
bininkų streikas ir darbdaviu, stančių žmonių, stovinčių iš Kardinolas Mundelein.
Arkivyskupas Cieplak, kuri
Netoli Šv. Vardo Katedros
lokautas,
kaipo
protestas ilgai tų gatvių,
bolševikai pasmerkė iniriop,
kuriomis iš
Parvyksta Chicagon.
XK\V YORK. &>z. 10. — kas iškilmes.
prieš pensiją Įstatymą, vakar stoties Kardinolas važiuos į eisena persiskirs į dvi dali
paskiaus tą pasmerkimą, pa(iarlaivis Bereugaria, Imriuo
Kardinolas Mundelein po
Milžinišku paradu puošnio
savo Katedrą.
Tai neapsa- gatvių • Salinus ir praleis vi
keitė kalėjimu ir antgalo vi
iš Europos parvyko Chica- mis gatvėmis nulydi Kardi pasisvečiavimų šiandie apie staiga nutruko, kuomet Dar
bo Federacijos
vyriausioji komai gražus ir didingas r e duriu Kardinolą, kuris tokiu
sai iš kalėjimo paliuosavo.
gos Kardinolas,
del tirštų nolą vietos Kardinolo Hayes 10:30 rytą specialiu traukiniu
valdyba paskelliė
junijoms ginys, keliąs širdyse pasigėrė-1 luulu visam paradui padarys
Senelis Arkivyskupas palOįjgk Amerikos pakraščiais rezidencijom
J o pagerbimui išvažiuoja Chicagon.
*
parėdymą gryžti darban.
jimą Katalikų Bažnyčios ga peržvalgą.
koletą valandų susivėlino. ^
rengia pokylius.
šakojo ;
J i s lydimas ebieagiečių de
Dalyvaus parade į 20,000
Vakar sušaukia čia komer lybe.
44
(iarlaivis turėjo būti vietos
Mano patyrimai ir kentė
Šiandie iškilmingai jį išlydi legacijos.
Ryloj tuojaus po
ciniu interesų
reprezentantų
Lietuvių būrys, dalyvaa\jąs vyrų, su nesuskaitomu skai
jimai yra menkas daiktas pa uoste apie 12:00 dieną. Tno- i vakarus — Chicagon, jo ga- pusiaudienio bus
('hieagojė.
mitingas ir nutarta atšaukti p a r a d e tamsiai pasirėdę, su čiumi vėliavų, benų ir tt.
lyginus su bažnyčios nuken- tarpu atplaukė vos apie 4:(K) nytojavimo vieton.
•
Tenai J o ftmineneiją laukia
Kardinolo ženklais,
didelio
lokautą.
tėjimais Rusijoje.
Komunis po pietų.
dar iškilmingesnis priėmimas.
Lietuviai, kurie dar norėtų
beno ir gražių vėliavų lydi
tai piktybė atkreipta prieš vi
Kardinolas
Mundelein iš Nepaprastas sutikimas.
J o laukia namiškiai, jo val Kreipsis i teismus.
mi, išeis iš Dievo Apveizdos patekti į parado dalyvius ir
Kardinolas
Mundelein
va
sus religinius žmones.
Kaip uosto nulydėtas Šv. Patriko
domoji arkivyskupija. Rus su
Streiko atšaukimu padary pa r. į saVo paskirtą vietą ly turėti garbės atstovauti lie
t
kar
dieną
parvyko
garlairiu
katalikai, taip stačiatikiai per
tiktas ir priimtas kaipo pir ta čia daug siurprizo.
tuviu tautą,
teateina ryt i
Bet giai 1 $ 6 vai. p. p.
katedron, kur jį formaliai pa
Herengaria.
Xe\v Yorko už masis Chicagos Kardinolas.
sekiojairui.Bet užvis (lan
Dievo Apveizdos parapiją ne
sveikino vietos
Kardinolas
ta akcija buvo pramatoma.
18-tos g-vėš visi lietuviai,
lajoje .garlaivis sustojo. Prie
giaus katalikai, kuriu bolše
lfay.es, kurs kartu su juo Ro
Darbininkų
va/lai , kaltina parado dalyviai, nuvyks ant vėliau, kaip 1:30 vai. p. p.
jo priplaukė keletas garlnivėvikai kažkodėl bijo.
AR MERKURAS APGY darbdaviu*! - kurie be tikro
tamsiai apsirėdę.
moje apturėjo kardinalntą ir
11-os g-vo<fi ir Michigan ave.
lių
su
Cbįeagos
ir
Xew
Yor
Begalinis prispaudimas.
VENTAS?
Lietuviai mėgsta lietuviškai
anksčiau gryžo namo.
noro ir pasiketinimo kilo ko kampo.
Lygiai 2:30 vai. p.
ko delegacijomis. Jų prieša
Katalikų Koresterų Ordeno
*'Visos Rusijoje bažnyčios
von ir neužilgo jų eilės pra p. visi būriai išeis į Miebi- vėluotis. Čionai laukiama ne
ky buvo Xe\\ Yorko miesto
PARYŽIUS, geg. 10. r - A s bus.
Iš 18-tos g-vė« išeisiir cerkvės, taijtat jų savastys aukštasis viršininkas T. II.
gan ave. ir susitvarkvs. P a
majoro Ifylan oiieialis laivas, tronomas liigournn tvirtina, dėjo eiti retyn'.
Munde
,
*• r '• • i« . •iwe lvgiai 1:30 vai. p. p. Sum valstybini n,
ty. pakrista Cannon Kardinolui
Ar darbininkai
priešinsis sigJ T
Jame buvo majoras, miesto kad ]ilaneia' Afcrkuras, gali
r
rdus kamnnVs šūviui issi* ft
*
valstybe* savastimi. Tai vai lein įdavė 2."),000 dolerių čeki.
valdžios
kolektavimui
nuo
jų
judins
eiti
lvgiai
2:45
v.
^įi.
j).
reprezentantai, įžymieji Chi- mas daiktas, y r a apgyventa.
sirinkę aut 11 g-vė8 ir Michido lokaliai sovietai, kurie bai Tai Ordeno dovana. .
T
>
nuošimčių
uždarbių,
tikrai
Paradas bus tokioje tvarko gan av. pasitvarkysime. Kaip
cagos ir kiti prelatai ir kelio
Ant Aferkuro saulės šiluma
nyčias ir cerkves išnuomuoja
ncliežinoma.
Tik
žinoma,
kad
XKW YORK, geg. U). — lika asmenų iš pasaulinės de ir šviesa septynis kartns di
je: '
tik pasigirs iš kanuolių šū
jei
valdžiai
kolektuos,
tai
bus
kongregacijoms
kontraktais.
L Raitoji policija.
Vakar ir šiandie Xew Yorkas legacijos.
desnė kaip ant žemės, sako
viai, imsime maršuoti lygiai
kreipiamasi j teismus ir bus
Tečiaus kongregacijos
turi
2. Gaisrininkų pulkas.
pasipuošęs šventadieniai. Su
J o Eminencija paimtas ma astronomas. Bet planetų ap
2:30 vai. p. p.
mėginama su šių pągelba su
turėti nemažiau 50 žmonių.
tiktas ir pasveikintas iš Ro joro taivan ir atvežtas prie- siaučiami atmosfera gali but
3. i)i<lysis Maršalas su šta Pavėlavusių niekas nelauks.
triuškinti pensijų
įstatymą.
" K u n i g a i ar šventikai tu
mos 'grvžes Kardinolas Mun- plaukon, prie kurios laukė de tiek tiršta, kad sumažinti di T
Laikas čia nurodomas yra t.
X orima įrodyti, kad tos rų- bu.
ri bu t kongregacijų renkami.
r
delein, Chicagos
Arkivysku- legacijos ir tūkstantinės mi delį karštį ir begalo skaisčių
šies Įstatymas yra priešingas ,4. Kariuomenes pulkai: ar v. " d a y light saving time,
Bažnyčiai laisvės Kusi,joje nė
pas.
nios.
šviesą.
konstitucijai, nes jis vykina tilerija, pėstininkai ir inžine Chicagos miesto laikas, ne
ra.
Xe\v Yorkas turi didžiuotis
Jš prieplaukos Kardinolas
44
gelžkelių laikas.
mas prieš didžiumos gyvento rija.
Parapijų mokyklos panai
Kardinolu Mundelein.
J i s puošniomis gatvėmis nulydė
5. Sv. Vardo Dr-ja.
į
IŠRASTI VAISTAI PRIEŠ jų norą.
Lietuvių Maršalas
kintos
l'/drausta katekizmo
IJrooklyne, Xe\v Vorko daly, tas Sv. Patriko katedrom
J. Mickelmnas.
(i. Kolumbo Vvčiai.
PLAUČIU LIGA.
mokinti vaikus ligi 18 metu
Ką daryt kongresas.
| gimęs, augęs i r* pradžios mo
Parade dalyvavo
Įvairių
7. Katalikų Ordenas " F o r amžiaus.
Lž mano protestą
PINIGŲ KURSAS.
kyklą lankęs. Tai neturtingų žmouių klasių, įvairių tikėjiBOSTON, Mass., g^, io.—
esters. , ,
Nežinia,
kaip
į
tą
įstatymą
prįeš pastarąjį parėdymą aš
Dr. Felton iš Harvardo medi- atsineš susirinkęs kongresas,
tėvu vaikas.
mų reprezentantai.
8. Hiberiaiyi Senovės Orde
LietuvoB 10 litų
$1.00
buvau areštuotas.
[r štai tasai Xe\v Yorko su
Anglijos sterl. svarui 4.38
Vakare J o Eminencijos pa- kalės mokyklos pavyko išras kuriam prezidentas pagamino nas.
nūs, šiandie eidamas virš 50 gerbimui surengtas pakylis. ti serum'ų, kuriuomi pagydo pranešimą,
5 kunigai sušaudyta.
Francijos 100 frankų
5.50
paduodamas su
0. Amerikos Katalikų Vyj
Katalikų
Bažnyčios
mas plaučių uždegimas.
Italijos 100 lirų
4.48
gestijų, kokių atmainų ir j>a- cmi.
".Mano arkivyskupijoj 150 metų,
Delegacija
pas
Šveicarijos 100 fr.
17.83
Pranešta, kad su tais vais taisymų reikalingas pensijų
'10. Čekų Sąjunga.
kunigu areštuota.
Jš jų 3 hierarchijoje užima vieną au Kardinolą.
tais bus galima žyimiai suma įstatymas.
sušaiylyta, gi kitų didžiuma kščiausių vietų.
Chicagos skaitlingai dvasiš žinti nuo plaučių ligos mirtin
New Yorkas dėlto krikštam
randasi kalėjimuose.
HianTeciaus ir prezidentas pra
J
,li«. t«-n laisvi" kunigai turi ap- J * " K«*i«^'noijos sutikimui kių ir pasaulinių delegacijai gumą.
nešime nepaduoda svarbiau
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
surengia
nematytas
milžiniš'New
Yorko
'
m
i
e
s
t
a
s
suteikė
f
tarnauti net po penkias parasių sugestijų, kas galėtų tik
UŽ SMITHA KAMPANIJA rai garantuoti pensijų mokė
pijąs.
VEDAMA.
jimą ir kaip didelės tos pen
" Bolševiku valdžia uždarė
sijos turėtų būti.
visas teologines mokyklas.
N E W YORK, geg. V). —
44
Nežiūrint tų persekiojimų,
Už gubernatoriaus
Smitho •Daugelis splėja, kad kongre
religinė padėtis -Rusijoje sti
kanxlidaturą į prezidentus jau sas ar kartais neatšauks to
Nes įstaynias iš
pri.
I r atrodo, kad žmonių
pradėta kampanija per visa įstatymo.
kelia valstybei tokį painų ir
t ilgėjimas pagal i aus išgellx'\s
šalį
tam
tikrais
pamfletais.
P E R
1IA\VAXA, geg. 10. — Kn- siduoti, jei jo pastatytos są
milžinišką
darbą,
kad
surink
pačią Rusiją.''
bos salos respublikoj
l ) a -,ly&°s bu$ pripažintos.
to pensijoms fondo žymi da
6
ŽUVO
POTVINY.
prasto vienoj provincijoj su
lis teks dideliam skaičiui val
J i s reikalauja
paliuosuoti
6 ŽMOGŽUDŽIAI
kilimo pakilo
revoliucija ir
M A R T I N S B U R G ; W. Va., dininkų ir tarnautojų.
visus suimtus revoliucionie
PAKARTA.
pradėjo plisti po kitas pro
rius ir visiems pasidavusiems geg. 10. — Už 10 mailių nuo
Tečiaus politikieriai, kurie
vincijas.
įsi,
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
A M I T E , La., geg. 10.—Cm
generalės amnestijos.
Pats čia išsiliejus upei nuskendo įstatymą visomis išgalėmis
Dabar patirta, kad revoliu
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
vakar remiantis teismo nuos
satl reikalauja nepalieciamy- vieno l'arrnerio šeimynos ,6 remia ir kurie tikisi daugiau
ciną
neturi
pavykinto
ir
jos
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
prendžiu <> žmogžudžiai italai
namiškiai.
bės.
sia pasipelnyti,
džiaugiasi,
banką — ŪKIO BANKĄ.
pakarta. J i e pirm trijų metų liepsnos
« W - ima
ff^V gesti.
9™* iTai delNors revoliucija neturi pakad streikas nesugriovė įsta
v i- - _
„ . , • • _„ „., 'to, kad revoliucijai vesti trųnužudė žmogų, kuris juos nu-i \
•*
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
vykimo ir pati savaimi turi BURNS ATSISTATYDINO. tymo.
s
, ...
» ,
^:VviAŽi«w. K t»t reikalingu vadu. Be sm
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafgriūti trumpoj ateity, tečiaus
w
A r neapsivils jie besidžiaug
WASHJNGTON, geg. 10.—
liaide nuo bankos apiplėšimo.
*
*;
tais ir telegrama.
valdžia veda derybas.
No
visoks pradėtas
darbas turi
Iš slaptosios tarnybos biuro darni, trumpoji ateitis pasa
"DRAUGAS/' PUBL. CO.,
ri kuoveikiaus tai baigti, .gra
FRANCIJA MOKA
sugriūti.
virSininko vietos atsistatydi kys.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, UI.
NUOŠIMČIUS.
žinti respublikai ramybę.
Vyriausias revoliucijos va
na Burns.
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak.
W A S H L \ G T D N \ geg. 10.-^ das, gen. Laredo Bru, dar ne
CHICAGO.— Anot federaRevoliucija Kuboje atkreip
Sekmadieniais uždaryta,
Chicagoje
projektuojama lio oro biuro, šiandie šalta ir
Už įsigijimą karo medžiagos pasidavė respublikos autori ta prieš prezidentą - Zayas,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiini
Tečiaus su juo jau kurs nori but prezidentu dar pradėti kovą vaistininkams nepastovus oras; gali but
karo laiku Amerikoje Franci- tetams.
"bootlegeniams."
daugiaus lietaus.
ja pradėjo mokėai nuošimčius. vedamos derybos.
vieną terminą.
Revoliucijos vadas žada pa-

"SS ™ '

W° ^

gas Sutikimas

NEW YORKAS ŠIRDINGAI PAGERBĖ SAVO
MYLIMĄ SUNŲ

Siųskite Savo Giminėms

Kubos Saloje Revoliucija
Baigiasi

LIETUVĄ

PINIGUS
ii

DRAUGĄ"

D R A U G A S
.

LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

•B-ff-

•

Kultūros Vajus neturi kUo
jaunimui i r visos mūsų tau
*»
44
tos jaunimui mokytojų, vadų.
Antras gegužės sekmadieJaunimo mylėtojai, Tauto* abu kasdieną išskyrus nedėlditnioa teitimi susirūpinę patriotai, nis Suv. Valstybėse yra ski
riamas motinoms pagerbti,
MtUms
|6.00 remkite Kultūros Vajų.
tai "Motinų Diena."
Twm **ų
|3.oo
i KVMOMiAtą mokasi iškaišo. LaiMokslerviams i pagelbų yUžmiršę valandžiukei kas
u skaitosi nuo užrašymo dienos,
t aut lUojų Melų. Norint permai- ra daromas Kultūros Vajus. dieninius reikalus, pažvelki
fti adresas visada reikia prisius- Tie moksleiviai neturtingi ir me i mūsų motinos širdj, str. ir m n šAjmm. Pferiiai geriao- neturtingų tėvų vaikiu. Moks praskime savo motinėle. Tau,
m& austi iiperkant krasoje ar ez~
ftso "Money Order" arba įdedant lo siekdami jie nieko neturi, j Geroji. Motina, skiriu tas eifatiges jregistruotalaišką,
Jie gyvena urvuose, lindynė- lutes,
se, badauja, rūpinasi, džiūs
DRAUGAS PUB. CO.
ta. Jų daugelis džiovos jau
Niekuomet gyvenime nerasi
2334 So. Oakley Avenue
paguldyti kapuose. Kiti siun me taip jautrios, jausmingos,
Chicago, Illinois.
čia laiškus,
pilnus
širdies gilios, savęs
išsižadėjusios
?el RooseveH 7791
skausmo i r ašarų. Daugelis žmogaus meilės,, kaip mūsų
IltlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIllllllllINIlIUII
jų yra tokioj padėtyje, kad motinėles. Ji myli mus
visa
išvažiave. į užsienius mokytis savo jautria širdimi. Kas y t
nebeturi nei iš ko mokytis, sas tavo širdies gelmes, o MoKasdienio gyveninio did-l*** u ž H S r i ž t i **"">• J a u tina, suprast
Sanuoji šiandienų neteisybė Į " • dienos, linksmos dienos,
^
įį
Dieya
nepabaigta

MOTINOS ŠIRDIS.

DRAUGAS

S=

IJlIBIJi'JL-g

5"

«

vėl myli savo aifcgelėlį karš-1
tai.
Mylėkime savo Motinėlę!
Tave, Brangioji Motinėle, !*«Uandya.

KATALIKU PASAULY,

ST.

LAUKAITIENĖ, Sopiano.

myliu, gerbiu ir mylėsiu kol
iki šiam laikui koląndai bu
gyvas* busiu. Varge, rupes- v o vadinama protestonų tau
riuose Tau padėsiu, nes Tu ta. Dabar katalikai prieš to
man nieko nesigailėjai.
ki Holmndijos pavadinimų
Jeigu motina negali paniir protestuoja, įrodydami, kad
Sti savo kūdikio, tai nei jos katalikų skaičius nuo pasaulikudikiV neprivalo savo gero-Įtį metų katalikai smarkiai pa
šios motinėlės pamiršti.
aujo ir kad dabar kat#dikų
Sunūs.
nedaug kų mažiau yra kaip
]vairių protestonų.
Sulyg vėliausių žinių kata
likų yra 2*444,583, o protes
tonų — 2*826,633. Per dešim
Tamstai laiškas.
tį metų katalikai smarkiai pa
daugėjo. Daug įvyksta atsi
Didžiai gerb. Tamista:
Tamstos gera Širdis ir jau vertimų iš protestonų pusės.
(ros supratimas mūsų Tautos Pamato tikrąja. Kristaus Bal
svarbiųjų reikalų-t»po plačiai nycių i r ' prisiglaudžia prie
žinomas: Tamstofiplyardas am jos. Katalikai veikėjai smar
žinai atmiąčiai tapo užrašy- kiai su dideliu pasišventimu
rra darbo žmonių skriaudos. | ^ ^ ^ L ^ ^ r ^ l ^ L ^ * ! 2 ± * ' J ^ [^^, davė man stebėtina, ma
*as Federacijos tytygose tar dirba. Daug padeda pasaulie
'1U
pe garbingųjų mūsų žmonių. čiai mokslininkai, ruošdami
Dėlto tad ir išdrįsau dabar viešas paskaitas, redaguoda
pį dar juos valdo. Valdydami
Kultūros Vajus neturi kito tai neišmatuotųjų jurų gelmė, kreiptis pas Tamstų su dide mi katalikiškus laikraščiu??,
rašydami knygas. Jie eina ran
pažnai stumia į kruvinus ka- tikslo, kaip tik pagelbėti var tai skaistus vidudienio auksi liu prašymu.
Vaidins "Julės" rolę statoukoj operetėje
Nei vienas žmogus negalė- ka rankon su dvasine valdžia
tus,
liepdami jiems kaimynų gstantiems moksleiviams pra- niais,
"Ki'iil]x\los Julė" nedėlioję, geg. 11 d. 7:30
saulutės
spinduliais
ir
visu
džiaugiasi
atsiektomis
tų
būti
gyvas
be
saulės
švie
inilijonus skriausti ir žudyti, gyventi ir gyvenimo tikslo apšviestas dangus,
vai. vak. šv. Antano parap. ^vi't., Ciceroje.
tai ty
pasekmėmis.
sos;
nei
viena
tauta
neišliktų
darbininkų pasaulyje yra šim j pasiekti. Kas krutinėję turi li — mėlyna
tarp
žvai
jta;. milijonu, turtingų sukčių širdį, ne akmenį, remkite Kul gždynų dausų gelmė, tai pa s-yva be mokslo šviesos. Mes
Lietuva yra katalikų šalis.
a
j — gudruolių tik tūkstančiai, turos Vajų.
slaptingoji per kiauras naktis lietuviai baisiui atsilikome. Tų visi pripažįsta. O visgi ^ ~
ilr lengva ni'.'i jonams tukstan
TREČIAS PILfIAS.MENESIS
ant mano vygės budinti žvai Tokia Šveicarija turi 40 kar lies valdyme, valdžioje, vi
Įtį apgalėti. Tik reikia mokėti.
Netiesa, neteisybe, netur gždė, kuri dažnai nuvargusi, tų daugiau mokytų žmonių, suomeniniame veikime, ekono
f \ T\ 4%
^ u sy ^ šiandien
Reikia darbininkams susivie tas, nelaimės ir visos negery- mirksi pi Imi ašarų akimi, žiu negu lietuviai. Aišku, be gud miniuose reikaluos,} iki šiol
nyti ir žinoti, kap elgtis. Kas l>ės garų gale kįla iš to, kad ri į savo angelėli. Motinos gal ?ių ir doru. mokytų vadų, vi davėsi vesti svetingiems idė
\J įj ^ J
ir Ai syk kasdien
juos suvienys? Vadai.
Kas jie užsikrėtę yra nedorybe. Va puošia garbingas dieviškas si mus apgaus ir Nepriklau ja gaivalams. Jie ptt Lietu
TBEATREV
2:30ir8:20
juos pamokys? Mokyti vadai. Tiesa, teisybė, meilė, darbas spindulys, — tai motinos gar soma Tauta vėl gali tapti sve vos Seime sudarė netoli pu
Ramlclph at Dearbom
Nedėtoj 3 vai. dieną
Kas juos naudingai pamokys? liesa visuomet džiaugsmų, tur bes" vainikas. Ji kilni yra Die tinių vargas, savo prakaitu sės visų atstovų. Mūsų kata
• Kainos naktį ir suimtoj <lkna, 50c, $1.00 ir $1.50
Visos kitos dienos. 50o. 75c ir $1.00
tą ir turto teisingų paskirsty- vo ir žmonių akyse.
Teisingi vadai.
maitinanti išnaudotojus. Tau Ii kiškos tautos vjdam.* reikia
I Ja dėt i REZBRVUOTOS.
10<% karo tuksu
VISOS SŽDYNĖS
NUSIPIR
mų
ir
naudojimų.
tos gyvybė įeikalauja moky susirūpinti. Dtl'gi&TJ reikia ap
Kultūros Vajus neturi kito
KITJB TIKIETĄ IS KALNO. TIKIETAI PAR
Kuiis-gi kūdikis nemylės tų vadų.
Neprotingas
gaidys
deimun
{tikslo, kaip duoti mūsų dar
svįetos, daugiau gerų knyg\i
DUODAMI KETURIAS SAVAITES IŠ KALNO.
stovo motinėlės? Htai jos gi
Mes turime tūkstančius ga bei laikraščių, dauginu visutf
PIRKITE DABAR IR IŠVENGKITE STOVĖJI
bo žmonių tautai vadų moky- tais lesinamas padvės. O neliai į mano sielų įžvelgianti biausio jauniuio, kurie del ne
MO EILĖJ.
I tų ir teisingų. Darbo žmonių'teisingi žmonės, deimantais
meninio veikimo, šviesa pa
akis, tai džiaugsmu juokia turto paliko bemoksliais; mes
naites žmogus, nebenorės gy
prieteliai ir visi darbo žmo apsikrovė, nuvaro j kapus ne
Adolph Zukcr ir Jesse L. Lasky reprezentuoja
si, tai tamsiu liūdesiu prisi- turime šimtus kitų, kurie did venti socialistų svajonėse, ar y \
Didliau>i Urijnmti.k.-j spektakli \ isu antžiy
nės remkite Kultūroj Vajų. tik "atskirų žmonių tūkstan
deng'.u, o kartais jos skruos- žiausiame varge badaudami bolševikų tarasnje.
Mūsų Tautos apšvietai, var čius, bet ir ištisas tautas. Fek * * ^ * ! ^ mokinasi. Jų daugybė is vargstan čk» moksleivių pagelba,,' demcijoe š e l p t i e j i »«Bųo- [ f ™il*>.
įlįįlr
bado užsftčretė džiova
—. mūsų
ŽINUTĖS.
rhicogoj 'Dcįia.ts Diev.
^ T p a ž i s t a visu t a u t a . * U i ? " W « ™m s l e ^ M a n o ir hrirė naudos ndatnešę, džia
resniai ateičiai. —•
Prisakymu" rodoma tik
lotįna
mane
Ir kur
l ugsmo nepamatę.
Kasdienų
9N*
-«
tai Woods teatre.
Ilgiausia
pasauly
upė
yra
-Kultūros Vajui—aukas rei juo-s užtaria jau Bet* žinon&i, "
bet jų jmSų darbai. Jie 'visi * » W * W M J ° s i w k u ( l i k i s gauname dešimtimis laiškų Nilius. Turi 3,670 mailių; il
kia siųsti tokiu adresu:
yra jau pasižymėję ir kovose ~ k***"* 1 ^ jai brangus H JUIO vargstančių" moksleivių gio.
Katalikų Federacija, kun.
už nepriklausomybę ir visuo angelas. J i mane savo krauju %u pagelbos šaMksmu. Tams
Br. Bumšas, sekr., 2201 vv.
penėjo; ji prisidėjo prie ma ta skaitydamas tuos laiškus
menės dirvoje.
Žinomų Suv. Valstybėse ua22 nd str., Chica^o, 111.
>
no esimo savo karšta meile. verk^umei.
(Dešimts' Dievo Prisak5nnų)
Kultūros Vajus netari kito
eionalį Yellowstone
parkų
Pe r amžius busiu dėkingas
Pasakojimas per Jeanie MacPhcoson
Vardan Tėvynės meilės, var 1922 metais aplankė 21i>,164
tikslo,
kaip
duoti
Tautai
dorų
Visų neteisybių pamatas,
Paramount Produkcijos
užtai mano motinėlei.
dan badaujančių moksleivių, asmenys.
vadų.
(FAMOUS
PLAYERS — LAKlvY COKPOR \TIOX)
tiesos nenorėjimas, tiesos ne
O
Motinos!
Jus
.esate
mei
prašau
Tamstos
pagelbėk
Dorybės mylėtojai, remkite
žinojimas. "Tiesa jumis išlės kankinės!
jiems. Čia rasi žemiau mūsų
=S5=2=r
Kultūros
Vajų.
Ant viso žemės apskričio J2S2
>>
senai
pasakė
liuosuos.
Štai iškyla žtaurusis karas, adresų. Įdėk savo aukų ir žmonės vartoja apie 5,000 įSKAlTYiaTE "DRAUGO" APGARSINIMUS
Kristus. Aklas visuomet į duo,
fcaukia
Jūsų
sunūs
Tėvynė*
tuo
jaus
atsiųsk
mums.
Aš
Ta
vairių kalbų.
Žmonės supranta savo klai
be, įkris. Beprotis, tiesos nežif
•
ž.
gintų. Jųs drųsinate Savo sū mstai tuojau pranešiu, ko
das,
l>et
sykį
paklydę,
sun
nųs,
tėvų ir motinų nužudys
nelį, — būtinas reikalas savo kiam moksleiviui Tamstos pa
smo jausmai j)er ta laikų nusiramins ma
kiai
atsitiesia.
Sykį
panirusi
ir pats sau galų padarys. Ne
šalį, savo namų, savo brolius gelba teko.
no širdyje ( i r ^ e j n a ) .
vienas vaikas savo tėvų na koja, 'atsiliepia ir ant senat nuo grobikų apginti. Motinas
Gavęs aukų atsiųsfrt Tams
vės.
Tokį
pasikalbėjimų
teko
mus sudegino nežinodamas.
ISTORINĖ DRAMA.
-didvyrės! Kų Jus jaučiate tai numeruota kvitų. Rude
?
SCENA IV.
išgirsti
tarp
dviejų
katalikų.
Kultūros Vajus neturi kito
Septyniuose Atidengimuose.
tuomet savo širdyje? Skaus niop sulyg to kvito Tamsta
—
Kodėl
Tamsta
priklau
Juozapui išėjus įeina tarnas ir pa
tikslo, kaip tik duoti tautai
mo kalavijas veria širdį. My i'ali kartais laimėti pirmųjų
Parašė
skui j} dešimts Juozapo brolių, nešda
žmonių, kurie tiesą mylėtų, sai prie bedieviškos draugi li miausį angelėlį siunčiate i
dovana,
vertės
$2,000.00.
Viso
jos? Juk esi katalikas ir jau
mi šešias karbines, pripildytas dovano
tiesos žinotų.
Kun.
Juozapas 2ydanavičius
mirtį. Tikrai, Jus vertos Syen yra dovanų aukotojams ski
tiesi toje kompanijoje nejaumis ir stato iš vienos arba kitos puses
Amsterdam, N. Y.
Tiesos mylėtojai, remkite
čiausvos Panelės Marijos Se riama 100. Kas duos mažiau
• kiai?
prie stovinčių brolių).
Kultūros Vajų.
serys! O kas apsakys Jūsų negu $2.00, galės laimėti ata
(Tąsa).
- Kodėl man to nepasakei
(JADAS: Nesimato mūsų Viešpačio!
skausmų jūsų kūdikiui numi tinkamų dalį dovanos.
prieš 10 metų ? Atvykau AmeDet, kam #i mus įvedė čion? Manau, kad
SCENA II.
Dejuoju Amerikos lietuviai, ( r i k o n n i e k < > n e 2 i n o d a m t t 8 ;
^ rus. Jeigu motinu neturėtų kil
Dievo vardan prašau, pasi
ant įmi^ų čvm užstatė kokias nors kil
Juozapui bekalbant scenon įeina tar
kad jaunimas tautų pamiršo, j k ė p r i s i r a S y k p r i e d r a u g į į o S , nesnių amžinų minčių kaip gailėk gyvų &naoaių vargo,
pas už tuos pinigus, kuriuos radome sa
nas ir nužemintai pasilenkia.
Ne visas Amerikoje jauni- _ priprašiau. Mokėjau mo- savo sūnaus meilė, širdis jai
pats atsiųsk ir KITUS PA
vo maišuose.
JUOZAPAS: 0 kų naujo man nori
mas tautų pamvrso, bet d a u - i k e s ž i M i r seOBLm^ a r t V n e i . neišlaikytų iš meilės.
RAGINK. Atlygins Visagalis
ASERAS (&sigandes. kreipiasi prie
gelia. KodelT Paklauskite, pa-, ^
sakyti? ,
r e i k - s p a ^ , 1 ) 0 ^ į>abar
Nors visas pasaulis mane į ) į ( 3 V a s ž i l l l t e r i o p a i #
tarno): Tamstų... pirm nei Viešpatį piLietuviai nieko n e t u . ^ ^ ^ n o r s k
^ į į
I TARNAS: Noriu x>ranešti Jūsų Ma
apleistų, nors žmonės su \mSu gilki pagarba laukiu atmatysime, norejttu paaiškinti, jog me>,
lonybei, jog včl atvažiavo tie dešimts
ri, nemokyti/ Prie to pas*iDaug žmonių paklydo, nes nieka įMiiane žiūrėtų", nors vi > s a ky m o
parvažiavę y namus, radome savo maišuo
žmonių is Kanaano žemes. Jie nori Jūsų
kymo mes irki pridėti turime nebuvo jiems kas pasakytų sį mane j>amirštų, bet motina
KO pinigus — visų sidabrų, kuriuomi mo
KUN. BB. BUM^AS,
Malolonybę matyti. Kų turiu jiems pa
visiems mums žinomų tiesų, prieš 10 metų, kaip reikia gy- ai gali pamiršti savo kudrkįJT
kėjome už javus^ Dievas mato, kad mes
kad ' ir tas jaunimas, kuris veninių tvarkyti.
sakyti?
v^
Ne. Ji net nedėkingų savo vai
Katalikų Feder. Sekret.,
jo nepaėmėme. Yi<n ^idabr^. ir daugiau
paliko mūsų tauta, taip nieJUOZAPAS: NuniJj»|gojcs jiems ko
Kultūros Vajus neturi ^kito kų įnyli, jo niekados nepa 2201 W. 22nd st. Chicago, I1L
6e\ kitn tiek atvežėmo, kad užmokėjui
jas, pribukie čion su ,įuis syk;.u.
ko neturi ir yra nemokyti. t l k s l 0 j k ą į duoū
miršta.
T a u t a į touž praeitns ir dabartiniu^ javus, kuriuos
Tukstančiai ištautėjo tik d e l | k i ž m o T l m < k u r i e ? j n o n e y m o _
I ŽARNAS (lenkdamasis): Viskų is
Motinos vardas — tai do
tikimės čia pirksią. Nepykite ant mus,
Italijos Parlamentas.
pildysiu; tuo jaus bmsrme (išeina).
to. kad Lietuvhf Tauta jieeis kytų. Apšvietos branginto jai, vanojimo žodis.
nes nenorejoHie jokios a»ekųcy«tčs bei ap
Naujas Italijos Parlamenpasirodė nekultūringa. Tuks remkite Kultūros Vajų.
Atsitinka, kad nedoras kn.
^aulystės papildyti. fte% vieuo čia nėra.
.
. . .
-tas šiaip atrodo:
V1.
iančiai ištautėjo dėlto, kad jie
SCENA III.
. h k M , . j a u g ę s jattmmhs, kn
^ . ^
kurs tą butų ^padaręs, i>aimdamas pin^u.Popuiair^ų 55;
patys nepažino garbingos mu Mūsų Tautos apšvietai, var gvapede dukrele kruvinai su
JUOZAPAS: -Tantes sakė, jog de
atgal.
Socialistų
sų žilos praeities! Kad iš- gstančių moksleivių pageEbai, žeidžia motinos širdį, ntisikal jMatimalistų 30;
šimts žmonių pribuvo iš Kanuano žemė.:,
Į(suvvmytų) 35; Komunistų
I TARNAS; Rauivbė iums! Nesibilautejimų panaikinti, jauni mmų pačių ir musų vaikų ge : sta.
!r*as reišk?a, kad mano broliai atsivežė
iSį Republikomi 9, Demokrajokite! Jūsų Dievą- ir jūsų tčvų Vieš
mui neleisti pražūti tuščiam resniai ateičiaL —
su savim ir Benjaminų^ mylimiausi ma
Kų daro motina? Jai skau
»
ignorancijos pasiputime ir ga - Kultūros Vajui—aukas rei vda, graudur nemalonu, gėda Į\tų !r kitokių 21.
pats padare tų, jog atradote turtus jus
no brolį. Ačiū Viešpačiui! Prie progos
fu^isuose. <ji <labar jus čia paraukite, o
tvės kultūroje, reilia jaunuo- ; k į a ¥ į ų s t i tokiu adresu:
j prie* kitus žmones, bet vos Mirtis.
dasižinosiu ir apie savo "tėvukų. (Ir ei
aš eisiu tuoj atvesti Simeonų, jūsų brolį
taenei vadų, mokytų, jaunimui Katalikų Federacija, kun. tik niguHa-U?.s atsiprašo savo _ Mke perkeliamųjų tiltų is
damas ant valandėles už seenos kalbu):
•(išeina).
tikslev kaip duoti Amerikos Bar. Rumšas, sekr., 2201 W. ' motinėlės, jos 'akys pasriuva radėjas Ferdinandas Amodin
Čion atėję lak palaukia Valandėle. Tuo
ir Tėvynę mylinčių.
" 22-nd str v Chicago; UI.
ašaromis, ji užmiršta viskų ir ^Ciiateau-neuf-sur-Loire.
tarpu aš nusiranrinsiu. Džiaugsmo ir skau
(Bus daugiau).
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manas gavo tįk vieną išbėgi'ma. Ciceriečįai kiekviename
persi mainyme turėjo po du be
gikus &nt "base," bet niekas
nebuvo stiprus į "pinojies."
J. Valiulis padarė 4 "base".
Jis yra toks mažiukas, kad
nieks jo negali' sugauti. Gegu
žio 18 Towji,of Lake 13 kp.
atvyks' žaisti su ei.eeriečiais.
West Pullmane.
Cieerieeiai
neperdaug turėjo "moterių,"
tai gal pral'aimejo, bet vistiek
Teikia paminėti, fcad iš Ci
cero atvyko kelios "rooterkos," kurios gryždamos namo
negalėjo tarp sajvęs pasikal
bėti, neš gerklė jau buvo už
kimus. Jeigu jos visados atsi
lankytu, tai ištikro Cicero lai
mės. Taigi. į ateinantį žaidi mą
yra prašomi visi atsilankyti ir
pagelbėti eieerieėiams laimėti.
Cicero — West Pullmano

A. S. POCIUS.

Westpullmanieeiai supliekė
cieerieeius 8 prieš 5 išbėgi
nius. Pereitą sekmadienį įvy
t o pirmas šio seaono žaidi
mas tarpe westpullmanieeiu
ir Cicero. Išmetus pirmą svai
dinj, kurį metė vice-pirminin
kas Lygos, Cicero stojo muš
ti svaidinį Pirmas pefsimainy
mas buvo menkas, nes nebu
vo padaryta nei vienas išbegimas. Antrame persimainy-

• Gegužio 4 d., 1924, 4tos
kuopos svaidininkai pradėjo
sezoną žaisdami su ftosoland.
Žaidimas atsibuvo Harrison
Parke, 12 vai. Advokatas Ma- m% wespttllmameeiai suvaW
stausfcas išmetė pirma bole. ž y n i u s iSbėgimus. Per lUui
Pačiam pirmam ^ n i n „ , J ;^i Aidima Cicero padarė pen
Zeringis padarė "home n m . " * l l l s ^ m M » ° ^ s p u l l m a
Antanas Laurvrmitis. šabus ***** S' J' * * * * * * wertsvaidininkas, išmušė du "bo- pulimanietis pasižymėjo gau
me runs." —Jo brolis, Pra damas "home run". Kapito
nės Laurynnitis irgi nepasili nas A. Stankus gavo trLple
ko; ir jis norėjo prisidėti prie antrame persi mainyme. A.
pasižymėjęs
jo brolio garbės. Atsižymėjo Stankus yra
su "home run." Kazimieras springfieldietis, A. Binis ge
— Box Scare.
Niurna .buvo pitcheris. J'am rai mete svaidini duodamas
Cicero
AB. R H E
cicerieėiams
tik
9
"lifa".
Ki
labai gerai sekėsi.
L. Vyėių Chic. Apskr. Choro dirigentas.
Kuštamas, 3*.
5-0-3-0
"
tos
komandos
gal
mano,
kad
Bethoveno Konservetorijos direktorius,
4tos kuopos svaidininkai
Valiulis, 2b.
4-2-2-1
Ciceros
komanda
yra
menka,
išlaimėjo; 15 iki roselandicLaurynaitis, ss. 4-0-0-0
nes
buvo
supliektas
vieno
Iš
eiu 2.
^
nuo pereito sezono žaidė, o me, kada mes eicerieėiai tu4-0-1-0.
menkiausių pereito sezono ko gal ta diena buvo laiminga, įėjome padarę vieną išbėgi Jurgelis, 1b.
Jiooterių visiškai iš Rose) Januška c.
3-0-0-0
mandų Lygoje. Ir jeigu kitos
land nebuvo, (lai ir kur ne komandos taip žais kaip per- nes ponas Rėkus išmetė pir- mą, westpullmanieėiai gryžo Matonis cf.
3-1-1-1
ma svaidinį.
į\v m\o
septynius išbėgimus Mickevičius, 7f. 4-0-0-0
kur sėdėjo, bet nepasirodė. OI ^
s e a o n ^ taL į
nor^iau
Sekantis žauiimas westpull-juk per metimo Ciceros "een Grebinis p.
4-2-2-0
iš 4tos kuopos ar buvo roo- ^ p e r s ė t i i r b u k i t e « 0 n
manierai įvyks gegužio 18 d. jter fieider' , nepagalvojima. Petrauskas
1-0-0-0
terra! Galybės jų buvo? Buvo t h e l o o k ( m t f o r C i c e r o # > ,
su northsidieėiais, North Sidė Bet visgi Jonas Grebinis su
ir kunigas Albavičius, vietiNors westpullmanieciai lai je.
Kelly vaidino #erą žaidime, kud po
nis klebonas, p. M. Bagdonas,
32-532
1
to persimainymo West Pullp. St. Šimulis, p . A. Ben*aitis mėjo žaidimą, bet jie patys
ABRHE.
!
Pullman
nežino kaip jie laimėjo tą žai Cicero.
ir daug gražių panelių.
k
3-10-0
žiogas, If.
d ima. Rodos ta pati komanda
Bridgeporto Juzytė.
įcerieciai nuvažiavo
j WeK0 ICELANDIEČIAl
4-1-1 0
Bink, p.
st Pullmano. sekmad. geg. 4,
NEŽINO.
Damakaitis lb. 4-1-1-0
pradėti sezoną su \Vest Pull
C
4-1-1-0
Iceland yra sala į žiemius Stankus, ss.
mano .°>f>ta kp. Nuvažiavome
Č
I
S
mažas
vaikas
išdykavo,
todėl
jo
Kt
4-1-1-0
su tikni pasiryžimu laimėti, 'Atlantiko j*n-ėse. Ją rasite Skoek'as, 2b.
motina pareiškė, kad jis negaus nė
trupučio.
4-0-0-0
bet gryžome su tikru pasiry Europos žemJiapy aut rube- Stipris, c.
žijuu 7)nulaimejc. Sakyčiau, žiaus Artįe Circle, tiktai 200
IM». g. T. Pat. Biurt.
kad mes tarime menką ko myliu i rytus nuo .Oreenlaud.
Matai ką jis daro!
Telefonas Canal 7 S t t
Palauk, kuomet jį sugaus motina!
mandą,
bet
ne,
nes
mes
turiPETRAS CIBULSKIS
b?ios salos vulkanai, geyzeriai,
Motinos, nebauskite savo vaiky neturėji
HalUTOJtmo
Kootr«ktoHo>
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
me vieną is stipriausių ko- žemės drebėjimai užkerta ke-!
kalingi. Jei jie išvemia dalj savo maisto,
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduriamandij Lygoje. Bet mes tu lią žmonėms tenai apsigyven
___
vimą—duokite
jiems
Bambino
be
jokio
t
rėjome "tough bralcęs/^. tai ti, visa sala yra 40,§f)0 ketvir- \
K*iM 35c. I atidėliojimo. Tie nemalonias simptomai pranyks .
IR
aPtieko#e
taip greitai, kaip greitai jy sistemą perims šitas neviskas. IVest Pnllmatfas srip- tainii) mylių, o g y v e n t ų ant
— J
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.
POPIEHOS
KŪDIKIAI MĖGSTA JI! JIE NET PRAŠO D AUGI AUS!
. lieke mus 8 prieš mūsų 5 iš jos yra tik !)0,(X)0. lex».landie- j
i
j F. A P . RJCHTER & CO^ 104-114 So. 4th St^ BKOOKLYN, N. Y
bėgimus. Antrame persimainy oiai yra mokyti ir inteligentai;
KRAUTUVE
įmonės, liet jie niekuomet nė-|
Nepaprasta*
mxxMų blsnlr
ra matę t raukinio, .gatvekario,
K£
auirlmas
medžio ir kitų dalykų, kokiais
.
mes džiaugi amės.
Jie netu
•
Košt u menamiri daržų, sodų,, bet jie turi
^
patarnartma
parsigabenę Triuer's% Bitter
•
.
2338 So. Lcavitt Street
Wine. Iceland ieriai gyvenan
tieji Kanadoje persitikrino,
•
kad Triner's Bitter Vynas yTelefonas Canal 5895
ra geriausias vaistas nuo blo
go apetito, negrumuliavimo,
gazo viduriuose, galvos skau
GeneraliB Kontraktorini,
dėjimo negalėjimo miegoti ir
statytojas ir senų namų
taisytojas.
kitų vidurinių ligi). G\i gali
2319 West 24-th Sti^et
jo nusipirkti pas savo vaisti
Chicago, TU.
Jeigu ne, ką-gi darai pagerinimui savo būvio?
ninkų. Jeigu niekas tavo a» • • • • '• * ' ^ m « m > — — o * — " i —
pielinkėje
neturi
Triner's
Ar taupai, kad galėtum įsigyti nuosavybę?
Bitter AVine, Trįner's LuniTeL L»fayette 4218
Į ment (deį rumatizmo, neural
Tūkstančiai žmonių įsigijo nuosavus namus as
gijos ir suputimo) ar tTri^Katpo lletuvys, lletarlacns
ner's
Cough
Sedative
(labai
Oon paurnaajii kuocerlaasta
tidarydami taupymo account'us mūsų banke.
M.
TCtKA
^eras nuo šalčio) stok'e tai
W « t SS.tH 8«reef
Ar jau
taupyti? Jeigu negali ateiti
rašyk tiesiai į Joseph JTriner
Company, Chieago, 111.

= = = = = = = = =

-Norvilas, 3b.
Savičius, cf.
F. Stankus, įrf!

4-1-2-0
4-1-1-0
4-0-0-0

Minėta dienę, suma buvo la
bai iškilminga — išstatytu
Švenčiausiu Sakramento. Šv.
Mišias atnašavo gerb. kun. A.

35-8-8^1

^Lartinkus. Pamokslą, apie
brangumą &v. Kryžiaus kiek
K-H-E vieno kataliko žmogaus šir
T,.9_2 džiai pasakė gerb. kun. J. J.
Bizauskas.

Cicero

1-2-3-4-5-6-7-8-9
0-1-0^2-1-0-0-1
Pullman
0-7-0-0-aO-l-0-x
8-8-1
*) Petrauskas mušė del Jn
nuška.
Two base hits.
Grebinis,
Damakaitis, A. Stankus,
Three base hits: Matonis,
Jurgelis,
Home Runs: Norvilas.
Stolen bases: Valiulis (4),
Grebinis (Ž), Laurynaitis (1)
Stak'as, Saričius,
Left on bases: Cicero .9)
Pullman (3).

Gerb. vargonininko V. Dau
kšo vedamas choras giedojo
"Leonardincs" Mišias. Mes
visuomet
didžiuojamės
ir
džiaugiamos savo choru, gi y
pač jo vadu p. V. Daukša,
kaip kad armija narsiu vadu.
6i syki giedojo regis, už vi
sus kitus sykius pagirtini au
siai. Labiausiai ponios Alek
sandros Peržinskienčs skam
busis balselis giedant solo
"Ave Maria'' visus žav<\jo.

Kalbant apie gerb. moky
tojas, Seseris Nazarietes, rei
kia tarti tiesos žodį, kad iš
tikro jos turi nemaža artisti
TOVVN OP LAICE.
nių gabumų bažnyčios puoši
me. "Visi altoriai skendo gėlfBažnytinės Iškilmes.
Atradimo Sv. Kryžiaus, se, ypatingai didysis buvo pa
kaip žinome, pripuola 3-čią d. puoštas su nemažai gelių if
geg. Kadangi mūsų bažnyčią, daug, daug žolynų!
Aplamai imant, ta metinė
yra po vardu Šv. Kiyžiaus ir
kadangi 3^-geg. buvo šeštadie didelė Atradimo Sv. Kryžiaus
nis, tai iškilmės buvo nukel šventė paminėta Įspūdingai,
tos į sekmadienį, geg. 4 d.
tinkamai.
Tyla.

CHICAGOJE.

?~

• » * • '

NAUJAS

MOON
SIX

DAZ(l

J

Ar manai

Mokėti r
visa savo

JOHN G. MEZLAISKIS

P L U MB I N G

mūsų bankan dienos laiku, ateik ketverko ar suba-

Apgr.

tos vakarais.

Kaina $1290.00 su pristatymu Oiicagon.
ŽEMIAUSIA KAINA, KOKIA KADA NORS
M O O N BUVO PARDUODAMAS!
Ne mažiukas" si^t bet gražus, platus, lab^i pato
gus 5 pasažierįu karas.
Ypatingos Moon body lini
jos ir Kciabrinis radiatorius. Taip, kaip ir Jtftt Moori
ilotleliai kšis te&ras yra atsakantis. ,
Red Seal Continental Motoras. 1>VJO starting.
ligbting^ ir* ignition; AVarner TVasmission, Boss Cam
ir I^ev^er sterring gear, Borg & Beek Clutch, ,Timken
axeles rr bearings; Fedders raciSotorius ir Htromberg
Oarburatoris.
Žmonės senai reikalavo šitokio karo! Jis Čionai!
Kaina visiems prieinama!
Kiti Moon karai nuo $1290.00 iki $33S5JX> su vi
su įrengimu. Parduodame cash ar ant lengvų LSmokč*. šcių. ^

UNIVERSAL AUTO SALES CO,
DISTRIBUTORS OF MOON CARS
5 0 0 1 South Western Boulevard
Telefonai Prospect 0G54 ir 0649
Platesnias informacijas suteiks mušu lietuvys.
pardavėjas, visiems gerai žinomas
M y k o l a s
Dūdas.

•

Didžiausia Lietuviška Krautuvą Chicapj
čmrnkkkkmill'lilMAJ

CUNARD
A

PEOPLES

5TOCK YARD

J UETUVĄ.
trumpiausiu laiku, kaa Ser^da,
jais ekspreso laivais.
BERENGARIA
AQIHTAKIA
MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną )

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

IŠ Lietuvos J Ameriką
t JEI manote parsitraukti rimines
ii Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Mušu ofisas Iiietuvoje su
teiks jiems pagelbą ir rodą. Visi
trečios * k'.esos keleiviai turi atskirus
karubarius,
neprilygstamus
švarumas ir maistas.
Smulkmenij klaus i \ .
kis vietos agento '
arba

Mara krautuvė—Viena ii didžiausiu Chicagoje
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip
negausi. Mašinėlių. laiSkams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. UŽlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gTamafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiška ir prusifikų iSdirbyscių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
visokius ženklus draugystėms) taisome laikrodžius
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai
Taipgi užlaikau pilna eile optižkų dalykų.

BANK

DIDYSIS BANK 4S ANT
Kamp • 47 'r Ashland Ave
Chicago.
Žhiėrk ant iškabos "? E 0 PL E S" kuri randasi
ant mūsų bankos.
į

———

£

10 d., 1924

PEABTTUEBH

Ko5ČSmwA

STEPONAS P. KAZLAWSKI
:3b

3E

CUXARD LINE,
140 N. Dearborn St. Oihcgfo, III.
V

—

—

—

M

—

^

—

I

—

4632 So. A8HLAKB AVE. \
CHIOAOO, ILL.
Telefonas BOULEVAED 7309

i
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šestaa leiųs, ge& 10 &., 1924
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ST prfc t b l Vvihj Htoa kp.
ik tuomi pačiu prie'visos L.
*****
Vyčiu; OTganiaacijos. Labai
Po šaltos iismos pradąf I butą puiku, kad visi profouoStis
g*"**. * • « * *
Ciserieeiai lietuviai turbūt sijonafei tjasektų adv. Čfesnu- * P
piritui kartq. turės progos pa lio pėdomis - tuomi pakeltų »ur žaliuoja,' medžiai dengia
si žaliais lapeliais, sriaunus
matyti tokia puikią operete, dvasia visam jaunimui. •Svetimam krašte visiems priaiera* klaidžioti, klausinėti, SURASTI TIKRĄJĮ
upeliai,
vinguodami
per
hh\
Klaipėdos Julė' Ciceroj.
kuri susideda is gražių muzi
Į, kuriuo eidami nuo savo taute* neatsikirtume.
Buvo išklausyti visų komi liūs kalnus, masina savo iu- į
fl
U Vyčiu U kp. veikėjų pa- h ^ tvarinių. Vienu žodžiu
sijų raportai. Su visu smar- dienus visus pavasario ivš
Kaip juros pakrantyj žibintuvas laivams kelį rodo, taip Amerikoje UNlVERstangomis Vyčių Cliic. Apak. [ į operetė fe* tikta dainos kurnu rengiamasi prie persta ^
rfc esą p^fcius, AtaoJio
SAL STATI BANKAS yra tikruoju kelrodžiu lietuvių žengimo prie finansinio
Choras gęg. 11 d. ftv, Antano p u o t a % ViUki m e s cieerięenu
u
tymo
puikaus
veikalo
J
O
a
i
|
^į
^
i
wieatelis
didelis> M
L
stiprumo, susipratimo ir vienybės.
>
p&rap. svet. statys scenoje trlrm
pasirūpinkime rytoj ats
pėdos Julės.'' Sis veikalas pir apsakomai ap^ovanolas gauv \u
jų veiksmų operete M Klaipė J ] an kyti. Busime pilniausiaij
V a n k * UNJVERSAL STATE BANKO yra dabar žinomas Amerikoje ir EuP» » u kartu bus vaidinimas Ci- iw gražumu. $#> m Aiholin J
dos Julę."
tenkinti.
ceroje, šv. Antano parapijos įvažiuoja, tas juo*** gerėja-[g ropoje, kaipo vieno iš Didžiausių ir Saugiimsiy Valstybinį Bankų;.
Si operetė viena žymesniųjų
Korespondente.
svetainėje. Pirmiausia bustai gi# x j ž t a i ėionus ir Imonis yra
Tad kviefiw*ie kiekvieną Lietuvį prie šio Banko prisidėti. Laikydami pini
veikalų lietuvių kalboje. Ja
dinama vaikučiams apie tre- [ ve įklus. P e r e i t * metais daog fl gus šiame saugiame lietuvių Banke sau nauda atnešime ir lietuvių vardą Ame
me dalyvaus gabus muzikos
š ą vai. po pietų, Įžanga vairikoje žymiai pakelsime.
'
Y nuveikta, šiais irgi daug pa
mylėtojai ir įžymiausios artis Liet. Vyčių Htos kp. mėne
kuciams tiktai 10 centų.
Parapija*,
TUOJ GAUKITE ŠIO BANKO KNYGUTĘ, eikite į tikrąjį kelį lietuviy vie2 a n g ^ 8 padaryta.
tinės jėgos. Artistams vado- sinis susirinkimas įvyko ge£.
nybe*.
\auja pagarsėjusis muzikas: 7 d. šv. Antano parap. svet. Kviačinme visus vaikacins fėrai puikiai pavyko, peteo Vi
Atsilankykite ir apžiūrėkite mušu. n ujai pertaisytą ir gražiai išpuoštą Banką.
A. Pociuj Vyčių Clucagos A-- Į susirinkimą atsilankė ad* pamatytį Sitų puikų veikalą, ko suvirs 18 šimtų. Parapi- j
Augusiems bus suloštas ant ja atmokėjo skolos 25 Šimtus, j
*pskr. Choro vedėjas.
vokatas OesnuHs, ir prisira
septynių trisdešimts vakare. B«*>ar gi yra taisomi parapi!
a u u u — 1 Taigi, kviečiame visus ir vi- jos
triobesial
Susilaukus
sas, pavienius ir draugijas, se naujo varganininfco Baikis,
nus ir jaunus, nes visus šis choras stojo darten. Rengta
didelį naujausiu daina su j\ ei kalas užinteresuos.
<
6f veikale perstatys Lietu vairiais pamarginimaig- vaka
vos Vyčių Chic. Apskr. Ckch rą, kuris atsifcus 18 gegu
SIŲSKITE GIMINĖMS TUOJAU
žio, nedėlios vakare. Pelnas
Pinigus siunčiame LITAIS arba DOLEBIAIS į lfro gabiausi asmenys.
skiriamas naujų vargonų įsi
Lietuva, Vilniaus kraštą, ir kitas šalis.
Taigi msi stengkimės pa
gijimui* Vargonai kainuos ne
Laivakortes parduodame geriausiomis linijomis. Jei
matyti "Klaipėdos Juty."
toli keturių tūkstančių dole
nori giminės atsikviesti Amerikon šį meta, tai tuo jaus
Alex Krencius, Korespond. rių. Nors vargonų fonde ran
klausk mūsų k$ reikia darytu
• r
— i.m,i ., t,
<'
i dasi-vira dviejų tūkstančių,
Pasportus, doviernastis ir kitus dokumentus pada
rome pigiai ir greitai. Esame registruoti Notarai Lietu
bet dar daug trūksta. Tas
f
ATSIDARĖ NAUJAS
vos Atstovybėje, AVaslangtone.
.
atlioliečiaius padaryti yra
(CLEARING HOUSE BANK)
Visais reikalais kreipkitės pas:
menkniekis. Kaip tik užmano
ką nors reikalingo, tai tik
žiūrėk, dalykas ir įvykintas.
• * • t »-*v v.» *y
V. M. STULPINAS, G«a. A g W t
UUaikau f«riau»io« Aplamai imant, atholiečiai ne
Phane Y ar da §062
rūšies maliavų prlren*
snaudžia. Vis kas nors yra
Norimbergijoj dar ir šian ną, kuriąja raides galima dė
tų.
ir neprlrengt^ m»
CHICAGO. ILL.
3311 SO. HALSTED ST.f
•
Amnestija.
veikiama ant tikybines ar
liavojimui, talpai ta
die tebestovi keletas namų, styti (sustatyti) per radio.
r1
i •
^——.
riu
aMejaus,
galionai*
=
=
=
=
=
tai aat tautinės dirvų,.
Ir pusgalionals, gražių
Pietų Afrikoje duota poli- k u r i e P^tatyti 1030 metais,
•Ienoms tfcpttolU Dopieroa ir viso
Atholieti. tkniems prasikaltėliams am- Norimbergija yra Bavarijoj,
Žmogaus galvos smagenis
A'Af"***-^
kių
suaulklų
geležinių
reik
menų,
i
sudaro apie du milionu celių
nestija — bausmes dovanoji—
(kamaraičių) ir kiekviena tų
,.
.
^
Nuo automobilių kas metai mas is priežasties Gali jos prin Vienas franenaas inžinie*"
; celių turi j^avo skirtingą dar1447 S. 50th Ave. Cicero. Suv. Valstybėse žųsta 5,00 as
*
menų.
eo atsilaakymo.
rius išrado spausdinamą maši bą.
Phone Cicero 8603
• I.

U 1 P W W T *

ATHOt, MASS.

LIETUVIAI

IKRAS

CICEROJE

ELIA

lanko Turtas apie $3,000,000.00

DOVANAS

PER ŠĮ BANKį SIUSKITE
PINIGUS LIETUVON

niversalsTATE

PAINT storas

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ

3252 SO. HALSTED STREET,

CICEROJ

AMERIKOS DOLERIAIS

STANLEY BUKAUSKAS
i

••

...,„,,,.,

Išmokame kiekviename Pašte Amerikos" DolierhuS'
ar Lietuvos Litais.
TELEGA^U
Siunčiant telegrafu atpiginta kaina. Siuntusiems
pirmiau per mūsų įstaiga yra 50% pigiau. Klauskite
informacijų laišku ar ypatiškai.
AFFIDAVITUSį ir kitus legališkus dokumentus
padarome atsakančiai.
LAIVOKĄBTĖS ant visu linijų.
Apdraudžiama nuo ugnies ir kitu nelaimių.
REGISTRUOTAS NOTARAS

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

.»•>*
i

-

2110-221212114

•.

Mes juodame ir mainome Star ir S. & H. Žalias
Stamp'as.
Motei-ų felt ilipemi, radi, P^ki, raudoni, mėlyni,
ir lelijavi, r«galarė kaina $t.0l>, Sirbatoj speeialė CQQ
kaina tik
,
«
- •-••
v***
, , .

.

, .

m

Samp^e lotas Žalnierių ir kofsų vertės $2.HO t Q «
ialė kaina dabar tik
* • • • **"**
specJal
» ' •»
••

Vaikams satinint's bloomers gerai noiiojasi Cftft
atrodo kaip šilkinės .didžio 14 iki 18 kasia . .
^au
didžio nuo 8 iki 12 kaina
jJJC
r,

Telefonas Yards 4669

.

. .

,

,

i

,

.

.

"

MALT IR HOPS

•

" •

• "

' » "

'

-

•

Užlaikcm įvairius geležinius įrankius ir malevą.

MARGIS & POVILIONIS
1825 South Western Avenue.

-

-

'

'

•

'

•

•

•

—

MARŠKINIAI
Drižvuoto šilkinio madras didelis pasirinkimas 1 0 0
patarnų regul. kaina $2.50 vert. specialiai subatoj • • * *
—

..

•

—

m

,

BOUIDOR KEFUR8S
i

se
=

MES KVIEČIAME TAMISTA
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke.
Taupymo Account 'aa šioj ištaigoj tai gariausiaa
investmentas, nes iaugus nešiaatis gera aflošimti i? pttnai atsakantis savo vertė.
Account'us galima pradėti su |1.00 ir aukieMaa^
Lietuviai klerkai Jums patarnaus.
-

Avenue and 25-th Placa

—

PRINCESS SUPS
.
r . .
*., ^lotei-ų lingette Princess slips gmžiai atsiūti vi
sokių spajyų vertes 1.98 speeialė kaina dabar

P A I N TS

1

.

Meller's lligii Life mielės kurios padarė MiKCflp
waukee miestų visiems Žįaonm, specialiai setas
v«U

AND

S

•

VAIKŲ JEKUTtS
Drižiuotų ailko madras blouses didžio 9 iki 16 vi
sokiu rūšių garantuotos neblukti verti $1.50 spe- flOp
rialo kaina subatoj tik «»
r . . . . * ..

HARDWARE

CICERO, J t t .
r

Gražios megstps kepures visokių spalvų 89c Cflp
vertės subatoj parsiduoda po
Vvw
LANGAMS UŽDANGALĄ!
(Shades)
b* ar 7 pėdų ilgio žali ai geltoni speeialė kainaiftA
subatoj tik po
<HHl
MOTERIMS KVAITttUNES
ŠlEMŠT
Labai gra&us kvartukai padirbti is gero ginghamo atrodo kaip tik dreses re^ulario ir oxtra c l u i flQp
iio subatoje parsiduos tiktai už
"9y

SKIEČIAI
su gražiomis rankenomis verti 1.50 sųbatoje i AA
speeialė kaina tik
\
i
' •"*•

SALDA1MES

Įf

-»"—

— *

BLOOMERS

Telefonas Prospect 8818

Paris Si

"""*

'

KALNIERIAI K KOFSAI

Cliicago, Illinois.

I

CHICAGO, ILLINOIS

— '

Mbrses's šokoladinės saldalnės vertos 1.00 | Q p
už svarų subat©)e parsiduoda už . . . .7.
f*1
Mennens Pauderis regularė kaina 25c k^iukas^ C p
subatoje parsįtkioda po
• vjl
Palm Beaėh Plankams Tu&kleHai yisokių ap«i-C|Į
vų sjipeeialė kainfia subatoje 2 už
.'
**>

uozmu
G r eką ? !

ATEIKITE VISI PAŽIŪRĖTI, PIR
KITE BILIETUS Iš KALNO!
Naujienose, Bridgeporto Skyriuje, aptiekose p. G. Benošiaust 1616 West
47th S t . J. Urmano, 2 3 0 0 S. Leavitt
S t , K. Montvido, 1824 Wabansia Av.,
P. Dollens, 4.193 Archer Ave: ir p. J.
Rakauską " b a i m ė j " 3232 S. Halsted. Pas p. Rakauską yra lange iš
statyta diliai ir paveikslai čampionų
—Pažiūrėkite.
į

RITASI PANEDĖLIO VAKARE 8
VAL. ŠV: JURGIO SVET.
32 PI. ir So. Auburn Ave.
Karolis SarpaJiMt Vs. Wm. Peiaelral
Liet. cump. m. stud.
Greek Desiofi
Jos. Bancevič Vs.
Chas Levįcki
l i e t Am. imtp.
Sport
D. Dudioakas
Vs.
Pete Zbyško
L. lwgv. vog. c*»p. Pasiutęs lenkas
Visi bukite! — Visi pamatykite!
Įžanga $1.10, $2.20 ir
ant scenos $3.30.

=
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Šeštadienis, geg. 10 d , 1924
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D E A U G A 8
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ATSIŠAUKIMAS Į GARjonės, kad įis ateįr<ar.Čiuo& ft *«$a# «flį» piflJjfttl f U f*
ADVOK#¥AS.
rEILDPARKIECIUS
f rinkimuos taiifi5tf.
airinkimf, Ttą& butų, galima
Advokatas K i ^ v i ^ u - ; jer- fcpnjatetajMs j į & r r t i pilna at 4^ ^*"^F^V- i
LIETUVIUS.
mm labdaringus ir paiatąjoa įafcaitą.
B. JT., nut. rast.
Visos tautos augia i r veikia
I reikalus, &tai »č*eiiai l>«vo a*i ;
t*
* *•» *—*~*—*
Bte^ ir savo tautiečių brolius naS
A D V O K A T A S
įkaves Aužrp* Vįurlę pu*-, va;-f T0Wii of Lake. -~ JDr«$& fcv. (Buvaa
WEST SIDĖJE
Vilaiaua -w Kauno a.j>yjis vLsų žvilgsnių veikalas yra i a i ^į u s i r ^helius neužmiršta;
j«xdų Telamo TeUfjaa)
gonams $25.00, k t nurengto-įSUni^vo V. i r Jw tfef.lam
žavėjantis, įspūdingas ir ido- Hiri namus — prieglaudas del
V«da byfaa vtauoaa Teismuose
įe
Moterų'
vukarkiirj
įis.
vCi
•
Hfcin*
prft^ačty
^
r
į
n
M
h
i
t
e
(<
rad&ro
visokius
dokumentus.
Motinos širdis.'
nius nuo pirmo uždangos pa- j u . M e s lieutviai nesam p r i 
Duoda LleaoffM teisių patariama.
aukavo parapijai $100.00, Bu * ncdėlio^ fttMtaaaa ąfit mi f I l t S. HMsted St. Oiloago, BL
kėlimo iki paskutinio nuteksi- t e w i i i r n «galim but pvaatesi tų gera, kad ju p ny$d A '.ir ki-lbatos 10 d. g e g u ^ , 1024, 9.-Į
Kjtoj, gegui*\o 11 š. m. į- m o "
W kaip kitataučiai ir tarp
ti biznieriai f a * * * ? .
vai. •*kaw &v. Kryžiau* j»vyks pirmo Chicagos Kardi
Kiekvienas paminėdamas nmsų
atsirado geraširdžių ir
S. W. B A N E S
Advokato J. Kuiiiansko adrn-^ąp. »**t. W torf»l «imrfnnolo sutikimas. Minėsime Kar Motinos Dieną privalėtų pama voUrfJŲ, kurie suorganizavo
V O K A T A S
kitę ir fetįįų' tikiftus šuifra- B A7t D W.
•MM
Hottroe Street
dinolo sutikina kaipo viena'tyti šį ve-kalą, kurts yra &\tMd*Ai
D r _ j a > p m <tej 0 • tverf
Roos*
#44
—
Te*. IlajRsoiph 2ftoo
žįnkHė.
2231 W. 22nd *tr. Chioaffo.
VaU. JTuo t ryto lkl 5 po pietų
istormi įvyki didži-uodamies, jum kartu statomas Chicago- ! t i kuopas ^ v i i s a s i^tuvių
7. T. PuieikU, fekr.
Vakarais SS0S So. Halsted atr.
jogei mes J a m dalyvausime. > . Veikalas bus perstatytas !kofcwrijw Ckicagoje ir 'apvlin
Teief. Y«r*» 1015
18ta KOLOmJA.
Cbk*go.
Bet kupogi nenžmii-skinie gegužio 11, 1924, naujai i S t e i ^ a * . Kuopoms beaugant na
——
Tęęm
*t
Laka.
—
i*
priežas
!•
I IIIM
Šiandie vakare Vyriu i kp»J
paininėti Motinos Dieną r y - ' s y t o j Aušros Vartų para}).1 riais, tom mažom mėnesinėtka ąpvavkS*lojiino ~ - Kardi
•
Įbaseboiininkų
vakaras.
loj. Visi ka'.po geri sunųs ir s\et.; pradžia 7 vai. vfck.
mis mokestimis jau sudėjo
nolo priėjimo drangyftię* žv.
J 0 N A 3 KUCHINSKAS
Rytoj, &eg. 11 d. 6.-S0 vak. Kazimiero Karai. . mėnesinis
dukterys privalome jai arba
Paminėdami šią svarbią Mo!pU^etiną "puilike" pinigu ii
\dvokatas Jonas KucJiins- lį v y k»ta dr-stš* Sv, I*. Jjf. Ba
jos atminčiai išreikšti pade- tinos Dįeną, sušelpsite ir <luo!g;U)et žada pradėti statyti
suairh&įmas yra perkelta* į
ADVOKATAS
kas
yra
mažas
.atvažiavęs
iš
kmcavos
Panų
?.
r
Moterų
15
Rmtasal
ką už auklėjimą mūsų atjau site parama naujai statomai !ligoninę su prieglauda del jiaketverge geg. 15 d. 7:30 vai.
:
timrj, už jos vargus ir ken- šv. Kazimiero Seserų Vienuo-f|| d į^ v > k w i a į ž e m c im[ J m , L .otuvos. Paanges ir.pabaigęs m e l ų 3likaktitVėm» paminėti. vak. *. m. $v. Kryftaus p$raf.
Į 7 fenu* Dw^wti Btjvel
^
Įėjimus del mūsų.
Turime lyno koplyčiai, dėlto, kad- »io[pirkc labai dailioj
vietoj. pradine mokyklą, pradėjo dir Vakariene su labai gražiu »vet.
1
VaJdįrfcis
ROOsI 1M8 TRlIlUIfE BLDO.
Trsefaa«a RaadoUili 8241
,jai išreikšti augščiausią pa- vakaro pelnas skiriamas kop- Kaip tik ir tiidca"lertokios! b t i m»lno™> k a d Prigelbėjus programų. Abu vakaru bus
9"W*i
II
.i
Vakarais: 2151 Waat 22 St.
A V
garbą.
ĮIVČIOS fondui. Todėl gi, turik#+* " • \&*" , i
ĮgUigift O mpm lietuviams f™6 ^ ^ ' ^ " g ? ^ P " *
P ' ^1V SVet

ADVOKATAI

CHICAGOJE

l P. BRttCHUUS

^ • • M l

I

•!•

—

i

—

••

I I

.

f

..

^ i . •

'

I I

| M l BA6DZIUNAS

Aklattt

nose net 10 metų. Pankui at-———^—
I.lnnt tinkamai pamaina'«"«
^
MP>niWW PVB9
mtts pritrrlmj
važiavo į Chieag* ir apio 5
P R A N E Š I M A I .
brangia Motinos Diena, A. L. < v t l 8 I * * * i r " • ' i * * m *
metus dar dirbo dirbtuvėje.
R. Kat. Motoru Sa-gos 35ta «* l l o t i m > >v- » « * » * %
A D V O K A T A S
Labdarybės kaopoma.
Užsidirbęs Siek tiek piniž.
kp. rengia ir stato nepapras •r
| Metropolitan Ctete Banko Haaae
Labdarybės kuopos, norin- į|
gij, pradėjo lankyti aukštesne
tati IT. ttna ac T«L C « « I iata
tai pulkų įspūdinga, veikalą
mokyklą. Imdamas pilnas am čios gauti Akselius del^'Tag
PRANEŠIMAS
v
- - drama "Motinos Širdis.'*
,,
i
bicijos ir ištvermės, neži;irin^bay Decoratitm cjifenoi, gc8is veikalas vaizdingai nupie'
__ .
.,
« - .. *^
į pinigų stoką, mokslu eiti,'gūžės 3l)d. kreipkite* jpd* S.
BALYS F. MASTAUSKAS
„
.
5v.
Kazim.
Akad.
Remem
Dr
šia motiną, kaipo SeimyiMM,
A D V O K A T A S
bet pasiiyžo būti advokatu Lr P. Ma4eik% 331U Attbiirin ajos Skyriams.
•Ifl
l i i o t I •i •i
L ,-l 1 T U 1
H O i m T I I M
'
Buvęs Uetuvos Atatovybėa Va- t
galvą, patarėją, mokytoją ir
iingtone Patarėju.
p
savo tikslą; atsiekė.
K.K.
ve.
MeCrofelttan
State
Banko
Ifame
Šv.
Kazimiero
Akad.
Rėm.
prieglaudą; perstato Motiną
3301 Weąt 22oĄ Street
J. Kuebinska* yra ga'mis
ar rrm n a f i i o a r
Liet. Vyrių Chiėagos . Aps
Telefonas Canal 1C99
kaipo vienintelį šeimynos mei Dr-jos susirlnkiums įvyks ne-įkė. Dabar žada praclėti dirbl e s i n a ar nWa*f '
advokatas ir genis Keal Ks
Ar scaitaar a**a afaH parar»
tilv mums reikia
kričio Basebolininkų Lyga
lės šaltinį iš kurio vaikai, nu dėlioję, į^eį;. 11 d. šv. Kazimie^ti, veikti
late
Pa
M**
^ S **V»™ ZZZ
^JT^^mM.
puolę chasioj, semia atsigai.vi ro Vienuolyne 2 vai. po pie [f.asišventima, o mes Garfield
M W
nuo
'parkiečiai galėtume daugiau
'
" gauti
**»« «pirkt
* * * *namų
*
' « 2500.00
» « » ****
svarbų
r > l I>ie
*i
mą. s^iš- 1^
<*' 8t Va\. ^vąk".
nini*. Taipgi gražiai vaizdi- tų. Visi skyriai nuoširdžiai
iki $100,000.00. ' Taigi ka*
Ai atmintis po trapirtj mMŠ+*m>
vo Apveizdos par. kaiufr Ši&
na jaunos moti.no; neapsako- [ kviečiami atsilankyti, nes yra nuveikt kaip kitų kolonijų lio
Tiorite pirkti namų^ ta" pas p.
ADVOKATAS
15 j^dŪsSTJ^rir Į«aLni* a^e | ;
susirinkimas yra labai svarmą meilę prie kūdikio, gy daug svarbių reikalų svarsty [tuviai, ma^ųOarf. park. koto!
Valdyba.
ri.jo.s liet. tlarbininliai geria*i Kueliinska tikrai gausite tokį bus, nes ttoug naujų reikalų
vybę pasiryžusį aukoti už ji. t i.
kr rra o a l u d*m* ( K f r t f
f
kpkio norite.
»^a^a^a«r
,..«.«_
f
piuig^kai .stovi kaip aitų ko
2ft Soutl* U fialle Street
- _^ . . . . , .
, Uuri but aptarta. Visi nariai.
j lonijų, o prie labdarių neKam baris MO
J. Kuclunskas kaipo gabu.;
. t t ., *,
*
TtAetOoms Central fflflO
jcikia daug pinigų, tik geros , . x
Trauk. ant
L. Savickas,
..
.* Z
pribukite
larko.
sinėse įstaigose:
J>au
katinoarrKaAUarVA.
-r
fflhlies ir noi*o, ii* reikia kati advokatas
Vakarais 3283 S. Halsted St.
užimą Simono
vmą finan
T Telefonas BouIe»arcl 193t
K. f. Baltikauskaa,
I»ai
i
o
a«ktaMl
Am
kauto
8koi.
ir.
Bud.
Bemlrof
i: T a r d s 4 * 8 1
visi lietuviai prigulėtų. Tada
Ksmpss i i tairA» -,
• •<•
Draugija (įvardija Pinu. į] tiakoa. kambarlaJ i i . l t , l f lr l t
mm___^_ į
nosijausim kaip našlaičiam-1 veje, kuri daro apyvartos
—
t « 0 8 SO. ASHIiAND AVENUE, i
metus
apie
500,000
dolerių.
])h-.
Sv.
Kazimiero'
Karai.,,ki
prieglaudų turėsim, į r nuo ki
Chhaj?o, 111.
Nedeflomtt u«ar>-ta.
LU tuvi
B m L i f 8k 3
Vai.: 0 ryto Iki 13 plet: 1 po
po
tataurių
gjube
įgysimo,
Žmo-,
'
y
*
^udro^kys
susirinkim|
nedSlfojct,
g^-LJ
iio7 w. 47.ta et.
p k * iki 3 po plet. 6:30 wak. 0 4 1 *
TaJandoi nuo 8 Iki Iff d Jena, noo f
3
nes gai%Aj|gllbil9iiirą Įaugai i VI".J(N J i u n twfij5 jcįe fiek a - ! g u ž i o 11 d. Hv. M. Nekalto i
* »:JO %«kl
- * »
ADVOKATAS
*
lkl • ral. rak. Mad4Uomla nao I
pyvartbs
|iirtM
įketuF.
8.
Prasid.
ftv.
M
.
>
;
»
v
^
tno>ao*
nigų praleidžia, o 'čia mums
lkl S vai. po pietų.
Oftaaa TldamalestTje
CHICAOO TRMPLE BUHJiIHG
TMefonaa geeley 74St
prie labdariu pri§ulėt:. dauir VVest Sic^ril^p. & L o a u / p o KUIIJOS I2T vai. Siisirinfeirrtas •
l f Wmt W*+tnexcm s t n e t
Itearbara fOfiT
Leob
Hamel.Bealty
Co.
ir
dau
atsibus
ankSeiaus
Js
ptkU*š
••
uiui^i ueivikia.
na
r«s% tsts
<> > ^
Jgelvje
kitų.
I^j^J}
metii
jis
ies
Kanlnralo
pasitikimo
ne*
a
Malonėkit labdarių 24 kp.
Oydo •pactaliaJ Tlsokiaa Tyra IT
Gydytojas, ChiruręaSj Ob«- nariai, i?u>im»kti sckanekim •buvo advokatu. Metropolitan daugelis rmmj naric pa»ižanotmrų lyttškaa Ilgas.
tetrikas ir Specijalistas
Central
1401 Madlsoo Street
J
State Bankoje.
| ( i«j c dalyvauti tame pasitikinedrldieny
l
t
geguž«
s,
1924
j
Elektroterauas.
a a i a p . Weatera Ave. — Chicaco
Intose primarv rinkimuoM* wie. Taipogi vėri aari'air kn-Į
Mi'taine, 3720 W. Ilarrison
IŠIMA TONSILUS ~
v%ian*io«- 1—4 po pietų 7—• rak.
D — B« — r l a l M i .
i ) — B « pc«U« lr' tM
str., kur (Jarf'^ekf parko Jre- jis laimėjo kailx> narys i Se- rie turite paėmę serijas drau*>— Hm h n f j « .
^ ' S T r a l i ^ •4a^as>l4
«)—
Bm
i«ki«
IMT
A D V O E A T A S
natorial
Committ^e.
Nėra
a>*o
^ij^f*
vakaro,
būtinai
atueSjfcfTel. Boulevard 2t«0
tuviu- kHubUs laiko susi rinki
| i am* r% m
**££*
g}— F«riJw«Ml n*r
Vidiinnlcstyjc Ofisas:
V tooj w*AgjU, b r*il #U
DR. A. J. KARALIUS
•11 Onicatfo Temple Bldg
I dari*.
mui. Širdingai ačiū (iart'ield
m n.
Faayee 'Oall-itoat* (akmea|« tuliyj*)
=
lr akmeni* ilapumo pualėj* ba oW . VVashfngton St.
Lietuvis Gydytojas
park lietuvių vyri; ir moterų
paracljoa, ra tam tikromis mokiUikomla prtomonamte bal ralataia.
1CEBO Ofisas: PaacdėUo rak
3303 South Morgan Street
Pašelp. Kliubur už pavelijimą
Aakitrtaarema ausr«žina »1rd*J»ma.
I
S
U ai Cicero A v. Tel. Cicero 5030^
fi^A* r l u M a i li«aa pasakmlngai. ir Jai
Chlcago, 111.
svetaines
po
jų
susirinkimo,
yra relkalaa darą oparacljaa.
>GEPORT Ofisas: Kitais vak.
rraf—Ųa—IĮ pataraarlaaa talkia aare
8. HaJstod fejt. Tel. Eotd. #7S?
ilusų labdarių kp. atsieis ve!
oflaa:
1411 So. 50 Ave. Cicero, HL tui del susirinkimų svetaine.
Savo namuose turėti muzika. — Flayer-Fiana/arOflaai atidaryta*: kasdien noa I r a l
po piet iki • ral. vakarą,
Vietrobj.
Jeigtil .Jus norite, kad «Jusu Vaikai išaugtu^
La?3ch susirinkimas įvyks o
Nadaliomls lr šaradomis ofisas
i . P. W A I T C H E S
rytas.
gerai* žmonėmis, tai duoki te jiems namus, kad nanaii
vai. po* pietų, tiktai malonė
Gydytojas ir ChirurgM
visados butų smagus. Norėdami pirkti, tai pirma pa^
L 4\ vv y e r
kit visi nariai atsivesti nau
4631 S. Ashland Ave.
matykite šita krautuve, kur tikrai yra garantuotas taLimV VT8 A D VOItATAS
.
rkiaTdsioe
nuslkiistoa
kvic^f
D
k
a
i D . u«Mri•**-!» » . Deaa I
voras
ir
ženiiavisios
kainos
kaip
l)ile
kur.
/fle
patya
Tel Yarda 0994
jų narių po daugiau kaip ga
os. vestuvėms b a u t i ė i a m e . 1 *«>••• »*• T«I. Randoiph 55»4—65«ft
pianai didmiesėio krautuvėse, mes juos* parduodame
lima,
kad
mes
iki
šiolei
ma
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Valaodcaįl'H) pigiau.
Taip pat duodam ant BenflVtį iartiokėji
Nuo 10 iki 12 piet.
m<<—m* i i n i i i » « « 4
4442 So. Western Ave.
žai Veikę pasivytume kitas
nai. Dnollam 10 metiki garantija ir »enua pianus perTclef. Lafayctte 4146
mainoui
Taipgi turime ir aiitrarankiu, pianų latefti
Nuo 2 iki 3 po piet
kolonijas.
R. J.
j^*^*^ff*'w
žen.omis kainomis.
Nuo 7 iki 9 vakare.
i Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
UDDi
EITlvULn
AUrCB CUftaT
>fiso Tel. Boulevard 96t3
OT|W
Oirvr
NORTH
SIDE.
Rfzhl. Tel. Drexel » l t f
Tai yra tikra Victor-Victfola ku*
sU>n

is

Į būtinai reikia toki<w ištapo*;
del našlaičių namo.
Dabar
visos labdarių kuopos po vi
<as kolonijas subruzdo veikt,
kad atsiekus to tikslo. Tai ir
mes
g a r f i e l d parkiečiai
prisidėkim prie to labai svar
baus darbo; ?.r mūsų kolonijoj
yra susitvėrus labdarių kuo\m> l>et iki šiolei menkai vei-

C. V. C H E S N U L

•".»

' .»

V

,•»!-

V. W. RUTKAUSKAS

V. eTsfiSS*

D

A

K

T

A

j D r . S A Brenzat

R

A

I

Dr Marya
Dowiat-Sass

•

'"••^•aasasssasBBj

^BRSBBSBI

•••

,—• r ^ ^ ^ ' „ • ^ • ^ T

~

^

^

^

A. A. S l a k i s

•

Df, I. M, Feinberg

Dr, A, Račkus

Geriausias Pagražinimas
*

- T —

Dr. Maurice Kahn

S AKT

DR. A. K, RUTKAUSKAS

ft

1

Tel. Boulavard 3686

PRANEŠIMAS

DR. A. A. ROTH

Motinos Dievo Aušros Vąr
tų Draugijos men. susirinkinkftit įvyks subatoje gegužio
11 d. ž. m. 7:30 Vai. vak. šv.
Mykolo parap. svet. 1644 W.
AViUsansia a ve.
Visi nariai malonėkite atsi
,lankyti, nes yra fiaug svarbių

RUSAS GYPTTOJA8 IR
CHIRURGAS
apeciallstu iiotcrlakų. VrrlAką
Talku Ir visą chronišku Majų.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas 3Ist Str.
ra!.: 1 » ~ 1 1 ryto: a—t 90 plot.
7—8 va*. Ked. 11—11 «.

ro ik a h i ; t a i \ >g i v \< ic i« s j a ii

ii

Dr. CHARLES SEGAL

noina^ kad UIUSŲ di-augijo«
piknikas visai arti, kuris \Perkėlas aaro ofisą po numerio
vyks g e g u l 18 d. š. m. Polonia grove, Higgins ir 61 st
SPECIJALISTAS
ava., Jefferson p^^įi 1^Dilovii, Motera lr Vyrų Mjctj
. Susirinkim. mušu 'draugijos
Vul.: ryto nuo 10—12 -nuo 2—4
DO pietų: nuo 7—«.-»
vajtare Į nors pripuola gvg:^ 11 d., bet
N'edėilomis: 10 Iki 18.
Telefonas l U d v s )
MM
ines atlaikysimo subatojo,.ge
gužes 10 d. Tuomi mes busi
TaL Canal 0257 Vak. Ganai 2118 j me ned. geg.- 11 d. liuosi ir
draug su visais j»ortlisidioGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ėial<, iv. Mykolo parapijonais
Lietuvis Crydytojas Ir
Perkėlė SAVO ofisą po num.
galėsime dalyvauti Jo ~Ekn.
CJhirurgas
3337 So. Morgan S t r /
Kardinolo Mumlelein ižkilmin
1821 So. Halsted Str.
V A i ^ N D O S : &—U iš ryto jVaandos: 10 iki 12 ryte; 1 Iki 6 Į c«m l^asitikime.
pUW;

4729 S. Asbland Are.

DR. 10NAS P. POŠKA

i »

» * »

m

m

%

DR. P. Z. ZALATORISI

1*

*M 2 vai po plat lkl 9 vak.' L "'

* "" ' "*»* I
\

A. Janušauską*, prot. rust.

NORĖDAMI
F1RKTI, PARDUOTI AR KAI-1

geriausi balsą išduoda. Mes sulaiko
me 24,000 rekordų savo krautuvė),
visokia tautk). Nauji rekordai parei
na kaa savaite visokiiį kalbę.
Taipgi
uilaikomc
pianu rotetius lietuvis
kas lr kitų visų tau
tų dlde'iume pasirinki
mo. Lietuviška' raus&ikališka k rantu vr did
žiausia yra mušu Chicago, Illinois.

Mes užlaikom

fYTI VISADOS KREIPRITtSl
AS MUS. TAS JUlIS BUS
ANT NAfcDOS.

ABIONAS Cl
I

pianus

889 W. 35th St. Chicago
TeL Boulcf ard 061.1 ir 0H4
RAMBtm PFRKfMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Stelnmeyer, Now York
H. J. Charltan, C*%el~
imati Schreodfer * tšea^
New York
Franko, OInctnnaii
Harding, Boa^csjr
naldwi'n
Piano CQ.,
t'hicago.

I

I ĮSU

II

II

Iii

"".TI.

Tie Pianai yra ge
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nauaių
iidirbytlčių. geriems artistams labai žinomi
Mes užlaikome visokių išdirby sčių pianus dideliame pasirinkime.

), J, STASULAHIS IR SUNŪS
EAGL MUS1C C O .
3236 SO, HALSTED S T R ^
«

Pasekmingai siunčiam pinigus ir >
* Parduodam Laivakorte*. %

4

REIKALAUJU
Arkitekto Braižytojo
(draftamau)
I
Patyru^^m,. lavlnlain braltytoju^
pattofis užsiėniima*. Kreipkitės
sekančiu adresu:

!

M. E. IAL00KAS
1263 K. Paalina Str.

$

Kainu. Hlrwaifltee A v e CUsvago
TaL Off. auuntaaldt 4t90
tt©^. fltuuajotdt 3893
^aj.
»-•».«••»

.

^

1

"

rac

mm

BRIDGEPORTAS.

CHICA GO/E

Pabaigimas pasiUnksminimo vakarų Įvyks 22 geg. Bus
tai paskutinis pasilinksmini
mo vakaras šį sezoną. Paskui
I jau imsimės pikninkn, išvaIžiaviim? ir tt.

MV>«**<

PARKŲ POUCMONAS
NUŠOVĖ ŠOFERI.

NEBUVO PAVARTOTAS
KULKASVA1DIS.

West parku policmonas Ro-| ' l'žvokar 22n<j Street Štato
hert Sh(M-hnn pakviestas į na- > « * * Berwyą užpuolė ketu< imis, 9;J4 \Y. 18 gat., kur gy- r i plėšikai. Paėmė apie 1 0 r
000

(lolorh

veno šoferis Joseph Zahrack!
?
•v
.tomabiliu.

$#5tadienis, geg. 10 d., 1924

D R A U G A S

••

ir

į v a ž i a v o au-

PRANEŠIMAS.
Haningtono Kreditoriams
Kurie registravote savo no
tas pas advokatą Edward H.
White, malonėkite susirinkti,
Utarninke, Gegužio lZtą, 1924, 7.30 vai. vakare, Mildos
Svetainėje 3142 & Halsted
Str., ant 3-čių lubų.
Advokatas E. H. White pra
neš apie. šmugelninkų stovį
Malonėkite pasiimti r ąsytes.

ii •

i n

ri

55«
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PARDAVIMUI
NAMAI
TIKRAS BARGFJHAS!
Dyiejų paffyyeolinų stipru* mūru
namas po 4 k* 4 kambarius. .Randasi
netoli lietuvių bažnyčias. Parduosiu
tiktai už 14,200; Jnefttt reikia tik aple $1,800. Ukusl suma stebėtinai
lengvomis išlygomis. Kreipkitės pas
savininką:
S. STRAZDAS,
2200 W. 2Srd Str. trečias augStAft,
*
i.š užpakalio.

MOTINOS DIENOS VAKARAS
Rengia «-

V

A. L. R. K. MOTERŲ SAGOS 55 kp.

io- May 11 i 1924
AUŠROS VARTŲ PARAP, SVETAINĖJE

ANT PARDAVIMO naujas namas
ditr neužbaigtas 2 flatij po 6 kam
barius, karstu vandeniu šildomas, elektra, irazas, maudynes, viskas mo
derniškai Įtaisyta. Kaina $15,&00.00
Cash $9,500.00.
Atsišaukite:
1613 So. 50 Court
Cicero, UI.

2323 W, 23 PLACE,

Stato scenoje labai puikų veikalą

-

"MOTINOS ŠIRDIS"

i Boferio namuose įvyko koks Į Pirm keleto? mėnesm ban, pekylis, Gerta degtinės, k i e k y j buvo padėtas kulkasvai1 tik norėta.
Pabaigoje girtas .uis apsaugai nuo plėšikų, TePradžia 7:00 valandą vakare.
, seieris prisikabino prie savo čiaus nebuvo kam j o pavartoMATYKITE S U O S .HAMFS.
ankstu muro r u n a s 5—« kamb.
, pačios ir pradėjo grūmoti.
ti.
I>ar tik pirmu kartu buą, perstatytas šis veikalas Chieaprąjo, tad reikėtų visiems
tlmu
K\riA^ia«ttnrriYJfftyiTin TCTPHI *
apšįld«mi kralloj vietoj Soupasistengti
pamatyti, nes ta^ yra didžiai svarbus ir pamokinantis veikalas. Ji at
Plėšikai
keturis batikos
j ^foteriškė pasiuntė gatvėn
ivviecia narnngiono Kreai- th 8 l d e TikUil vi^QQQOt
los gabiausi \Yest Sidės artistai; Be- to bus ir dau-?iau pamargini mu: dainuos so
2 auk t,
* J
muro naujas navienan O ? 7 I ? ^ C I TT
* sayo vaikiuką pašaukti polie- valdininkus suvarė
listai, kaltas garsas kalbėtojai.
3 1 4 2 S . H a l s t e d St. ,
mas 5—€ kamb. fitymu apšildomas
\ . ViJrttti pelnas skiriamas Seserų Kazimicrieeių koplyčios naudai.
Tad nepamir
MttUą. Tas miesto poliemono kambarin, uždarė ir patys su
Chicajro. Illinois.' rrl° 63rd lr Kei«io A V . iis.noo.oo.
škite viršminėtos dienos, ir valandos ir visi kas jeryvas, ura! į vasara, kur gražiai
Tiktai $3500.00 cash.
nesurado, tad pakvietė tėvą pinigais pasprūdo.
laiką praleisite ir sykiu atliksite naudinga darbą/
2 flatų medinis namukas 5—5
kamb. furnasu apšildomas. Renda
Visus SirdWai kviečia, ^
SĄJCNGTKTKS.
nuilsinti parku
policnitoną,
ui vien.-y flata $50.00. Tiktai $S,800. f
Kįstarasis buvo civiliuose ru- . PRAMAT IMA ŠALNA.
00 $3000.00 oaah.
i'uikus namas 2 aukštu 5—6 Nku*n
"REIKALINGA MERGINA prie na
»_•
bnose
ir
gilėjo
į
ž
i
ū
r
ė
t
i
,
kas
bar.
vienam karui garadžiu.s. Kardai
mu ruošos. Valkai dideli, nebus var
si ant 65th pilė Ashland ave. Kaina
Chicagos fodoralis oro* Iml go su \ alkais.
IIIIIKilHIUIIIIIIIIIIIllllllIIIIHIIIIIIMIIIIIII
ten veikiasi.
Tuojaus ištiko
tiktai $12,800.00 $4000.00 cash.
ias nusako, kad rytoj, šokina- Atsisekite pas:
.MARQ1'ETTR REAJi ESTATE CJO.
PAIEŠKOJIMAS.
Šaudymas.
3320 \V. «3rd btr.
>fT. GREENWOOD. ILTi.
Pabėgėlis
i š Rusijos Vasilas Anadionj, ryta praniatoma šalna. 2012 Strinc Str..
prie lietuviškų kapinių.
Cnica«o. III. Telef. Proeineet 028»
• JPolin įos
klausinėjamas
tz*y
po
adresu
Gabrovo, lOth str.
Klauskite. J. J » . \ K A L M O
PARDUOSIU nauja narna sa a- Radetzky No. 2, Bulgaria, paieško
keriu Ir puse žemės, arki} ir karvę, Žinių arba adresą Vincento MučiuSSeehan sako, kad kuomet jis
įmiOHTON PARKO
UŽLAIKAU Dažus, Aliejų,
Chicagon atvyko buvęs ka
ktaulės ir vištos, yra belsmentaa ii ! JK,; k u r l s i 9 0 7 — 8 metais išvažiavo
inėjęs
vidun, šoferis įbėgęs
.
augštaa labai puiki vietą.
Langams Stiklus, Varnišius ir
B A R G E N A 1
Kaina I* Vilniaus i Suvienytas Valstijas.
ro laivyno sekretorius Denby.
$5000.00. Visus reikia caah.
kitan kambariu ir momenta
geležinius daiktus. Užlaikome
4 kamb. namas su aukštu beis- MT. OREFNVOOD.
Čia jis vakar virtiamn susi
montu kur dar extra kuknia del
rARDUOSUT KampinJ narna Ir
Martin — Senour Monarcli
liai gryž/'s. Jis Sheehan, pa-,
vasaros yra jtaisyta. KU-ktra, ir ua- 6 totus po 150 ilgumo ant biznia PRANEŠIMAS MOTERIMS.
rinkime tarėjo prakalbę.
Parsiduoda vilnonė materi maKavą, kuri yra geriausia
«as, kaina tik $3.600. Klauskit V—I vo strecto, 2 karų naujas gar&džiu?
manės, kad šoferis taikosi jį
yra
8
ruimai
ir
viskas
"kieto
medtio
ja
tinkama vasarinrams over vartojimui.
PARSIDUODA pradžius, 2 aukštu muro ruimai* po 4 ir 4
Kainos prieina
pulti ar šiuiti, tad į ji palei-j
' ..
vanos, elektra ir taiie. kotams, mergaitėms ir vaibiznis ir namas. Visa arba pu kamb. arti bažnyčios kampinis io- užmaigimo,
mos, patarnavimas geriausias.
i 'Du iš trgu plėšikų sugau- sę parduodu pigiai, nes tu ta» 33xl2:» pėdu. Kaina tik $5,400. tai Yra namas del vistų ant kokių J r ^ g _ _ 6 k į a u t y g .
des du širviu.
600 ir yardas pilnas grėpsų apsoT»I__I_.X
T \
[tu, kuomet jie mėgino api- riu du.
Blanketai ant lovij plonio
Klauskite No. B— 2.
4429 So. Fairfield Ave.
dintas. Kaina $8,000.00, cash $3000.iradnik mimtas ligoni-; ,.-.. ,
-,** ..,.,
•
56
coliu,
kaina
jardas
po
$1.50
00.
CTTAS. CHASAS,
1
Ir duug kitų naujų gyventų namų
f
plėsti
krautuvę,
1131
AlihvauPARDUOSIU nauja medinj namą — $1.65 — $1.75 — $1.95 — aftniuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiu
2046
W. 22nd Str.
TiAn mirė.
bee Ave.
už nužemintas kalnas del greito pi 4 kambarių žemės, 75x300 ilgumo
-2.25. Vilnonės ir marškonas
Tel. Roosevelt 2148
nigų retkėjimo.
2 karam ga radžiu s, gražioj vietoj.
«ijos
nėrintams. Nepraleiskite
Kaina $5.000.00, $3000.00 cash.
Taipgi mot statome Ir taistfne na BRIPOEPORT
ftios progos. Busite užeranėdin
K ai-kurios Ohi<*agos visuo
Remkite tuos hignierius, ku
Saliune, 2,300 So. AYabash
mus, perkame ir parduodame lotua
PARDUOSIU mama arba vadina-' tOSJ. A t d a r a V i s a d o s . K r e i . p k i menės veikėjos susirūpinu- Ave., žinomas plėšikas Joturime 3 automobilius ant pardavi mą (hotelj).
kaina
$5,000, cash tės tuojaus.
rie dažniausiai garsinasi dien
mo.
$3000.00.
Ri08, kad motinos savo jaunu seph Ho\vard nušautas. Ma
F. SalimanaviČius,
tfRIGHTON P ARK.
PARDAVIMUI Automobi
DmnsrP
504
W<*t
33rd Str.
1 floor , a M y
PARDUOSIU 2 namu ir ant 6 ka
Pamatykite mūsų langą:
dukterų neparuošia moterys
lius Velie Six penkių pasą
ru garadiius, 3 lotus 25X150. lAbai
tyt, jam padare gatyj jo vie žyru. Automobilius labai ge
JOKI4PN C. KNUHKHIS.
tėm (Jai jos kartais už mo
RFAli KSTATR * Hf'IljDKR , puiki vi» ta, viena namą arba abu
ras. Parsiduoda labai pigiai.
du arba mainysiu ant ko kas tik tu
nas sėbru.
4403 South Mo»irt Slr.
tinas **pasitnrbo<'yti| i •
ri
namo pusė muro pusė fremas ii
T.lepboiu' I af. M«2
Atsišaukite:
PERKAM, PARDUODAM IR MAINOM NUOSA
a
par
los mūras, kaistu vandeniu 3il
1723 N. Robey-St. kampas Valando.s: nuo & iki U kas vakarą; domas.
ant 3 pagyvenimų, o
VYBES VISOKIOS RUftIES IB VISUR
VVabansia Ave. Chicago, UI. .Nuo 10 A.M. iki 3 P.M. n«lėllomis. kitas antVienas
2. Viskas yra. Norint dau

REIKALINGA.

PARDAVIMUI NAMAI

IEŠKO

M. J. KRASAUSKAS

PARDAVIMUI
GARADŽIUS

A UJJ1 M O B I L I U S

• v,

RAKANDAI

Gražus

i i . i

VAKARAS
«
illy

* \

Dovanomis
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
$30 Vertes.
— rengia —
W.

ALFONSO DR-JA

NEDJEG. 11,1924
SV. JURGIO PAR. SVET.
Pradžia 6.30 vai. vakare.
įžanga 35c ypatai.
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti ant šio pui
kaus vakaro.
Kviečia
Rengėjai.

PRANCIŠKUS
RUDAITIS
>lin- 8 d. gegužrs, 8 vai. ryi«\ :;6 motų a m i
Kilo iš Kuvalki; Ittil., Naujemio«"h> Aps.. šakiu inhvsU'lio. Paliko dideliame nuIiudJmt» yavo mofrii \ cnuiiką ir 2
MIINI. I*ranciškŲ 2i m. Juoza
pą 5 m. Ir broli Joną A i m rikoj<v Lietuvoje seiuj piotinolC ir 4 seseris.
Kirnas pašarvotas 1332 So.
40 Cl. LaidotuvtS; įvyks pant>dėly. Keeruž. 12, iš nanui 8 vai.
ryte į šv. Antano bažnyčią.
(Oeeroie). Po pamaldų bus
•ulydėtas į šv. Kazimiero kapi
n««s. Maloniai nu Itiiiaino visiiš
gimines ir pažįstamus dalyvau
t i laidotuvėse.
Pasilieka nuliūdus moteris,
."Uinus ir Lietuvoje seserys.
Laidotu v('-se patarnauja srraborius I. J. Zolp Blvd. 5203.

II

.1

i •

.

ZUZANA BERNAOIŠIENĖ

( p o tėvais Kaikaraitė)
Mirė Gegužes 7 d., 1924 m., 4 : 3 0 po pietų, 31
metų amžiaus. Paėjo iš Lietuvos, Šiaulių aps., Ža
garės vals., Veršių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Adomą
Sernadišių, dukterį Sianislavą 4 l 2 metų amž., mo
tiną Marijoną Kaikarienę, 3 brolius, 1 Amerikoje ir
2 Lietuvoje, 5 seseris, 4 Lietuvoje ir 1 Amerikoje.
Kūnas pašarvotas 1803 S. 49th Ct.> Cicero,
UI. Laidotuvės jvyks Subatoj, Geg. 10 d., 1924 m.
iš namų 8 : 3 0 bus atlydėta j Šv. Antano par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visos gimines ir pažys
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:. vyras Adomas, duktė Stanislava, ir
giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Syrevičia.

»

Į—

PARSIDUODA rakandai ir
išsironduoja kambariai. 1—3
arba visas flatas su 6 gra
žiais kambariais.
Atsišaukite šiuo adresu:
4201 So. Rockwell
Telef. Lafayette 8026

PTINTS
TURIU PARDUOTI tuojaus Tlayer Pianą 'pirmos klosoa stovy $7*0
player pianas, suolelis, kabinetas ir
90 muzikos rolių. Ant Iftraokejlmo.
Kaina $143.00.
3324 N. Marshfleld Ave.

Teipgi turime daug Tiatnų ant par
davimo. Statome Ir taisome namus.
Inšiurinann* namus, rakandus ir au
tomobilius Didžiausiose pasaulio Infciurino kompanijose.
Taipgi esu įgaliotas Notaras (N'otary Pub'le ir'patarnauju lietuviams
kuoteisingiauslai ir perkalbu angliš
kai teismuose.
,
.lOSEPH U. ENCHERIK.
REAL I ^ t A T E « B r i L D E R
440.1 South Moaart Str.
LOTAI P A R D A V I M U .
Parsiduoda 2 lotai prie Vienuolyno Telef. I4if. i « « 2
imr.sidiioda labai pigiai tik už $1,200. I« aicento negab'-tumėt nupirkti SOUTH SIDE BARGENAI.
nei už $1.400.00. Lotas arti 69th st.
kary. Pardavimo . priežastį patirsite
2 fM tų mūrinis namas po
ant vietos.
6 kamb., visi įtaisymai ce
S. B. LTNIAISKAS,
mentuotas beismentas, fuma1949 Strln* Str.

LOTAI

SPECIAUS IŠPARDAVI
MAS LOTŲ.
Marciuette

A. I A.

II

I'MI ŠK VI PIRKTI
Vieną muro namą po 5 ir & kambar. ant d v i e j ų aukštų.
IlriKhton
Turke nelull nuo baJjn^ėioa ir mo
kyklos pirksiu tik tiesiog nuo sa
vininko.
IR —I
Vieno medinio nifuo ant 1 pagy
venimo 5 kamb. ntjfroli .nuo bažny
čios lirighton Park(\
Savininkai attii&aMtrte pas:
JOSljl'H C. IgfcrHFJtlK.
RRAIi F.STATK k B r i f i l > l ^
4/03 ^outh. M o/a r t Str.
T<I« plioiH- I .ar. 86«2
Vafitsulos: nuo 3 iki 9 kas vakarą;
Nuo 10 A.M. Iki 3 P.M. iHHlėliomis.

Manor

ir

West-

wood $500.00 ir ankščiau.
Dideli bargenai ant bung'alows ir flat namy. Ateikite
ir pamatykite ką mes turime.
Atdara nedėliomis.
WBSTWOOD REALTY CO.
6842 So. Western Ave.
CSiicago.
Ona Balčaitė

F AR M0 S
PARMOS-IKĖS ANT PARDAVIMO
Broliai Lietuviai! Pranešu jums
visiems,
kad aš busiu Chlcagoje
iray-'Gegufcės 10 iki IT Gegužės.
Kas norite pirkti ar mainyti uke
ant namo ar lotą ar biznio malonė
kite atsilankyti ar laiško gausi tetsiga patarnavimą ir pirksi už pusę
kainos negu kitur, mūsų lietuvių
kolonijoj yra puikiausią apiellnkė
Ir derlingiausia žemė Ir labai pigi
Į ir aš ton gyvenu daug metų, turiu
patyrimą ir galima gauti visokių
uklu ant išmokėjimo. Matykite:
P. D. ANDRKKUS.
2047 W. 2:i Str.
OMoago, IU.
Antros lubos iš fronto.
.

ce heat. Kaina $10,500. Imokėt $3,000. Randasi prie Gart'ield Boiihd. ir Elizabeth st.
2 fJattj nan.ia's mtirinis na
mas po G kambarius, karštu
vandeniu apšildomas visi įtaisymai pagal šios mados ant
dviejų lotų statytas. Randasi
netoli Lietuviško Vienuolyno.
Reikia įmoket tiktai $5000.
C. P. SUROMSKIS & 0 0 .

UNIVERSAL STATE BANK

PARKrmO^pA NAMAI.
854« So. Maplrwooil Avr.
6104 S<i. Tai man Ave.
6—6 kambariai mūriniai 2 flatų
plieno konstrukcija, . sun parlors,
miegamieji porčiai. Viskas moderni*
ka. Arti fiv» Kaslmioro Vienuolyno
gražioj Marquctte Manor.
PATHIUK * MOllEAU,
f621 W. 63rd Str.
kamp. Talpiau Ave.
Telef. Republic 6900

PARDAVIMUI mūrinis na
mas ant trijij aukšty, su Še
šiais pagyvenimais ant kanjP[> 13tos ir 50 Court Cicero,
irmas floras ant biznio su
dideliais kambariais, o ant vir
Saus 4 pagyvenimai. Viskas
įtaisyta: gesas, elektra ir yanos. Višįcai dideli del pasidė
jimo. Beismentas per visą bildingą. ftale lotas tuščias, me
džiais prisodintas kaip sodas.
Aplinkui namo dideli medžiai
Geroj vietoj. Kreipkitės ant
antrų lubų is užpakalio.
1301 So. 50th Ct. Cicero, IU.
PARSIDUODA muro namas
prie Lietuviuko
Vienuolyno
0—6

kambarių, vandeniu

REAL ESTATE DEPARTMENT
Tel. Boulevard 0700.
814 W . 33rd Street..

I DI DELIS
Pavasarinis

3352 So. Halsted st. Ohicago
Phone, Boulevard 9641
4 FL«ATŲ muro namas
parsiduoda prie 64th ir Caim
ūbell ave. ea^h reikia inešti
tiktai $3,500.00. BiLdingas yra naujas, vėliausios mados
įrengimai. Pašaukite Rebublic 5705 arba Lafayette 1271
PARDAVIMUI NAMAI. ~

(i

Chicago.

BALIUS

Rengiamos

DR-STES R0ŽANCAV0S PANŲ IR MOTERŲ
NED, GEGUŽIO !! DM 1924
Mildor svet., 3142 So. Halsted St.
Iradžia 7 v. v. įžanga 50c. yp. sykiu su drabuž.

!!

• • • *

* - w » » i

Kviečiame visus be skirtumo kaip senus, taip
# ir jaunus atsilankyti ant šio pavasarinio baliaus ir
linksmai vakarą praleisti prio puikios muzikos.
Kvieeia
..
RKNOKJOS.

BE

šil-

Iškilmingas Bankietas

domaį elektra, gazas, ntaudy
nes; >gražioj vietoj. Parduosiu
pigiai.
Atsišaukite pas navininką:

PAMINĖJIMUI 15 METŲ SUKAKTUVIŲ
Dr-ja Šv. P. Marijos Ražanc. Panų ir Moterų.

JOHN WTTCHA8

NEDĖLIOJĘ GEUUŽIO--MAY 11 0.1924

— REAL ESTATE —

S aukšt. niur. namas su pastoge 6
fl. po 4 kamb. su elektra. Randa
130 dol. Kaina $12,000.
2 aukšt. mur. namas 4 fl. po 4
kamb. pastogė ir cem. beism. Mau
dynės ir elektra. Kaina $11.000.
$ aukst. mur. namas 6-6-6 kafmb
su visais įtaisymais. Randa $130.00.
Kaina $14.000.
2 aukit. mur. namas su cem
beism. 7-7 kamb. S karų mur. gaICE CREAM parlor, Groeery, Ir radžius. Rand. $150.00. Kaina $15,Tabokos Storas parsiduoda už pusę 000.00. Virs minėti namai arti Au
kainos, arba mainysiu } automobi šros Vartų bažnyčios.
lių ar lotus prie pat mokyklos. Biz
M. JASNAUSKAS & 0 0 .
nis gerai išdirbta.
REAL ESTATE
4000 Persning Road
2259 W. 22a4 Str.
ToMsfi Lafaretto I t t t

BIZNIS

giau informacijų kreipkitės;
GF.O. p. TAW:C,
2102 N. IicaviU Str.
Chtcago. III.
Tel. Rrnn*wick 6801

VIMUI ARBA
INYMUI.
6 pagyvenimų medinis na
mas po 6 ir 4 kamb. Randadi
923 W. 33rd Plaee.
2 pagyvenimų WmaVas na
mas, su visu bizniu. Randasi
919 W. 20th str.
4 pagyvenimų po 4-6 kani.
dviem automobiliam garadžius, du lotai prie Šalies. Randos $85 į mėnesį.
Kaina $8,500.
Tie visi namai parsiduoda
pigiai .Išsimainant ant ma
žo namo į farmas arba ajit
Bučernes, Grocernės.
Platesnių žinių kreipkitės
pas:
C. P. SUROMSKIS & 0 0 .
- REAL BSTATE
3352 So. " ^ *

•ikk

M a

-

DIEVO
APVEIZDOS PARAPIJOS SVET.
Pradžia 5 vai. vakare.
Įžanga 75c ypatai.
#

i'

Vakarienes laike programas ir priėmimas nauju
nariu. Mergaitės ir Moterys, irūo 16 iki 40 m. amžiaus*.
Taime vakare įstojimas i draugija tik $1.00.
Kviečia visus' KOMITETAS.
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Pavasarinis Šokis
Lietuvos Vyčiu 4-tos kuopos
SUBATOJ, GEGUŽES 18 D., 1924
Dievo Apveizdos Parap. Svet., 18-tos ir Union Ave.
Pradžia 8 vai. vakare.
Dikietų-kainos nuo narių 3.V. prie duriu 50<\
Muzika ' H h ^ Lingr Synėopaters. Nnoširdžiar kviečiame
vidus atsilankyti
Kviečia
R E N G Ė J A I.
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