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• • D r a u g a s " tebūnie kiekvie

ą
Veltui statysime bažnyčias,

darysime misijas, steigsime
mokyklas, jei neimsime j sa
vo rankas spaudos ir jos ne
platinsime.

nam lietuviui Katalikui Ame
nkoje jo gyvenimo drangas!
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ENTERED A8 SECOXD-CLASS UATER HtBflH ( I . ĮSU. AT CHICAGO, IMJNOItt I N1>ER THE ACT OP MARCB t, I87t

A. a. Tėvas Jeroni
mas Pečkaitis

Teismo Diena Komu
nistams Bulgarijoje

26,000 ŽUVUSIŲ.

Nemuno Vagos
Reguliavimas

Vokietija Turi Vargo Su
Hindenburgu

VVASHINGTON, bal. 19.—
Komercijos
departamentas
praneša, kad 1924 metais S. I
t
—
KAUNAS, bal. 19. - Proje- j Valstybėse nuo trafikos žu-j BERLYNAS, bal. 18.
— <\>o išvien dirba Hindenburgo
KAUNAS. — Balandžio •»
ktuojama ištobulinti Kauno vo 26,000 asmenų. Siame skai Fieldmaršalo Hindenburgo ka naudai.
d. čia mirė Kretingos viouuo
uosta-, sustiprint antkrantes ir oiuje yra virš 10,000 vaikų. ' ndidatum • į Vokietijos prezi-> Visur skleidžiami į gyvenlyno gvardi jonas Tėvas Jero
sutvarkyti pylimą. Antkran- : Nuostolių turėta 700 milionų dentus vokiečiams repub'ako-' to.lifs atsiliepimai. Jie šankia
nimas IVėkaitis. Kaunan vete manoma pratęsti visa Ne-. dol. nuostolių.
nanis daro daug nesmagumų, irti rinkinių dienoje balsuoti
• lionis atvyko kovo 26 d. sirg
muno pakrante ir Neries žio- j
- lTžsicnių spauda nepalankiai už t'ieldmaršalą
damas. Nuvarė ji i kapus
ėių ir Neries pakrante iki Slaatsineša į Hindenburgo kandi,
Išlipintuose visur atsiliepi
^ plaučių ir smegenų uždegi
;bados
tilto,
kad
supiltoji
antdatura.
Nors
reikia
labai
abe
muose antgalvv
stambiomis
i
mas.
ikrantė saugotų nuo potvinio
•joti. kad von Hindenburgo iš- r a j d < , m j s p a ž v m i m a :
Velionis Tėvas Jeronimas
Nemuno ir Neries santakoj erinkimas prisidėtų prie grązi- ; it^u D į e v u ^ f i e l d l l l a r 5 a l q
(Jonas) Peėkaitis gimė rugSU
PINIGAIS
ŠOKA
UPĖN
santį plota gojui.
nimo monarchijos Vokietijai. v ( m H l n d ( M l b m . g . a i r l l ž v o k i e .
i
>ėjo 30, 1885 m. Rudžių kai
Susirūpinta nustatyti ir Ne
'Simon Sorokin, 40 metu, tečiaus pasaulis didžiumoje ne « . tėvyne!*'
me. Šakių apskrities, turtin
muno, srove. Nuo Smalininkų
pasitiki tuo militaristu.
iŠ
Rienzi
viešbuėio,
nuo
( Stagi) ūkininkų šeimynoje. Mo
:
žemvn Nemunu srovė nustatyI
Paėiain
Berlyne
kilę
daug
Vokiečiai yra dideli patriost
XVii) k :o
u H n
, M
kėsi Naumiesty, paskui Marita,
lieka
tų
darbą
atlikti
l
i
k
}
*
*
*
'
'
'
*
pesimizmo, kuomet fieldmar- tai. Kuomet jicmis einasi aSOF1A, bal. 19. - Visoje Bu! ras Paskalev; buvusis karo mi
ampolės gimnazijoj ir baigė
visa
vaga
iki
Smalininku.
Da&**t*M.
Korok.no
kišen.uoIgarijoje karo padėtis.
; nisteris gen. Davidov ; poiieiValas sutiko kandidooti i pre-jUk tėvynės reikalus, jie tėvyS(
rasta 30 00
Seinų seminariją.
° ° ****** * * zidentus. Daugelis yra nuo- * « pasirengę vis^ą pašvęsti,
Visoje šalyje kariuomenė ir jos prefektas Kisovj Sofijos romi priruošiamieji hidromet- *
k
i
a
i
s
Nuo 1908 metų iki 1914 m.
- ****** ™r» « * * l> n 0
policija atlieka " r e i d u s " , are- departamento prefektas Kado- riniai ir bidrotechnikiniai darmonės, kad jis bus išrinktas, | 'Kuomet Hindenburgas ša
ėjo vikaro pareigas Turaslabai.
Yra
davinių
nustatyti
va.f«^į,
delko
jis
norėjo
nusištuoja komunistus. Tukstan- leeev.
lies yra daug ]>opularis ga- kosi, kad jis sutinka prezidenzu
je, Filipave ir Liubave. 1914
gos
kryptį
ir
plotį
ir
tuo
būdu
dyti.
ėiai jų suimta.
Autoritetai pareiškia, kad
lima sakyt, vokiečių idolas. 'tauti tik tiksįu atgaivinti yom. įstojo į •"Mažesniųjų Bro
nemaža
pakrantės
pievų
nuj
Sorokin
yra
Unfversal
LaVisos Bulgarijos sienos už-' trumpu periodu komunistai Ba
Naeionalistai su kraštuti- kiečių tėvynę, vokiečiai jį rem
lių" vienuolynų. 1918 m. rusausinti.
j
P
Oo,
sekretorius
^iždinindarytos. Įleidžiami ir išleid- Igarijoje nužudę 41 policininniausiais monai (lustais šian- mia.
pinosi išvažiuoti i užsieni pa- ..
Klaipėdoj pas Lindenau bai kas.
\
..
* .
.
žiamj tik vienr svetimšaliai, i ka Ir 120 miestu majorų, svo* giamas dirbti vandens kranas.
snnokvti ir 1919 m. išvažiavo. ,- . ,
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KUN. USAf. NUBAUSTAS į S T U D E N T Ė KALĖJIME
rR
VEL
MEKSIK0NAS
j Katedros griuvėsiai valomi.; ntiku ir mokyklų vedėjų.
KALĖJIMU.
I
į vokieėių Silezija. Ten ištm- I e š | c o m a dauginus aukų. 2 a J . .
' .. i
*
[ « * § • * * p r a š i o j kranas bus,
VRBANA, 111., baF. 19. - Y v.
įstojo
Lietuvos
l'iotinėj
mierto
daly
du
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,
vo vienus
metus Universitetan
1922 metais K a -_. f e u ^ m
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i^alvti
akmenis
iš
m
s
greita važiavimą, automobiliu
bulgarų kariuomene
ištiki.
^
diurno
Uc
N
Premieras
Zankov
pranešė,'
ir visas laikas darbavos vi- 'kuoti. jie taip dau* siul.asky- kad
,,,_
|xsenu.no
dugno jakeliui
pakeliui iį BirBir^liemonai
norėjo sustabdyt, 2 •__ ^ . . ^ holk,v-kų
t(.ismas
teismo nubausta 10 dol. pabau
ma valdžiai. Karo įstatymai ^ ^
^
^ K n k m o dugnai įtariamus ]>raeinanėius nieksi
suomonoi
!ti ir sumalti.
• nubaudė da North\vestern univ. studen
V a l s t
j e
t u r s veikti
kai
...
^
'
^
P j v p a t i n g a i akmenuotas.
konus. Vienas m e l i o n a s 1921 m. jis buvo paskirtas į Miesto ligoninės- iIIr vanita
.-amvo-1 i
i
įkinti vivi
''*
S metams sunkaus kalėjimo tė A. Werner. Neturėjo piniilgai nebus išn
K„.t,n S os vienuolyno v i r . c i u u J ^ , , ^ ; pį,ni .,ūei,t„.iu. ^ " " ' ^ A d i
' ~ I ''
'"^
"f^*
'T^
^ T ' t ' K « B i « - f ! i a i •«"•*> »»ut ' » ^ , turėjo eiti kalėjiman. Pa
!i*"**
n
t r u i T A r n f t D A I i r i l A € ¥ F ^ » i «užeidė policmona F l t r - Y T«"""' i 7
"i Z i"" *™ ?!
ku ir Lietuvai
Mažesniųjų gelis jų nepergyvens žaizdų r munistų lizdai.
Užsienių reikalų departame- tHICAUUo r U L l t l J A ••**"! trerald.
^^Srt
keistas uz du lenkus komu- kiau ,)i pahuosuota.
Brolių , koinisariju. Pirmiau Daugelis bus be rankų arl>a
LBIA ŽMONĖMS
rūstus, kuriuos vienas lenkas
ntas painformuotas, kad teroKitas pohenionas vieną Dėsi,as jo noras buvo •— tai vie kojų, bus jie paliegėliai,
PATARIMU
INIGŲ KURSAS
risnoti Bulgarijų sųkalbis pasrailti meksikona surado. Pas poiieininkas nušovė.
nuolyno rezideneijos sutvar Žuvusieji.
d a r y t a s užsieniuose tų komu
Tuomet kun. [Tsma i.; Mini
:
Chicagos policijos viršinin- fkui pranešta, kad surastas ii sko gražintas Petrogradan ir
V aka ryhščios Dienos
kymas. Atitaisvta užleisti inu
Baisi tragedija įvyko, kuo-i nistų, kurie turėjo bėgti iš Bu
!
įai, įtaisyta kambarėliai, so- imet katedroje buvo arti 2,000 |lgarijos sugriovus Stambulis- kas (V>llins pradėjo skelbti .tas, kurs pašovė policmona.
imbaustas.
Lietuvos 100 li(ų
$10.00
savaitinius gyventojams patą
dnas, bitynas. Kadangi ten jasmem;, tame skaičiuje visottĮkia valdžią.
Anglijos 1 sV. sterl.
4.78
MANILA,
bai.
19.
Arki
NETIKRI PINIGAI.
buvo mc^yklos, tai pasinau- \ x M h o s v i r s u n ( , s
Franci jos 100 franku 5.29
Svarbiausi sękalbininkų ko rimus. Pirmos savaitės patą
vyskupas
O'Donerty
išvyko
i
r
dodamas tuo, priiminėjo nauj ^ p a į k i n t a v i s u s viršininkusimunistų'lizdai šiandie ramia- l l ^ N
įspėjimai šie:
Itr.bios 100 lirų
4.12
Pederaliai
autoritetu
pasBomon.
;
7
jus kandidatus, norinčius to nužudyti. {Teeiaus teroristams į si Prahoje ir Viennoje. Jie
žmonės žuvo ir 201 sužel
IMgijos 100 frankų
Ti.OT
d
o
bulintis vienuolinėj dvasioj. tas žygis nevyko. Daug jų žu į išlaikomi Rusijos bolševisti- ^
l i^laimingii atsitikimų ^ l b t s kad įvairiose Illino-s , y ] E N N A < b a l ] 9 __ p ^
Šveicarijos 100 fr.
19-32
!
(
Atrodė viskas gyva, linksma. vo, bet nemažai dar išliko, kad nės valdžios.
•
mieste vien^ savaitę, pasibai-.
J
• 1 il
* <iĄ bulgarai pakelė mirtinų ko
CokosTovakijos 100 kr. 2,97
Išeik sodnan, skraido bitės, spirtis komunistų žygiams. BeJ Bulgarų valdžia mato nema- t**t bal. 12.
. i ^ ) po 20 dokrių banlaio- va visiejus komunistams.
Vo>.Jetijos 100 mrk.
23.81
triusiasi žmonės, kambariuo 6 generolų ir daugelio kariniu j žai baimės komunistuose. Betl 90 nuošimčių tų atsitikimų' <1U - A u o t g r a l i ų
agentų,
se mokosi klierikai.
kų žuvo dar keletas parlamen- turi pasitikėjimo kariuomenės buvo g a t o a išvengti.
|banknocių netikrumų galima
LJULUli

Uždarytos Bulgarijos Sienos; Komunis
tai Gaudomi

CHICAGOJE

Už Katedros Sugriovimą
Maskva Kaltinama
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J o norai buvo aukšti. Auk- to atstovų, inėmus Bašėvų, va! ir policijos ištikimybėje ir stiReiškia 90 nuošimėiij n e p i l - j ^ '
P
Štųjų mokyklų Kretingoje nė i ldžios partijos parlamente ly-' prume. Jei komunistai imasi dyta miesto ordinansų, nepri
i
ATIMTA 3,800 DOL.
ra. reikia i (Kaimų važiuoti.. derį.
tokių baisių desperatinių dar- sitaikinta prie policijos pat^
varksTUjų.
J o rupesniu, Tėvui provinci- i Žuvo Sofijos miesto majo- bų, nereikia nei jų gailėtis,
General Market House Co.,
| ^
Kad
tų
nelaimingi]
atsitildjolui leidžiant, įsteigti namai I ,
L
rnų išvengti ateity, reikalinga 3714 Cotage G rovė ave., du ' s
su koplyčia ir Kaune, kad ga j
J7RANCUZAI PROTESLANKO ISPANUOS
.
., . ,.
. "v. , r
' . [agentus užpuolė
j
lplėšikai ir at = 1 rv
lėtų gyventi moksleiviai, stu- j
TUOJA
prisitaikinti
prie
siu
kelių
tai
;
**
sfo g*
t
KARALIŲ.
,H
emA .],800 dolenų.
g; g
dentai, turį šin ordenan pa
v
šaukimų, ir galėtų eiti dvasiPrisitaikink prie įstatymų.
PARYŽIUS,
bal. 19. —
į
BERLYNA8, bal. 19. —
Yra projektas Grant parke
škon seminarijon arl>a u n i v e r į T i e s n e z į n o l l l o j 0 kareivio ant
Savo ir kitų apsaugai turi į
i \auta žinių, kad buvęs Vokie
padaryti aviacijai laukų —
sitetan.
kapiu franeuzų karo veterabut klausoma poliemono. Pot i jos' sosto įpėdinis nuvyko
aeroplanams stotį.
Likęs 'Mažesniųjų Brolttj' į n a i vakar sukėlė demonstralicmonas
yra
jūsų
globėjas
ir
Madridan aplankyti
Ispani
viršininku, tuo patini liko Vijų. Tai buvo protestas, kad
jos karalių. Pasišalino nuo tarnas.
Areštuota 13 įtariamų sųryLietuvos Tretininkų dirėkto- iministerių kabinetai/ priimNevažiuok
pergreit.
politikos.
«y su atėmimu 10,000 dol. nuo
rium. Būdamas karšto budo. [tas karo laikų " i š d a v i k a s "
Nepralenk gatvekarįų neata American Express Co. .pasiim
mylėdamas lietuvišką katali-*Caillaux.
tinkamu gatvės šonu.
tojo.
KOMUNISTAI
APVALDĖ
kiškų visuomene, jis priklau
Sustok visuomet, kuomet
DISTR1KTĄ.
sė visoms katalikiškoms orga
*
PAVEDAMA "GRAND
sustoja gatvekaris, kuomet iš
Town of Lake vienoj gatvai
nizacijoms ir joms dirbo. Da
leidžia ir priima pasažierius. tėj
JURY."
rastas
negyvas
Jolm
BELGRADAS, bal. 19. —
žnai išvažiuodavo laikvti misi
Buk atsargus visuose akers- 0 >Brien, 65 m. ' ^ M o o n s b i n ^
Tš
Bulgarijos
atvykęs
cia
vie
jas arba vesti rekolekcijas.
CHOWN POINT, Ind., H.
gatvinose.
auka.
nas
asmuo
pasakoja,
kad
koPaskutines misijas- vetio- .19. — Prisipažinusi 3 savo §
Visuomet pasirodyk saugos,
nis turėjo Kamajuose. .Važiuo 'vaikų nunuodijime Mrs. Cnn-jmunistai apvaldę Carbrodo nes kiti gali but nesaugus.
Italų distriKte, Chicagbj, juo
di
strikt^.
Teciaus
tas
jų
su
damas į Rokiškį peršalo ir jningbam atiduodama " g r a n d
drankių nužudytas Josepli Tokilimas
neturės
pavyki
mo.
sirgdamas gryžo Kaunan.
j u r y . " Tuo tarpu 4-ojo jos
ATIDĖTA EKZEKUCUA. manello. Tuščios policijos pa
A. a. Tėvas Jeronimas pa-[vaiko lavono organuose rasta j
stangos rasti piktadarius.
NORI AUSTRIJOS.
Gubernatorius Small bal. 161
laidotas bal. 6 Kauno kapinė- arseniko.
1
l;
atidėjo tolesniai Bussėll Sco- ; ^ n ą dięn^ iŠ New Orleans
se.
WASHINGTON, bal. 19. BERLYNAS, bal. 19. -+ĮU'ui, apkaltintam plėšiknį ^al Chicagon aeroplanais atvežta
PAftYŽIUS, bal. 19. - Pra- Pranešta, kad karo laiku pai- Vokiečiu republikonų koalici* JvaiudUui, ekzekuciją, kuTanet; v įrš 3 milionai dol. iJini^ais.
nasta, kad buvusis premieras j m ti kareiviauti vyrai i r pas- jos kandidatas į prezidentus'vyriausias valstijos teisinas
flerriot rengias keliauti Ame- kui del jų f'mmų trakumų pe Dr. Marx savo kampanijoje tuo kteuęimu nepakėlė jokios
Mieste Miehigau City kon
i
liuosuoti, negali gauti bonusų. stovi už Austrijos aneksiją. akcijos.
rikon.
fiskuota daug tikrojo alaus.
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LIETUVĄ

PINIGUS
PER

DRAUGĄ
Nes, "DRAUGAS" pigiau
siai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" siun
čia per didžiausią LIETU
VOS VALSTYBĖS BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia Pi
nigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais ir
Telegrama.

"Draugas" Pub. Co..
2 3 3 4 S. Oakley Ave
t^mtmm i*

Telefonas:

>,> m.m < •

Roosevelt

7791

H

S

Pidaaa*»*&, BaJa&A 20, 192Ž
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JUOZAS BRAZAITIS
vieną terminą išbuvo Ungari
jos parlamente atstove Šian
f&OO die ji šaukiama algai. Unga
TAIKOS BEIEŠKANT.
U i lionthi
18.00 rijos sostinėn
Budapestan.
E Gerbiamieji Lietuviai. *•
AT NBW8 - STAHD8 2c. A OOPY
Naujai
išsirikiavęs
Europos
(ir
viso
pasaulio)
militarizS
Jei norit įsigyti gražus ir naujausios mados "furDRAUGAS PUBTJSHTNO 00., Inc. Ten ji statoma kandidate į mas neduoda ramiau ilsėties nei patiems militarizmo šalinin
= nikius" tai kreipkitės pas mus, nes mes patys juos išS934 So. Oakley A?*, CMcajjo, DL miesto tarybos narius. J i su
= dirbam ir todeliai galime parduoti pigiau neg kiti.
TeL Roosevelt 7791
tiko kandiduoti ir apie tai pa kams. Pasaulio galingieji, savo priešus parbloškė, nepasitiki
E
Atsilankykite ir persrtikrinkit.
informavo savo rėmėjus ir ar ta galybė visuomet pasiliks jų rankose. Galingiausioji šių
5
GLOBĖ F U R K I T U B B CO.
=
dienų valstybė — Francija ~ taip ir sapnuoja šiurkštų sap
AMERIKA IR KOMUNIZ prietelius.
2 6637 So. Halsted Street
Cnicago, HL =
nų,
kad
Vokietijos
pulkai
vėl
jau
žingsniuoja
į
linksmų,
nerū
MAS.
Ta vienuolė yra Sesuo MarPhone Wentworth 6890
į
pestingų, gražų Paryžių. Anglai, neįstengdami panaikinti
lai^miHiimwi^HiHHmminnniiimmiiinmwimmiinniiiiiiiiiiltiiiiiiiiiiiiiiri
gareta Slachta, priklausanti
nllllIllIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIRIIIIIIIIIIlIflIinilUIIIIIIIIIIIIHIIIIIII^
S. Valstybių miestuose pi Sociales Tarnybos Seserų or- chroniškosios bedarbės, jaučia, kačl jų galybės ūgis atsimuša
liečių didžiūnu) sudaro dau denui. Šio ordeno kuopos y- į neperlipimų, tankais neperlaužiamų šienų. Ir galingieji, ir
giausia darbininkai, kurie 1o ra ir Amerikoje, šiandie ji silpnieji galvoja kaip išlaikius savo kailį sveikų. Niekas juk
|
VIENO VEIKSMO JUOKAS
|
kiu ar kitokiu būdu praturtė jas lanko. Be to, pačiame šiandien netiki, kad sustiprėjusi Vokietija nebandys kadaKą tik atspauždinta šita knygele, nedidele knygų- §
Žymus Cliicagos pianistas, |
jo ir įsigijo nekilnojamos sa Washingtone ji ateinantį ge nors atkeršyti savo nugalėtojams. Savo ribomis nepatenkintų
\
vasties. Amerikoniškas darbi gužės mėnesį dalyvaus poroj valstybių Europoj juk yra ir daugiau. Tad pagelbininkų Vo perniai baigęs muzikos kon S te gana juokinga.
kietija galės dar gauti. Šitokios perspektyvos labai gųsdina servatorijų,
vargonininkauja | .
ninkas nuo kitų šalių darbi tarptautinių suvažiavimų.
Lošime dalyvauja 4 Moteris.
'visus
vokiečių
kaimynus,
ypač
francuzus,
lenkus,
belgus
ir
šv. Mykolo parapijoj ir sėk
ninkų skiriasi tuo, kad jis
Turi ji didelę Dievo dovana
KAINA
20c.
čekus.
Taikos
ir
saugumo
beieškodami
alijantai
rašo
viso
mingai
duoda
piano
lekcijas.
pilnai pasitiki* bankais, su - tai iškalbingumą. Kuomet
Galiame gauti
I
Dalyvaus Dr. Pakšto išleis
pranta bankų tikslus ir užda ji ima sakyti prakalbų, žmo kius protokolus, garantijų paktus ir kitais budais bando užang*fžuoti Vokietijų, kad ši nesigriebtų ginkluoto keršto. Del tuvių koncerte balandžio 28 d.
vinius. Amerikoniškas darbi nės negali atsiklausyti.
vakarinės Vokietijos pasienio dar galima but šiaip taip su Lietuvių Auditorijoj, 3131-35
ninkas yra taupus. Padeda jis
| 2334 So. Oakley Ave.
Chicago, 111. 1
Politikos dirvoje ji priguli
sitarti. Vokietija mato, kad vakaruose jai sunku bus kų nors So. Halsted St.
jaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiil
į bankas pinigus ir juo? laiko Krikščionių Soeialei partijai.
pelnyti, tad šitame krašte lengviau gauti iš vokiečių kokius
ateičiai. Tokiam darbininkui Iš tos partijos ji buvo išrink
nors pažadus, priimtinus francuzams, belgams ir anglams. Bet FORDAS IR SKRAIDYMAS. kresnis piniguočius.
kimus, galės iškelti komercinį!
kalbėti apie komunizmą, tai ta parlamentam Ta pati par
ir. čia painiojasi lenkai. Lenkija, prisigrobusi ir vokiškų že
Bet su skraidymu ir su ae- oro laivyną, kokno Suv. Vai*
lybiai gautum t »ki rezultatą, tija jų stato kandidate mieste
Automobilių
gamintojo
mimių, norėtų, kad Vokietija garantuotų lenkiškų sienų neliečia
roplanais
yra steigia
visai kitas
da-1 neprisižers
stybems trūksta,
iš to au
jis
Kuomet jo reikalautum atsi- tarybom
į savo bet
aruodus
lykas.
Fordas
aeropla
lionieriaus
Fordo
gerbėjai
mybę, taip kaip garantuoja Belgijos ir Francijos sienų sau
7.u?'ti savasčių, kurias neleng
Sesers Margaretos politinę gumą. Lenkų norams pritaria ir francuzai, bet anglai prie- myli tvirtinti, kad Fordas iš nams gaminti įstaigas. Te- kso, kai kad atliko su auto
vai įgijęs.
platforma krikščioniška: rū v * *
mokinęs Ameriką automobi čiaus šion pramonėn nededa mobilių gamyba. Gal kuomet
liais važinėti. Dabar jie tvir didelio kapitalo, nors pinigų ! nors išmoks Amerika skraidy
Šiandie
Suv. Valstybėse pintis pavargėlių ^darbininkų sinasi.
BLOGI LENKŲ REKORDAI.
moterimis
ir
tina, kad tas "genialis" biz kai pelų turi. Vadinasi, labai' ti oru automobilių važinėjimo
veikia 11,814 taip vadinamų šeimynomis,
Anglai mano, kad Vislos koridorius sudaro nenormalę nierius išmokinsiąs Ameriką, atsargiai jis elgiasi.
pavydalu, bet čia jau senai ne
statymo, skolinimo ir' taupy vaikais. Be to, duoti reikalin
padėtį, perkirsdamas vokiškas žemes, izoliuodamas Rytų Pru ir skraidyti. Sako, už penke
Tarp automobiliaus ir ae bus nei Fordų, nei mųs visų.
mo bendrovių. Jos visos skai gos protekcijos moterims dar
sus. Be to, Anglijoj yra įsigalėjusi teisinga nuomonė, kad rių metų Fordo gaminamais roplano yra didelis skirtumas. Gyvens naujos
gęntkartės,
to virš 8 milionus nariu. Kas bininkėms ir dvasinės ir sometai skaičius bendrovių ir eialės protekcijos visoms šei Lenkija savo dabartinės platybės pasiekė apgaulingu smur aeroplanais žmonės čia skrai Automobiliu šiandie gali va dirbs naujas protas, bus nau
tu grobdama svetimas žemes. Anglams taipgi ne paslaptis, dysiu taip, kaip šiandie au žiuoti ir jį pilnai valdyti bile ji išradimai ir veiks nauja
narių eina didyn. Tas reiš mynoms. Tai viskas.
Oz.
vaikas. Aeroplanu gi vaikas technika.
kia, kad darbininkų niinios Būdama parlamente Sesuo kad arti pusės Lenkijos gyventojų yra ne lenkai ir prieš jų tomobiliais važinėjama.
Atrodo, kad su tais Fordo neskrjs ir tos oro mašinos ne
taupia ir siekia geresnio gy Margareta parlamento narius norų lenkų pavergti, kad Lenkija nemoka taikiai sugyventi
išmokino melstis. Pirm pra- su savo kaimynais. Taip anglų rimtas žurnalas "The Eco- aukštinimais pertoli nužengia valdys. Aeroplaną, valdyti yra
venimo įsigįjant savastis.
,,
ma. Tiesa, Fordui pavyko pa reikalingas techniškas išsila
Reikia spėti, kad prie regu- dėsiant sesijas nebuvo maldų. nomist tarp ko kito išsireiškia:
"Daugumoje atsitikimų šitie neprietelingi Lenkijos san imti savo rankosna automo- vinimas, reikalingas pilnas :
larių bankų ir sakytų bendro J i maldas įvedė. Antgalo ne
vių šioj šaly yra susitelkę mažų dalį atstovų patraukė tykiai su savo kaimynais yra pačios Lenkijos padaras, ir jos bilių gamyba ir prisipilti sau vairininko subrendimas, reimažiausia 20 milionų žmonių. bažnyčių lankyti. Pabaigoje anstyvesni rekordai šituo atveju nėra patenkinantys. Pustu aruodus aukso. Tai jo laimė, kalingi parinktini žmonės,
Dėlto sakyti, kad Fordas
Tie milionai,
suprantama, apie porų dešimčių atstovu zinio metų laikotarpy ji įėjo ginkluotan konfliktan su vokie kad jis pramatė tą automočiais,
rusais,
ukrainiečiais,
lietuviais
ir
čekais,
faktinai
su
bilių pramonę, kųii ; iurljo išmokins Ameriką skraidyti Turkiškos, sulfurines
griežtai yra priešingi viso prie Komunijos ėjo in corpovisais savo betarpiais kaimynais, išskiriant rumunus ir iat- taip aukštai 'pakilti. Jr jei yra nonsensas. Jis savo aerokioms šaly politinėms pervers- *e.
vanos ir elektrinis
Jos pasidarbavimu praves i vius (kurie nėra etnografiniai lenkų kaimynai. K. P.). Gal Fordas to butų neatlikę?, tą planais galės daugiaus kaip
įuėins.
1
ta keletas darbininkams nau ne nuostabu, kad ji turėjo susikirsti su savo buvusiais valdy butų atlikęs bile vienas apsu- šiandie praplėsti oru susisiegydymas
Tad kalbėti apie komuniz
dingų įstatymų. Pagerintos tojais vokiečiais ir rusais, bet nėra pateisinimo jos užsilaiky
DaUar naujai išradome minera
mo iškilimo galimybę Ameri
čių,
kad
Vilnius
Lietuvos
sostinė,
bet
ne
Lenkijos
miestas.
t
f
»
lines,
sierinos vanas, kurios yra
moterims darbininkėms darbo mui su pavergtomis tautybėmis, kurios kaip ir ji naudojosi
geros
nuo
visokių ligų: reumatiz
koje yra tuščias daiktas.
dar net aukštai stovinčių žmonių, kurie vis dar lenkams pri mo, cirkuliacijos,
kraujo ir t. t.
| proga kovoti už laisvę".
sąlygos.
Masažinis braukymas, elektriniu
Komunizmas negali gauti
Kiek žemiau tas pats "Tlie Eeonomist" dar priduria: mena žiaurias jų vagystes Vilniuje, Ukrainoj, Silezijoj. Neno ir švedišku būdu. Su mūsų pilnu
Sesuo Margareta yra nepa
jokio palankumo ten, kur dar
instrumentų mes galime su
prasta vienuolė dar ir tuo " H kitos pusės, lenkų vardas yra. sujungtas su generolo Že- rėdami garantuoti Lenkijos sienų, anglai mano, kad Lenkijos setu
teikti
25 skirtingus treatmentus.
bininkai turi gerus uždar
Namas naujai ištaisyta ir pa
atžvilgiu, kad ji yra pirmuti ligovvskio beteisiu Vilniaus užgrobimu, su lenkų komitadžų sienos tikrai nepastovus dalykas. O tai priduoda mums dau
didinta. Yra vietos del 150 ypa
bius, kur jie susipratę ir kur
nė parlamento atstovė vienuo (politiškų banditų) įsiveržimu Aukštojon Silezijon prieš pra- giau vilčių nepasiduoti ir kantriai rengties Vilniaus atvada tų. Iš toliau atvažiavę gali būti
jų nespaudžia jokia nelaisvė.
savaitę laiko arba taip ilgai kiek
vimo valandai, nors ji butų net už kelių dešimtų metų.
lė,
A S* \t vedimą ten plebiscito".
reikalinga.
Jei kada-nors visa Europa užsigeis rimtos taikos, tai ji
Moterų skyrius atdaras UtarninTad, kaip matome, anglai lenkučius jau gerokai pažįsta.
kais
nuo 8 iki 13 vai. nakties.
NEPAPRASTA VIENUOLĖ.
turės atsižvelgti ir į nuskriaustųjų reikalus. Tai valandai
1
Nieko
svaraus
nebeturėdami
užstatyti,
lenkai
gauna
Londone
REIKALINGAS
labai kietų riešutį perkąsti, kas šlechetniems dantims ne taip mes privalom visomis pajėgomis rengties: stiprinti savo diplo Atdara dienomis ir naktimis
VARGONINKAS
Perniai iš Ungarijos Ame
1657 West 45th St,
jau lengva bus padaryti. Nežiūrint* gražių patvirkusių moterų, matinę akciją, ir mokslo, kultūros priemonėmis ugdyti visos
Sv.
Kazimiero
parapijos*
rikon atvyko ir dar šiandie bažnyčioje. A t s i š a u k i t e pas
nežiūrint vyno, pinigų, lapės gudrybių ir kitų lenkiškos dip- ] Tautos galybę, susipratimą, vienybę, valstybingumą. O VilKampas So. Paulina St.
čia vieši nepaprasta vienuolė.
lomatijos priemonių, pasauly vis dar pilna visokių žemėlapių, I nius nuo mus nepabėgs, kad tik mes išmintingai į jį artin- |
J. S. MARTI
Phone Bodlevard 4552
J i dėlto yra nepaprasta, kad 1390 KUN.
GarV Ind almanachų, metraščių, kalendorių, visokių dokumentų, rodan- tumes.
K. F.
W. 15 St.

LENKIJA IR EUROPOS TAIKA.
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A. F. CZESNA
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Paraše Seirijų Juozas.

"C t N G U — L I N G U".
(iš girtuoklių gyvenimo)
(jTąsa)
JEVA: Iš tikrųjų. Jeigu tie, kurie
geria, gerai suprastų reikšmę tų žodžių,
tai visuomet privalėtų būti atsargus. Kiel:
kartų cingtertų, tiek kartų turėtų atsi
minti: "ne eingsekime, nes paskui linguo
sime

>>

JONAS: Bet kur tau! Tas obalsis
jiems taip patinka, kad viens po kito
nuolatai šaukia: "Na, Jonai, "cingu, lin
gu". Išgeria, ir vėl: "Na, Baltrau, "cingu lingu". Jei daug iš karto geria, tai
visi šaukia: "Vyrai! "cingu lingu"! Muškime po vieną." Ir taip nei nepamato,
kaip viens po kito bemušdami, be cinguodami, pradeda linguoti!
JEVA: "Taip pradeda linguoti ir jau
ne stikleliais į stiklelius, bet galvomis į
sienas ar į žemę pradeda daužyti. Ir
kur gi čia meilė ir kur draugiškumas!
JONAS: Na gi, jei jie nesigailėjo eik
voti pinigo man, tai nejaugi aš gailesiuos
jiems? Jie velija sveikatos man, tai man
pridera už meilę atsilyginti meilę ir nesi
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gailėti jiems. Juk net priešus Dievas lie
pia mylėti.
*
JEVA: Tai tu, Joneli, manai, kad tu
su jais begerdams gerą darbą atlieki, ir
todėl tave už tai Dievas nebausiąs?
JONAS: Na, ar ne?
JEVA: Joneli! Tu klysti, Geri darbai
visuomet geras pasekmes duoda. O gi iš
jūsų cingu-lingavimo, kokios būva pasek
mės? Ar nesirgai net tris dienas? Ar ne
sumažinai sau tuomi sveikatos? Argi ne
leidai uždyką sunkiai uždirbtų pinigų?
Argi tu nežinai, kad girtuoklystė tai vie
nas iš septynių didžiųjų nusidėjimų? Na,
ir tu sakai, kad Dievas tave negalėtų už
tai amžinai bausti?!
JONAS: Suprantu, Jevute, supran
tu. Ir dabar jau tau prižadu, kad nuo
šios dienos tos smarvės nei į burną neim
siu!
JEVA: Duok, Viešpatie, tau Dvasią
Šventą. Ateinančią subatą eik, Joneli, iš
pažinties. Apsivalykie iš to sunkaus nu
sidėjimo ir jau pačiam Dievui prižadekie, kad jei ne per visą gyvenimą, tai
bent per metus negersi ir karčamų ne
lankysi.
JONAS: Kodėl tu, Jevute, man pa
tari negerti tik per metus?
JEVA: Žinok, Joneli,-kad ką Die
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vui prižadi, tai turi dalaikyti, prižadas
išpildyti. O prižadėjus, jei neištesėsi, tai
dar blogiau bus. Aš todėl manau, kad dar
geriau bus, jeigu tu vien porai mėnesių
to išsižadėsi. O praėjus tam laikui, eisi
vėl pirle išpažinties ir vėl tokam pat lai
kui prižadėsi Dievui nei gerti, nei karčiamų lankyti.
JONAS: Tai tau! Jeigu aš išlaikysiu
porą mėnesių, tai išlaikysiu ir metus ir
net visą savo amžių!
JEVA: Dieve duok, Joneli! Tai dar
butų geriau. (Bučiuoja jį į kaktą ir
glaudžia jo galvą prie širdies).
JONAS: Na, atsiminkie, kad jau nuo
šios valandos nebegersiu!
JEVA: Gerai, Joneli, gerai. Tik nepamirškie ką pasakei. Gulk, mielasis. Ta
jau perdaug pavargai. Aš išeisiu, o tu ra
miai pagulėk. Geriausia užmik, tai ir
galvelė nustos skaudėjus. Aš išvažiuosiu
kelioms dienoms aplankyti ligonę seserį..
Tave gi čia jei reiktų, aplankys Antanas
su Pranu. Buk geras. Negerk.
JONAS: (Gula).
JEVA: (Išeidama, bučiuoja dar syki
Joną į kaktą).
SCENA IU.
JONAS: (Biskį pagulėjęs, vėl sėda
ir kalba). Tai angelą man Dievas davė,
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nė moterį! Kita butų manė išpludus, barius keikius. Ji stengiasi mane gerumu
pataisyti.
Už širdį - širdžia, už gerumą vien
gerumu būtinai turiu jai atlyginti. Tu
riu tos smarvės ir namie šeputėje, bet
negersiu. (Keliasi iš lovos, eina prie šeputės, išima butelį degtinės, stato ant
stalo ir eina gult Tbvon ir sako).
O tu prakeiktoji, tu mane pašiepei,
tai ir aš tave ne tik pašiepiu, bet ir ant
tavęs spiaunu (spiauna). (Paskui atsigu
lęs, valandėlę tyli. Ir vėl keliasi ir eina
į šeputę. Išėmęs stikliuką, stato prie bu
telio ir vėl gula lovon). Stovėkite ir žiū
rėkite viens į skitą. Jau jųs mane neprigausite. (Valandėlę ramiai guli. Paskui
pasikėlęs ir atsirėmęs ant alkūnės sako).
Jųs mane pajuokėte, tai ir aš jus pajuo
kiu. Ir kas tik čion ateis, visiems liepsiu
jus pirštais badyti. Niekinu tave baltakę
kartu su sunuku tavo - stikleliu... (Spiauna ir vėl gula. Po valandėlei atsirėmęs
ant alkūnės sako...) Na ir ko judu į
mane čion bežiūrėdami šypsotės? Ar ma
not, kad mane tokiu būdu prigundysite?...
Taigi ne!.... (Po valandėlei vėl sako...) Ar
mandte, kad aš jūsų bijau?... Taigi aš
jus nepaisau nei bijau, (keliasi atkemša
butelį ir pila j stiklelį). O t ir parodžiau,

kad jūsų nesibijau!... (Vėl gula... po va
landėlei atsirėmęs, sako..) Tegu jus šunes,
ne žmonės geria. (Gula... Valandėlę pa
gulėjęs, atsiremia alkūne ant pagalvės ir
švilpia šunį šaukdams. Šuva nepasirodo
ir Jonas šaukia) kudliau!.. kudliau, eik
šen!... tu gerkle! (Šuva nesirodo) o ką net
šuva jus niekina!... Gerai jums tarp!...
(Rodo pirštu į butelį ir stiklelį...) Gerai
jums taip U Jus mane niekinote, tai užtad
net šuva jus paniekino... (Gula ir atsi
suka nuo stalelio. Po valandėlei vėl aisigįžta ir atsirėmęs, sako): ad jus visi ir
visuomet taįp niekifttų, tai jus dumtumėt
ne tik iš namų ir karčiamų, bet ir iš pa
saulio stačiai į pragarą!... Lai jus Iiueiperis su savo kipšais naudoja!... (Vėl atsi
suka... Po valandėlei atsigrįžta ir žiūrė
damas į buteliuką, sako): O ką; ar ge
rai čion jums taip riogsoti?... (Už scenos
girdėti balsas):
KIPHAS:

Cingu-lingu!

••

y

Cingu-lingu!

ar bijai?
JONAS: (klauso...) Girdėti balsas...
Kaž kas čia šaukia?... Kas?
Klf&AS: (Už scenos juokiasi) ka,
ka, ka> ka!
(Bus daugiau)
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laikai yr& lieknai blogi. Žmo buvo taip prisigrūdusi bažny- f gus pamaldoms, žmonėms ei ponavo jos sesutė ]>ie iiUko- ,
nes beveik visi turi gerų dar- čia, kad buvo sunku su pro nant "iš bažnyčios užtraukė siute.
7. iri&no solo skambino mū
4-DRAUGAŠ
cesija praeiti. Išganytojau s gražų maršų.
Per šias Velykas West Pull- sų gabus varg. V. VambrausCICERO. ILL.
mažas išlavintas choras. Prie bų. Apie 70 nuošimčių žmonių grabas ir bažnyčia buvo iš
gerų vargonų jisai kur kas dirba aplinkiniuose mieste puošta gyvomis gėlėmis, kas maniečiai pasirodė gražiai ir Kas; SUUKU veikalų, ispuue, ir
ADVOKATAS
viso
vaKaro
programos
daini
MIESTO OFISAS
Balandžio 24 d. penktadienį gražiau pasirodytų. Mūsų mo liuose. Q apie 30 nuošimčių darė gražų įspūdį į susirinku su aukomis, sumesta aukų
127 N. Dearborn Street •
anglių sią minių žmonių. Gerb. se- $1,037.45. Užtai garbė \vest- ninkams akomponavo, įssia8 vai. įvyks svarbus susirin terų Širdies Jėzaus dr-ja jau dar dirba minkštųjų
Kambariai 514 Ir 516
n a n t šeštų numerį.
kimas, į būrį kviečiami mūsų paaukojo $100.00 ir Brostvi- kasyklose. Per pereitus kelius sutės Kazimierietės gražiai"! puilmaniečiams!
Telefonai Randolph 5584 Ir 558»
Vai.:
Kasdiena, išskiriant Su- •
8. Kalbėjo aavokatas čes- batos
(Hard ir tvarkiai prirengė dideli I H a n teko kalbėtis su vienu
parapijos visų draugijų at ninkai $50.00 naujams vargo metus, kada kelias
ir Šventės, nuo 9 iki pietį)
k
iškalba
stovai po 3 nuo kiekvienos dr- [ nams. Gera pradžia. Jeigu biz Road) ėjo i mūsų miestų, skaitlių mergaičių ir berniukų]iš seniausių. westpulimanieči;i nuiis, savo gražia
ROSELANDO OFISAS:
10717
So. Indianą Avenoe
i.,
- 1 . 1 , i- žmonių gyvenimas daug pa- prie procesijos. Joms priklau- Jis sako: ''Mes pirmas tokias uaug Ko gero pasaKė ir velijo
jos.
OJ
&
Telefonas Pu 11 man U 7 7
nienai prisidėtų, tai butų Ja- brango ir
. dabar ateiviams
. .
*yra so užtai didele garbė,
iškilmingas ir pasekmingas gero. kleb. J. rašKauskui įai- Vai: Kasdiena nuo 2 iki t :
Iš.
bai lengva atlikti šį didelį
Subatomis visa diena, šventomis
sunku gauti namų pasirandaPirmas iškilmingas šv. Mi- šv. Velykas šventėme, kaip mmgos kelionės.
iki pietų.
darbų.
y. ivaioejo p. L u k o š i u j kal
voti. Pagal laiko ir darbo ki- šias laikė gerb. "kun. marijonų AYest Pullmano parapija gyEPEC1LISTAS ant egzaminavojlmo
ir padarymo kon
Vyčių 28 kuopa irgi veikia. tuose miesteliuose mūsų mies- kongregacijos M. Urbanaviyr
bėjo trumpai ir genu, velyda traktų,abstraktu
dokumentų
ir visokių
vuoja
Balandžio 25, 1925 rengia va- telis yra geram stovyje. Už tai į čius. Laike procesijos ir iškilpopierių.
Veda
visokius
sudus.
mas klebonui viso gero ir
Išleistuvių įspūdžiai.
Praėjus jau keletai mėnesių karienę su pasilinksminimais. daug kredito reikia atiduoti j mingų Mišių, šv. Kazimiero
Kaip buvo rašyta dien. greito sugrįžimo atgal į YVest
Z
nuo Naujų Metų neteko ma- Puse pelno slyiriama nau- mūsų mieste draugystei Biz- j choras gražiai, giedojo. Turiu " D r a u g e " , tų. pačių dienų va- ruiimanų.
tyti laikraščiuose apie mūsų J i e m s vargonams
nupirkti. nierių "Associatkm of Com- pasakyti, kad chore esama kare įvyko gerb. klebono J.
1U. ivaibėjo kun. Svirskas iš
Lietuvis Advokatas
kolonijos Lietuvių veikimų. IŠiuomi manom, kad mūsų vi- merce".
,
gerų giesmininkų-kių, taip, Paškausko išleistuvių vaka Llncago Jtieigats nupasakojo
Assistant State's Attorney
Tuo tarpu čia pas mus daug!si lietuviai iki vieno dalyvaus
Miesčiokas.
aaug
KO
nauuaigo
su
geriau
M
W. Washingtoa St., R. 1310
kad Lenardinias mišias labai rienė. Lygiai 8:00 v. prisirin
Tolephone Dearborn 894f
kas veikiama ir yra nemažas į šioje vakarienėje, nes čia yra
gražiai pagiedojo. Solo basso ko pilna West Pullmano par siais velijimais mūsų geru.
Vakarais: 2151 West 22 St.
\ judėjimas mūsų lietuvių'kata-'geriausia proga paremti mūsų
mišiose ir per "ofertorium > > kų svetainė svečių, kad pasa Klebonui.
Telephone Roosevelt 9010
likų tarpe.
parapijos reikalus. Jeigu vigiedojo žinomas solistas p. K. ldus su Dievu savo gerb. kle-! tL loliaus kalbėjo gerb. • Namų Telefonas Repubtfe M M
v>- . •
. . . I si vienybėje veiksime tai ir
Požerskis. p. K. Požerskiui bonui ir palinkėjus jam lai-Į kun. M. Urba iavicius, savo
J
Pirmiausia turime priminti, į
°
prakilnioje kalboje pasakė,
Westpullmaniečiai yra labai'mingos kelionės.
WEST PULLMAN.
kad mūsų Bažnyčioj yra gra-1 « * * * • l a b a i didelius dardėkingi užtai, kad prisidėjo' Stalų galybės ir. visi pa kad pilays ligi;akinai klebono
žiai veik viskas atnaujinta po b u s s v e i k t i . I r galėsim ture.
ADVOKATAS
Čia noriu aprašyti, kas įvy prie pagražinimo Velykų iš puošti gyvomis gėlėmis. Va- pareigas ir i š n e n dirbs su 127 IT. Dearborn St., Room 1117
gaisro ir galima sakyti, dabar Į1* v ^ a gražiai ir mūsų bažyra daug gražiau ir po šiai nycioje.
Telef. State 7521
ko West Pullmano kolonijoje kilimų. Gerb. kleb. kun. J. karo vedėjas, šv. Petro ir parapijonais br.žnyčios ir tė-,
Vakarais ir nedėlios rytų;
madai perdirbta.
Mūsų kolonijoj atsirado ke Velykų dienoje bal. 12 d. š. m. Paškauskas pasakė gražų Ve- Pauliaus parapijos komiteto vynes labui. Po kun. M. Ur
3335 So. Halsted St.
lykų šventei pritaikinta pa- • narys, p. P. ^likolaitis, pa bonavičiaus kai bos, parapi jo
Iškilmes bažnyčioje.
Velykų dienų mūsų gerb. Į1* t o k į * • * » * » (iš šiaudinių
Telci'onas Yards 0141
Velykų rytų nuėjau j baž moksle ir sveikino visus- savo kvietė svečius -užimti sėdy- nai įteikė jam ^ražų bukietą
klebonas A. Kupšys atlaikė. katalikų ir šiokių tokių laisBylos v i a ^ s e /teismuose — Ab
iškilmingas Mišias šeštų v a - | v a m a n i ų ) , kurie pas biblistė- nyčių truputį prieš penkias. parapijonus su šv. Velyko-'nes. Pasirodė didelis buris|gyvų rožių,
straktai. — Ingaliojimai — Pas
ieško nau
mis, dėkodamas visiems, kurie jaunų ir švariai apsirengusia j 12. Dar kalbėjo atstovas is kola pinigų 1 ir 2 morglčiama
landa rytmetį su palaimini-J ! » *
J ° Kuoso tikėjir s
I mo. Bet šiaip žmones šio mie- įima įsigrūsti Taigi palipau i P * ^ J ° kuom nors prie pa- gaspadinių, kurios apkrovė I L. Vyčių C. A. p. St. šimulis, t
mu
ra
Vieno dar trūksta ųiusų' sto į juos nekreipia domės. chorą nors ir ten maža vietos £ žinimo tų taip gražių iškil- stalus gardžiais užkandžiais kuris savo trumpoje laiboje
vardu L. V. C. A. velijo gerb.
bebuvo. Lvgiai penktą valan- nūx*' B u v o i r b e n a s > k u r i s ^ r i ^ i r , kiaušiniais.
bažnyčioje tai geresnių var Visi tik iš jų juokiasi.
A D V O K A T A S
laike
kun.
J.
PaškauskiL
laimingos
dą
prasidėjo
prisikėlimo
M.
Į
*
P^cesijos
ir
pasibai|
Gerb.
kleb.
J.
Paškauskas
Mūsų
miestelyje
dabarties
gonų. Mūsų parapijoj yra ne11 S. La Salle st. Room 2001
kihnės, kurias laikė gerb. i
Į P * P r ^ visus prie maldos. At kelionės. Turiu pas. kyti, kad Tek Randolph 1094 Vai. nuo t - 5
L
įkalbėjus
maldą, prasidėjo gerb. kun. J. Paški ūsas yra
VAKARAIS:
kini. J. Paškauskas. Žmonių
3301 S. Halsted st. Tel. Blvd. 4775
kiaušinių mušimas bei užkan L. V. C. A. dvasios \ a d a s .
8—8 v.v . apart Panedėlio Ir
Pctnyčlos.
dziai.
13. Ant galo kalbėjo £erb. J.
7\
N a m ų T e l e f o n a s Tarcls 1S9S
Reikia pagirti už ty, taip iŠ- Paškauskas.
Savo g>*ažicjo
Ofiso Tel. Boulevard 5913
kilmingos vakarienės surengi kalboje daug ko pamokiiianGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR A. J. BERTASH
Specialistas kraujo, rnlos. chroniš
kų Ir slaptų ligų
mą: Moterų Sąjungos vietine cio pasakė. Pasižadėjo, jei
S4S4 So. Halsted St.
4442 So. Western Ave.
Gydo su pagelba naujausių
Otlso valandos nuo 1 iki S po
A D V O K A T A S
Telef. Lafayctte 4146
kuopa, šv. Petro ii' Pauliaus Dievas leis, už f rijų ar. ketu-j
ptetų ir 6 iki 8 vakare
metodų X-Hay Spinduliai
•^-^—^—•••——i—mmįĖmimjmm
Ofisas 1800 so. Ashland Ave. ant
parapijos komiteto narius ir TIŲ mėnesių sugrįžti atgal pas j
\ir.š«iis Ashland State Banko
Ofisas DldmiestyJ:
DR. VAITUSH, O . U .
visus parapijomis.
westpullnianieeius ir \ ei i»o
Telefonas Canal 0384
Lietuvis Aklų Specialistas,
29 South La Salle Street
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Programa.
senovei darbuotis su savo mvPalengvina akių j tempimą, kas
Ncdėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po plet
Kambarfs 530
yra
priežastimi skaudėjimo gai
Gydytojas, CSiirnrras. Obt
• P H Y S I C I A N & SURGEOM
Užkandus
kiek,
prasidėjo
Į
limais
parapijonais.
Dėkojo
TclcConas Central 6300
vos, avaųruiio, aptemimo, nervuoBiuras
4204
Archer
Ave,
tetrikas ir Specijalistas
X —
Spinduliai
tuuio, skaudančius ir uždegusius
Kampas Sacramento Ave.
programa. Programas vedėju visiems už surengimų jam to Vakarais 3223 S. Halsted St.
karsčius akių, kreivių akių. kata
O f f i c e : 2 2 0 1 \V. 2 2 n d S t .
llektroterapas.
V.
nuo
12 iki 1:30 ir nuo 6 iki
ro,
nemiego,
ir
taip
toliaus,
be
Cor. 8 . L e a v i t t St. T e l . Canal 6 2 2 2
IŠIMA TONSILUS —
buvo parapijos komiteto na kios gražios išleistuvių puo
7:30
Tel. Lafayette 3878-7716
Telefonas Yards 4081
vaistų arba skausmo. Ne perviršiR e s i d e n c e : 6 1 1 4 W . 4 2 n d SU
1)—Be mnriaim*,
na
nei
aklų
medikalis
mokslas.
Tel. Lafayctte 4988
t ) — B * peilio Ir be •kausra*.
rys p. P. Mikolaitis.
tos. I r atsisveikinęs su v k a i : ,
Visuose
atsitikimuose
daromas
S)—B* krmujo.
a
H o u r s : 1-4 & 7-8 P . M.
O — B e loki* poTOjan* ivelkRt«l.
egzaminas elektra parodantis ma
Kadangi negalėjau visų dai užbaigė ' savo kalbų. P o jo &r ^
Sun.
10-12 Noon
»)—Pocijentul nereikia »irsrtl. gmžiausias klaidas,
taip pat kaip
II tuoj vainrU. Ir n*u eiti i
=j
visokias ligas arba nenormali pa
darbo.
nų vardų sužinoti, taigi jų čia kalbos aplodismentams nebu
dėjimų, silpnybę muskullnių af o r y d e 'Galtotonee* (akmenis tnlfyje)
^
ir akmenis itepnmo pastele he okių. Akiniai padaryti, kurie pri
vo galo.
ir neskelbsiu.
T e l e f o n a s B o u l e v a r d 1»S#
peraellos, su t a m tikromis moks
taikomi
sunkiausiuose
atsitiklmuo
liškomis priemonėmis bei vaistala.
se. Nauji stiklai Įdedami į rėmus,
ADVOKATAfi
1. Kvartetą gražiai sudaina
Apkurtusiems sn^ratina cirdėUnta.
14. L. Vyčių 35 kuopos pirm
jei reikalaujama. Stiklai Jdti nuo
iijėm visokias liras pasekminrai. Ir Jai
yra reikalą* daro operacijas.
numerio iš recepto duoto visiems
77 W. WashingtM St. Repu 911
vo p-nai J . Sorokas, J . Kilas, p. S. Krasauskas, vardu L.
Frofesijonaii patarnavimą teikia « ? •
I
Š
R
U
S
I
J
O
S
ligoniams,
Ir
rekordas
laikytas
vi
4608 SO. ASHLAND A VE N L *
aflaat
Tel. Central flMt
sų atsitikimų Netikros akys pri
J. Mečius ir 8. Piktužis.
Vyčių 35 kuopos įteikė go'rb.
Ghicago, DJ.
Gerai lietuviams žinomas per 15
taikytos.
Spectalę
atyda
atkreip
Cicero Ofisas Ketverto rak.
1411 So. 50 Ave. Cicero, OL
Vai.:
t ryto Iki 19 plet: 1 po
metų kaipo
patyręs gydytojas,
iama palengvinimui visų nervų
Ofisas atldnrrtasr fcaMi-n a u s t rak
2.
Solo
sudainavo
mūsų
ga
klebonui gražių dovanėlę, bu- |i»i7
w. nth st. Tel. cicero 8*.
j p«et Iki S po plet, 8:39 vak. Iki
po piet Iki » vai. vakare.
chirurgas ir akušeris.
ligų, kurios paeina nuo erzinimo
;
NedėlfomJs ar
u
^Ant
BRIDGEPORTO
SeredoJ nu.
•;S0
vak.
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
bi solistė, p-le J . Jucevičiūte; tertt: trevaling set".
„ Gydo staigias ir chroniškas ligas
V
ryta*.
paeinančių nuo nepataisytų akių
1-8 vai. t. Subatoj nuo 1—7 w »
vyru. moterų ir vaikų pagal nau
Įtempimo, kuomet geras prirlnkllabai
gražiai
dainavo.
15.
Vardu
visų
parapijom;
jausius metodus X-Ray ir kitokius
13236 S. Halsted St. Te*. Boiit «7SK j
mas ir nešiojimas akinių paleng
XeL Boalevard 05S7
elektros prietaisus.
vins
padėjimą.
Taipgi
arti
Ir
toli
3. Duetų sudainavo niusų įteikė p . P . Mikplaitis $80.00
Ofiso Tel. Botilevard M93
Ofisas ir 1-abaratorija: 1023 VY.
matantiems pagelbėta. Specialė aRezld. Tel. I>rexcl 9191
tyda atkreipta J mokyklos valkus, i
lakštutės p-lės J. Jucevičiūtė (cash) gerb. kleb. J. Paškas18tli St., netoli Morgan St.
Valandos: nuo 10 ryto ilfl 8 v a k
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietv !
ir Onute Pučkoraitė; pagirti kui kelionei, kaipo dovanėlę.
ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Boulevard 7689
RUSAS GYDYTOJAS IR
1545 West 47-th Street
LIETUVIS ADVOKATAS
uienomis: . Canal < nai dainavo.
Tai buvo visas pelnas tos iš
ARINEI $4 IR ACGSCIAD
CHIRURGAS
2221 \V. 22nd St. arti Learltt St.
Telefonai:
3110. Naktj \\
1707 UVest 47th St.
4. Kvintetą išpildė p-ni So- leistuvių vakarienes, i^nonui
Telefonas Ganai 255»
Drexel 0950
Specialistas Moteriško, Y yriškų
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
Valandoė:
9 ry^to iM ^ vakaro. SeBoulevard 4136 . rokienė, p-les J . Jucevičiūte, apniokojus visas išlaidas.
Vaikų ir Tisų chroniškų ligų.
• Iki 8 vai. vak. Medėliomis nuo
redoj
ir
Pėtnfčtoj
nuo J r. iki 6
8 Iki 2 vaL po pietų.
323^ Sonth Halsted St.
(Tel
Lafayette 8569
O.
Pučkoraitė,
J
.
Sorokas,
S.
v.
Veda
visokias
bylas visuose
16. Bar ant galo padainavo
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St Dr. A. J. NORMANTO Vai.; 0—10 A. M. ir po 8 v. vak.
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
M Piktužis; buvo malonu klau solo p-lė J . Jucevičiūtė, žino
Kampas 31st Str.
LIETUVIS HAPRAPATAS
mentus, perkant arba parduo
sytis. •
Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned.
4454 So. Hfestern Aveuue
ma,
gerai
dainavo
ir
progra
r
dant Lotus; Namus, Farmas ir
ir šventadieniais 10—12 d.
Vak: Nuo S lkl B i Iki 8 r . M
Akiniu, pritaikymo mero
Tei.
Boulevard 1160
Biznius.
Skolina Pinigrus a,nt pir
5.
Piano
duetų
skambino
mas tuomi užsibaigė. Po tam mo morgičiaus
J
lengvomis išlygo
25 metų prityrimo
Lietuvis Gydytojas
| p-lės St. Žubiutė ir Aug. Nor- atsisveikinę visi su savo gerK mis.
3303 South Morgan Street
butaitė*. Matyti, kad iš jųdvie kleb. J . Paškausku skirs tie ai
Chicago, I1L
\
jų bus geros pianistes.
namo. Lauksime
sugrįžtant,
Perkėlė savo oilsa> po numeriu
6. Solo dainavo viena iš savo klebonų, o tada turėsima Telefonas Ganai 7SS3
Lietuvis Aklu SpeclalUtas
musų solisčių p-lė A. Luko- dar didesnę vakarienę. Tai Ii
SPECIJALISTAS
Rlaliavojimo Kontraktorlns
r šiutė, kuri sudainavo išleistu- matote,
gerbiamieji,
kaip
gydytojas ir Oiumrgaa
Džiova, Moterų Ir Vyrų Llgij
DaŽŲ ir Poperos
vėms pritaikintų dainelę; pu- westpullmaniečiai praleido Ve
4631 S. Ashland Ave. Vai.: ryto nuo 10—12 BUO 2—4
2SS8 SO. LEAVTIT STR.
po pietų: nuo 7—3:34
vakare
Turėk Svarias, Sveikas akis
blikai labai patiko. J a i akom ' lykų šventę.
S. P .
Tel. Yards 0994
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
Nedėliomis: 10 Iki 12.
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
AKIŲ LIGAS
siiiniiiiiiiiiiiiiiiiHimiiinriiinifnimirj
Valandos;
Telefoną* Midvtay 2880
jai turi aklų uždegimą, jeigu akys
Ha^ryo^taT5oTT»Yl^7srbTa^^
auvarge, silpnos, skaudžios arba
Ar Jums skauda *a2r%?
PĖOPLE'S HiW&WAltei
Nuo 10 iki 12 piet.
ašaroja. Patarimai Dykai.
Ar Juaų akys ataroj* t
•
Nuo 2 iki 3 po piet.
Tel. Ganai 0257 vak. Prospect 6859
Ar yra uždegtos?
Akiniai $5 ir augSčiau
o
o
Degina
ar
niežti?
Valandos
nuo
1
Iki
t
vakarą.
WALTER GREGOROVPICZ
Nuo 7 iki 9 vakare.
o
Ar skaitant akys greit pavarg
Savininkai
Nedėliomis nuo 10 Iki 1
•
Didžiauses ir geriauses siuvejea
au?
Nsdėl. nuo 10 iki 12 p i e t
Užlaikome Dažu, Alejg, Stiklo.
i 3333 South Halsted Street
t
ant West Sides.
Ar kvaišta galva?
Automobiliu
supplies
jrankiuvi
Lietuvis Gydytojai Ir
wmm*m— "i
n
— — • S i
Ar matote kaip Ii plukančlus
o
Turiu
dideli
pasiiinkima
pavasarinių
y>?
BPiaujamų
Jrankių
ir
naminių
ra-«
Obirurg^j
Tek Boulevard 3680
taškus
kandų.
Priątatonie
šios
dalykus
iŠ
5
materijų del vyrų ir moterų.
&r
1831 So. Halated
81

LIETIMAI AMERIKOJE

ADVOKATAI

SPRING VALLEY, ILL,

| John Gagdziunas Borden

^ • >

_,

i

K. JURGELIONIS

t <*

A. A. OL.S

D A K T A R A I :

FRANCUZIŠKAS
DAKTARAS

QR. A. K. RUTKAUSKAS

•

^ - *

^

V. W. RUTKAUSKAS

Dr. A, Račkus

DR. S. BIEZiS

DR. J. W. BEAUDETTE

STASULANl

i DR. H E R Z M A N
i

Dr,S.ABrenza

- H t S ^ K & S - , --<»^

Dr Marya
Dowiat-Sass

pOriirHiČIfHtSKAS I

Dr>.A.A.ROTH

Dr. A.J. KARALIUS

-

DR. CHARLES SEGAL

• • 71

DR, SERNER, 0, D.

! • • « • • i

4729 S. Ashland Ave.

Dr. Maurice Kahn

PETRAS CIBULSKIS

I

CHAS. K. VUOSAIUS

DR. P. Z. ZALATORIS

D r . J - P. Poška
GYDYTOJAS
TR
CHIRURGAS
S337 South Morgan Street
Valandos: 0—12 iš ryto.
Vakarais nuo 7 iki •
CTCERO OFISAS:
1343
South 49th Aveuue
Telef. Cicero 4876

l

Marquctte Phatrnacy]

Ar atmintis po truput] mažėja T

Valandos: 10 Iki 12 ryte; 1 iki 6
po pietų; * Iki 9 vakare.

Vienatinė Lietuviška Ąptieka \
šioje Apielinkėje

Ar jaučiate kaip ir smiltie a-

<^

-/

Nesigarsinsi, — tavo biznj
mažai kas žinos.
Profesionalai, biznieriai garvaiand.: 3—6:30 v. •. kasdien,a 1 'sinkite savo biznius dienrašty

[Jtarnlnkals Ir pėtnyčloms nuo
iki 9 vai. vak.

|c«-r^.

i

yt

i

*™NTCO.

i

Ave.

R e z i d e n c i j a «60O 8 . A r t e s i a o

—t

F. A. R A K Ą S !
Registruotas Aptiekorius
ir Savininkas

2346 YVest 69th Street
Arti We8texn Ave.
f kone Rųpublie 5877—5831
CHICAGO, ILL.

Ar
Ar

I

akys opios Šviesai t

g
Visokiu Stylu
j Padarau ant užsakinio greitai ir gerai

kyse?
yra balta dėmė ant roku?

•

§
• vimo. Taipcfi
• Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VTJOSAITIS
Lietuviu Kraučius
3337 So. Leavitt St.
Chicago, Dl.

1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto viri Platte aptiekos, kambariai: 14, 15, t S ir 17
Valandos: nuo t ryto iki I vak.
Ned. Nuo 9 A M Iki 11:30 A M
-

Kainos visiems prieinamos.

S Kreipkitės pas mane del gero patarna-

Dr. Jan J. Smetana

-•

NAUJAUSOS MADOS SIUTU

*

visas

dalis

miesto.

I 1901 YVest 47th Street
Chicago, III.
Tel. Lafayette 4139
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllUl

Eemkite tuos profesionalus •
biznierius,

kurie

garsinasi

> Tel Roosevelt 8982 *
dienrašty '*Drauge,''
gtaggpt,t^^ftgaa,aaja,ajat.aQagtft8ggmttftttttif«tflag.ataattattj^i

3 '

Pirmadienis, Baland. 20,_1925

D R- A U G A S

ssr

kambary.
Tel. Canal 3655
C. J. P A N 8 I R N A
X p.' V. M. Stulpino rengiaFotografas
raon pavasari non okskursijon
PANSIRNA STrjDlO
Tolumas -nedaro skirtumo
NORTH SIDE.
i Lietuv;} jau daug yi*a iižsiSaukiamas, važiuoja i visas
mieste dalis.
įašiusiiĮ važuoti ir. dar via
Kurie nori farmą. pirkti
-*_/
L. R. K. Fed. 23* skyriaus
daugiau rasosi. Mat visiems
Pone Mare Sippel daug trotija.
X I.. Vyrių trečiasis vaju- yra malonu atlankyti savo susirinkimas , j vyks 21 d. ba
Parduoda savo farmų 160
ii
landžio,
1925
m.
7:30
valanda
atgimusia
Tėvyne.
jau pasibaigi"'. Rezultatai to
akerių už $35 - akerj, kur j
yra verta $75. Gali pirkti že
vak. šv. Mykolo pa r. svetainė
kie. Naujų narių prirašyt:'.
mes kiek nori nuo 5 akerių ir
je. Malonėkite visu draugijų
m
NORTH SIDE.
apie 700. Pirmą Centro dova
daugiau visa žemė gera In
JJ
atstovai
atsilankyti,
nes
yra
diana Valstijoj 73 milios nuo
ną laimėjo - 24 kuopa (AVost |
Chicagos. Keliai labai geri
Sideįe, Chieago, 111.), antrąją! Liet. Giesmininkų Dramatiš daug svarbh\ reikalų aptarti.
Automobilių. Neužmiršk
Pirmutiniai šios rųšies va del,
Valdyba.
- 17 kuopa (Boston, Mass.) j ka Dr-ste \x> globa Sv. Cecijog netoli Chicagos. Pirk ka*
:ATTTU
QTnr
karai
įvyksta
sekančiose
kovnllrn.
Somos ir augink
iminiilr vJSfnc.
SOUTH SIDE.
valka žemės
vištas;
ir trečiąja 112 kuopa (Mar- Ii jos turėjo paprastų susirin:
6
flatų
kampinis mūrinis
geras pinigas.
cjuette Park, Chieago, III.), kimą 7 diena baland. šv. M y . | 8v. Kazimiero Akad. Reme- lonrjose:
namas, 2-5, 4-6 kambariai, su
Kreipkitės pas
3
Chieagos gi Apskričio skirtą-į kolo par. svet. Valdyba s u s i - j j l
skyriaus susirinkimas j visais vėliausios mados itaiWest Side, Parap. Svet.
šias dovanas laimėjo šios kuo-j rinko visa. Pirm. Jonas Ka vyks 21 d. balandžio, para p. Balandžio 24 d., 7:30 vai. vak.
symais, vertas $85,000, kaina^
tiktai $27,500, mažas įmokepos: I - 24 kuopa; I I -- 112 moSka* atidarė
susirinkimą svetainėje, 7 vai. vakare. Ma Roseland, IU. Parap. Svet.
Mgr.
jimas, randasi aut 56 : tos ne
lonėkite susirinkti visi nariai Balandžio 26 d. 7:30 vai. vak
kuopa; 1 1 1 - 1 6 kuopa ir IVĮ malda.
toli Raeine Ave.
3909
Hemlock
Street
ir
narės.
Bus
svarstoma
svar
•
,.
TT
u^
J
/
2 flatu mūrinis namas, 6-G
- 4 kuopa. Vajus puikiai paPirmiausiai buvo perskaiA
T
Chieago Heights, 111.
Indiana
Harbor
Ind
'
,
i. • •
-T
sisekė. O daugiausia pasklar- j tytas protokolas iš praeito bus reikalai, tarp kitų pašven
vėliau
Baliuno Svet.
PARSIDUODA 2 flatų medinis na- kambariai su visais
tinimo
seserų
koplyčios
iškil
bavo Chicagos Vyčiu kuopos, susirinkimo. Pasirodė, kad yC i North Side, \Vest Pull- mas priešai lietuviškos bažnyčios. sios mados įtaisymais, lotas
Pirmas flatas 5 kamb. 2-ras 6 kam
X Mūsų basebollininkai jau; ra kMi sergantieji nariai,'ku- mės ir altorių vajaus reika man, Cieeroj ir "VVaukegaik, lai bariu ir pastogėje 3 kambariai. Ran 37x125, įmoket $3,500, randa
k a i r V i e t a p r a n e š i m V ė l i a u s , dos neša $110.00 | mėnesj. Atsišau si ant 54-tos ir Aberdeen St.
rengiasi prie sezono žaidimų.' riuos draugija prižiūri, lanky- las,
1 < i t e a n t antrų
lubu
2 flatų mūrinis namas po
PPVerTAT
k
v
i
e
č
i
a
Visur daromi bandymai. 1121 dania ir. šelpdama,
6-6 kambarius, su visais vė
RJ5NGEJA1.
1511 g o u t h 49 Court
liausios
mados įtaisymais,
Valdyba.
kuopos (Marcpiett Parko) ty-j Per ši susirinkimą prisiraCicero, 111.
aukštas cimentuotas beismenmas ėmėsi nedėlioję, bal. 19 šė trys nauji nariai. Taigi mu flSS—^——•—wmmm^B^BSf^"^^
ST.U Jl'SV LAIMit
tas, kaina $9,500 mažas įmokėIšmokiname Anglų Kalbos, Lieto JĮ
dieną su svetimtaučių tymu, į su. draugija auga kas mėnesi.
girnas.
vių kalbos, Aritmetikos, Oramati-į;;
-f Tol. Boulovard 3303
£
kos, Knygvedystės, Stenografijom,
Mūsų tymas uors naujai su- Už tai reikia padėkoti mūsų
PRIE VIENUOLYNO.
'xir kiti^ mokslu. Mūsų mokyklos^ K
2. flatų naujas mūrinis na
sitvėręs puikiai pasirodė.
.pirmininkui Jonui Ramoškai
nauja sistema stebėtinai greitaif
.\XTKI MORGEČIAI
užbaigiama pradinj mokslą j devy
mas, po 6-6 kambarius, įmo
Suteikiami
ant
6% palūkanų.
' X Nepriklausomybės mil-|ir kitiems, kurie atsiveda nau
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką
Taipgi perkame Trečius Morgičius ket $3,000 kitus kaip renda.
Jei nori turėti gražų natūrali
j'mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
nari
ir kontraktus.
žiniškas vakaras įvyksta g e - J U
U«
Randasi ant 66-tos ir Talman
kykloje jau tūkstančiai lietuvių^
paveikslą, tai Tamsta nieko
INTERNATIONAL
INVESTMENT
jgijo mokslus, — šiandie jie yra
Ave.
gūžio 17 dieną šv. J u r g i o ' Taipgi buvo duotas įncšiCORPORATION
nelauk, tikatelk J
llalmlngi! Cia kiekviena žmogų
2 flatų mūrinis namas, 5-6
3804 South Kcrtzie A v c ,
ykatl ir silpniausio proto padaromu
par. svetainėje. Tikietai j a u ' m a s , kad užbaigti darbą del
I>afayette
6738
kambariai, kaina $13,500, j milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
parduodami. Kaina tik 50c. j šv. Kazimiero seserų koplymoket $2,500 kitus kaip ren
slo sąlygas, tas jums nieko ne
x
da. Randasi ant 62-tos ir MaO Stankus Su Savo Prielanku- j J
Tikietų galima įsigyti kiekvie- j < »os. Susirinkimas
pritarė
kainuos.
M O R G I Č TA I
AMERIKOS LIETUVIU
mu Ir Geru Darbu Tamsta i !
ple^-ood Ave.
noje kolonijoje pas vietinio j tam, tik galutinas nustatymas
MOKYKLA
Pirmi ir Antri.
Patenkins.
S
6 kambarių naujas mūrinis
J. P. Olfka*, Mokyklos vertėjas
Federacijos skyriaus valdyba, aukos atidėta
pusmetiniam
r
o
a 106 S. Halstcrt St., Clikago, l l l . ^
g: JOHN J. STANKUS
Mes specializojame antrais bungalo\N , vertas $11,000 par
T a i p jau tikietai parduodami susirinkimui.
mortgačiais. Teisingas, grei siduoda už $8,500, randasi ant
3 3202 So. Halsted Street g * " i J "—" B I tas *ir užtikrintas patarnavi Marąuette ' Boulevard netoli
" D r a u g o " ofise.
Draugystė šv Cecilijos renmas nmsij priežodis. Nuo Western Ave.
X Sv. Kaz. TJeinėjų Centras gia balių '26 dienai balandžio
į Tel. Yurrts 6062
$500 iki $100,000 su vienos
BRI6HT0N PARK. j
rengia p. A. Nausėdienei, ku- AVicker Park svetainėje. Gir
dienos pranešimu.
2 flatų naujas mūrinis na
ri greitu laiku išvažiuoja dėjau, kad grieš benas, koks
MtirDno ir bmlavojlmn namu
mas po 6-6 kambarius, karšta
PRICE REALTY
GENERAI.IS
Lietuvon, išleistuves. Išleistu dar negriežes vra Wicker
vandeniu apšildomas, įmoket
SECURITY CO.
vės įvyks balandžio .°>0 d. Vie- į Park. Atsilankęs nieks nesi$3,000 kitus kaip renda. Ran
77 W. Washinfifton St.
dasi ant 42-tos ir Rock\vell St.
Room 903
nuolyno svetainėje. Bus ska-> gailės. Turės geros progos pa5 Atsilankykite pas mane duo:
2 flatų naujas mūrinis na
•Jffei-a patarimą.
ni vakarienė, paėių seselių pa j šokti prie puikios muzikos,
Tel. State 3169
mas po ,o-5 kambarius, su auk
3311
South
llnlMf«l
Street
gaminta, ir puiki programa,' Buvo išrinkta nemaža darbi2
Chieago, l l į
šta pastogė, aukštu beismen•J
Home
kurią išpildys mūsų Dzimdzi j ninku, kad svečius gerai priGeras abelnam naudojimui
tu, su visais vėliausios mados
linimentas
0^3356 I,owc Avcnuc
įtaisymais, kaina $10,800, ga
Drimdzi. Išleistuvių tiki* »ai j ėmus ir juos patenkinus,
K4TlTr5o'n*¥l'5o-6*»»o^75*»»-o-5? S
Pain-Expelleris
lima pirkti su mažu į mokėji
Kuomet reumatizmas ar neuralgija
jau pardavinėjami. J ų galima |
Northsidietis J. 6 .
varginą jus, ištrinkite skaudamas
mu, randasi ant 44-tos ir Tal
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu
Tel. Lafayette 4 t t l
gauti Rėmėjų skyriuose. Kai
linimentu ir tuojas pajausite paleng
man Ave.
vinimą.
Dzimdzi -- Drimdzi ar35c ir 70c bonka vaistinėse. Ttmyna $2.00.
kitę,
kite, kad butu Inkaro vaizbaienklis
3RIDGEPORTE.
Kaipo lietuvy*, UetOTtaaM vlwulon
_ tįstų Br. Dikmienes ir J. 01X Ji. V yeių Ekskursija v vk
.
....
.
. «. .
P. AD. RICHTER A CO.
6 pagyvenimų medinis na
Berrv * South 5th Srs.
i . T. ,
„. n o \ sausko išleistuvių vaidinimo
M. Yl SKA,
investuot
jūsų
pinigtfs
i
aukš
Brocklyn, N. Y.
mas netoli šv. Jurgio bažny
sta i Lietuvą gegužio 2?> d. . . . . .
.7 .._
^J
tos rųšies Pirmus Mortgaeius čios, įmoket $1,500 kitus kaip
m i
v. ,. , T
,
bilietai jau gauti ' D r a u g o "
kurie atneš 6% - užeikite pas renda.
Teko sužinoti, kad su ia eks-[ , , . . .
® .,.
, .
2 pagyvenimų namas po 4
mus.
Mes
darome
tiktai
Pir
g.
v . ,
^ p. * ! redakcijoje.
Bilietu
karna
liulis, misijonierius,
kambarius, įmoket
$500.00
Geras paprotys
anksto
jų
įsigyti.
kDargis,
u r s g a važiuoja
kun.
P.
AndL
.
>
.
'
„
„
.
*
c/
rt
Naudokit Ruffles kasdien, kad uilaikius
mus Mortgačius ir mūsų pas kitus kaip renda, kaina $4,500.
p. Dikinienė, kun. B.
galvos odą sveika ir kad turėti puikius
... $1.50 ir $1.00. Kviečiame išžvilgančius plaukui.
3 pagyvenimų mūrinis na
kolos ne .aukštesnės 50% verBumšas, J. Katuėinte ir daug j
mas, su visais įtaisymais, kai
tčs propertes ant kurių ima na $7,500, įmoket $1,000 ki
kitų asmenų. Kas norėtų dar
prisidėti, tegul kreipiasi par,
mi mortgaeiai.
Lietuvis
Oratoriui
tus kaip renda.
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi
priešą gražiu plaukų.
2 pagyvenimų bizniavas na
L. Savicką, 726 \V. 18th S t ,
9814 W. al-rd Flaoe
Nusipirkite bonką už 65c šiandien
Kalbame
Lietuviškai
Chieago, IU.
mas, kaina $7,500 įmoket $1,pas savo vaistininką. 75c kuomet
telef. Canal 1603.
t
siumčiama tiesiog ii laboratorijos.
000, kitus kaip renda.
Patarnauja laido
P. AD. RICHTER & CO.
X '"Draugo" šeštadienio I
tuvėse kuc pigiausia.
Šie visi namai gali būti mai
Berry & South 5th Sts.
R
ei
kai
e
rotldžiu
at
Brooklyn,
N.
Y.
numeryje žinių-žineiėse buvo!
nomi ant mažesnių arba dides
sišaukti,
o
mano
nių namų, taipgi savininkai
darbu busits užga
pasakyta " B a l . 24 d. M. Zujus ,
nėdinti.
priims biznius, lotus, arba farf 4 Vyčio" rezibatorius išvaziuo i
Tel. Ganai 1171
mas į mainus. Platesnių žinių
11M
j a Lietuvon". Turėjo būti Vy
25th St. & Cicero Ave. kreipkities p a s :
čio Redaktorius.

CHICAGOJE

NAMAI - ŽEMĖ

PRANEŠIMAI

LAIMĖ PRIE DURŲ.

žiniy-žinelfis.

i

REAL ESTATE

NAMUI - ŽEMĖ

mmm • • • • ' • &
l

$25.00 DOVANŲ
KAS PIRKS VIENA.
NAMAIS SIU
BARGENŲ

G. P. SUROMSKIS CO,
Terkam,
parduodant
ir
mainom j
namus, for
mas
taipffi
ir
visokius
biznius. Dar
bą, atliekam
greitai,
pi
giai ir gf^ral.
Kreipkitės:

• •

BALTRUS YASULIS

5352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641

t

i MORTGEČIAI - PASKOLOS

BRID6EP0RT STUDIO 1

I

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. L FA8I0NAS CO,
809 #. 35111 SI. Chieago
TeL Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. %

NAUDOKITĖS
PROGA

BRIDGEPORT STUDIO f

i

i

K

A. K A I R I S

iGONTRACTORIS!

JEIGU
INTERESOJATES

PLUMBING

iii

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą.
Turime didelį pasirinkimą
geriausių bargenių, V1S0.1
Chicagoj.
Siunčiame piniaus Lietuvon ir i kitas
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. E g
zaminojame abstraktus, da
rome doviernaštis ir v i šo
kės legales popieras. Apdraudžiam namus, rakan
dus^ ir automobilius nuo vi
sokiu, nelaimp. Visais rei
kalais kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO j
3311 So. Halsted Street
Telefonas Yards 6062
Chieago, EI.
,
Notap Pnblic j
#?—

E. J, H E N I F F

J

S, D, LACHAWICZ

Rufjffes

CICERO STATE
BANK

&*., ,<^^^Bfev

BRIDGEPORTAS.
X Dr. K. Pakšto išleisiu- j
viij koncerto tikietų pardavi- •
nėjimas eina visu smarkumu, i
Be rengimo komisijos ir vie
tiniu, biznierių uoliai darhuo
j a s i : p-les A. Kraueiunaifė,
P. Jnrevieiutė, A. Budrys, Pr.
J u š k a ir kiti. Kas daugiausia
tikietu parduos, bus pranešta
Vėliau.
X L. Vyrių Skolinimo ir Budavojimo bendrovė (spulka)
šį mėnesį pradėjo naujtti seri
ja. TO<1H1 visiems dabar yra
gero proga prisirašyti prie
šios įstaigos ir taupinti pini
gus, mokant kiekvieną savai
tę po keletą, centų.
Minėta bendrove savo susi
rinkimus laiko kiekviena- pir
madienį 7:30 vai. vak. š v . !
Jurgio par. svetainėj Vyriu

Cicero, III.

SIMPATIŠKAS — MANDAGUS — GERESNIS IR
PIGESNIS UŽ KITŲ PATARNAVIMAS

EUDEIKIAI
OLIMPIJA
ČEPAUSKIENĖ
mirė Bal. 13 d. 1925 m. 10:55
vai. vak. 44 metii amžiaus. Ki
lo iš TelšiŲ Apskričio
ViU'uiuUkiu Kaimo.
Išgyveno Amerikoj 15 motu.
Paliko 'dideliame nuliūdime
vyrą Praną, du su nu Juozapą
ir Valentiną. Lietuvoje paliko
duKterj šlipienė.
Kūnas pašarvotas 2224 TV.
23 St.
Laidotuvės |vyks Panėdėlyje.
Bal. 20 d. Iš namu 9 vai. bus
atlydėta f Aušros Vartų parap.
bažnyčią, kurioj įvyks ged*ulinRos pamaldos už velionės sielą.
iPo pamaldų bus nulydėta j
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines,
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose.
Nuliūdę:
Vyras Pranas čepauska*.
Laidotuvėms patarnauja graborug Laehaviez. Canal 2199.

PAGRABŲ

ĮVAIRUS BIZNIAI
K

PARDAVIMUI Pieninė ir
grocernė už cash arba main3rsu už namą ar lotą. Turi but
parduota šia savaitę. Priežas
tis svarbus.
1413 Š. 49 Ct.
Cicero, I1L

VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4 6 0 5 - 0 7 S. H e r m i t a g e Ave.
TeL Yards 1741 Ir 4040
SKYRIUS
SKYRIUS:
4447 So. Falrfield Ave.
4904 VV. 14th Str., Cicero
Tel. Ufayette 0727
Tel. Cicero 8004

LIETUVIŠKA

VALGYKLA.

RESTAURANT)
šiuomi turime garbės pranešti, kad mes padidinome savo res
toraną. Iki šiol, neturėjome užtektinai vietos vargome patys ir var
gome savo kostumerius, bęt dabar padidinome, įtaisėme visus mo
derniškus pagerinimus kokiu kituose restorano** Tltmatytl. Tat ma
loniai visus kviečiame į naujai įrengtą Valftfklą /tsilankyti, o bu
site visi patenkinti.
Mušu valgykloje visi valgiai yra užlaikoifii ku/Svariausiai. VirėJ&i
pirmos klesės. Lietuviški valgiai.
A. NORKUS Savininkas
TJNTVER ^ \ i R Ks i \ i lt \ VI
Telefonas Yards 6*71
(CNIVERSAIJ

750 W. 31st Street (Arti Halsted Street)

PARDAVIMUI

n

Paritu oda me gelažų ir Pento krau
tuvę. Galite ją pirkti su namu arba
tik vieną biznį. Taipgi galiu par
duoti tik vieną namą be biznio, ar
ba galiu mainyti ant bangalosu-. Kr
autuvė randasi lietuviu apgyvento
jo vietoje. Biznis gerai išdirbta*.
Atsišaukite;

. 2441 West 46th Place

C. P. Suromskis 8C Co.

REAL E S T A T E
LOANS

INSURANCE

General Contractor &
Bnilder
Su tos rūšies reikalais
kreiptes pas mane.
Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 S. Kedsie Avenue
Chieago, IU.
Residenetjoa Tel.
Prospect &101

Ofiso TeL
Prospeet S77S

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

REAL ESTATE

Mes Taisome Smalos

3352 S. Halsted St.

ir Žvirgždy Stogus

Tel. Boulevard 9641

Gilsinoid asfalto stogai
padengti ant senų stogų.

Chieago, IU.

, Mes einame visur
.U»t

ir

SL

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.
Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popiemojame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
8149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Ohioago, OI. TeL Yards 7282

(Ant 2 lubu)
Telefonas Canal OtlO

Remkite tuos profesijonahis, biznierius kurie garsi
nasi dienraštį "Drauge",

i

PLUMBING
Geriausias plumeris, darbą at
lieku gerat ir sąžiniškai.
THOMAB
mOGTNS
?81S So. Oaki<v Ave.
Cblcągo-

Veltui apkainojame darbą
Telefonai
Crawford 1680 Cicero 8062

Interstate Roofing 8C
Supply Co. Inc.
^6300 W. 22nd S t ,
M

—

SOUTH SIDE PAINTERS
AND

DECORATORS
Moliavojaroe, poperitaoiafe»e ir
dekoraojame namas, taipgi ape
iname darbas statant Molas »amas.
-

S. JOKUBAUSKAS ir
J. M0ZGBR1S
«*0«S. TALMAS AYE.
**l«*>nas RanObrk i m

