Veltui statysime bažnyčias*
darysime misijas, steigsime ^
mokyklas, jei neimsime į s *
vo rankas spandos ir jos neriatinsime.
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KATALIKU PADĖTIS
VOKIETIJOJE.
BLOGA PADĖTIS, KUR KA
TALIKAI IŠKRIKĘ.

Vokietijos Projektas - Tai
kai Pagrindas

NEBUS GREITO IŠSPREN
DIMO MOKYKLŲ
KLAUSIMU.

LIAUDIES UNIVERSI Francija Pradeda Flirtuoti Su
TETAS
i.
'1 u r k i i a
.

OF LAKE.

•J
!

#

KONSTANT1NOP., kovo štai ika: Turkams pageibų
YVASHINGTON, kovo 20. J ^
Kryžiaus parapijos sa- S* — H e l , r i ^rttoklin — Bo- prie* augius ir Rusiją; pat— Ar atskiros valstijos turi ĮĮ^. ketvergo Vakare 7 vai. l "l Iol, » i'ianeuzų ekspertas tur varkyti Turkijos skolas; praDaug yra maišytų vedybų.
k
teisės išnaikinti privatines m o l j j ^
p r a g j ^ s p u . m o j i Dr. j »i reuadju'i, šiandie yra Tur- piešti turljų įtakų Siaurinėje
kyklas ir priversti visus tė- ^ p ^
ki.,oje. Jis čia darbuojas i'pa- Afrikoje ir tt.
COLOGNE (per paštą,). —
p r a k a l b a "JĮtffo
<1( li
Xe visose Vokietijos dalyse
vus siųsti savo vaikus vien i ' „ Į į . Katalikai."
"' P a Š r »»da Turkijos, su
Ir už tai visa Franci ja nuo
pulvriškas mokyklas —- šį klau j y . ^ į ^ g ^ ; atsilankyti. * franci ja sąjungai.
turkų nori sau apsaugos Sirfc
katalikai gali pasidžiaugi! sa
snnij. išspręs Auk.V'iausias i
AIOSUIGP teritorijos
tklausi- joj ir stiprios ekonominės po
vo -tikėjimo padėtimi.
I eismas.
Anot paskelbtu vokisl: tose
mas šį pavasarį turės but iš- zicijos Turkijoj,
i
NETOU
BALSAVIMAI.
laikraščiuose statistikų, kataOregono valstijos privati
spręstas. Dėlto (Turkijai gal i Turkai linksta prie tų Frau
likiii tose dalyse yra stiprus,
nių mokyklų panaikinimo įs
l)elto, kad
Balandžio 7\ d. netoliausia. bus reikalingi ir kreditJas, ly- oijot siūlymų.
kur yra daugiau kunigų. Kur
tatymas Aukščiausių Teismu Tų dienią Chicagos piliečiai iš giai ir diplomatinė parama j i e m reikalingas kapitalas.
jų mažiau, ten
protestantai
verčia duoti savo galutinų iš spręs, ar Chicagos transpor- j (Jenevoje.
kurį gali pristatyti Franci ja,
yra sustiprėję.
sprendimų. Tesmas, jau baigė tacija turi Imt suni/iestinta, ar
Tad Angoms turkų valdžia jei Turkuose bus pakenčiaKur katalikišku kunigu neLONDONAS, kovo 26.
pirmu kartu oficialiai pažymė andai abiejų pusių išklausinė
ir leidžiasi flirtuoti Franci- mos sąlygos.
turi pasilikti kaip buvus.
daug, tenai' ir kataliku pri- i*'Aš tifciii, kad Uenevos tai- jo, kas yra tie Vokietijos pa- ji mus ir argumentus.
Jai. Kraucija šen ir ten ieško
(Turkai taipat
nori, kad
Buvusieji
trys Clueagos ;
Kai-kas yru nuomonės, kad
sau daugiau sąjungininkų. Ji Francija juos remtu Mosulo
augimas mažas ir maišytų ve kos protokolas Suv. \'alsty- siūlymai.
majorai priešinasi miesto ta-1
"Vokietija pageidauja p a Teismo išsprendimo negalima
atrandi, kad gera proga jai klausimų sprendžiant,
dybų kaskartas vis daugiau bių buvo perdėm perkratytas
rybos pripažintiems planams
sutartį su greitai laukti. Sakoma, jam
šiandie susiartinti su TurkiKuomet Francija flirtuoja
pasitaiko. Ypaė pastarosios ir patirta, kad jis labiaus ga- daryti speeiale.
i ..
sumiestinti gatvekarius ir vi r
ja. Tad ir imasi tos pavojin- su Turkija, ji tuo būdu skau
nemažai nuoskaudos daro Ka " bu! karų priežastimi, negu rraneija. Ta sutartis turėtų , uamis nemažai laiko tų k l a u - , g u t i n i l , g g^efiitfieliiM
gos akcijos.
džiai užgauna Anglija, kurios
taliku Bažnyčiai. Nes maišv-'taikos užtikrinimu.'
but abiem šalim taikos pag- simą studijuoti. Patsai klausi
Tie trys b. nnjorai yra:
Ta
tų porų vaikai dažnai išau- J
i vienas svarbiausių ar- r indas. Vokietija nori garan- urna yra begalo svarbus. Gal Harrison, Dunne ir Thomp
Kų Francija žada Turkijai draugingumas
franeuzams
gU nei tc&i, nei kitoki, kartais'gumentų,
pasakytų
Austen ' tuoti Franeijai neliesti jos reiks laukti keletą numesiu,
son. J i e . tvirtina, kad šiandie už pastarosios draugingumą? juk yra gyvfausias reikalas.
be jokio tikėjimo.
ĮChanjberlain, Anglijos užsie- sienų. Jei kiltų bent kc'.ci ne- kol bus paskelbtas išsprendi
• ninė miesto valdyba nori per
!nių reikalų sekretoriaus, par- susipratimai, Vokietija nori mas.
7 ŽUVO.
mokėti bendrovėms už gatve FRAKCIJA TYLĖS APIE
Per praeitų, šimtmetį, anot
lamente kalbant jam apie to tuos nesusipratimus
pavesti
HAITI.
f
karius ir viršutinius geležin
statistikų, kataliku Berlyne*
|prot(|:olo sugriovimų.
spręsti arbitraeiniam teismui. NAUJA KARO LAIVYNŲ
BERLYNAvS, kovo 26. —
kelius.. Išeina apie 350 miilopasidaugino nuo 3.7 ni:oš. li;.ci
Sekretorius pažymėjo, kad To s rūšies atskiras sutartis MAŽINIMO KONFEREN
PARYŽIUS, kovo
26.— Hamburgo uoste vienam Jainai dolerių. Tuo tarpu tai vi
11..39 nuos.; Brandenburgijoj \ ,
.
. ...
denevos protokolą
Anglijo: Vokietija nori padaryti ir su
CIJA.
Patirta kad Francijos vai- ! v e i 5 d f a j ek.«pliozija- 7 žmosa nėra tiek verta. /
nuo 1.09 ligi 7.84: Hanover valdžia dar ir todėl atmetė,
—
rytiniais savo kaimynais, jei
Jic sako, kad sumiestini- [*** * » * T ' «»JW»«oje j o - ' ^ r}xĮyo į 3 p a v o j i n g a i g u .
provincijoj — .85 ligi f).b2; kad jis Anglijos priedermes
WASHIN(jTO>L kovo 25. į
tie to norėtu."
.r
,.
,L
rvSij
. <nias transportacijos nepige kio protesto kas link ilaiti ««-. ,
Saksonijoj — 1.75 ligi 4.90.
pasą UJO žvilgsniu statė tie
žeista.
Anot Chamberlain, takia K Prezidentas Caohdi^e par<j
.v.
. , , v
0vn
Tečiaus su kunigų trukumu siog neivvkdamomis.
. ,.
,
. . CT nns, ijSemuff tai, kad žmonėms *****
o^upuotes.
Vokietijos savanori garantija ,.
Francija
nega'fl to darytL
de vaistvbes sekretoriui K e- , „
.
...
k u r d a s blogiaus.
v
KOVO 26, 1925.
Vokietijos projektas.
ypač Franeijai labai naudin „.
.
v4 v , .
, .. uz važinėjimų prisieis dau Xes ji pati š'and i e daug sveBadene, vienam kunigui iš
, . .
'
Vokietijos projektuojama ga. Dėlto, butų viena didžiau llogg pasiruošti saukti kitų v.
CHICAGO IR APYLINJC.
puola 2,500 sielų; Rhinelan.
. .
' giaus mokėti,
v. .
Franeijai apsauga
sekreto- sių klaidų, jei Franci ja nelie karo
Šiandie išdalies apsiniau
laivynų
mažinimo
konfe
de 3flCT); Saksonijoj 7,300.
Bet majorai ir miesto vai- fiW teritorijų neteisotai a- | kę; maža atmaina temperat.
rius Chainl>erlain labai auks- retų daryti specialus sutar l o n c i j a <
atmes
planus, (lead
tai artimoj
atei| kupuoja.
Kai-kur katalikai, norėdami
jei })iliečiai
ĄTENAI, kovo 26.
\fJrai i dyba pažymi,
tino. Pažymėjo jis pilnai įsi- ties su Vokietija,
t
S l I A N G f U J , kovo 25. —
nueiti bažnyčion, turi keliau
kijos
geležinkeliečiai
gryžo
ty
transportacija
dar
dau-.
tikinęs, jog Vcfciettja tuo bu- Nebul karų.
Praneša, kad kinai banditai
iai1
ti ligi 40 kiiometi.'ų.
darlmn
nieko
nelaimėje.
S
i
m
u
.
«
I
^
l
o
g
ė
s
.
Nes
kaip
viedu daro daug i>asiaukojiino.
Sohretoriua {>a^aliaus išaiš'na, taip kita bendrovė pas- u z P u o l c ^ o ^ ^ l i j o s vienų soNežiūrint tu ir kitu sunkė-f™ ,
...
stuviu
omi jos geri kino, kad tie Vokietijos pastų
darbininką:! dar strei
džių, kur buvo belgų katali
kelbs
savo
bankrotų.
nvbiŲ, vokiečiai katalikai at- 'Tame aiškiai mat
kuoja.
Vakatfykš&os Dienos .
kų
misijos
stotis.
Banditai
.. .
._ ._.
. ,
. 'r širdingi norai, luo būdu Ivmai i>anaikintu pramatomus
.Tečiaus vienas dalykas aišLietuvos 100 liti*
$10.00
lieka savo tikybines pneder- u - .. ...
,.
.,
.
., .
.
.
.
mes kuogeriausia. Supranta
NEVY YORK, kovo 26. - - 'kus, kad miestas su bendro- sudegino daug trobesių ir pa
ąVoltietija siekui taikos ir ge- nesutikimus
ir naujus
karus.
Anglijos 1 "sv. sterl.
4.77
Kiek tas daug
gera atneštų
šovė vienų kunigų misionie
ma, vra ir tokiu, kuriems baž j1resniųjų
^
Čia
areštuoti
6
įtariami
už
vėm
turi
kontraktus
ir
miesŽinovai laikų.
tvirtina, kad sekre- Franeijai.
Francijos 100 frankų 5u&
ancijai.
rių.
nvcia visai nereikalinga.
to
interesai
nenukentės.
toriaus Chamberlain prakal
Italijos 100 lirų4.1/f
Bet pažymėjo, jog Vokieti- bonų vertės 200,000 dol. pa
Kitų kart bus plačiau apie
Maišytos vedybos katalikų jba parlamente buvo viena ge- ' ja neišsižada vilties, kad jos vogimų.Belgijos 100 frankų
5.07
PROVTDENCE, i t L, ko
tai
paTašyta.
sn protestantais kai-kur iose riaušių, kas retai pasitaiko ir*rvtinės sienos ateity turės but
Šveicarijos 100 fr.
19.30
vo 2^. — Rytinėse valstijose
Vokietijos dalyse skaitosi la-' diplomatjame tai atlikti.
ROMA kovo 26. - Del skoj p j L U M A l r o l ^ " m b E U S
Čekoslovakijos 100 kr. 2,97
modifikuotos, ty. atitaisytos
kai-kur siaučia miškų gaisrai.
1
ncoi ine
Vokietijos 100 mrk.
23.81
bai didelė problema ir jokiu' J i s sakė, kad denevos p r o - ' t a i p , kaip to reikalauja tei- Jų . ,atmokejimo , .patvarkvmo
Dideli nuostoliai atlikta.
. T/,..
UcKLlt^'.
Itali m* .
budu neišsprendžiama.
įtokolas nekreipė jokios domės 'sybė. iTečiaus ji nori tai at- r)ablog(-jo santykiai
Į VYA^SHINGTON, kovo 26.
Dešimties
nvetų periodu į karo laivynų spėkas. Tik mė"siekti draugingomis priemo- •ii Romumia.
,
^
— Pranešta, kad šimet Suv.
miiiiimMiiiiiiiHiiiiiiiimmmiiimiiiiiiiiimiiiiimwHimiiiifni
Prusijoj iš 100 vedybų 57.15 gino tenkintis sausžemių spč- nėnis, diplomatiniais keliais,
SIŲSKITE SAVO
GIMINĖMS
^Irs. iK. Vollmer, 42 m.. Valstybėse pramatomas didenuoš. buvo maišytų ir tik 21. komis./Tuo tarpu Anglijai l a - ' a r b a T. Sąjungos pagelba.
. T .
42 katalikų. Saksonijoj dar biaus apeina juros spėkos,
Bet jei kartais Francija a t . 4105 \\'est Madison st., pati lis javų derlius. Apskaitoma,
save ir savo 7 metų vaikų už- jis sieks 12 bilionų dol. vert blogiau. Tenai buvo 68 nuoš.! Geresnėc dienos.
kakliai laikytųsi šiandieninio '.
L I E T U V Ą
•
troškino-gazu.
tę.
maišytų ir tik 15 nuoš kata-' Chamberlain rfsakė, kad Vo- savo nusistatymo, tuomet, afj
L
likų.
kietijos pasiūlymai nėra pil- ėjus pavojui, tegul ji nelau
1910 nK'tų cenzus rodo, kad uai denuityviai, bet juose pa- kia pagelbos arba užuojau
Saksonijoj g\-vena 33,536 mai dėtas stiprus taikai pa.grin- tos. Nes šiandie jai puiki pro
PER
šytų poni. 15 t,ų visjij tik 4,-'das, ant kurio turėtų atsirem- ga apsidrausti, kuomet buvu
VIENNA, kovo 26. — Iš Varšavos praneša, kad ten
771 šeimyna savo vaikus au- ti Francija, jei ji nori turė- si s priešas tiesia jai savo
gina katalikiškai, 640 šeimy ti apsaugos Rhine fronte. Tai draugingų rankų ir pasižada užsienių reikalų ministeris Skrzynski seime pasakė prakalJis
P a ž >* m ( ^ 0 ' ^ a d k a i P F r a l i c i - F ' t a i P A i g t į a l i e t u r i
nų vaikai auklėjami maišytai. I>at tos rųšies pagrindai tie- jos sienoms nepalieeiamvbc'\*+
.,
m»nty keisti Lenkijos sienas. I r tuo klausitnu
negali but
r
Prie tių ir kitjij
nelaimių sSami ir rytinėms Vokietijos garantuoja taikų.
. „ "
. /, . . v ,
..
.,
. •
,•
r .
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
kalbos. Apie tai įskeltos diskusijos reikėtų parako sandelio
šiandie prisideda dar divor- sienoms.
Chamberiain'o prakalbos
geriausia patarnauja. " D R A U G A S "
ekspliozijų.
sai.
parlamente
su
atsidėjimu
Vokietijos pasįųVmuose ai
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
LONDONAS, kovo 26. — Po pasakytos sekretoriaus'
Dėlto,, Vokietijoj
kataii- ^ i a i matosi geresnės dienos klausės ir Vokietijos amba- Chamberlain prakalbos parlamente, subruzdo č\a mažiijų j
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKJVit

Taip Pažymi Sekretorius Aiissten Chamberlain

Jis Aukština Vokietijos Garantijos

Pasiūlymus
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•

•
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NAUJAUSIOS ŽINIOS

PINIGUS
ii

kams yra pavojus ten, kur jie n e vien vokiečiams, bet F r a n sadorius Anglijai, Dr. Stha- valstybių atstovai. Vieni kitus lanko ir turi slaptas konfe- j
iškrilriai. gyvena ir kur daro-J^Jai ir visai Europai. I r tos mer.
'
. rencijas. Aišku, jie daro intrigas prieš Anglijos va'džių ir j
!
mos maišytos vedybos.
. laimingesnės dienos gali but
prieš Vokietijų.
,
'atsieitos tik Anglijos pagelPASKIRTAS KALĖJIMŲ
PARYŽIUS, kovo 26. — Vokietijos
projektuojama
a
e
ATSISTATYDINA MINI* ^ pastarosios pasidarba
VIRŠININKAS.
Franeijai garantija, kurių remia Anglija, franeuzus' pas
STERIS.
jvimo Europa negali sulaukti
kirsto į dvi dali. Herrioto valdžia linksta prie Vokietijos
L
I šviesesniu dienų. Be tos pagel
AYASHINGKTON, kovo 26. projekto, bet nacionab'stai griežtai priešinasi.
VIENNA, kovo 26. — A t - ' b o s tautos palengva turi žengi— S. Valstybių kalėjimų vyBERLYNAS, kovo 26. — Planuojama /Vokietijų su S,
riausiuoju superidentu prezi Valstybėmis sujungti tiesioginiu kabeliu.
sistatydina Suv. Valstybių ,ti nanjon pragaištin,
dentas Coolidge paskyrė L.
ministeris Austrijai, Albert Ką Vokietija siyJo.
MELBOURNE, kovo 26. -— Australijos valdžia užsakė
Sekretorius Chamberlain C. "VVTute iš Mass.
padirbdinti! sau dvi nardančias laives.
Y. Washburn.

DRAUGĄ"

" D A U G A S " siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais Ir telegrama.
" D R A U G A S " P U B L CO.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
Telef. Roosevelt 7791
Ofiso Valandos:

Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare
Sekmadieniais uždaryta ,
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VAŽIUOJANTIEMS LIETUVON
SVARBIAUSIEJI LIETUVOS RŪPESNIAI.

D R A U G A S
Pūblisked

Daily,

Einepl

SnndayB
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.~... $6.00
Ministeris pirmininkas ir finansų ministeris p. Vytautas
13.00 Petrulis pasikalbėjime su Kauno laikraščių atstovais pasa
A T N E W S - S T A N D S 2c. A OOPY kė daug įdomių dalykų, ypač apie Klaipėdos reikalus ir k.
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MILITARISTAI SAVO.
^uv. rValstybėa nėra liuosos
nuo militaristiniai nnntijančių žmonių. Jų negalima pava
dinti militaristais tikroje to
žodžio prasmėje. Kai-kas juos
vadina 4 , džingojistais'\ Bet
jų dvasia ir darbai atsiduoda
kaizerizmu. (Ji kaizerizmas re
iskia utilitarizmą.
Tos rūšies žmonės ar dirba
ar kalba, visuomet pirmoj vie
K>j stato reikalavimą, idant
šalis ginkluotųsi, idant ginklą
vimuisi nebūtu -gailu nei iš
laidy, nei brandaus laiko. Jie
tvirtina, kad tik nuo kojų li
gi galvos apsiginklavus gali
ma užtikrinti taika.
Tos rūšies propagandistai
su savo patarimais neina darbuliuku tarpan. Darbininkai
jiems parodytų duris. Bet jie
kalba ir militaristinę propa
ganda veda tarpe tokioj, koki
yra patys.
Šiandie vienu karščiausių
"džingoistų"
skaitosi viceadmirolas Fisike, po buvusio
jo karo atsitarnavęs ir pasi
davęs dimisijom Nors viceadmirolas nėra aktyvėj tar
nyboj, bet jis gana daug aktyvis ginklavimosi propagan
doj.
Vice-admirolas Fiske daž
nai įžymesniuose
susirinki
muose kviečiamas kalK'ti ir
visuomet jis šaukia, kad Suv.
Valstybės ginkluotųsi, jei no
ri turėti taįką.
Jis> dažnai eituoja praėju
sius laikus, kuomet Suv." Vai
stybės įstojo karau nepasiren
gusios. Ir argumentuoja, kad
jei !Suv. Valstybės europinio
karo pradžioje-butų stipriai
apsiginklavusios, Vokietija ne
butų jų užkabinusi ir jos bu
tų išvengusios karo.
Jis be reikalo kaltina pre
zidentą AYilsoną, kuris, anot
jo, buvęs priešingas karui ir
nenorėjęs
ginkluotis. Xežiu»
rint to, įtrauktas karau visai
netikėtai. Rezultate gyvento
jai ir valstybė daug nuken
tėję.
Tie argumentai ir ta pro
paganda tik ir rodo,, kad vice-admirolas turėtų atstovau
ti kokius-nors didelius intere
sus, kuriems ginklavimąsi s
yra tikitas palaiminimas. ;Kitaipgi, argi jis norėti], kad
gyventojai dar sunkesnes na
štas vilktų, kuomet valstybė
imtų ginkluotis.
Vice-admirolas
Fiske ir
jam panašus savo amžių bai
gia gyventi ir jų pažiūros i
pasaulį jau nebetinka. Jau
nesnioji piiieėių gentkartė ki
taip mintija. Šiandie kiekvie
no karštas patriotizmas gali
pavaduoti bereikalingų pinigų
barstymų išlaikyti skaitlingą
armijų ir milžinišką karo lai
vynų.
Bet utilitaristai savo. Jie
naudojasi žodžiu laisve.
žiogas.

PIENAS.
sviesto.
Galop,•komisija sutvarkė planus ir šiuomi skelbia,
Tik nutukusiems nepatariu
kad Lietuvos Vyčių org. EKSKURSIJA Lietuvon įvyksta
Kodėl dak vartoti pieno, nes pienas, Sme
Gegužio 23-čią d., 1925 m., didžiausiu pasaulyje laivu
tarai vis pa tona ir sviestas dar labiau nu
"S. S. Leviathan."
taria savo li tukins,
Palydovai.
•Gavėnios metu, vieton mė
Labai apgailėtina, kad aplinkybės priverstė Dr. Kun.
goniams maiIg. Česaitį, L. V. Centro Dvasios Vadą apleisti šią šalį
tinties
kuo- sos maitinkities pienu, žuvi
mis ir vaisiais, o tas išeis
pirmiaus, negu iš pradžių tikėtasi. Tečiaus komisijai pa
daugiausla
jums ant sveikatos.
sisekė gauti kitus asmenis, kurie apsiėmė visą šios eks
pienu? Užtai
kursijos tvarką prižiūrėti Tad matote, kad- Lietuvos VyDaktaro Atsakymai Į
•
kad pienas, čfų ekskursijai yra paskirta ne vienas, bet keletas paly
Paklausimus.
tai
geriau
dovų ir jie visi yra labai brangus asmenys L. ,V. ir abel-,pr, AI. M. *ACKI&
sias
penas
l
nai Liet. Katalikų visuomenei. (Vėliaus paskelbsime jų uu s* o^-m A™ (maistas), ir Atsakymas-p. A. P„ Spring
Valley, 111.: -- Tamsta ilgai
••
vardus).
neapsunkina vidurių. Pienas nevilkink, bet kreipkies prie
Kas gali važiuoti.
turi savyje viską kas tik yrą gero daktaro. Tamstos rodo,
Su šia L. Vyčių ekskursija gali važiuoti kiekvienas reikalinga kūno gyvybės ir
lietuvis ar jis turi Amerikos pilietybės popieras ar ne. sveikatos palaikymui. Pieną gaitės ligos prajovai rodo,
Pilietybė mažai skirtumo tedarp kas link aplankymo sa randasi riebumai (sviestas), kad jinai turi gan pavojingą
ligą. Ją gali arba visiškai suvo mylimos gimtinės Lietuvoj.
cukrus, kazeinas ir proteidai. paraližuoti, arba ji nuo tos li
Kvieslys.
Uižtai pienas kaipo maistas
'
Idant padarius šią ekskursija viena iš pasekmingiau- atstoja mėsą ir kiaušinius. Be gos gali mirti.
sių, šiuomi kviečiame visus Amerikos lietuvius agentus pri to,, piene yra kaikurios drus Atsakymas p. J. G., Sheboysidėti prie jos išplatinimo, kviečiame visas L. Vyčių kuopas kos reikalingos kraujui, sme gan, Wis.: ~ Tamsta turi kabei pavienius narius j pagelbą ir abelnai visus lietuvius, genims ir kaulams. Vaikams tarinę ausies ligą. Su vaistais
kurie šį pavasarį tikisi aplankyti Lietuvą. Gegužės 23-čią ir ligoniams pienas yra to galima tik tam sykiui sustab
diena Išvažiuoti yra labai patogi, nes jau galima atjausti bulas maistas.
dyti ausyse skambėjimą. Bet
visas pavasario ir vasaros grožės, o laivas LEVIATHAN
Žinoma, pienas pienui ne jei tamsta nori visiškai pas
yra didžiausis pasaulyje.
lygu. Iš nesveikos tuberkuli- veikti nuo tos nemalonios
Kur kreiptis.
nės karvės pienas yra pavo ligos, tai patariu gydyties su
Dėlei patarimų apie kelionę — dėlei sutvarkymo pa
jinga sveikatai. Bet miestuose pagelba elektro » diątermijos
sų ir kitų dokumentų arba del laivakorčių galite kreiptis
yra valdžios inspektoriai ku- ; ir^polysininio masažo. Kartais
pas savo artimahisj laivakorčių agentą arba pas:
rie stropiai prižiūri, kad pie-1 " ^ b l ° ^ tonsilų ausyse užiaPRANĄ L. SAVICKĄ, Lietuvos Vyčiy Centro Rast.
nas butų švarus, pasteurizuo-! sk *nd)a, ir Jei jūsų tonsilai y726 VV. 18th Str. Chicago, IIL
tasflr sveikas. Iš to atžvilgio, r a n e S e r i > t a i patariu išimti
Phone Canal 1603
juos lauk.

KLAIPĖDOS RINKIMAI.
"Kaip žinoma, pradėjo p. Ministeris Pirmininkas,
iki šiol nėra sutvarkytas Klaipėdos rinkimų klausimas.
Einant Klaipėdos konvencija, Klaipėdos krašte turi
būti padaryti rinkimai į vietos parlamentą, seimelį, ir
bendrą Lietuvos parlamentą, Seimą. Klaipėdos kon
vencija taip pat numato, kad sakyti rinkimai atlieka
mi einant Lietuvos įstatymais, vadinasi į Seimą einant
Lietuvos rinkimų įstatymu. Tečiau tam, kad jie galėtų
įvykti, reikalinga esamasis įstatymas techniškai pri
taikyti Klaipėdos krašto sąlygoms. Rinkimų į Seimą
įstatymas turi būti ^pertvarkytas jau del to, kad Lie
tuvoj įsteigiama nauja, t. y. septintoji Klaipėdos kra*
što rinkimų apygarda, o taip pat nustatomas jai tenkąs
atstovų skaičius. Rinkimų į seuuelj įstatymo projektas
jau artimiausiomis dienomis bus patiektas Ministerių
Kabinetui. Kas liečia rinkimus į Seimą, tai įstatymas
jiems jau baigiama ruošti ir netrukus taip pat bus
svarstomas Ministerių Kabinete.
Galiu pasakyti, kad įstatymai bus patiekti Seimui
svarstyti dar šią Seimo žiemos sesiją ir galima spėti,
kad iki Velykų atostogų, t. y. iki žiemos sesijos pabai
gos, bet kuris vienas įstatymų bus priimtas. Kadangi
Vyriausybė nusistačiusi pirmoj eilėj padaryti rinkimus
į krašto seimelį, tad ji dės visas pastangas, kad įstaty
mas, kurs liečia rinkimus į seimelį, butų priimtas iki
Velykų. Tuo atveju pavasarį ar vasaros pradžioj įvyktų
ir patys rinkimai. Jie veikiausia supuls su Klaipėdos
krašto rinkimais į savivafciybes, nes nors krašto Direk
torija buvo nusistačiusį rinkimus j savivaldybes įvyk
dyti gegužės m. pradžioj, bet, sutikusi pasipriešinimo
iš laukininkų pusės, kuriems gali but sutrukdyti laukų
miestų gyventojų sveikata ydarbai, nustatė, kad rinkimai įvyks gegužės mėn. pa
ra apsaugota. Kondensuotas
baigoj ar birželio pradžioj. Kaip tik tam pat laikui
beveik visi sunkumai krašte jau nugalėti ir krašto eko
pienas yra sveika vartoti,
BRIGHTON PARK.
Centro Vyriausybės numatyti rinkimai ir į seimelį.
nominiai reikalai sparčiai žengią priekin".
vienok jis jau nėra taip geras
Kas del rinkimų į Seimą, tai, atsižvelgiant į tai,
P. Petrulis kalbėjo dar apie Klaipėdos medžio pramonės
Visų Domei.
kad Seimo darbų tvarkoj stovi toki svarbus įstatymai, sustiprinimą, apie miško plukdymą Nemunu, prisiminė Vil kaip kad šviežias pienas, nes
Visų Brighton Park Drankaip Valstybės tarnybos, priverstino draudimo ligoj ir nių ir derybas su Vokietija, bet šitais klausimais jis neturėjo kondensuotame piene truksiu
vitaminų. Užtai vaikučiams 8'ijrj jėgomis rengiamas pui
kt., reikia spėti, kad įstatymas, liečiąs rinkimus į Sei ko nauja pasakyti. Labai smagi žinia,, kad
duoti kondensuota pieną iš kus vakaras, kuris įvyks ko
mą, bus priimtas po Velykų, t. y. pavasario sesijoj.
VALDŽIA ĮSIGYSIANTI PREKYBOS LAIVŲ.
blėkinių nepatartina.
vo 29 d. š. m. McKinley Park
Del to galima manyti, kad rinkimai į Seimą galės but
"Vyriausybės planuos yra įsigyti keli prekybos
Sunykusiems, nusilpusiems auditorium (39 str. ir Western
įvykdyti dar rudenį ir tuo laiku, kada oro sąlygos ne
laivai. Tai sumažintų įvežamoms, prekėms transporto
galės sutrukdyti klaipėdiečiams pasinaudoti rinkimų
išlaidas. O tokių išlaidų turima nemaža, nes, pav., vie ir sergantiems džiova, patą- Ave.). Šito vakaro pelnas eis
teise. Vyriausybė iš savo pusės dės visas pastangas, kad
nų anglių įvežama kasmet apie 100,000 tonų. Be to, ma riu maitinties kuodaugiausia naujos šv. Kagįmięro pmpų
jie įvyktų ne vėliau rudens".
noma pirkti reikalingas mūsų jurininkams mokymo lai pienu. JTe lai valgo visokią koplyčios naudai.
Tikietai parduodami iš kai- f
vas, nes jurų skyrius prie Kauno aukštesnės technikos sriubą, kruopas, makaronus
EKONOMINĖ PADĖTIS KLAIPĖDOS KRAŠTE.
v
ir kleckus užbaltintus su pie no. Gerbiamieji, malonėkite
mokyklos turi atlikti visą eilę praktikos darbų".
Toliau p. Petrulis kalbėjo apie Centro Vyriausybės atsis
nu. Prie kiekvienos progos lai iš anksto įsigyti tikietų, ne#
APIE LENKIJOS KONKORDATĄ.,
kaitymą su Klaipėdos Krašto Direktorija iš muito, akcizo ir
Valdžia jau išsiuntusi Vatikanui protestą prieš konkor valgo smetoną. Plyskai su svetainėje nebus parduodama.
monopolio pajamų. Dabar iš šitų pajamų Vyriausybė duo
danti Klaipėdai po pusę miliono litų kas mėnuo arba 6 Ba datą su Lenkija. Tas protestas greit busiąs paskelbtas spau rūgščia smetona; varškimai Tikietų galima gauti šio*e
lionus į metus. Šita suma esanti tik laikina. Kovo 20 d. pra doje. Jis pažymėjo, kad vyriausybe "šiuo reikalu padariusi virtiniai su rūgščios smetono? vietose:
padažais; avižinė tapiokos ar
1. F. Stasiulis - 4405 So.
sidėjusios derybos su Klaipėdos atstovais šitam reikalui tiks visa galima, kad neprieitų prie to kas dabar įvyko".
Mums-gi rodos, kad vyriausybe ilgą laiką nevarė stiprės- ba manų košė išvirta su svie Fairfield Ave.
liau ir geriau išspręsti.
2. F. Šimkienė - 4358 So.
Apie ekonominę Klaipėdos padėtį p. ministeris šitaip iš- nės akcijos Vatikane. Ji gerokai atsižvelgdavo į socialistus stu ir su saldžia smetona; koir nesirūpino tampresnių santykių su Vatikanu palaikyti. Ga - f pti oboliai su saldžia smeio- Fairfield Ave.
s ir
4
3. F. Pieža - 4436 So. Fair
'Kalbant apie bendrą Klaipėdos krašto ekonomi lop, p. Bizauskui išvažiavus, vyriausybė net neturėjo Vatika na, « vis tai didžiai stipri
jos padėt j, .reikia pažymėti, kad sunkiausias krizis ten ne tinkamo diplomato, kurs sugebėtų energingai ginti Lietu nanti, tukinanti ir sveiki val field Ave.
4. P. Staliulonis - 31S7 W.
jau yra praėjęs. Tai tvirtina ne tik atskiri pirkliai ir vos reikalus. O dabar Bene bus tik jau pervėlu, kai lenkai giai. Kiekvienas ligonis lai
valgo sviesto, kuodaugiausia 38 Place
prekybos rūmai. Nesenai jie viešai konstatavo, kad užbėgo už akių.
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BITĖS.
Lietuviai apskritai myli bites ir nuo
seniausių laikų yra žinoma, kad dauge
lis užsiimdavo bitininkąvimu ir iš to tu
rėdavo daug pelno. Lietuvio meile prie
bičių ir šiandiena tebėra, bet daugelis
nieko nežino, kaip su jomis pasielgti, kad
turėtų iš jų gražios naudos. Daugelis vi
sai nė nemėgina jų įsigyti, nors visos ar>
linkybės yra tam palankios. Dažniausiai
vien del nežinojimo nesinaudoja salduni
bitelių medumi.
Man užsiveisus bityną, kaž kokiu bū
du žmonės apie tai sužinojo ir pradėjo
siuntinėti iš visų Amerikos kraštų laiškų,
klausdami patarimo, kaip užsiveisti bi
čių, ir prašydami kitokių apie jas pamo
kinime. Kadangi pet laiškus negalima
duoti gero pamokinimo, kad nors šiek tiek
davus supratimo bitininkavimo srytyje,
nusprendžiau per laikraštį "Draugą"
bent trumpai apie svarbiausius bitininka
vimo dalykus suteikti žinučių bičių mėgė
jams.
•
KAIP PASIELGTI SU BITŽMIS
PAVASARY.
Kuomet oras atšyla nuo 67-70 laip

snių šilumos, būtinai reikia paleisti bitės
iš avilių, atkimšus jų laktas. Jos tuomet
veržti veržiasi iš avilių ir jokiu būdu jų
negalima suturėti, nors ne kartą dar yra
gana pavojingas jų paleidimas, nęs^apie
avilius dažnai esti vandens ir bičių ja
me daug ižuva. Tokiame atsitikime, kad
išgelbėjus daug bitelių nuo mirties, rei
kia apie avilius padraikyti šieno arba
» šiaudų, arba bent, kiek galima, nuleisti
vandenį, nes bitės pirmą kartą išlėkusios
yra sunkios ir silpnokos ir dažnai atsi
tupi ant žemės netoli avilių truputį pa
silsėti. Jeigu yra vandens, tai jos nutū
pusios žūva. Antroj ir trečioj dienoj bi
čių lekioįimas jau nėra taip pavojingos.
Nors ir šlapia butų apie avilius, bet jos
tuomet jau yra apsivalusios' nuo žieminio
mėšlo, pasidaro lengvesnės gyvesnes ir
mažai tetupi ant žemės pasilsėti. Jeigu
ir atsitupi, tai pasiieško sausesnę vietą.
~ Pirmas bičių išteki©jimas neatsar
gioms ir nežinančioms šeimininkėms kar
tais padaro nemalonumo, kuomet jos vai
kščioja po bitynj$ su geromis drapanomis
arba padžiauja skalbinius. Tuomet bitės
lakiodamos apsivalo nuo žieminio mėšlo
ir sublaurina drapanas arba skalbimus
geltonais taškeliais. Tuomet drapanas
reikia valyti p skalbinius ižnaujo skalb*

.
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.

• .

ti. Geriausia, toje dienoje skalbinius nedžiauti arti bityno ir nevaikščioti ge
romis drapanomis apsirėdžius.
Jefgu diena yra tikrai šilta iki 70
laipsnių šilumos ir nelabai vėjuota, labai
gera yra tą pačią dieną vidurdieny pir
mą kartą išlekiamas bites pašluostyti ar
ba apvalyti nuo žieminio brudo. Per žie
mą avilys prišlampa, pripelėja ir daug
negyvų bičių po koriais pūva ir išduoda*
neskanų kvapą gyvosioms bitėms.
Apvalyti bitės pavasary yra lengvas
dalykas. Pasiėmus smilkalą, eini prie
avilio ir*išlengvo su kaltu atplėši lente
lę nuo viršaus korių. Bitės nuo lenteles,
gerai trinktelėjęs, nupurtai į avilį. Tuo
met truputėlį, labai nedaug, pasmilkai
ir sUj tuo pačiu kaltu pradedi liuosuoti
rėmus nuo to krašto, kuriame bičių mižiau randasi ir po vieną rėmą, pradedant
nuo krašto, imi laukan ir statai šalia to
paties avilio. Išėmus apie 3-4 rėnnfs, nors
butų ir šiek tiek ant jų bičių, pradedi va
lyti avilio apačią išimdamas negyvąsias
bitės, išgramdydamas visokius nešvaru
mus ir jeigu apaeia šlapia, gerai išluostyk su skuduru. Kuomet jau tas avilio
kraštas yra švarus, tuomet nedek lauke
stovinčius korius, bet, likusius avily rė
mus su bitėmis krauk prie krašto, kuris
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yra apvalytas. Traukiant taip po vienę
rėmą, gera yra išimti juos laukan ir tėmyti ar randasi perų. Jei matosi naujų
perų, tai tikrai ižinok, kad yra ir motinė
lė. Tuomet jos jau ir nebereikia ieškoti.
Jeigu perų nesimato, reikia ieškoti moti
nėlės. Atradus motinėlę, jei avilys turi
nemažai bičių, tada lengva širdžia tęsk
toliau savo darbą ir žinok, kad tas avilys **
tau atneš naudos. Sudėjus rėmus su bi- ~'
temis į išvalytą avilio vietą, baik valy
ti antrą avilio dalį. Tuomet tuos pačiu*
rėmus su bitėmis vėl sudėk atgal taip, *
kaip buvo ton pačion vieton. O tada dėk
atgal į avilį tuos rėmus, kuriuos buvai
iškėlęs laukan/ *
Jeigu, valydamas avili, neradai nė
perų, nė motinėles, žinok, kad to avilio
jau nebeturi, nebent iš rudens turėtunvH
atsargoje ^notinėlę. Tokiame atsitiktine
dar galima palaukti keletą dienų arba
savaitę. Jei oras per tą laiką yra šiltas,
tuomet antrą kartą periiurek avilį. Jei
ir tuomet nerasi mį perų, nei motinėle,
tai tikrai žinok, kad tas bitės reįkia
vienyti
;su
kitu
aviliu.
Tuomet nors mažesnis bus avilių skait
lius bityne, bet bitės.he nmtinėlės nenu
eis niekais.
'
(Bus daugiau)
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prakilniausių tikslų. Apskait
oma, kad pusė tų žuvusių yra katalikai, ir kaip pinuti
rakiau, jų tarpe yra ir lietu
viu. Nebūkime tad šykštu?,
bet aukokime dosniai.
Dar vienas ypatingas daly
kas. 100 Chieagos bevaikių
šeimynų atsišaukė paimti globon vėsulos nukentėjusius vai
kus. Toks reiškinys yra pagir
tinas. Butų gera ir pageidau
jama, kad ir tarp lietuvių at
sirastų šeimynų, kurios padą
rytų panašu artimo meilės žv-

*
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ti ačiū tiems visiems, Kurie
atsilankė vakaran, ir taipat
visiems artistams ir lošėjams,
kurie palinksmino publiką ar
tistiškomis dainomis ir loši
mu.

MOKYKLOMS
panelėms, bei moterims, ku- IŠ MARQUETTE PARKO.
rios daugiausia parduos tikieLabdaringos Sąjungos gS
I r šiaip Moksleiviams
tų tam vakarui. Dovanos si
dabrinės,
jas dalins patys kuopos mėnesinis susirinki-[Norint taisikliškai išmokti ra
"Dzimdzininkai", tad panelės' W i v y k « kovo 29 d., š. m. 2 syti ir skaityti lieuvių kalboj
į darbą! Laikas trumpas. Ti- y«#andą po pietų šv. Kazimie
Patartina gauti Šitas Gra
kietų galima gauti pas B. 8e- ro Seserų Vienuolijos Kapela- matikas: .
kleekį, Garueką, J. Dimšą, p. niįos name, 2634 W. Marque1. Lietuvių kalbos Gramati
Naugžemi, p. Matą, p. Sami ir tte Road. Visi nariai ir norin ką, P. Kriausaioio ir Rygiš
kitus Labdaringos §a-gos dar tieji būti nariais malonėkite \ kių Jono, (Etimologija) Kai
šį susirinkimą atsilankyti.
na 60c.
buotojus.
Taipgi turiu priminti, kad
2. Lietuvių Kalbos Grama
Tos visos x trys priežastis
del kurių kuopa tiki, kad 17 prie mūsų kuopos yra prisira tika, Trumpas vadovėlis mo
d. balandžio Bridgeporte žemė šę apie 80 narių, bet daugu kykloms (mokslo pradžiai. J.
mas iš jų yra neužsimokėje, Damijonaičio) antroji patai
dundės, o ne vežimas.
Taipat 5 kuopos pastango- l t a i ^ nepamirškite šiame susi sytoji laida, išteista Kaun*
mis p. B. \Seklecl cio gegužio rinkime tai padaryti, ateiti ir Kaina 50c. '
Galima gauti
24 d. mano surengti pikniką užsimokėti.
V. Balanda, rast.
DRAUGO KNYGYNE
p. Zauleviėiaus darže. Žino
2334 So. Oakley Avenue
ma yra dar daug laiko, bet
Chicago, UI.
5 kp. neatidės viso darbo pas
LABDARIŲ
PAfTARLtiS
kutinei savaitei, bet iš anksto
pradės rengti es. p. Sekleckis
a.
f.įeras
draugas — yra ma
užtikrina, kad. bus pasekmin no artimiausia giminė.
gas piknikas.
D raugi škumas padaugina eTelefonas Carui I 7233
Per šį su-mą įsirašė vieną linksmybę ir išsklaido nuliū
ponią, kurios pavardę pamir dimą,
Mallavojimo Kontraktoriua
šau. Raportas iš Centro ir Di
Bėda — vienatinė svarsty- Dažų ir Poperos Krautuve
rektorių priimtas ir užgirtas.
23S8 SO. LEAVITT 8TR.
klė draugui pasverti.
Koresp.
Tasai yra mano draugas, ku

mieste susidarė komitetas gelVargdienis.
bejimui nukentėjusių. To ko
Pereita savaite Amerikos miteto pirmininku yra W. R.
CENTRO VARDU
gyventojams benebus viena iš Dawes kuris deda visas pas
nelaimingiausių savaičių, ko tangas kadi surinkus $500,000
Lai mums būna leista iš
kių galėjo būti. Bntent viena dlo. Iki trečiadienio komitetas
reikšti širdingiausiai aėiu ger
dieną, anksčiau Illinois valsti jau turėjo $331,000 dol. Auko
biamems Bridjgeportp artisti
jos vėsulos užgriuvo apie 5G ja visi, kaip darbininkai taip
nėms pajėgoms už taip gražų
anglių kasėju. Anglu laikra S-'ir turtingesnieji, k. t. Chicaprogramą išpildytą kovo '22
eiai pažymėjo, kad šita ne gos pastos darbininkai smui
gj.
•
< ' * * I Į N d. šv. Jurgio parap. svet,
laimė paliko apie 100 našlai kavo $3,000 dol. Skerdyklų
(Jai butų neprošali ir Lab
kompanijos darbininkai paklo
čių, neskaitant jų motinų.
Labdaringos ,Sąjungos naudai
daringai Sąjungai
pagalvoji
jo arti $3,000 dol.
būtent tiems artistams, bei io
Į antrą dieną po baisėtino«'
apie pašalpą nukentėjusiems
okspliozijos kasykloje, baisus
Taiposgi apie nukentėjusius Tautiečiams. J u k atliktume ti šėjams pp. J. Sauliams, J".
tornado vėsula sunaikino vi- nepamiršo nei katalikų Baž- krai mielaširdystės
darbą. Ramanauskams, J. Zambaeeviėiui, K. Garuekaitei, M. lai
s są pietine dalį Illinois valsti-nyėia. J o Em. Chieagos K a i - Pagalvokite, vyrai f
mutis, A. Švurliutei, K, Gajos, dalį Indianos ir Iovros, j (linolas sugrįžo namo antraVargdienis.
ruekaitei ir p-lei M, (J mins
palikdama 830 užmuštų ketu-1 dieni. Sugrįžęs tuoj ėmėsi dar
imi t ei.
riu^ kartus daugiau sužeistų ; bo, kad sušelpus nukentėju• B.. Seklėckig
CENTRO VAKARAS
iš kurių dalis turės apleisti šį sius. Telefonu susisiekė su tų
pasaulį.
japielinkių Vyskupu IT. AltOaturkas
, .v. •
! hoff, o vakare atlaike susirw. .
J. I) i mm
Kovo 22 d. šv. Jurgio paKiek tame skaičiuje yra
'
. .
rap. svetainėje įvyko Centro
..
.
,
...
., rinkimą. Seredoie-gi tapo isvakaras.
Iittuvių sunku atspėti, tik; .
*
. "
Tel. ( a n a i 2655
t kidieeezijos parapijų kleboKUOPŲ
VEIKIMAS
Komisija,
i
kuria
įėjo
p,
p.
ris
mane
gelbsti,
bet
ne
tas,
C. J. P A X S I R M A
veno skaitlingas
lietu- siuntinėti Iasikai (. lucagos Ar
"
, ^
,burvs
.
T11
NORTH
SIDE.
Fotografas
nams,
kurių
yra
350.
Tuose,
Sekleckis
(Jaruekas,
.1.
l)iR
žinoma,
kad r r a teko
n k t u r tpastebėti
, 111. gy L . _.
..
..
,_ .
kuris vien-tik apgailestauja.
vių,
ir taipat
PANSIRNA STUDIO
laiškuose pažymėta, kad suma mša, dėjo visas pastangas,
Ciceroi 111.
Tolumas nedaro skirtumo
Tikra draugą tfe bėdoje pa
kejetą lietuvių pavardžių ang
šaukiamas,
važiuoja į visaa
Antradieny, kovo 31 d. Lab
nedėlioję butų atlaikyta už kad vakaras butų kuopasekžinsi.
mieste
dalis.
Labdaringos
Sa-gos
3
kp.
lų laikrašty, paskelbtų, kaipo
daringos
S
a
g
o
s
6
kp.
rengia
visus žuvusius vėsuloj, ir ra mingiausis. Bet deja, vaka Verbų sekmadieni rengia pui
tornado aukos.
T
ginama, kad butų renkamos ras nebuvo taip pasekmingas, kų vakarų. Bus dainų, solo, 10 metų sukaktuvių v a k a r a Visa šalis subruzdo gelbėti
prakalbas, bažnytinėj svetai
nukentėjusius. Visi kas g a ] i | a , , k o » - T o d e l n e d § « o j e neatsi kaip galima buvo tikėtis. Ži dialogų, kalbėtojų ir ant ganėj.
duoda ir neatsisako nuo pagei į sakykime nuo aukų, kurios noma, pelno bus, bet ne tiek. <!o > m s s l l ioštas gražus ir juo
Šios prakalbos bus vienos
kingas veikalas: " U o š v i į ma
bos nukentėjusiems. Chieagos bus sunaudotas vienam iš kiek turėtų būti.
garsiausių,
bus išaiškinta,
inus,
ramybes
nebus".
Kasgi eia kaltas?
kaip statomas namas atrodvs,
AUKSO ADTORIUS
Veikale dalyvauja 5 as
Komisijos kaltinti negali
jo vidus ir kitas smulkmenas.
mens,
ir
yra
labai
juokingas,
Baltais kauliniais viršeliais, vidury virše
ma, dirbo kiek galėjo. Tii:
Taipat bus pranešta, kuomet
lių yra įtaisytas gražus kryžius. 464 pus
Mes turime gera ir didelį pasirinkime tikietų išpardavinėjime, butų taip kad negali žmogus iškės našlaitnamis su ligonine bus
lapiai. Kaina
$2.00
galima truputi gyviau pasi ti nesijuokęs. Mat "uošvė vis pradėtas statyti.
Columbia Gramafony ir "Consoles". darbuoti, bet trumpas laikas mokina savo dukterį, kaip ap Šiame vakare kalbės adv. ANIOLAfe SARGAS
alpti, kaip vyrą pakinkyti į
neleido to padaryti.
i
B. Mastauskas, -architektas lf.
Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio for
Tad k a ėia daliai- kaltinti? moteriškės spąstus ir t. t. saldokas, ir A. 'Bacevičius ir
mato, Tinkama jaunimui knygutė.
288
Ugi mus visus, Labdaringos I taip, kad šis 1»/2 va£ lošimo B. Sekleckis.
pusi. Kaina
$1.75
Są-gos narius. Direktorius iv veikalėlis pilnai užganėdins
Adv. B. Mastausko iškal
publika.
ANIOLELIS
kitus Centro valdybos narius.
bingumų visi jau žinome ir
Taipat kuopa jau rengiasi
Juodais minkštais skuriniais viršeliais ne
Viso Direktorių esti 12, vaka
nėra reikalojį girti, taipat ir
didelio formato. Kaina
75c.
re vos keletą pastebėta. Tai prie kapinių dienos, j a u krei areli. M. Žaldokas. A. Bacevi
labai peiktina
ir . negražu piasi į moterų draugijas. Tas čius mums North Sidiečiam^
VAINIKĖLIS
I prieš tuos žmones kurie tame pagirtinas dalykas, nes iškal- yra gerai žinomas kaipo vei
Juodais kietais viršeliais. Kaina
50c.
no
prirengtas
darbas
duos
ge
vakare buvo. Taipat vakare
kėjas ir geras Labdaringos
VAINIKĖLIS ,
resnių vaisių.
visai
nesimatė
mūsų
gerbia
•Sa-gos
rėmėjas.
Jis
pereitą
į*> M pi
•
visai nesimatė mūsų gerbia
Kietais viršeliais, mažo formato. Kaina
4de.
mo
s
savaitę sugrįžo iš Lietuvos,
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE
Balandžio
5
d.
1925
m.
šv.
kle
x
kur
išbuvo
apie
metus.
Jis
vienoje nuosavoj kolonijoj kl< Antano pa r. svetainėje Lab
,
Baltais kauliniais viršeliais nedidelio for
bonai turėjo savo parapijoj
gerai žino našlaičių padėtį
mato, 288 pusi. .Kaina
$1.75
vakarus, gal tai ir yra prie daringos- .Sąjungos 3 kuopa Lietuvoje ir abelnai biednuoMALDŲ KNYGELE
žastis, dėlei kurios Chieagos rengia puikų vakarėlį vaidi-' menes gyvenimą. Tad kvie
Baltais kauliniais viršeliais skiriama jau
dvasiškiia nedalyvavo vakare. nima. "Uošvė" i namus Ramy- čiame visus atsilankyti- j pra
nuomenei. 382 pusi. aKina
$1.50
bes nebus".
I
kalbas.
AUKSO ALTORIUS
A. Z.
Aimanuoti ir dejoti, kad'
"Namas Puikiaus Fomišio"
Koresp.
Juodais minkštais viršeliais, vidutiniško
.vakaras nepasisekė irgi nieko
formato, 464 pusi. JCaina
$1.35
naudos neatneš.
1748-50 WEST 47 STREET
BRIDGEPORTAS.
Sakyti, kad nepasisekė irgi
ANIOLAS SARGAS
Established
1912
TeJ. Yards 5069
Juodais minkštais viršeliais, ypatingainegalima, nes vakare buvo aKovo 22 d. šv. Jurgio pa Phones./Canal 6138
$1.75
pie 150 — 17") žmonių. Tai
skiriama jaunuomenei, 288 pusi. Kaina
Atdara. Utarninko ir Ketvergo vak. iki 9
rap. mokyklos kambary įvyko
(Roosevelt 2107
reiškia, kad dar ne visai taip
MELSKIMĖS knygele mergaitėms skiriama
Vai. Subatomis iki 10 vai. vak.
Labdaringos Sa-gos •") kuopou
J. L. T E L S E R
Juodais kietais viršeliais, labai tinkama
bloga.
mėnesinis susirinkimas.
2107-11 West 22nd Street
mokyklų vaikams, 323 pusi. Kaina
60c.
Baigiant rašyti, noriu ištar8u-mas
buvo
skaitlingas,
j}
Chicago,
111.
L-^
MAŽAS ALTORIUS
vedė J . Dimša, nes senojo pir
Fornišius ir Naminiai
» Juodais minkštais viršeliais, su paauk mininko nebuvo, kitų-gi val
Rakandai
suotu ant virželio kryželiu, 464 p. Kaina $1.50
• <i
dyba visa buvo.
Namine Krautuve del
MAŽAS ALTORIUS
Neminu Reikalų*'
Mūsų 5 kuopa yra pasiryžu
Juodais kietais viršeliais, nedidelio forCash airba lengvais
si statomoj našlaičių prieglau
mato, 404 pusi. Kaina
50e.
išmokėjimais.
doj įsteigti operacijos kamba
ANIOLAS S A R G A I
rį su visais įrengimais, tad ir
Juodais minkštais viršeliais, nedidelio for
nejuokais imasi darbo.
mato, tvirtais apdarais, 448 pusi. Kaina $1.25
17 d. balandžio "Dzimdzi PEARL QCEElf KONCERTUI AJ
RAMYBE J U M S
Drimdzi" žada surengti va
Juodais minkštais viršeliais, paauksuota,
karų su labdarybei pritaikin
tvirtais apdarais, 958 pftsl. Kaina
$3.50
ta programa. Nors tai 'bus
Mušu krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Juodais kietais viršeliais, 958 pusi. Kaina $2.00
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip
pirma petnyeia po Velykų, bet
negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
AUKSO ALTORIUS
tikimasi
publikos sutraukti
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
Juodais minkštais viršeliais, gražiais ir
kuodaugiausia. Ve del kokių
krodžius, žiedus, šlinbinius ir deimantinius; gramatvirtais apdarais, vidutinio formato, 382
fonns lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
priežasčių: 1) Lietuvos artis
sių, armonikų rusiška ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
pusi. Kaina
$1.50
tų vardas, mums Chieagos Pavasaris atėja« daugelis
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikią. Dirbame
P a s t a b a : Perkant didelį skaitlių
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
lietuviams daug kų reiškia, žmonų permaino dalykus
savo namuose. J u s rasite
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.
yra duodamas didelis nuošimtis.
2) 17 d. balandžio yra juodu patenkinimą, mūsų krautu
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų.
/ Reikalaudami virš pažymėtų knygų, adresuokit:
kų vakaras, tad gal ir jie at vėje. Mes užlaikėme tams
eis vakaran. 3) Tikimasi daug tos pasitikėjimą per 13
DRAUGAS PUB. CO.
t
metų
ir
užlaikysime
toliau.
Į tikietų parduoti iš kalno nes
4632 So. ASHLAND A VE.
CHICAGO, ILL.
2334 So. Oakley A ve. i
Chicago, BL
Mes
Kalbame
Lietuviškai
yra
skirtos 7 dovanos toms
Telefonas BOULEVARD 7309

NELAIMIU — NELAIMĖ

PETRAS CIBULSKIS

NAUJOS MALDAKNYGES

Ąžuolo ir

zio nuo
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Peter Barskis Furriture House

;

•

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

STEPONAS P. KAZLAWSKI

•

/

N

• • • » » •

r
Ketvirtadienis, Kovo 26, Į925

a « n o g n s

yra gal būti labiau gerbiamas i Anele Daumanto puseserė* - , kaip. prasidėjus karui su len-, Siaus ir Žemsargio rolėse, M. Į pasižymi^ savo maJofliu i* gasvetimtaučių negu lietuvių, f &. Bagdonaitė, Agota, jų ta?-'kais, lietuviai už laisvę gal - Į Karkauskas -- Severino rolėj, lingu balsu.
Vyrų svarbiausią roię MĄį*
nes jis užgimė peranksti lie naite - A. SiauIiutS, Danelis vas gufdė) savanoriai, stf ne- j D. Zdams - Petro rolėj, P .
tuviams ir tais laikais, kada - J. Judickas, Minkevičius - paprastu drąsumu gynė Lietu-,' Kazeliunaite - Magelės rolėj. vydo šiame Teikale vaidina J.
PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJ. • rižkumą ir šeimyninio gyveniVaičkus. J i reikia būtinai pa
jis tarpe Prūsų lietuvių ža- V. Andrejauskas, Severinas vos sienas, o ypač sostine J Vaidintojams, išpildant dauw?
'mo branginimą,
jautrume,;*.
, M
.
,
kunigaikštis - F. Mačiulis, Vimių. .
' į roles, akompanavo p. Mondei- matyti, nes jis Chicagoj pirmę
r
„ .
j amo brolius sermėgius pabusAtvaiiuos p. p. čiiauskai. švelnume.
syk pasirodo rolėj, kuri reika
P. Vaičkaus Dramos Teat-'ka.
.*,%
ti ir tautiškai susiprasti, ma Ęarbora, jo duktė Elena JasDaug jau turėjome daininin
F. Vanagaitis Potaso rolėje čai kas jį suprasdavo. Vokie nauskaitė, Petras jo sunūs - ro artistai tikraį įspūdingai
P o vaidinimui buvo dar ir lauja savo vaidinimu užgipnokų Chicagoj, bet pp. Oižausku. buvo tikriausias žydas ir pui-1
čių valdžios buvo persekioja S. Žibąs, Magdė - S. Maniui - \ savo roles atliko. J ų akcija \ dainų. J a s išpildė p-lė M. tizuoti publiką, surakinti vi
išgirsti teko vos retam chica- kus šeimynos tėvas, atsidaf ęs i
**» jausmus
i***™* ir
ir nekuriam
nekuriam la>
lai
mas kaipo lietuvių dvasios ža liūtė, Kastas Sabonis, šio vei-' buvo natūrali, atatinkama mo Kutaitė, pianu pritariant p sus
giečiud. O juk ponios Oizaus- savo artimųjų reikalams. J o !
kui užsimiršti. Bendrai Vydū
dintojas. Visi jo kuriniai su kalo režisierius, priruošė ar- mentui. Ypatingai panelė Ten- lei Kvederaitei.
kienes sopranas ir p. čižaus- gestai, kalba, temperamentas,
kasi kaip*ir apie vieną ratą, tistus labai puikiai. Visi ro- Į džiulytė, Onytės rolėje, paro-', Vakaro vedėja buvo p-nia no, veikalai veikia žmogui la
ko baritonas jau senai Žavėjo biznieriška gislele buvo tikrai
prižadinti iš letargiško miego les mokėjo atmintinai taip^j dė tiek artizmo, ko taip ma- Į M. Vaičiūniene, Mof. Sa.-gos biau į akis ir ausis. Artistai
Rytines kolonijas. Tai pirmo-j žydiški ir labai įdomus. Del
lietuvių tautą. 'Vienas tokių gerai, kad nereikėjo jokit) žoje scenoje nesitikėta. Jos į Centro raštininkė, kuri pri- j privalo t u r ė t ritmingu*
jo didumo lietuviškos žvaigž pinigo jis pasirengęs galą gau
veikalų yra ir "Mūsų Laimė "šupĮerįaus". Dažnai matyti,mina, vikrumas, greitas per- gelbėjo komisijai programo ižius judėjimus ir galingą taidės. Ir smagu čia eliieagie- ti, bet savo šeimyna rūpinasi
. są, to kaip mes žinom ger r a
jimas*', kuri Vaičkaus Dra ant scenos vaidintojai vis dai- mainymas jausme, veido, a- patvarkyme.
eiams priminti, kad balandžio r su dideliu jautrumu ir švelmos teatras statys kovo m. 28 rosi, kad išgirdus ką suflerius kių žvilgsniai ir judėjimas
Vaidinimui rakandus sutei Vaičkui netrūksta.
30 d. šv. Jurgio parap. salėje j numu.
Bendrai šiame veikale pa
d. Cliicagos Liet. Auditorijoj. pasakys. Bet ''Rytų Pilyje' rodė, kaip ji buvo įsigyvenusi kė veltui p. Yuknis, kuriam
turėsime garbės ir malonumo
P. Dineika Perlamutro roleA. a. Čiurlionis visados sa to nebuvo. Sabonis matyti tu savo atliekamoje rolėje. Pub- vakaro rengėjos yra labai dė matysim daug naujų pajėgų;
p. p. Čižauskus išgirsi ir so- je buvo gal kiek per jaunas,
fantastiškų dalykų; kaip ko
kydavo, kad didžiausias lietu ri daug prigimtų gabumų j - ] lika sekė jos kiekvieną jud?- kingos.
lo i r smagiu duetu. Jiem a- ne gana stambus būti Potašo
vių tautos didvyris yra Vy kvėpti į vaidintojų sielą vei- j sį. Dramos tėvas, Vaičkus Vakaro metu darbavosi p- kiame kaleidoskope matorc
kompanuos mūsų mylimas p. • partneriu. Bet žydiško tempe
dūnas, tik gaila, kad jis nėra kalo dvasios, nes buvo m a u - 1 nebelieka apie jo ką sakyti, os: O. Reikauskienė, Stanke minias žmonių, saldžių mus^
ramento ir jam nestigo. Vik
Sauris.
atatinkamai įkainuotas. Geni- ti, kad kiekvienas vaidintojas kamplimentų
viršūnė jam vičienė, Rašinskienė, Gerdžiu- dainų skambėjimą ir iškilmin
>
Laukiame pp. Čižauskij ir rus, daug kalbas, rūpestingas
nienė, Lazdauskienė, Stašai- gus muzikos akordus.
buvo persiėmęs momento dva- kaipo Teatro vedėjui.
jus
atjautė
genijų.
Kaip
Čiur
žydelis,
geras
agitatorius,
linkime jiem čia puikiausio
Ši kartą parodykim,
kad
sia. Tat ir visas lošimas išėjo Komedija " Š a l a p u t r i s " tiek tienė. Jasienė ir p-lė Kakanau
lionis
nebuvo
suprastas
lietu
kaip ir visi žydai -- kalbomopasisekimo.
K. P.
mes branginam savo d r a m *
kuopuikiausiai. Aš iki šiolei prijuokino, kad jau, rodos skaitė.
vių
ir
šiandieną
jo
kuriniai
sios energijos jis nesigaili aiturgus, savo artistus, savo pil
dėžėse guli, taip ir Vydūnas j buvau lyg tai pesimistas, kad daugiau but nebevaliota juokVakariene.
kvoti.
Vienok
-v
ra
rolių,
k
uPOTAŠAS IR PERLAMUT
yra labai sunkiai supranta- \Vestsidėje nėra gerų vaidylų,' tis.
Po vaidinimui
sąjungietės noj to žodžio prasmėj Lieht- \
riose
p.
Dineika
geriau
pasi
RAS.
Nusiknrtykhn
Žmonių priėjo į>ilnutė sve- paruošė ponų Rašinskų na j vos kultūrą.
mas mums lietuviams. Bet mu bet mano apsirikta. Westsidė
rodo ir labiau išvysto savo
sų tikslas yra išauklėti mūsų ' gali stoti t kontestą bile su ku tainė. Vixi liko pilnai paten muose artistams skanią vaka nuo*? apatijos, apsnūdimo ir
Dzimdzi - Drimdzi pastaty artistinius gabumus.
kinti p. Vaičkaus Dramon Te- rienę, kuria svečiai buvo labai eikim prie nuolatinio grynai
tautą iki tokio laipsnio, kad ria kolonija.
P.
Dikinis
(komisininkas
me.
Ilgiausia ir svarbiausia ro- atro artistų grupės talentingu patenkinti. Vakarienės šeimi lietuviško teatro, nes teatr%f*
ji galėtų gėrėtis tais kuriniais,
reldmanasi
tiesiog
sužavėjo
L
.
.
.,
.
v
Tai pirmą syki Amerikoje
....
kurie ir meno žvilgsnių yra ne lė buvo izabelės kunigaikš- lošimu.
ninkėms buvo p-os: Šriubienė, sudaro netiktai dramaturgai,
v ,°
publiką
savo
žydiškumu:
jo
I
.
..
v
v
Lietuvos artistai pastatė di
Pertraukoje buvo deklama Mykolaitienė, Rimkienė ir Ja- artistai bet ir publika.
paprastai gražus ir žadina čiuTės, kurią atliko L. Sabognmas labai vykęs o gestai
desni veikalą.
mūsų sieloj užsnūdusius rimto nienė. P-nia Sabonienė taip cijų. P. Vaičkaus jaunučiai sienė.
— \
"Potašas ir P e r l a m u t r a s " ! - žydiškiausi. Jis negali knl- patriotizmo jausmus ir ruošia buvo persiėmusį veikalo dva- mokiniai pasirodė. Sako, kaip
Vakaro
komisija.
Kaune buvo statytas bene 20, l ) ( > t i ,)(> ™ n k 'J pagelbos. Jam mūsų tautos ateičiai gražų ir sia, kad rodosi viskas įvyksta \ kurie iš jų visai nemokėjo,
Vakaro rengiamu ir 30 pil
kyti, lietuvių teatrą. " P o t a - [kalbant - jis visas juda, kitus prakilnų žmogų. Reiškia Vy tikrenybėje. J i ne sykį pra- Lietuvių kalbos, kol nebuvo nu pasisekimu uoliai dirbo
šas ir Perlamutras, galima sa- j sujudina ir publiką žavi. Tai dūnas yra vertas gilios pagar virkdė publiką, kada jai bu-1 p. Vaičkaus rankose. Reikėjo komisija, kurion įėjo p-ni A
Grojiklio Pijano įren
kyti, "pastatė ant kojų" visą!buvo typus žydo "paškudni bos netiktai kaipo meninin vo liūdnos valandos. P-nia džiaugtis jų išlavinimu, gra- Zakarienė, r>lė P. Kaaeliunai
gimas už
Kauno publiką (lietuvius, žy ko". J o verslas universalus: kas, bet ir kaipo mūsų tautos Sabonineė vaidina neprasčiau žia tarme, (iarbė p. Vaičkui! tė ir p-ni E. Rakauskienė.
dus, lenkus ir vokiečius) lan jis komisininkas, advokatas, gaivinimo apaštalas. Asme už artistus profesionalus.
Vakaiiii vadovavo Moterų Joms tat ir priklauso nuošir
kyti, "pastatė ant kojų" visą policijos šnipas, socialdemo niškame savo gyvenime Vy
Kasto Sabonio taipgi buvo Sąjungos 21 kuopos vice- džios pagarbos ir padėkoc ž>
kratų
agitatorius;
darbinin
Valstybės Teatrą. Dzimdziai
dūnas yra pavyzdys visiems labai ilga ir paini rolė. Ture-1 pirm., ponia Jadvyga, Čepu- džiai.
Giedrininkas.
ANT LENGVV IŠMOKĖJIMŲ
pastatę jį Amerikoj ir-gi ne kus jis perjvą ir parduoda, už lietuviams.
jo jis linksmų ir labai liudmj j lienė, iškalbi, ir uoli kuopos
viską nuošimti ima. I r šitoj
apsiriko.
KAS VAIDINA SVARBIAU
Tyla.
J . Vaičkaus Dramos teat valandų, kurias pergyveno iš- veikėja.
Nežiūrint bilietų brangumo | snbtilėje rolėje p. Dikinis laŠIAS ROLĖ ES ''MŪSŲ
rui šiais metais jau sukanka j laikydams visur kaip sakant
bai
(nuo $1.10 iki $2.75) ir teatmikliai viniojosi, kad tik
CICERO, ILL.
LAIMĖJIME"?
dvidešimts metų nuo pirmo "toną".
'•.*!?
ro tolumo, prisirinko apie 600 rai smagu buvo žiūrėti.
" R y t ų P i l į " daug puošė ipastatymo spektakbo Mažei
Svarbiausią, moterų role šia
Ponia
Dikiniene
(!*Ji:^s
lioldpublikos, kuri tikrai . jautėtu
kiuose. I r tas teatras yra pa- pintos Sabonių dainos ir smui Moterų S a g o s 2 Kuopos Va
me veikale vaidina. P. Tendman) buvo jau modernizuota
labai patenkinta.
karas Turėjo Didžiausio
sižymėjes netiktai auklėjimu kas. K. Sabonis kiekviename
žiulyte. J i pasirodys Gilmos
Ši iš žydų gyvenimo kome žyde, su idėjiniais palinki plačioj visuomenėj meno at I akte pritaikė tinkamas daiPasisekimo.
rolėj. Ta rolė pilna tragizmo.
dija išvelka aikštėn dvi žydo mai*. Vaidino visai gerai.
Kovo 22 d. šv. Antano pa
jaullmo, bet ir ižadinimu tau-'nas. Buvo jų linksmų ir liudIki šiolei mes matydavom ję
P. Olšauskas (pirklys Pasielos labai karakteringas yrap. svet. Moterų Sojungo*
tinio susipratimo plačiose mu-; nų.
vaidinant komedijas, bet Gil
patybės: jo nepaprastą biznie- zinskis) kad gerai vaidino, sų tautos nuniose. Dėlto šis
Butų gera, kad L. Vyčių 24 antra kuopa surengė vakarą,
bet savo flegmatiškumu su pasirižymas pastatyti Vydūno kp. pakviestų atvaidinti " R y - kurio programą sudarė vaidi- iuos role skirtinga nuo vUij
Pijanus galite pasirinkti dviejų
daro žydų tarp* gana retą ly- 44 Mūsų laimė jimą r: yr,a s vei-'tų P i l i " kiekvienon kolonijon, imas penkių veiksmų dramos tų kurias ji vaidino Chicagoj.
Skirtingų Padirbimų
Gilma
su
nekantrumu
lau
pą, kuris pas jas dažnai esti kintinas, nes mūsų teatras jau nes tai puikus veikalas ir ver- "Rytų Piils". Vaidinta buvc
Gulbransen a r b a
kia
sugrįžtant
savo
bernelio
iš
pajuokiamas, kaipo nenorma įžengė į naują erą; mes jau tas visiems pamatyti,
du kartu tą pat dieną, būtent,
H. C. Ba.y paDidžiojo Mūšio lietuvių su
lus.
4 vai. po piet — vaikučiams, o
galim savo sceną puošti gryPastebelės.
. darymo N
kryžokais; vienas iš kareiviu
Kiti visi dalyvavusieji " P o - nai savo tautos kuriniais; jų
šie pijanal yra žinomi kaipo
Ketvirtame akte, kada Le- 8 vai. vakaro visiems suaugu grįžęs iš karo praneša jai, kad
taše ir Perlamutre•'' buvo ar- turime mes apsčiai, tiktai del
garsiai
ir lengvai
groji jauti
ir
siems, nes paprastai, per įvai
vistonas
tampa
suareštuotas,
duodanti gera muzika namuose ir
jos
mylimas
bernelis
kare
tistai-megėjai, kuriems teko dekoracijų stokos jie yra sun
C, nekurtos krautuvės parduoda už
rius vakarus, neužtenka vi
šmėklos sūkury žuvo. Jį ske
augsta kainą,
bet mūsų didelė
turėtų
būti
mažiausia
bent
antraeilės roles, tai:
kiai pastatomi mūsų neturtin
siems vietos. Vaidintojai labai
pirkimo ir pardavimo jiega daleista tragizmo banguose.
trys ar keturi policmonai. DaPonios (Jugienė, Kukutiene, gam teatrui.
džia mums teikti mūsų kostumegerai padarė šiuo atžvilgiu,
didelius sučedijimus. — Su
Girnos sesers Jorunės rolėj riams
bargi vienas policmonas pripanelės Vaicekauskaite, Tvepijanu
duodame Veltui, Suolelį, 50
nes tas duoda progos įr musę
Volelių,
Liampą, arba šepelę del
pamatysim
P.
Petraieiutė-Misirakines prie savo rankos ve
rijonaite, Staniulytė ir ponai
W E S T SIDE.
rolių, visą už •
$395.00.
vaikučiams, kurių šį kart bu lerienc. Joninė sulig savo bu
dasi Levistoną, atrodo, kad
J . Strazdas, Misevičius, Be-j
vo arti pilna svetainė, prisi do diametraliai priešinga Gil
Ant lengvų išmokėjimų.
naitis, Janėius, Zalieskis ir Jotai Levistonars suareštavęs ve
"Rytų Ptfis".
Norintieji įgyti gerą ir nebran
žiūrėti lietuvių dailei ir ją
gų pijaną patartume užsisakyti
zavitas.
Visi nekantriai laukė, kada dasi poiicmoną, nes policmo pamylėti. Vakaxe-gi svetainę inai. J i pilna lirizmo pasižv,
.
tuojaus, nes yra apribuotas skaiIš mėgėju, painesnė rolė te galės pamatyti
Westsidėje nas išrodo lyg nusigandęs. ( užpildė dideli, kas duoda pro mi savo švelnumu ir jautru- 1 eius UŽ šia kaina,
Krantinės atdaros vakarais
ko tik poniai Gugienei (Po Liet. Vyčių 24 kp. vadovau
PnMika.
mu.
P.
Milerienės
ypatybės
gos
man
pasakyti,
jog
mate
(
Pagarsėjęs Pasauleje Ph- tašo žmona) ir eia jai viskas jant Kaštui Saboniui statomą Mūsų publika dar nevisA
rialiu atžvilgiu vakaras pilnai kaip tik tinka tai rolei.
sklandžiai
sekėsi.
nepriaugo
prie
rinitų
teatrų.
o-kių aktų dramą " R y t ų Pi
onografas ir Radio Krūvo
Laimos t a r n a i t ė s ' - Ašarėlės
pavyko.
Daugumos artistų apredalas lis".
Kovo 22 d. 7:30 * va*, Kada yra liūdniausi momen
rolėj - Klimaityte. J i nors
žodis apie vaidintojas.
je. Radiolas, De-Forest, buvo ir-gi žydiškas: daug i rė vak. Aušros Vartų par. sve tai, kai kurie (gal vaikai.
" R y t ų P i l i s " vaidintojai žy tteir jauna, bet smarkiai žengia
PiįanŲ Skyriai:
Workrite, Crosley parsi kiančių spalvų, visokių žibu tainėje mes ją ir pamatėme. Red.) juokėsi. Tas labai ner- miai stebino susirinkusią" pu pirmyn ir savo uždavinį visa
čių ir pridečkų, bet maža sko
Programa prasidėjo skel vuoja artistus. Visgi reikėtų bliką savo įspūdingu vaidini dos atlieka su kokiu tai ypa
4177-83 Axcher Ave.
duoda už teisingą kaina nio ir rimtumo.
publikai
suprasti,
kada
reikia
biamu laiku. Pirmiausiai bu1922-32 So. Halsted St.
mu. Mat, iki šiol Cicero lie tingu jautrumu.
nuo $25 ir aukščiau anl Abelnai, Dzimdziams " P o - vo koncertinė programos da- * * • i r k a d a B e ' ^ ^ " ^
Rūtos rolėj-Adomaieiutė. Ji
tuviai net ir nežinojo, kad jų
lengvų išmokėjimų. Gausi tašas ir Perlamutras" taip lis, kurią išpildė A. Šiauliutarpe yra sumanių ir gabių
T0Wtf OF LAKE.
gražiai vyko, kad geresnio te, smuikininkė? L. Sabonienė
scenos pajėgų. Už pasirodymą ^IIIIIHIIINIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIHP
muziką iš oro muzika iš vaidinimo mums Amerikoje
S
ir Kastas Sabonis. Visi užsi
savęs vaidintojai verti nuoVakaro
įspūdis.
žvaigždžių muziką jusu sunku ir tikėtis. Tad labai but tarnavo daug aplodismentų ir
širdžiausio pas veikim mo,
gi
gera, kad šį veikalą jie dar buvo publikos kviečiami at
Bukite atsargus su šalčiu.
Kovo 22 d.y p. Krenciaus už įspūdingą vaidinimą reikia E
mylimo rekordo. Dykai
keletą sykių Chicagoj pakar kartoti, bet dėlei ilgos pro svetainėj įvyko vakaras, ku pasakyti " b r a v o " . Vaidinime E
Apleidimas gali i vest į influenza arba pneumonia.
pristatome į namus išban totą, tik jau lietuvių gyvena gramos nekartojo.
rį surengė Moterų Sąjungos dalyvavo šie asmens: i). Va- I Su pirmu ženklu šalčio vartuokite tikrą
muose centruose, pigesne kai
Po koncertinei daliai, prasi 21 kuopa. P . Vaičkaus Dra laitė - Izabelės rolėj, E. Ra
dymui.
v M
na.
K. P .
dėjo vaidinimas " R y t ų Pi- mos Teatras vaidino Veikalą kauskienė -- Anelės rolėj, «T.
l'lis" kurį atliko sekantieji as *'Laisvės kovotojai" ir kome Zokaitis — Daumanto rbidj*
JOS. F. BUDRIK VYDUNAS IR VAIČKAUS menys: Izabelė kunigaikščiu- dija, " Š a l a p u t r i s " .
B. Lenartas* * Levisor?o rolėj, =
(Trade Mark Reg. U. S. P a t O f f )
tė - L. Sabonienė, Dauman
TEATRAS.
Veikalas, "Laisvės kovoto maiža mergaitė - Br. Rimkiu3343 So. Halsted St.
E
tas, Izabelės vyras - K. Sa jai",
yra imtas iš dabartinio tė — Vincuko rolėj, J. Raka E
Geras vikrus patrynimas panaikina s k a u s m e Nu»
\ TeL Boulevard 8167
Kas yra Vydūnas N lietuvių bonis, Vincukas, jų 8 m. su-- Lietuvių gyvenimo, kelių me- šiutė - Barboros rolėj, O. Šnai | sipirkite bonkutę pas jūsų vaistininką šiandien ir laU
tautai? Vydūnas yra mūsų nus - S. Saboniutė, Levisto- j tų praeities istorijos. J o turi- deriutė - Agotos rolėj, A.
Chicago
s kykite savo namuose.
dramaturgų patriarcbas. Ji3 nas, nedorasis - A. -Valonis, nys davė progos pamatyti, Krencius ~ Danelio, MiiikcviiinnniiiiiiiKnfiiiiiiuiuMtiiniiiimimimniiiuiiHiMiiiiiiiuiii

Teatras ir Muzika
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$395

BniBswick-Radiola

i

PEOPLES FURNITURE
COMPANY

| \

I

INFLUENZA

ANCHOR
'
P AIN-EXPELLER

.'!

•

i

v

\

/

Ketvirtadienis, Kovo 26. 192o
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ti. Išgirsite jdomių žinių it
lai nuibosta, nori pamatyt ką IŠ DRAUGYSTĖS PALAI
ADVOKATAI
N
Lietuvos,
kurių
suteiks
p.
A
MINTOS
LIETUVOS
nors naujo. Ir ta "ką, nors naii \
Bacevičius.
VEIKIMO.
jo" pamatyt Lietuvon istori * - >
Vaidinimas.
joj.
Kaip matote, 1 Francis
IŠ BEIGHTON PARKO.
i Jo vieninteliu tikslu buvo daNedėlioję, kovo 29 dieną.
Draugystė Palaimintos Lie
Valuskis kompanijai dirva ga
"V*
ADVOKATAS
sigauti į krutamu, paveikslų
Visų draugijų vakaras a t u j ' ^ pačioje svetainėje, stato
MIESTO OFISAS
tuvos laikė mėnesinį susirin
na plati.
industrija
ir
tani
dalykui
pa
(
127 X. Dearbom Street
kimą kovo 8 d., 1925 m. Piv- žia visu smarkumu, visai jau 'mas labai puikus veikalą*
Lietuviai Eina Į Pelningiausią
Proga.
Kambariai 514 ir 516
šventė daug laiko ir piniso.
Industn
nebtoli.
Bus
kovo
29
dieną,'"Karolio
Teta".
Sis
v
e
i
k
a
l
a
i
Telefonai
RandoiPh~5584~* sss*
Kiek man yra žinoma nema- mininkm Fr. Bacevičiui ati
• A
J < * šaką.
. J o tiksn,s (lalinaį J a u ats.ek
VaJL: Kasdiena, išskiriant Sužas būrelis lietuvių norėtų pa-įdarius susirinkimą, buvo vie- McKinley Park salėj, 7 vai. dabar yra rodomas krutamuo
Ar jums žinoma, kad k r u - ' ^ P n i ( i ž i a j a u
, fl
batos ir šventės, nuo 9 iki pletu
ROSELANDO OFJSAS:
tarnų pave>k.l ų industrija yra l i o k a t i k ^
^ ^
^ tekti į krutamus paveikslus, nas naujas narys priimtas. | Vak. Vakaras bus įvairus. * paveiksluose. Kovo 29 d. jį
M»717
So. Indiana Avemte
nuo atsibuvusio Dainos, gražus vaidinimas ir statys gyvai L. Vyčių 5 kuol*1n.»g.«usiaf Ar žinote, kad t o l i a u N ė r a b e j
^ bet neturint geros pažinties su Raportas
fejMj
Telefonas Pu 11 man 6377
dabartinėms
kompanijoms,']
maskų
baliaus
priimtas.
Iš
ragarsus
kalbėtojai.
XtsilankiuP«*.
Atsilankykite
visi,
o
tikVai:
Kasdiena nuo 2 iki 8:
šimtai mihonų dolerių suptai vo tikslą pilnai atsieks.
r
?nbatonds
viaa diena, šventomis
kad ir geriausius gabumus tu porto paaiškėjo, kad draugy ; šieji nesigailės, nes visas Bn- »» turėsite "good time
kia į Hollywood ir Los An
Iki
piety,
Tolimesnis Programas.
Žinute.
SPECILISTAS ant egzamhiavorėtų, negali dasigauti. Dabar stei liko 150 dol. pelno, noivlghton parkas rengias visomjs
geles kas metas? Ar žinote
jimo
abstraktu ir padarymo kon
Duoti visą eile veikalu is
tiems lietuviams ir lietuvai dovanų daug buvo išduota. • išgalėmis patenkinti publiką. f
kad dalis to turto teks ir lie
traktų,
dokumentų
ir visokių
Lietuvos istorijos bei lietuvių
popierių. Veda visokius sudus.
tems, kurie turi noro •* gaRaportas nuo Audiotrijos. At- Vakaras yra rengiamas šv.
tuviams? Juk lietuviai ir išKas nesigarsina, t o nieRas
gyvenimo. Tuomi bus atsiekta
bumų
bus
proga
dalyvauti
stove
pranešimu,
Auditorijom
Kaz.
Vienuolyno
naudai.
Timoka šimtus tūkstančių dole
į
nežino.
du tikslai: išsirėkiamos Lie!
kietus
reikia
isigyti
iŠ
kalno,
Advokatams
Ir daktarams, hlznie
krutamu
paveikslų
lošime,
nes
atidarymas ir koncertas davė
rių kintamiems paveikslam:).
•
..**
rlama Ir veikėjams, perkantiems u
Tad kodėl lietuviai negali pa tuva su jos žylos senovės is- reiks daug aktorių ir aktor 300 dol. pelno. Raportas pri n e s s v e t a i n ė j e n e b u s g a l i n t a parduodantiems, darbo ir darbiamkf
Lietuvis Advokatas į
sinaudoti proga ir gauti dalį torija ir duos puikų pelną tio- kų, kuomet pradės lošti di-| imtas. Tarimas rengti maskų gauti. Neužmirškite dienos, ^ į į į į į " d r a u g e - *arstati« ap*
Asftstant Statas Attomey
60 W. AVashington St.,- R. 1310
to turto. Kad pasinaudojus tą ras, kurie tą darbą, dirbs. Nes delius veikalus. O tokių spė-jbalių ateinaničais 1926 metas ateikit ir atsiveskit drauge moka.
Jei laiko neturi, pakauk:
Tclephone Dearbom 8946
ja proga, būrelis sumanesnių kas-gi nežino, kad krutamieji kų manau rasis užtektinai pla atidėta, kol susirinkimas bus O mes užtikriname, kad busi^
J e i . Roosevelt 7791
Vakarais: 2151 West 22 St.
•r*
lietuvių su Francis Valuskiu paveikslai yra geriausi s būdas čioj lietuvių visuomenėj, ne atvirutėmis sušauktas. Komi te patenkinti. 1
i
Tclephone HooseveH 9990
Namu Telefonas Republlc 9600
priešakyje eina į krutamu pa ko nors išreklamuoti. Juk reiks svetimtaučių sam 'yti.' sija perkėlimo susirinkimų į
Viena iš jų.
<
i
veikslų industriją. Tam tiks kintamus paveikslus
Prirengimui norinčiu daly Auditorija pranešė, kad susi
lanko
Telefonas Canal 0610 ^
^
lui Francis Valuskis suorga- jj veik visa Amerikos visuome vauti lošime yra suorganizuo rinkimus vargiai bus galima
NORTH SIDE.
nizavo kompaniją 1923 metais j nė. Taigi, galite lengvai su tas Lietuvių Krutamu Pa perkelti pirm gegužės mėne
Geriausias plumerls, darbą at
, prasti, koki naudingą darbų
ADVOKATAS
Linksma žinutė, kad musii lieku gerai ir sąžiniškai.
bet del stokos spėkų iki šiol L .
.
* ..
, . . 7. veikslų artistų kliubas. Lavi sio. Todėl "Draugo" skMiyTHOMAS HIGG1NS
,.
Francis valuskis pradėjo. Si
127 N. llearborn St., Raom 1117
nasi Francis Valuskis studijoj, tojai nariai yra meldžiami tė- žymus veikėjas Antanas Bace 2313 So. Oakley Ave.
mažai kas buvo veikiama. Da
Chicago.
Telef. State 7521
naudingą darbą Amerikos ir
4707 "Fountain Ave., Holly- myti "Drauge" pranešimus. vičius pagrįžo iš Lietuvos. Mu
bar jau smarkiai žengiai i };ir
Vakarais ir nedėlios ryta :
Lietuvos lietuviai turėtų su
%
\vood, Cal. Vietą kliubas gau- Kaip žinia, pirmiau yra mi sų vietinis Federacijos 23
myn. Jau turi prirengęs ve i
3335 So. Halsted St.
džiaugsmu pasitikti.
tarta Auditorijoj laikant pir skyrius rengia sulauktuvių va Tel. Boulevard 3309
Telefonas %ards 0141
na veltui.
kalą ir už keletą dienų pra
Byloa viauoee teiamuase — A b 
mą susirinkimą naujus narius karą ketverge kovo 26 d. 7:30
Galimybe.
Svečias.
dės lošti. Veikalas paimtas iš
straktą:. — Ingai lojimai — Pas
priimti be įstojimo niokesties, vai. vakare ir kviečia VISUF
Kadangi Lietuvos istorija
kontrabandos laikų, kurie bu
kola pinigu 1 ir 3 raorgičiaraa.
C
tai yra už dyką, o paskiau Į North Sidiečius atsilankyti ii
turtinga, visokiais nuotikiais,
vo labai įdomus.
CICERO, ILL.
Jct nori tu*vtl graiij notmulj
per šešius , mėnesius naujus išgirsti, ką mušą veikėjas is
Kas tokis Francis Valuskis. tad yra daug medžiagom kru-j
paveiksią, tai Tamsta nii*ko
nelauk, UkateUc J
Tai žmogus, kuris mažai j tamiems paveikslams, kurie į
Padėka.
narius iki 3b metų senumo pri .Tėvynės Lietuvos papasakot,
L1ETUVT8 ADVOKATAS
kalba, o daug dirba. Turi pen-j užinteresuos milionus žmonių, j š i u o m J reiškiame nuošird- imti už vieną dol. Bet šitas ta-. Teko girdėti, kad p. Bacevi2221 W. 22-nd St. arti LeavUt St.
Telefonas Canal 2552
kių metų patyrimą toj sakoj j nes prasti, vien tik iŠ Aincri- ^ } o s padėkos visiems "Rytų rimas šiame susirinkime liko ėius yra parvežęs didelį glėbį
Valanoos: » ryto Iki 9 vakaro. BsO Stankus Su Savo Prielankurade ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki •
visokių žinių ir naujiemj.Prir'
m« Ir Geni Dart>u Tamsta
v. Veda •laokias bylas risoof*
_
~
j kovo 22 d. Mot. Są-gos-2 kuo- į niu pasekmių, kartu su pm- to dar bus ir kitu garsiausiu
teismuose, /^saavmfnuoja abstrak
PatcakuM.
tus
ir pačtrba
vtsoklui Doku
D A K T A R Ą ,
L
j i ) 0 s vakare taip puikiai išpil-j nešimu kiekvienam nariui pa- Chicagos kalbėtojų. Užtat ii
JOHN J. STANKUS
mentus, perkant
arba parduo
dant
Lotus.
Namus,
Fa-rnaa Ir
nepraleiskite
progos.
Atsilan
3202 So. Haisted Street
dė programą, o taip pat ir \ siųsti po vieną aplikaciją priBlanlus. Skolina Pini^nis ant pir
Namų Telefonas Yar«ls 1»»»9
atą mqortčiau» lsngrvotnls tfly«Q
kitiems darbu prie to vakaro! rašymui naujų narių. Taipgi kykite visi kuoskaitlingiau
Ofiso Tel. Boiilevard 5913
mis
DR A. J. BERTASH
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
prisidėjusiems.
Lygiai ta siame susirinkime jau nauji šiai.
34«4 So. Halsted St.
4442 So. Western Ave.
riam dėkingumo žod/.ius p. nariai iki 35 metų buvo pri Pasikalbėjus su Vi Strioga.
o i i s o valandos nuo 1 iki 3 po
Telef. Lafayette 4140
fietų ir 8 iki 8 vakare
Yukniui u& stiteiknng. veltui imami už viena, dol. ir tęsis
j \
I vaidinimo rakandų, seiruinin- dar per penkis mėnesius išski
A D V O K A T A S
Sutiktuves.
riant
ta,
kurs
bus
už
dyka.
To
! kėnis už skaniai artistams
11 S. La Saile st. Room 2001
i
Mus4 kol. labai džiaugiasi,
liau sekė rai»rtai nuo ligonių.
Tel. Ilaudolpii l«a4 Vai. nuo 8-5
;
a(
n
'prirengta,
vakarienė
ir
gerbiaGydytojas,
Chirurgas,
Oba
PHYSICLVN & SURGEOIf
VAKARAIS:
Tuomi susirinkamas ir u ^i- ^ ^ ^usų žynius veikėjas p.
3301
S.
įlafeted
st. Tel. Blvd. 4773
tetrikas ir Specij&listaj
X — Spinduliai
! mai publikai už gausiri paraA.
Bacovieiu*.
grįžo
iš
Lietu6—8
v.v
.
apart
Pancdėlio lr
Office: 2201 W. 22nd St.
Elektroterapas.
ima savo atsilankymu. Visiems |baigė.- Draugystės turtas siePėtnyčios.
Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6223
Ar sergate? Mes jums pagetbėIŠIMA TONSILUS —
\os. Ypač didelio džiaugsmo sime.
Besldence: 3114 W. 42nd St.
Patarimas dykai ar Jųs čia
I
nuoširdžiai
aeiu!
,kia
9,305.67
centų.
1)—B*
marinimo,
Tel. Lafayette 4988
gydysites, ar n e ^ ^ o k i a yra jūsų
t)—Be
peilio ir be •kaium*,
rodo
mošų
Vyčiai.
"S
f Mot. Są-gos 2-l-os Kp. Vardu
Ig- Žilinskas, rast.
t ) — B * kraujo,
Hours : 1-4 & 7-3 P. M.
liga? Ar geri yr^fausų inkstai —
*)—Be
Jokio
pavojau*
vrelkninl,
Sun. 10-12 Noon
Jie ir rengia jam sutiktu — turite strėnų "skausmus? Ar
1>—PMeiicntul nereikia sirgti, ga
Zakariene.
turite skilvio ligą, grasų, rugttumų
li tuoj valgyti, Ir gan eiti {
. m • aS> vių vakare ketvirtadienį ko
darbą.
ir
nesijaučiate gerai po valgio?
Kazeliunaitė,
Pagydo 'Gall-stoaes' (akmeni* titlfyje)
A DV O KATA S
Ar
kenčiate nao plaučių — turite
ir
akmen|»
Slapame
pu»iėje
l«
*Telefonas Boulevard 1939
vo
"26
dieną
7:30
vai.
vakare
peracljoe, an tam tikromis ntokttsu kraujais kosulį, i^rutinės skau
Rakauskiene.
Mes Taisome Smalos šv. Mykolo par. svetainėje.
liikonsls priemonėniis bei Tui-lai*.
dėjime?
Ar turite' didelį persi
Apkurtintiems s u g i ą i l n a girdėjimu.
šaldymą, nemalonų kvapą t Ar
(•jiio visokias ligas pasekmiagai, ir Jei
Ofisas Didmiesty j :
•-—
r ra teiaala» daro operacijas.
Kviečiame
visus
atsilankyturite
hemoroidua
it
fistulą?
Ar
ir
Žvirgždy
Stogus
ProfesljonaU patarnavkaa telkia ?a»e

OflCAGOJE

LIETUVIAI AMERIKOJE
•

mm

LOS ANGELES, CAL.

John Lagdziunas Bordenl

K, JURGELIONIS

PLUMBING

BRID6EP0RT STUD10

JOHN KUGHiNSKAS

BRIDGEPORT STUDIO

OR. A. K. RUTKAUSKAS

L

ea,i w

.

DR. S. BKEZIS ..

Tamsta Sveikas

Dr, A. Račkus

A. A. OLIS

V. VV. RUTKAUSKAS

Dr.S.ABrenza

4608 SO. ASHLAND AVEMIH
Cbicago, HL
¥al.: 9 ryto Iki 13 plet: 1 po
p*et iki S po plet, 6:30 vak. Iki
I 9:30 vak.
Tel.

1411 So. 50 Ave. Cic«ro, HL

Lietuvis Aklą

Ofisas atidarytas: kasdien nuo * vai.
IK> piet iki • vai. vakare.
Nedėllomi* Ir seredomis ofisas utdarytae.

Gilsinoid asfalto stogai
II padengti ant senų stogų.
Mes einame visur
!
ir

1

SpecialisU9

Boulevard 0537
Ofiso Tel. Boulevard 9633
Rezid. Tel. Drexcl 9101

Dr Marya
Dowiat-Sass

RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Vaiku ir visų chronišku ligų.

Turėk šv arias, Sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudčjfimą..
Jei turi aklų uždegimą, jeigu akys
auvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. Patarimai Dykai
y

Kampas 31st Str.
Vai.:

Boulevard 1160

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

Interstate Roofiiig 8C
Supply Co. Inc.

Akiniai $5 ir augščiau

Valandos nuo i Iki 8 vakarą.
Nedeliomis nuo 10 iki 1

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Dr. A. J. KARALIUS

Veltui apkainojame darbą
Telefonai
Cravvford 1680 Cicero 8062

«

DP.A.A.ROTH

1707 West 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 Iki 8 vai. vak. Hedėliomis nuo
8 iki 2 vai. po Pietų.

I**.

DR. SERNER, 0. D.

ofise i

i

n i

iP

i i

i i

i

• p

"i

«

^

1—3 po piet. 7—8 vak. Ned.
ip Šventadieniais 10—12 cl.

riULBRANSEN
y^JTbeTtegistering

DR. CHARLES SEGAL

Chicago, IU.

Perkėlė

savo

ofisą

Piano

^ationalhfVnced

po numeriu

•Branded i n the Bade

DR. VA1TUSH, O. D.

S. Ashland Ave.
Dr. Maurice Kahn 4729SPECIJALISTAS

Lietuvis Aklų Specialistas.
Palenffvftis akių įtempimai kas
yra priežastimi skaudėjimo • g a l 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuoDžiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
tumo, skaudančius ir uždegusius
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemlego, ir taip toliaus, be 1
po pietų: nuo 7—8:39
vakare
Tel. Yards 0994
N'edėliomis: 10 tkl 1 2 .
vaistų arba skausmo. Ntsperviršl- J
j na nei akių medikalls mokslas. I
Valanda*;
Telefonas Mldway 2880
Visuose
atsitikimuose
daromas
Kuo 10 iki 12 piet.
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
Nuo 2 iki 3 po piet.
visokias ligas arba nenormali pa
Tel. Canat 0257 vak. Prospect 6659
dėjimą, silpnybe
muskulinių aNuo 7 iki 9 vakare.
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose ataitikimuo
Nodėl. nuo 10 iki 13 piet
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus,
jei reikalaujama. Stiklai įdėU nuo
t
numerio iš recepto duoto visiems
TeL Boulevard a6H6
Chirurgas
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
• 1821 So. Halsted St.
taikytos. Speciale atyd% atkreip
(Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
iama
palengvinimui visų nervų
I Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki <
GYDYTOJAS
Ugrų,
kurios
paeina nuo arziulmo
po Dietų: * iki 9 vakare. (
j svarbių nervų ir smegenų vidurių.
CHIRURGAS
. paeinančių nuo nepataisytų akių
Įtempimo, kuomet geras pririnki2337 south Morgan Street
mas ir nešiojimas akinių paleng
Valandos: 9—12 iŠ ryto. ^
Nesigarsinsi,
~
tavo
/biznį
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
Vakarais nuo 7 iki 9
matantiems
pagelbėta. Speciale aCICERO OFISAS:
mažai kas žinos.
tyda atkreipta į mokyklos vaikus.
1213 South 49th AveniuValandoa: nuo 10 ryto iki 8 vak.
Profesionalai, biznieriai gar Nedėliomls
Telef. Cicero 4676
nuo 9 iki 1 po pietv
Valand.: 3—«:30 v. v. kasdien,
Tel. Boulevard 7689
1515 West 47-tb Street
Utarninkais ir pėtnyčioms nuo 3 sinkite savo biznius dienrašty
i>
AKINEI $4 I R ACGSČIAU
iki 9 vai. vak,

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojai l

Dr. J. P. Poška

L
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•
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^Drauge
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TeL

Daktarai Kopczynsld
ir Schweers

Ganai 19T1
lltM

Tel.

1112-1114 Milwaukee
TEIRAUKITĖS PAS MUS
KLAUSKITE K I T ?
Veltui Sampelis Schy-ManSkis Namines Remėdijoa

*p*j

Viršui Hatterman ir Glantz Baako t
Valandos 9-12 ryto, 2- S po
pietų, €-9 vakare
Nedėlloj nuo 10 IK i 12 dieu^
Specialistai' chroniškų, nerrų,
kraujo, odos lr šlapumo ligų.

Kambarls 530
Telefonas Central €390 •

Vakarais 3223 S. Halsted S t
Telefonas Yards 4081
M

STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashlngtoa St. Room 911
TeL Gaatral 0200
Cicero Ofisas Ketvergo vak.
[4917 W. 1411i St. Tai. Cicero 8223
BRIDGBPOKTO Seredoj nuo
[•-• v*l. v. SubatoJ nuo 1—T • . ?.
10 S. Halsted S t TeL BonL 0717
?*S»><

u

-;•«** -

.——P.

•m«—
0
t*"
Kad
tamstos sergate, slabnas ir
Tel ' Lafayette 8508
pailsės, skauda tavo visą kūną, kad
jau buvote pas gydytojus, arba vi
sai nebuvote, tai turite suprast kad
LIETUVIS NAPRAPATAS
visi skaudėjimą, priklauso nuo krau
4464
So. Western Avanue
jo ir turi but prašalinti per kraują
Vai.: Nuo 2 Iki 5 6 Iki 8 P. M.
Helen Schy-Man-Skis Remedija pa
stiprina sysremą, sujudina apetitą,
pagerina ir iafiystina kraują, tvarko
ir sutaiko viduViua skilvj, Širdj, mus
kulus Ir nervus. Mūsų patyrimą^ ir
pasekmės parduodant šią remedija
yra Burnos, Iš Burnos rekomendaci
ja per 20 metų. Tai jsigykite Mrs.
Helen Schy-Man-Skis Namine Reme
dija dėl sugrąžinimo sveikatos.
IšpUdykKe šį kuponą, tuojau* del
Didiiauses ir geriauses siuvejea
sampelo, panaėginimo arba reguterės
bonkos arba pas jūsų vaistininkąZ
ant West Sides.
fi
HELEN SCHY-MAN-SKIS HOftlE
g Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių ,,;;
REMEDIES CO.,
1860 N. Robey Cor. Cortlaivt
£
materijų del vyru ir moterų.
%įį
Armitage 4913
chicago, III. B
NAUJAUSO« MADOS SIUTU

Dr. A. J. NORMANTU

Remkite tuos prt)fesi|onabiznierius kurie garsi

nasi dienrašti "Dnnft".

Seat. Suburb.u%
Model

Communfef
Moda

?700 *615 *530 *450
Tai yra geriausi pianai
pasauleje parsiduoda už
Fabrikos nustatytą kainą
ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
Pianų Krautuve
5343 So, Halsted St.
3327 So. Halsted St.
t Chicago. /

s

Iškirp šį kuopan ir prisiųsk Šiandien
Sci\y-Man-S(ki Home Remedies Co.,
186» N . K o b e y

St., Chicago, UI.

CHAS. K. VUOSAITIS

g *
Visokiu Btyfii
*c Padarau ant užsakinio gTeitai ir geraL {
Kainos visiems prieinamos.
g Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipgi
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
OPAS. K. VUOSAITIS
Lietuviu Kraulius
2337 So, Leavitt S t
Chicago, VI
Tel. Roosevelt 8982

Gentlemen:
Send [ ] Free Sample S. M, 8.
H Trial Sise 75c. C. Q. D.
Regular Size C. O, J3>.
Name
....••
Address
.~
• •«
City
State . . •
Padėk X į Languką
I A D.
SosawOoaaa?QQa*»OQQ<*»QQg«tQflgM9flfltftltgaglimg.aatM»

I

'

f

Ofisas
Armitage 4413

29 South La Salia Stree*

los,

Gydyto] «u ir Cnirurgiui
4631 S . Ashland Ave.

{

Lietuvis
Graborius
tt»14 W. 2S-rd Plaoe
Chicago, IU.
Patarnauja laido
tuvėse k uc pigiausia.
Reikale meldilu a t 
sišaukti, o mano
darbu busite ui***nėdlntl.

i

I 6300 W. 22nd St.,

3333 South Halsted Street
•k

S. Ii. LACHAWICZ

kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, tSbslimą Ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — neiaigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį?
Prašalinkit nervingumą —» apstsaugokit neurastenijoj ji silpnina
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikit* Ir pasimatykite su mumis tuojau.

\

Ketvirtadienis. Kovo 26, 192

D R n D G K S
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REAL ESTATE

TURIM VIRS
1000 NAMU

J
M O R O I ČIA I
;Stan. Kiršis, P. Kulbis, Juoz. f
Kulbis, A. Glebauskas, L.
Pirmi ir Antri.
• • • » • • • > » •
NETIKĖTI BARGENAI.
Jasevičius, J. Sasauskas, J. Mes specializojame antrais
mortgačiais. Teisingas, grei 3-jų pagyvenimų murini3
AUKOS NUKENTĖJU
X Šiandien Northsidėje sv. Petraitis, A. Malakauskas, P. tas ir užtikrintas patarnavi
Šliogeris, A. Saulis, S. Vitar*
namas, elektra
maudynes.
SIEMS.
Mykolo pa r. svet. įvyksta su
I 11
ne/i0 s
10
•i ^$10;000
i%'A^su vienos
^ - ^Kaina $7,500 įmokėti $1,500 DEL P A R D A V I M O i
tas, J. Motejaitis, J. Valaus- 2S&
$500
iki
die
tiktuvių vakarienė p. A. Ba
I 135
nos
pranešimu.
kas,
I).
Rupšis,
J.
Bitinas,
K.
A
R
B
A
M
A
I
N
Y
M
O
biznio.
Nuo tornado
nukentėju cevičiui pagerbti, p. BaceviPRICE REALTY
PO VISAS DALIS
siems šelpti fondan Chica£OJįfi us t i k k ę g r j ž o s i 5 Lietuvos, Kulbis, J. Mažonis, A. KiatuSEOURITY 0 0 .
6 pagyvenime medinis nainccTrt
jau surinkta virš pusės milio kur išbnvo arti mctn. T u d r a k i s , J. šviadas, F. Miltialis,
77 W. Washington St.
Perkam, parduodam ir
R
mas
atrodo
kaip
naujas
ranM
1
C
3
1
U
.
Room 1026
mainom namus, farmaa taip
parsivežė daug žinių ifi T ė v y - ' Kontyain, J. Povilauskas,
no doleriu.
dasi
prie
S
*
Jurgio
bosny-,
totus,
Biznius
o;i ir visokius biznius.
Norint Namus
Illinois legislatura irgi pas nes. Tikimasi, kad i rengia- A. Krokis, A. Stašaitis, 'S.
&os Raina $8,500 jmoketi $1,- nyti,
^ greito
^ į a r diru oteisingo
tf t t dfll
t ' į „ m aui
i.
Darbą atliekam greitai,
Itykas,
A.
Valauskas,
J.
Vakas
priims
loVus
už
pirma
į
000
kitus
kaip
randa.
Savimn"
J
\*
'*
.
S
U
K
i
S
BARGENAI.
kyrė pusę miliono dol. G ube r roaJQ vakarienę skaitlingai
tMnan
pigiai ir gerai.
siganecUnimo,
pirkite
per
I
mokėjimą
arba-mainys
ant
bi
saitis,' A. Kaminskas, A. RaKreipkitės:
natorius Small bilių jau pasi- "atsilankys ne tik nortlisidie105 akrų puikias žemės geri b u - ' ] e k o k l O b i z n i o
Rozenski-Lemont
8C
Co.
ziukinas, J. Zaura, J. Paukšpadar a K i i i n a t i k
ISfilt.vSC^
*"| Platesnių žinių kreipkitės
rašė.
ėiii, bet ir svečių iš kitų koTeisingas patarimas platinę, 3352 So. Halsted Str.
nis, F. Norbutas, „J. Mikelio- 80 akrų žetnl-s, peri budinkak gy pas
Iš kitur tai pat aukos gan- lonijų.
kiekvieną biznį. Daugiausiai Tel. Boulevard 9641
nis, H. Kučinskas, A. Vaicie- vuliams padargą $3,500.
40 akrų žemės, g-eri budinkai, gy C. P . Suromskis 8C C o . reikalinga teisingo patarimo
šiai plaukia.
X p. Bacevičius buvo. atsivulių
padargą $2,500.
,
kauskas, K. Šidlauskas, Al.
Real Estate.
Visos aukos pavedamos Rau Jankes antradienį kovo 24 d. "^
« " i » r " Z Z T T V ^in
8o akrų žemes, greri budinkai la- R E A L
E
S
T
A
T
E
Užganėdinome kiekvieną, ku
„ • £ . ,
i '. « . .
, /
..
Matutis, F. Mmeikis, J. Li ~ bai eeroj vietoj $2,300.
dona jam lvrvziui, kurs veda i Cliicagos Tfederacijos Aps-L . . v r, ^ . .
3352
S.
Halsted
St.
Chicago,
IH
4
T
ris pirko, pardavė ar mainė
40 akrų su visais jtaisais $1,200.
n •
« , L
I„^K«O I! —
. • i\< * .ikievicc, F. Gricius, A. \ įa
šie
visi
barg-enai
parduodami
ant
TEL.
BOIIiEVARD
9641.
per mus, tikriname kad ir tagelbėjimo ir šelpimo (laibus. įkncio susirinkimą. Atstovai'
,
,r ,
T ~
leng-vių išmokėjimų. Platesnių žinių
.v .
.
f, .
.. stas, J.
Gasparka, TI. MaL
mista busi užganėdintas.
PIRKTI, PARDUOTI KR MAI
kreipkitės pas
BRIGHTON PARKE.
truksmingai sveikino senaiJ i ,
,
NYTI VISADOS KREIPKITftS
T ,T
x Tr .»
ŠIČIA
YRA
KELETAS
P. P . ANDREKUS
Nepaprasta proga, savininkas par
* . .
.„_
. ' įkauskas, J. Kopuscius, J. Vis
P A S MUS.
T A S JUMS B U S
Pentwater, >li«-h.
POLICMONAS PAŠAUTAS imisii veikėja
ir reiske daug niauskas, L. Petrauskas, Jon.
MŪSŲ BARGENŲ:
duoda dėlei svarbios priežasties nau
ANT NAUDOS.
ja mūrinį namą, vienų metų senu
[džiaugsmo del jo sugrįžimo, p. Kulbis, S. Cibulskis, D. PiGeroj apielinkėj, 7 kamb.
mo, 2 flaiai po 4 kambarius, nauTrysl plėšikui vėlai vakare Bacevičius papasokojo įdoniin
jiausios mados visi įtaisymai, auk.štas rezidencija, puikiai įtaisyta;
BRIGHTON PARK.
sorius, A. Vnranius, J. Jauksbeismentas ir pastogė ant pusantro lotas 50x125. Įmokėti reikia
užpuolė vaistinę \Vindermere ( žinių iš Lietuvos.
loto pastatytas labai patogioj vietoj
tia, J. Lubnikis, S. ĄJeknavitik $1,000, likusius lengvais
H
randasi:
kotelio bute. Kuomet jį* ren
X Vakar "Žinių Žinelėse''
išmokėjčimais.
Kaina
$6,500.
ee, po 50e.: T. Chapinskis.
Politikos Klubas veikia.
4541 South Troy Street
gėsi prie plėšimo, tuo monien įsibrovė klaida. Buvo parašy
2 flatų mūrinis, naujas na
Klebono, parapijos komiteSavininkas ant pirmo aukščio.
mas, netoli vienuolyno, mo
tu ties durimis išoro pasisu ta savininkė
Kovo 19 d. š. m. ivvko klu"(Vrnauskas
toir rengėjų vardu
Turi but parduotas tuojaus
derniškai ištaisytas, 6 ir 6 808 H. 351h SI., GMci|0
ko poliemonas AVise.
bo sus-mas pas F. Stasiui į
grove" nesenai-ištekėjusi. Tu
M. K. rast.
PLAYER P I A N O kamb., karštų vandeniu apšil
Tel. Toulevard 0611 ir 0774
4405 So. Fairfielcl Ave. Pa
Plėšikai * at s i suko t uomet ri būti "Justice G rovė".
PADAROM PIRKIMO IR PAR
su solu, kabinetu ir 96 rolu vertas domas, du boileriai, skyrium
DAVIMO RAŠTUS.
sirodė, kart klubas labai greit $750 turi but parduotas iki Kovo del kožno flato. Kaina $16prieš poficmonę. Pradėjo šan
X Vakar Dievo Apvei".dos
TOWN OF LAKE.
.'asekmingai siunčiam pinigus ir
28 d.
750. Parsiduoda ant lengvu
auga. Per šijj savaitę prisi
dyti per duris, kad tuo būdu par. bažnyčioje prasidėjo tri9
Parduodam Laivakortes. *
pasidaryti sau kelią.
j jų dienu rekolekcijos. Reko- Keli metai atgal kun. Pr. rašė 35 nauju nariu. Vienas l e n g v a i mokesčiai atsakančiu! pirkė
2 flatų naujas namas 6 ir 6
R
kamb., vėliausios mados. Beis
Savo tikslą atsiekė. Polic- 'lekcijų vedėjas yra kun. IC. Buėys šv. Kryžiaus parapijos tik Juozapas Varnagis prisi- jui.
išpleisteriuotas. Labai N A U D O K I T Ė S
monij pašovė i.- patys sprnko Bk-kauskas, na.ijas Indiana L v e t a l n ė j t u r t j o v f a # e i J p a s rašė prie Jjlubo 15 naujų na 812 WEST 63rd STREET mentas
geroj ir sparčiai augančioj vie
PROGA
Harbor klebonas.
| k a i h ] ž i n a u > k m ] ( l i i l ž i u l n a rių. Už tai gavo nuo P. Vir Klauskite Miss Jezarski's Piano toj. Kaina $10,500. Cash terei
laukan ir paluko.
Dabar yra geriausias lai
kia $1000.
X Fe<l. Apskritys savo pa- ^
kolonijos lietuvių tas pas bicko cigaru, kaipo dovana.
PARDUODU AUTOMO
kas
pirkti namą arba lota.
Naujas mūrinis namas, 4
kutiniame susirinkimo iš- k a i t a s lank(-> i r nea bejoju, ka.V Taiposgi F. Stasiulis aukoja
NUŽUDĖ ŽMONA IR
BILIUS
flatų, su Sun Parloriais, 3 po Turime didelį pasirinkime
rinko
knmUHn
lcnn
i)r
T
r
L
•
k.
$5.00
dol
auksu
tam,
katra.^
t
geriausiu; bargeniij, visoj
PABĖGO.
4 kambarius ir 1 penkių,- iš
Norintieji
pirkti
gerą
ir
gra
Cliicagoj.
Siunčiame )nluino KoniiMj.i
kiin. i'i.
ig*-tai-gerai
atmena. Šiemet mu- iki
;. . 1. d. .Liepos,
_.
. v
vs. m. prirašys
taisytas su Bookcases ir fire
česairio
išleistuvėms
ren-ti.
S Ų kolonijoj ir vel rengiama
zų automobilių meldžiu pate- places. garu apšildomas 2 ka nigus Lietuvon ir į kitas
Charles Lungaro užpraeita Komisiję sudaro šie asmens: 'įvairiomis temomis eilė rimtu Ulaugiaus naujij narių. Nepašalis ir parduodam laiva
lefonuti
man.
Mano
patirimas
rų
guradžius.
Lotas
48x125.
kortes ant visų lini.jn. Egnaktį susibarė su savo žmona pp. Miekeliunas, Kazanau^kn^, ir naudingii Liaudies Univer- mirškite, nariai, ateiti kovo
Rendų
neša
$326.00
į
mėnesį.
toje
srytyje
suteiks
Tamstom
zaminojame abstraktus, da
26 d. pas F. Stasiui į 4405 S.
Jtose, 38 m., 6 vaiku motina. (Bagdonas. įJalnaitė ir knn.• siteto paskaiti Ta °*i
Geriausioj
apielinkej
ant
So.
doviernaštįs. ir visoFairfield Ave. f vai. v a k a r e ' t i n k a m a Patarimą bei patar Sidės. Gatvekaris nuo namo rome
kes
legales
popieras*. ApVaikams miegant jis ja peiliu l)r. K. Rėklaitis.
jrengiamasios komisijoj narys,
n
$*
tik vienas blokas. Kaina $25. draudžiam namus, rakan !
suraižė ir pabėgo iš namu. j x Dr. L (Vsaiėio išleistu-'laikau sau pareiga pranešti, išgirsti, kas naujo jus\i pariu
000. Savininkas prisiims į mai dus ir automobilius nuo vi
MYKOLAS M. DŪDAS.
labui
arba
savo
kolonijos
ge
Vyriausias 15 m. vaikas vems rengti komsiija jau pra-,ka<T pirma paskaita, kuria
sokių nelaimų. Visais rei
nus bizniavę namą.
3137 West 38 Place
rovei
reikėtų
daryti.
Taipogi
išgirdo motinos klifcsmą. Pa-'dėjo savo darbą. Išleistuves skaitys gerb. I)r. K. Pakštas
7 flatai; Pastaba: Kadangi kalais kreipkitės pas
Tel. Lafayette 1360
. ,r
... .,, butų gera, ka4 ir musir ko
4 C r ,.
savininkas priverstas gyventi
šaukė policmoną. Moteriškė rengiamos balandžio 12 d. 7 tema t"Kultūra
ir Katalikai
\ L .. ° . ..
Floridoj, jam neparanku šį na
J
inteligentai ateitų ir
l>aimt:i ligoninėn mirė. Poliei vai. vakare 4T Atiantie"' vics- | v vks kovo 26 d., 7*30 vai, lonijos
rna turėti; jis įsakė mums nu
3311 So. Halsted Street
padėtų
toUm,S
ja iežko žmogžudžio.
įbutyje (3143 So. Clark). Jau Kakare, Sv. Kryžiaus p a r a p i - i 1 * ^ *»*»* ^ ^
žeminti kaina nuo $40,000 iki
Telefonas Yards 6062
varyti.
$35,000 del greito pardavimo.
spausdinami pakvietimai ir J jos svetainėj.
Chicago, BĮ.
Mūrinis
kampinis
namas.
18,
Į
ANT
PARDAVIMO
BuėerReporteris.
tikietai.
Tikietų
kaina
$2.50.
IŠBANDĖ SAVO "IšRANotary Public. J
nė ir Grocernė s'u namu. Bizni 1-7, 2-5, 2-4 ir vienas 2 kamb. j e — - •
Gerb.
l)r.
K.
Pakštas
mu
X Briglitonpaivieėiai smarDIM^/'
(išdirbta geroje vietoje. Priei- Lotas 49x125. Puikiausias na
šu
visuomenei
vra
gerai
žinokiai rengiasi prie 29 kovo vaInania kaina. (Jai kas nori pir mas apielinkej. Randasi neto
PRANEŠIMAS.
mas ir jo vardas geriausis pa
kti bizni be namo. Vra gera U Garfield Blvd. ir 3 blokav
Areštuota du Oak Park karo. Visos draugijos susijunproga. Kreipkitės pas savi- nuo Halsted. Rendos $5,400 į
raginimas visiems, kad skait- j
•
1 3
liigh sehool mokiniai. A- igusios dirba. Vakaro pelnas
«.
metus.
lingai atsilankytų į paskaitų, j Humboldt Parko Lietuvių "į ^ -, e / w , ^
r> Uiijt,
. 11325 So. 50th Ct. Cicero, 111.
būdu vra turtingu tėvų, vie- eis šv. Kazimiero vienuohno
r^. 7
10 flatų, visi pagyvenimai
REAL E S T A T E
mėnesinis
:
Politiško
Kliubo
Paskaitos
prasidės
7:30
vai.
po 4 kamb., karnomis mūrinis
nas 18, kitas 15 met>i amž. naudai. Geriausio pasisekimo.
susirinkimas įvyks Pėtnycioj, j
LOANS
INSURANCE
namas, moderniškas. Prie pat
Policijai išpažino, kad Jie I x Pereitų sekmadienį du vak. įžanga 15 centų.
27 dienų kovo 7:30 vai. vaka
parko. Pečiais apšildomas.
General Contractor &
kovo 18 dienų bombavo viena bernioku įbėgo i saldainių j Vardan rengiamosios komi- re, 3310 Evergreen Ave. Cbi
Rendos per metus $4,836.00.
• Builder
butų. Sako, norėję išbandyti krautuvę (4544 AVood str.) ir 'sijos visus nuoširdžiai kvie- cago 111. Meldžiu visų narių
Savininkas prisiims į mainus
Su tos rųšies reikalais
mažesnį namą pridedant mažą
savo ''naujo išradimo" spė- bėrė į akis pardavėjui mii-i(vjll#
'dalyvauti.
dalį pinigais. Kaina $42,500. kreiptes pas mane.
Pa
Franciškus Miliauskis
'
ką.
Itais. Kovo gi 24 d. tie palys
i
Nepiraleiskite
Progos.
A. Walskis, rast.
tarnavimas mandagiausis.
A. J. Žvirblis. Į
Nežinia kas su jais bus pa- berniokai rytų 9 vai. atplėšė
13 flatų, mūrinis namas ge
5710 S. Kedzie Avenue
roj apielinkej. 3 po 5 ir 9 po
daryta.
(tos paėios krautuvės sandelio I
Chicago, m
4 ir 4 kamb. beismente; jraru
duris, bet buvo pastebėti. Tau
Resldenotjos Tel.
Oftoo T«J.
apšildomas,
rendų
neša
$732.50
Prosi*»ct
A1U1
Prospect 8778
DAUG DEGTINĖS PRA pabėgo. Įtariama, kad tai bu
į mėnesį. Kaina $52.000.00 ar
vo lietuvių vaikučiai. Labai
GAIŠO.
ba savininkas priims į mainus
negražu. Reikėtų vaikėzus su.nažesnį.
2 flatų mūrinis namas, Bri- [VAIRUS KONTRAKTORIAI
.
Vidujinių mokesčhj federa- valdyti.
gbton Parke, 6 ir 6 kamb. su Tel. Blvd. M41
liai agentai pradėjo vesti tarmaudyklėmis, elektra, augštas
dymus, kokiu būdu ir kaip iš..
WEST SIDE.
beismentas. Su įmokėj imu $2,Jf
.
i
Markno Ir budavojimo namu
000.
Savininkas
patsai
pada
valdiško sandelio mieste DeGENERALIS
rys
paskola,
taipogi
priims
į
catnr, UI., turėjo pragaišti
Aušros Vartų parapijos vymainus bučerne ar grosernę.
100,000 dol. vertės degtinės ir [rų-jr vaikinų vakarienės atporsLskirė su šuo pasaulin po
Kaina sutaikysite su savinin
Malonėkite pranešt mums perkelt jūsų
Atsilankykite pas mane dooeu
.sunkios- ligos Sv. Antano ligo
ku.
kit,ų svaigiųjų gerymų, kurie Įskaita jau galutinai užtvirtin-j
gera "patarimą.
leietonų.
ninėje kovo 22 d. 1925 m. 3:30
3 flatai už $18,000. Puikus
8853 So. Halsted Htreet
praeitais metais nuo žmonių *a- Gryno pelno buvo $244.78
vai. ryte 37 melų amžiaus ne
ChJcagx>, m .
Iš priežasties Gegužio Persikėlimo laiko
mūrinis namas, 2 po 7 kamb.
konfiskuoti ir buvo sandely Visiems, kurie prisidėjo prie
vedė*. Kilo iš Kauno Red. Tau
Home
ir vienas 6, geroj apielinkej
mes turime perkelt tiek daug telefonų
ragės
apskr.
Šilalės
parap.
iš
8858
Lowe
A veooe
ant South Sidės, garu apšil
sukrauti.
rengimo vakarienės ir kurie
reikalaujame
Balsiu. Amerikoje išgyveno 23
domas. Rendų neša $225.00 į
'atsilankė į vakarienę ir pametus. Paliko dideliame nuliumėnesį. Įmokėti reikia tik
mūsų darbų tariame šir3
0
Dienų
Pranešimo
dime Motiną Juzefą, brolį Juo
PER KLAIDA UŽSINUO- 'remė
$8.000.
1
zapą, 2 seseris Kazimierą ir
dingų
ačiū.
ant
visų
persikėlimų
nuo
Balandžio
15
DIJO.
Ofisas atdaras nuo' 9 iki 9
Oną ir 2 .švogertu Stanislovą ir
I Vakarienės surengimu aud. iki Gegužio 15 d.
Antaną. Kūnas pašarvotas 3038
kasdiena. Ned. nuo 9 iki 3 p. p.
So. Union Ave.
Malavojime, dekaruo.iame,
Mkss Ruth Meiton, 29 m., k°jo po $5.00: Kleb. kun. F.
Pašaukite
kalsimuojame ir popieruoLaidotuvės |vyks
ketverge
403 E. 45 st., kovo 16 d. per Kudirka, Ant. • Varanius ir
jame namus.
Padarome
kovo 20 d. iš namu 8 vai. bus
Pran.
Siminas;
darbą greitai ir pigiai.
klaidų prarijo keletu šmote
atlydėtas } Sv. Jurgio Bažny
•
,,
Užlaikome maliavų, popiePo
$3.00:
L.
Labanauskas
ir
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
lių "bichloride of mereur\^
Commarcial Department
ru ir stiklu ir t. t.
maldos nž velionio siela. P o pa*
Dabar mirė Illinois Central {Karolis Marozas;
Nauja Telelono Direktorija
3149 SO HALSTED ST.
maldą bus nulydėtas į šv. Ka
Pres. Ramancionis
zimiero kapines.
Nuoširdžiai
ligoninėj.
Po $2.00: J. Saunorius, J.
Spausdinama Gegužio 15 d.
Ohica«o,
UI TeL Yard« 7282
kviečiame visus gimines, drau
.
Urmonas, S. Paulikonis, P.
Kadangi iš anksto pranešite, jusu vardas
gus ir pažįstamus dalyvauti
Į
šiose* laidotuvėse.
ir naujas adresas bus naujoj Birželio mė
Namuose, 8220 Vincennes Kiršis ir M. Kadzevskis ir J.
TeL Lafayette 4938
i
i
Nuliūdę: Motina, Brolis
nesio Teleįmtų Direktorijoj.
!
PLUMBING
Seseris ir SvOgerei.
ave., msta nužudyta Mrs. Ca- Kuodis;
Laidotuvėms patarnauja graKaipo ltetuvys, Uetoviam*
Illinois Bell Telephone Company
rrie Krippner, 65 m. amž. į Po $1.00: P. Mielris, P.
borius
Stanislovas
Mažeika
6312 So. Western Ave.
Policija areštavo du Įtaria- Mankus, A. Aitutis, J. SaunoTel. Yards 11*8.
Tel. Prospect 2102
mu.
rius, A. Linkus, A. Bartkus,
-2#..
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