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"Draugas** atstovauja organizuotų
katalikų mint}, remja nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas ir lietuvių kolonijas. "Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama ir
nori, kad toliau pasilaikytų tie prieteliškl jausmai

Katalikai pasaullonyAjfcjrl kllny už
davinį,— įnešti J A^Pnynaa ir ; vi
suomenę Kristaus Mokslą, atnaujinti
Žmonių dvasią. JSzaus širdies viešpa
tavimas milijonų Širdyse — tai mūsų
užduotis. "Draugas" padėa jums tą
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat,
skaitykite ir platinkite "Draugą."
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Gelbėkime Badaujančią Šiaurės Lietuvą
BADO APIMTUOSE PLOTUOSE
KINIJOJ KANIBALIZMAS PLINTA
DU MILIONU ŽMONIŲ 2 U V O

I MOTERIŠKE NUŠAUTA,
DU PLĖŠIKU PAŠAUTA

KURKITE ŠELPIMO KOMITETO
SKYRIUS KOLIONIJOSE

.COLUMBIA CITY, Ind., |»I.
20. — Keturi plėšikai užpuolė Qo! lumbia City State banką. Alarmu
[pavyko painformuoti šerifą, kurą
[atvyko tuo laiku, kada piktada-

2BNIOS IŠ LIETUVOS
KAS SVARSTO UETUVIŲ ĮSTEIGfi MENO PORT
LENKŲ TRANZITO IR SU
RETŲ DIRBTUVĘ
SISIEKIMO KLAUSIMĄ

(ATSIŠAUKIMAS J VISUOMENC)
Susisiekimo ir tranzito komisi
Visą Siaurės Lietuvą didelis badas paliete. Del pra- ja, kuri posėdžiavo Genevoj ir, be

SHANGHAI, Kinija, bal. 20. tintis šiaudais, sausais lapais, me- r i a i m ė ^ n o " * * * " atidaryti.
— Kansu provincijoj gyventojai džių žievėmis, medvilnės sėklomis
Plėšikai šerifą kuikaavaidiiu betfc"duonai bei Šiaip jau maistui grudų nebeturi. Badą vesta liet. lenkų tranzito ir susibadauja.
ir viskuom, kas j rankas gali pa-["pasveikino". Per pašautą šeri- f e k a jvafliOS HgOS ir kftofcfos b a i s i o s n e l a i m ė s . B l o g a
8iekimo klausim
kai žinoma
kliųti.
]
f*
plėšikai
tik
su
300
dolerių
puoūkininkams,
dar
blogiau
lauko
darbininkams,
nes
juos
*>
P
> »»Badą, kaip žinoma, iškėlė kait
tare pavestl
JI pakomisijai. Ta PaVienam miestų žmonės, negalė lesi gatvėn j savo automobilių, atteido, nepavydėtina ir miesteliu gyventoju padėtis.•
ros, žemės drebėjimai^ potviniai,
darni maistui rasti žolės, lapų, Žie-Ten f juos ėmė šaudyti g r y ž į Š i a u r ė s k r a š t o n e l a i m ė SUflkfcia vi&OS lietUVOS "ekonominę J emisija susideda iš dabartinio
religinė kova ir civilinis karas.
.vės, ar kitko, ima valgyti žemę pietavęs bankos aargas. Du plėši- b u W £ 2 ° ^ g r e i t a i r l a b a i g r e i t a p a g a l b a r e i k a l i n g a .
(komisijos pirmininko vokiečio SeePietinę ir vakarinę provincijos nuo vienos kalvos ir pavalgę mir- u jis pašovė. Vienas jų įtemptas
ChfcagOtf A . R. K. K. F e d e r a c i j o s A p s k r i t i s , pflniailr ligerio, portugalo Vaseoneellos,
įk
dalis apnaikino kiniečiai musulmo
sią tą padėtį įvertindamas ir badaujančius atjausdamas, pietųsiavo Djouritchitos, anglo Ba
t i \
šta.
automobilių. Visi pasprųdo.
nai savo užpuolimais. Nuo tų skai
iŠ plačiOSiOS k a t a l i k u V i s u o m e n ė s atstOVU ChicagOJe il\ldwino, italo Sinigalia, šveicaro
Gyventojai nebeturi sėjai javų
tlingu gaujų gyventojus šiandie
šaudymo laiku viena moteriškė apylinkėse sudarė skaitlingą ir tvirtą šiaurės Lietuvai į Heroldo, prancūzo Dreyfuso ir
sėklų. Kitas javų derlius bus bir
saugoja kariuomenė, kuriai taipat
nušauta ir dar kitu du asmeniu Š e l p t i K o m i t e t ą , J kurį įeina o r g a n i z a c i j ų ir d r a u g i j ų ait-'salvadorieeio Guerreros. Pakomiželio pabaigoje. Iki to laiko žmonių
maistas reikalingas ir paskutinis
stoyai, tam darbui pritariantieji kunigai klebonai, profesio- <sija apgVarstys dokumentaciją, ku
sužeista.
išmaitinimui reikalinga mažiausia
nalai ir veikėjai. Daugely parapijų jau sudaryti to Komi ri tarybos parėdymu buvo įteikta
nuo gyventojų atimamas.
38 milionai dolerių. Kur tai gau
80 nuošimčių provincijoj gyve ti? Bet biržely nebus jokio der JONĖS ĮSTATYMAS BE teto skyriai ir gražiu užsimojimui darbą pradeda. Lieka komisijai. J i pati nustatys savo
tik visoms kitoms Illinois, VVlsconsin ir Indiana valstybių darbo procedūrą ir priemones rei
VERTES
ntojų bado paliesti. Vieneriais me liaus, jei žmonės negaus sėklai
*
ĮkoHonijoms tą gražu pavyzdj pasekti ir šelpimo skyrius kalingoms papildomoms informaci
tais 2 milionu žmonių badas j ka grudų.
»
i
m
1
!
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NEW YORK, feeL 20. — U*, 8Mcta 3**: J ^ t U „ M
^
~
. joms gauti. Pabaigusi savo darbą,
pus nuvarė.
'
.
,
Kadangi
badą
kenčiantiems
greita
pagalba
yra
reiNacionalistų valdžia išsprendė
pakomisija padarys pranešimą suVietomis plinta kanibalizmas.
uusa^mą
pMm^
«
•
»
•
!
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^
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g
„eatfdėttokite
to
švitito
labdarybės:
darbo.
sukelti pO milionų dol. fondą ba liam distrikto teisme buvo teisia
Tėvai žudo savo vaikus ir juos
Apie veikimą nuoširdžiai prašome pranešti Centro Ko-, siekimo ir tranzito komisijai, kudaujančių šelpimui. Ligšiol suri mas A. Sager
e
iš
Brooklyno.
Pemaistui vartoja,
nkta apie pusė miliono dol. Mažai
~~ ~
" ~ " " Itlitetuf t u o j a u . S u r i n k t a s a i l k a s irgi n e a t i d ė l i o j a n t Siuskite « savo eile padarys pranešimą
P*okurorw

darbavosi

Liet. Karo Invalidų Są-ga šio
mis dienomis įsteigė meno port
retų dirbtuvę. JLigi šiol Lietuvoj
šioj srity nebuvo nė vienos tinka
mos firmos. Portretai buvo užsa
koma arba pas fotografus, arba
pas įvairiausių portretų dirbtuvių
agentus, kurie portretus gaminti
daugiausia perduodavo užrubežin.
Būdavo atsitikimų, kad užsakyto
jai netekdavo galimumo ne tik
pamatyti užsakytus portretus, bet
ir nebegaudavo atgal originalų.
Portretų gi reikalavimas yra ne
mažas. Mokykloms, valstybės įstai
goms ir įvairioms firmoms yra
1

reikalingi portretai kartais ir ne
mažam kieky, bet nebuvo kas ga
lėtų greit ir gerai padaro. — Šioj
firmoj yra gerų specialistų. " R . "

ŠELPIA NUKENTĖJUSIUS

/Nukentėjusiems UUQ nederliaus
hipti Lietuvos pasiuntinybės Ma
^
'
taikinti naajj prok&Mnių Jonts'o &AMI IŽD. -p, B. NENARTONK) VARDU. Pavieniai au1
¥
.^
T
i*****. •
kotojai irgi prašomi tos pačios tvarkos prisAaicytC
KIEK YRA PASAULYJE skvoj bendradarbiai4 paaukojo 2611
REPARACIJŲ KONFEREN DAR VIENAS REPARACI- Į Prisiek teisėjai tečiaua kaltina-;
Talgį J darbą visi! Visi dirbdami ir aukodami daug
lit., pasiuntinybės prie Vatikano
ŽYDŲ
CIJA ĮRA
JŲ KONFERENCIJAI
padarysime, tūkstančiams badaujančiu palengvinsime baiRomoj — 540 lit., konsulato Ham
mą jj igteiamo.
TRUKDYMAS
Į p r o k u r o r a s po l 0 pareiškė, kad 9ų vargą, nušluostysime ašaras!
Pasak laikraščių, visam pasauly burge — 204 lit., pasiuntinybės
Federacijos Apskr. šiaurės Lietuvai šelpti Komitetas: yra 15,430,000 žydų. Lenkijoj gy ir konsulato Rygoj — 200 lit. E.
Vokietija atsisako daugiau
tai veltus darbas sakomą įstatymą
Kun. \g. Albavičius, pirm.
PARYŽIUS, bal. 20. - Repą- p r i t a i k i D t i .
mokėti
vena 3,300,000 žydų, Amerikos
B.
Nenartonis,
ižd.
raeijų konferencijai dar vienas
Jungtinėse Valstybėse — 3,100,- BAIGfi AUKŠTĄJĄ PRE
L
Šimutis,
sekr.
į
1
trukdymas
iškilo.
PARYŽIUS, bal. 19. — Po ilgų
J 000, Rumunijoj — 650,000, VenKYBOS MOKYKLĄ
ĮSTATYMAS PATS SAVE
savaičių įtempto darbo reparacijų
RED. PRIERAŠAS: šis Komitetas sudaryta oi^an*- grijoj 450|000> Austrijoj - 300,Staiga mirė Britanijos eksper
SUGRIAUS
Aukštąją prekybos mokyklą Vie
nustatymo konferencija pagaliau tas konferencijos narys lordas Remdtųįų Ifetuviu kataliku, kurie visuomet daug dirba ir m Lietuvoj _ 2 5 b 0 0 0 01andi
noje baigė Antanas Miškinis.
_
pradeda irti, kada Vokietija at velstoke.
i piTTSBURaH, Pa., bai. 20. - daug padaro. Ir šiuo atveju jie pirmieji darbą pradėjo, joj _ m m m
i
"M. L."
sisako dedesnes metines repara
Federalis teisėjas Thompson pa- * « 0 P ^ ^
^ ^ ^ T j ^ * * " ! £
S ^ l l ^ J S i 0 0 0 ' R Q S 1 J^ ~ mM
™^'
•
cijų sumas mokėti.
J ~ \ ^ku savęs patariame visiems Betuviains eiti Sfam komitetui . .
'
* 2Jr.
—
B ,. tkad, T
r.'
reiškia,
Joneso ..
įstatymas,
Kai-kur žmonės dar gali mai- kas tuos bonus perka

^ ^

I

Kenferencijos pirmininkas Young - pareiškia, kad tolimesnis dar
bas yra tuščias, jei Vokietija yra griežtai nusistačius nemokėti
tiek, kiek santarvė reikalauja.
Young dar mėginsiąs santarvės
ekspertams patarti savo sustatytus
reikalavimus modifikuoti. Jei tas

GARLAIVIS PARIS
SUGADINTAS

*

W'

j C e n t r ą — 2 3 3 4 S O . O A K L E Y A V E . , Č E K I U S I Š R A Š E ; Tautų Sąjungos tarybai. (Elta).

•
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««.k,a. kad .ion<*o .statvmas. ku-

^

elaikas kalbėtf apie organizavimą kitokiu ™ " ^ :

Sausmines įstaigos
nebus atlikta, bus po konferenei- n ^ uolų.
SO. BEND, Ind., bal. 20. —
Cook apskrities koronerio teis
j^
j Savo jėgomis nušliaužė ir nuužkimštos
Gaisras] palietė medinius namus.
mas (jury), kurs tyrinėjo vieno
plaukė j sausuosius dokus. Šimtai
Kada patirta, kad Illinois valsŽuvo Mrs. Mary Gooley, 78 m.,
jauno
vyro
žuvimą
automobiliu
B U V U S I S E M I R A S S O S T Ą P r i e n ų bus paimti į kitą gar su keturiais anūkais našlaičiais,
tybės bepročių įstaigoje, Dunning,
<
nakčia
važiuojant
iš
šokių
ir
laivj.
ATGAUSIĄS
J,kurrų vyriausias buvo 15 metų aIU., pacientų daugybei neturima
^ d ž i n ė s " pramogos, savo ištarme
nei lovų, tokia galybė žmonių ten
mžiaus.
jaunimą
pateisina.
SOUTHERN
CROSS
l
BERLYNAS, bal. 20. — Afga
susiųsta, tuojaus imta tyrinėti ki
DERBY GRYŽO
nistano užsienių ministeris Stuj Anot teismo, jaunimo problema tas valstybės bausmines įstaigas
NORI AMBASADAS
lan Siddey, kurs yra Berlyne, tvi
suaugusiems esanti labai sunki _ Joliete, Pontiac ir Chester.
NUSAUSINTI
SYDNEY, Australija, bal. 20.
rtina, kad buvusis emiras AmaI r patirta, kad ir tenai tokia
>_ _ _ ^ _
spręsti ir todėl moderniškas jauninullah į porą mėnesių Afganista- j ~ Monoplanas Southern Cross,
WASHINGTON, bal. 20. -— Se- mas tegul patsai savo problemas pat padėtis, visur kalinių'galybės,
kurs surastas dykumose nusileidęs,
no sostą atgausiąs.
natorius Blease senatui įdavė bi- sprendžiąs, gi suaugusieji jam tik visur žmonių nepaprastas pervir*
savo jėgomis pakilo ir gryžo į
lių, kuriuomi einant norima Čią pągelbėsią.
sis.
Anot žinių, kova sekanti sosti
Derby.
I
koronerio teisman inėjo B. F . Ačių prohibicijai, tas visas įstai
"nusausinti" svetimų šalių amba
nės Kabul apylinkėse.
Surastiems keturiems lakūnams sadas ir pasiuntinybes.
Bucks, Chicagos mokyklų superin gas priseis didinti arba naujas
tendento asistentas;
Sherman statyti. i
HUPEH PROVINCIJOJ buvo pristatyta maisto ir žibalo.
HONOLULU, Hawaii, bal. 20. Steele, Loyola Universiteto teisių
MŪŠIAI
DAR DAUGIAU NORI — Praktikos laiku armotai eks- prof.; Prof. Burgess iš Chicago Rasta daug vogtu daiktu
Universiteto; prof. S. Stevens iš
Kada po vieno apartmento ap
ATE?VYSTĘ VARŽYTI pliodavus 3 kareiviai žuvo.
SHANGHAI, bal. 20. — Hupeh
Northwestern Universiteto. E. J. vogimo greitu laiku suimta W.
provincijoj seka mūšiai su suki
SANTIAGO, Chile, bal. 20. — Tobin, apskrities mokyklų super Kirsch/25 m., ir Jėan Hill, 18
lėliais. Ten valdžia skaitlingą ka WASHINGTOjN, bal. 20. — Se
nate įduota pora rezoliucijų, ku- Arti Iquique nelaimėje su važiuo intendentas, ir P. T. Buszin, liu- m., iŠ Kirman, Ind., policija nu
riuomenę panaudoja.
_ _ _ — _ — .
riomis einant siųloma ateivystės jančiu traukiniu 14 asmenų žuvo teronų mokyklų superintendentas, vyko į Kirman ir George Hill,
mergaitės tėvo, garadžiuje atrado
BEDFORD, Pa., bal. 20. — k v o t a s nustatyti Meksikai ir Cen- ir 20 sužeista.
15,000 dol. vertės vogtų daiktų.
Teismo miriop pasmerktas Harvey tralinės Amerikos šalims, taipat
6 itariarni areštuoti
i
CHICAGO IR APYLINKĖS.
Feathers, 16 metų plėšikas žmog- iš Europos ateivystei kvotas dar
Sąryšy su krautuvės, 3659 W.
Tad priede ir George Hill su
— Lietus, temperatūra kjla.
fndis.
.daugiau sumažinti.
36 st, bombavimu,. Brigbtono Paimtas.
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KABARETNINKfi IŠ
riuomi einant prohibicijai nuaižekomitetu, nes badą kenčiantiems pailgtu mušu paramos «o.ooo Angiųoj -joąooo, PieTEISINTA
ngėjai gali but baudžiami 5 me - Jrfi
] tmiam Siame — 200,000 ir Pa
LONDONAS, bal. 20. — Gar tais kalėjimo arba 10,000 dol. pa
lestinoj — 110,000.
(Elta), j
i
NEW YORK, bal. 20. — Broad
bauda, arba abiem bausmėm, nėra
laivis Paris sugadintas.
I
rk
stoties
policija
suėmė
6
jtaria-'
KORONERIO TEISMAS
N U B A U D Ė U Ž M U Š T Y N E S w a y * k a ^ ^ t ų dainininkė Helen
atatinkamas ir jis pats sugriaus
Iš Havre plaukdamas j Amemus italus juodrankius, kurie iš (
JAUNIMĄ PATEISINA
Morgan federaliam teisme išteitikslą, kokiam jis skirtas.
krautuvės
savininko reikalavo',
^ 4 garlaivis norėjo pasukti į
. Pereitų metų spalių pabaigoj sin^"
Plymouth daugiau pasažierių pa
Sako, jis pats turįs savo 5,000 dol.
A. Panemunės valsčiuj, Šilėnų k., [ Prisiekę teisėjai atrado, kad ji6
ŽUVO
GAISRE
imti ir
užplaukė flnt povandeniproblemas spręsti
pil. VaičiulaVičiaus bute buvo su- n a i prohibicijai nusižengus. Bet ją
•

ruoštos vakaruškos.
|
.išteisino pažymėdami, kad šiame
Besilinksmindamas jaunimas su- J atsitikime rėkia daugiau kaltinti
gįpyko. Tada šeimininkas išvarė 'pačius prohibicijos jstatymus.
j u o s į k i e m a > ^r jie pradėjo mu§tįs> vietinio k. gyventojas Pov.
Automobiliu aukos
207 asmenys šįmet ligi bal. 19
Karvelis pagriebęs akmenį sviedė
jį į priešingą pusę. Akmuo smo- d - n u o automobilių žuvo Cook apgė J. Stankevičiui į galvą ir u ž - j 8 ^ * ^
mušė vietoj. '
(
Cook apskrities koronerio teis
J ų bylą išnagrinėjęs Kauno amas vakar atnaujino tyrinėjimus
pygardos teismas Karvelį pripaži
del 7-ių triukšmadarių nužudymo
no kaltu ir nubaudė 1 ir pusę me
garadžiuje.
tų grasos kalėjimo.
"R."
Kai-kur Chicagoj imta griauti
STATYS BASANAVIČIAUS apleisti ir pavojingi gyventi seni
RUMfUS
mediniai namai. Miestas tai atlie^
"Vilniaus Rytojus'/ praneša, ka.
kad Amerikos lietuviai nusistatę
statyti Dr. Basanavičiaus vardu
PINIGŲ KURSAS
rūmus Vilniuje, kur butų to pat
vardo lietuvių gimnazija, knygy
Lietuvos 100 litų
$10.00
nas, muziejus ir kt. Žemė tiems
Britanijos 1 sv. steri 4.85
rūmams nupirkta dar* 1913 me
Francijos UOO frankų 3.90
tais.
/
(Elta).
Belgijos 100 belgų 13.88

PLATINKITE "DRAUGE

i

Italijos 100 linj
5.23
.Vokietijos 100 markių 23.71

Šeštadienis Bal. 20 &, 1929

D R A U G A S
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miimi
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ve ir šalies įstatymus, tuomet tarp vaikų ir
tdKIETlJTdŠ ANGLŽKASIŲ Antra, jis *>atyrė, kad ttr- ,titrfwA* ^g**&«itta* fcaudinPAMtlS.
tėVų kolizija dažnai įvyksta. Tėvai nebetenka
glekasiai yra daugiau apšrvie- goe painokom Tenai į » gali
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius
apsišviesti*
autoriteto ir įtakos į vaikas. Iš čfft prasideda
PfcENUlfrEKAfrOS KAlttA;. Metanas — $6.0d. Pūlimo reikalingi.
feet Metu — $3.301 Trims Mėnesiams — $2.00, VieUam
blogumas.
Nesenai iš Ėssų, Vokietijoj'! Jis pareiškia, kad anglėka- Bėt tie «amai pasirodė perMėnesini — 75a Europoje — Metama $7.00, Pus«i B e 
tų — $4.00. Kopija . 0 3 c
Mes keliais atvejais esame pabrėžė, kad Amerikos Legionas Chfca- j Ameriką atvyko kun. Pau- siarfrs aukštesni uždarbiai, ly maži. Tad kun. JnmMut atvy
Bendradarbiams ir korespondentams raštų neifraapart tėvų auklėjimo namuose ir mokytojų feoj planuoja milžiniška nro Ii ils Jangbėht.
giai ir apšvieta yra du būtinu ko į Ameriką f««ra«ti priėteItna, Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
tikslui pašto ženklų.
*J
' • ~
v*
reikia, kad itesto
ypatingas žmogus. Jis dalyku. Tada komunistai prie lių, kurie jam tame darbe
R e a k t o r i u s priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. ' tinkamas priežiūros iflokykloje-,
mass-mitingą ateinančio y Tai
•JMMk
visos apimfcįrtfcs Mitų taip sū<$arytoą kad gegužės mėn. 3 d. Erlanger te- ™ a h g I i u &M™ 5 t m u s - P r " ° ; & n e S a ^ ų prieiti. Gi Šiandie? \tegeftfefc|.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
vaikams baigusiems mokykla M t į parūpinta, affe? priėTaiš tbok apskritiesi*******
Kdmunistai agitatoriai jų tai
tar
apskrities ^ o n e r t ų *<**
metų kun.
« * Jtmg*<** Komunistai
Skelbimai Sekančiai dienai priimami iki 5
atatinkama globa, priežiūra Ii* priruoštas už butą, vidumiesty.
iblūt iššpretade persdnaliai ii pe turi gražią sau dirvą, ftur
vai. po piet
IR BRf&HTONPARKIEeiAI
siėmimas.
^
\ "į;'
tik
darbininkų
tarpe
daugiau
!
tirti,
kaip
vokiečiai
anglekaLegionieriai į šį mitingą
ATSISKAlI*.
šiai Ruirio kasyklose dirbdami vargo ir daugiau igrtoraneifiinant
arčiau
prie
mūsų
jaunimo
klausi
»
planuoja ' skaitlingas minias
DRAUGAS
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to ir lietuvių jaunuolių tarpe labai plačiai p r a ' f ^ kuriomis Pusdieniui j u d ė - - ! ; * 'darbmmkišitaai ir nuėjo į būdu savo likimą pagerinti, taarėj* 2i. DaagiaMsia surinko
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siplatino tos ydos, kuriomis serga visos A m e - L ' ,
k, Wf
j-kasyklas darbo gauti. Ir ga- anglekasiai reikalfngi apšvie JievA itud'iėrt^. Vfeo to skyAdvertising in "DRAUGAS" brings best resulta.
vo
Advertising rates on appllcation.
rikos jaunimas. Galime kaitihti tėvus, galime I į .
> De* tik po aštuonių die- timo. Kadangi jie ^atys vie*M tfeus' j*'rfi*bta netoli penkių
"DRAUGAS" 2334 So. Oakley Ave., Chicago. versti bėda ant mokyklų*, bet n e p a m i r š k i m e ^ J f ^ 1 0 6 r ^ i e « b " s tas p r o - j n u v a i k š 5 i t ) j i m o H U 0 v i e n ų j
t© nedali atsiekti, tam uksini t &m$ doferi^.
ir sau bent dalį kaltes pasilikti. MatonieJ
• . « . um*..
—^
±lm
kita
kasyklas.
s
r«
Žemiau dedame aukotoj'kad tūkstančiais gražiausio mūsų jaunimo! legionieriai galingais balnebeturi net pinigų, tai jų
Knn.
Jung^lnt
8
mėnesius
netenka lietuvybės ir tikėjime bet nepriima- j-saw ^ k e l s protestą prieš Kon kasyklose dirbo ir bendrai likimu kas kitas turi rufHn- vardus, kurie iki «iol d-a nebu
vo p&skelbti.
me praktiškų priemonių jo gelbėjimui. Lei-]^ėsą, kurs šįmet prohibicijai' sa anglekasiais, niekam ne- tis.
$5.0C
J.
Ir štai tuo kitu, kurs jų V. Eupslauskas
Vedant tardymą nelaimingos studento džiaihe saMo Vaikams trankytis "po ištvirkimo Į vykinti 54 mitionus dolerių žinant, gyveno ir kartai visus
8
3.00
^o^ers^o bilių, f vargus su jais vilko
reikalais rūpintųsi, yra kuh, H. Gudleikis
George Lux mirties, koris žnVo studentų urvus, kur jo tikėjima s ir tantybė įstatoma, P ^ ^ ^
ro
Po $2.#V: Mrs. Gudleikis, A,
Ką, jis patyrėt
jungblut, Kuhro kasyklų plo
girtoj kompanijoj, važiuojant automobiliu, į didelį pavojų, bet nesistengiame sudaryti * * veteranų gydymo reiirapaaiškėjo daug įdomių dalykų iš jaunimo prie savų paraTpijų^ organizacijų bei draugijų te atmetė. Šiuo bliūmi reika- Jis pirmiausia patyrė, kad te jis įkūrė namus, kur dau Zadrauskas, A. Miksa, Mis,
i ahglekasiai sunkiai dirba, bet gelis anglekasių per šventes, Gryfoaš.
įm gyvenimo ir privertė susimąstyti ne \4en tė- tokių sąlygų, kurios mūsų vaikus prilaikytų lauta 10 miliorių dolerių*.
prie lietuviškų įstaigų ir jį nuo pražūties iš Legiono viršininkai štai ką pigiai apmokami, j i e dieno- arba neturėdami darbo, gal! Po *!.«&: A. Vilimas, J. Še- vus, bet pettagogns ir valdžios atstovus.
sako:
|jė uždirba po 2 doleriu (ame- rasti sau Tabai jaukios prie- pūtis, V.-&ečas, ? . V"ilkunas,
'\:Z
Tardyme paaiškėjo, kad studentų ir mo- gelbėtų.
But gera, kad studento O.Xux'o trag'edi-j Kongresas ignoruoja 40,000 rikoniškais pinigais Skaičiuo glaudos. Tuose namuose yra J . Bie*as> J. Rudzevičienė.
7- kinių tarpe, neišimant n§ pradžios mokyklų
nt
r
\im *$ knopo* priduota
"* mokinių, eina girtavimai ir ištvirkavimai. Šis ja atidarytų akis plačiai Amerikos visuome- į paliegusių karo veteranų, ku- J^ ) i iŠ to vieną tetvirda 80 žmonių vietos. Tenai yra
į
tllI>
koplyčia ir knygynas. Tinai $445.0a. į
i taksoms atiduoti,
j* iškęlta^ai klausimas sujudino pedagogus, nes nei ir mums, lietuviams. Nelaiminga to jau- riešiandie miestų gatvėmis *i
*4i
'
. jie pajuto, kad visuomenė ir jitos apkaltins nikaieio mirtis, rods, sakyte sako tėvams, slimpinėja, bet užtaigi tftfi pat' 1SĖ
I>eita^ogams ir bendrai visuomenės vadams Kongresas pasirodo didžiai
m del netikusio jaunimo auklėjimo.
Švietimo atstovai, mokytojai beveik pir utkreipti daugiau dėmesio į jaunimo auklėji- 'duosnu s Anti Saloon lygiai, ku
įrios išlaikomai prohibicijai
mieji del tos tragedijos prabrto. Jie meta ka!-' mą ir jo dorinimą,
n
| tc tėvams, prohibieijos istatymui ir nevykunet 54 imliomis do). paskyrė.
• šioms šių dienų aplinkybėms jaunimą auklėti.
TIKBI VEIDMAINIAi.
Tai ne viskam. Tas pat KonValdžios atstovai ir-gi tuos pačio,* skaudižius
8ovietų Rusijos atstovai nusiginklavimo. gresas 8 milionus doleriu pas£-apkaltinimus siunčia tėvų adresu. Prie to ir komisijos konfei-ettcijoj, (Jlehevoj, pasiūlė tam'kyrė paaukštynams įkurti ir
Balti© America Linija paskyrė savo didelį laivą LITUANIA vienų lietuvių
% spauda prisideda. Dėlto ir išrodo, kad del ne- tikrą nusiginklavimo planą, -kurį didžiosios pHede po 200,000 A)!, kas
ekskursijai tiesiai iš New Yorko į Klaipėdų Laivas išplauks gegužio 18, 1929.
». vykusio jaunimo auklėjimo didžiausiais kal Europos valstybės atmetė.
' m e M tų paaukštynų iShtikym*
M - tininkais pasilieka tėvai.
Tai "patogiausias laikas ir indomiauSias keliavimas Lietuvon.
bolševikai tiksliai dato nusiginklavimo mui.
Taip, vaikas yra tėvų nuosavybė. Nuo jų radikalius pasiūlymus. Tai daro, nOrH. ir aiš-( plTm u m ėrų, pažymi legte
Visi lietuviai manantieji vykti Lietu von kreipkitės į mųsų bankų, o jUSų k'eli6g daugiausia priklauso cen$J$£ljĮ blogas vaikų kiai Žinodami, kad jųjDasrulymaiJlcbus į3UdL-i»4«riai, jie w ^ vadino l»?Žy~
-frns ttnkatmtt apmpmta-. r—rr-::r - - j
^
' - fc'- *"
\
išauklėjimas. Tėvų geras pavyzdis namuose imtini. Mat, tuo i&tZhi jie varo .savo propa- ! ^įai*. « i tecKflr^Ko^tiK t w |
'>&*+X,
l r avasaris atėjo, daugelis pienuoja apie
mh ir visur, kur jie nepasirodys, vra svarbiausias gandą. Jie non įrodyti, kokie jie geri ir kokie Į vi d n ^ i m t i v4>rtwmm^ prinuosavybių j gijimą. Kad bea^sigauti ir
j * vaikams dalykas. Jei tėvai laužo prohibieijos dideli taikos šalininkai. Tuo nori savo pase-} g«iHMM pihigTis ir pa-v-esti
kad. gauti paskolą lengviausiomis išlygo
•g l^tatyhig, ti*ankosj p e r naktis, ieškodami kaž- kėjus p a l a i k į ir imujij šaJininką gauti.
j^o^
Antf-S&loofi
Ijrgni.
mis, matykite m^fe.
j j kokių t4 gerų laikų" po "roadhouses", aišku
Bet, bolševizmai perdaug vt^a a^sįtaikęs
Anti S&lwin
J
3 — nuo to ir paaugę vaikai nepasilieka. Jie krauju, kad bent kas jo vadam, ***** t\ULietuvos žmonės pernai perleido sun
^ a 7ra savc
kllri K B
seka tėVų pėdomis. O tai'p elgiantis tėvai m?- Ii. Rusija šiandien vra nuo gaivus ik! feo& ^ i e s *******$
ktą vakarą ir baisiai šaltą žiemę. Pašal
° '
w gi begali vaikams pasakyti nedaryti blogai, apsiginklavusi. Stipri, gerai apgkikluota ka- g r e s e ^ nunu <>3a. Kad legio
pą saviškiams Lietuvon siųskite per mūsų
"J£ įeiškia — to, ką jie daro. Jų žodis pasilieka^ riuomenė 8ov^tų Rusijai ne tiek iš l a n k o , ' h i e H A l p i m X l ri1et^ b u V O
banką.
£ beprasmis.
kiek ^i(iuje yra reikalinga. Kitaip bolševiku p a i l C 1 ' , 0 s a P k a s u o s e » » * * t o s
Su vfefckiais reikalais k r e i p k i ^ laišku
Bet mes nesame linkę vien tik tėvus kai- valdžia į šmotelius s ū r ė t ų . Dėlto jie Ml$**Ž n a r i a i į vimB VeŪes b d "
arba y pa tiška i.
tinti. Daug yra atsitikimų, kad ir geriausių savo kariuomenei, nei apsiginklavimo prie- v e l g s i s l a P s l *
w ir pavyzdingiausių tėvų vaikai niekais nuefr
monių nemažins, t ą gerai žino pasaulis, tinti Vieno įs'tatynio vykiniirtui
5 na. Tš čia iškįla klausimas del ko? J tą' klausi nestebėtina> kad bolševikų pasiūlymus, kaipo j 54 milionai dolerių į metus!
mą atsakant, lazdą kitu galu reikįa apsukti. veidmainingus ir komunistinei propagandai Kas tai girdėjo. Tegtil kon
^ Del to jau reikia kaltinti gyvenimo aplinky sugalvotus, atmeta.
greso nariai išaiškin.a. Me*
bes^ -r- įstatymus, mokyklą, visuomene ir jos
T8:———
=»»
reifeataujanu) išaiškinimo, pa* vadus.
Ukrainiečių tauta pradeda atbusti. Jau ret&rira Am. legiono vrršinin
Mokykla yra pirmoji tėvų pagelbininkė dabar Ukraina bolševikams naktį užmigti nė- j kai.
vaikų auklėjime. Jei mokykloje nėra tikybi duodanti. O kai atbus, bolševikų galybė subi—
1- — •-•
Banko valandos: Kasdien n«o 9 ryte !B 4f&0 p. ^.
nio ir dorinio auklėjimo, jei vaikų širdyse n4- rės t ir lenkams, tiesa, bus riesta. Rėkia žiKursai tingi būti darbingu,
Utarninkiiis ir Subatomis nuo 9 ryte Iki 8*30 vakare.
įskėpijama tikras pažinimas kas gera ir kas noti, kad ukrainiečių • tauta \-ra tlnielė - - j Tas jau nebus išmintingu,
bloge. jei neišmokoma gerbti tėvų, pildyti Die- ! skaito 4a,000,000 žmonin.
'
%. Ėoška.
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SAULĖS SUNŪS.
POEMA. =»_
(Tąsa)
•

7

mm

Fš altorians kas feelianja
pat tnišių štai vidury,
aureolėse paskendę
A1t, stetrakte kam veri
diiangsntni širdį iškankintą.
ir bfižhyčipj tiek žinintų —
?kūba žengia anketai,
kaž, kur klega sakalai —
ūžia mnro ba^iytetė,
lyg čia butų prisikėlę
visų amžių baltos dvasus...
'— G*rdit> girdit ten varfcras?
- - Alt, Vadina, lankia mtes!...
Rla^io^ dUr>s užsikimšo,
spaudžias gru^a,* d^iaug^mies.
Žiur, iš Bal«jos šalte*
s^li'oa lekia fakitai,
štai virš miesto sakalai

iUSTmau,

tamsią naktį sparnais skrodžia.
Ir išsprunka Laimai žodžiai:
— Sattlės Sunų s skuba eia!
J i sūiiko — i r kančia
iš širdies jaunos pasprukę-.
Ten už žalio naktie uko
nerias dauginas šviesų —
tamsią naktį hebtamstt.
Mylimų dafrla tik auga,
auga dauginas balsai —
tamsių naktį turint draugą
neša neša sakalai!..
Ir iš girių iškirstų,
iš Baltijos ąžuolynų,
ir nuo Nemuno krante,
ir iš Vilniaus gimto miesto —
skrenda skuba balti vyčiai,
jų takai gėlėmis tiesta,
j% daina — Varpį aidai,
džiautus Laima! Suradai
l>er v&rgfe tu sUvo Atiia.
> Buk p a ^ H n t a kančia!
Saulės Sunųs čia? jau čia!..

s.

* »

• irf.nfu.

.

(ir >?el į kraštą sujoJ6 miižinų dva
sios —• Saulės Sunųs)v
*-

WL ŠVĖtffi? NAiS*iJ »AKTI3.
P r i p i l d ė lankų plotai
tamsią naktį baitų vyčių.
Laisves giesmę negiedotą
jie giedojo visą naktį.
Kofes žiniuonis tat susektų,
iš kur vyčiai tie atjojo,
Saulės Sunųs amžini,
tik 3mia:: naktis tiamsioji '
*. tai ^afkvipo midumi.
-Žiburiai alėjom ėjo,
k nebuvo jokio vėjo>
jokio vėjo antfrą kartą;
geid^ė tttc, kad prasitartų

Sa-uils Simųs kas b§s$, :
. bet juos dengdavo tamsa
ir veidų jų netymeįo.
Lartkė jie lauktis ir sėjo

ankso graJą dirvonuos,
o kai jauno uždainuos —

3fc

L

'.AB*
•

..

Kampas LeavStt St.

skamba ^ra« uztmu.
Vai, kaip gerą kaip ramu,
siela milžinu patampa,
iš kiekvieno tamsaus karhpo
džiaugsmo spinduliai vi-j švyti,
slmriiba himnai nerašyti,
tviska plūgai dirvonuose,
surfverčia gilios vagos —
ir žibintai visur dega —
ir dainų dainas dainuosiu...
Ak, kas gali neminėti
tos šventų naktų nakties,
ir žirgai nejodinėfi
žVengia neša stengdamies —
viesulų šimtais leki,
visur vartai atkili...
Ir prįprašėm močios saulės
tris diena*; kad netekė-tų,
ir kad musli turto klėtj
Šaulės Sunųs atlankyti
ir viešėta ligi ryto.
Ir atlankė ir viešėjo,
svaigo draug s-u žriionėmis,
gimdė moterys vaikus —

tai laimines, įai šnekus
troTo metas tų naktij.
Nes tų nakt karalitmi skaitės
aliai vienas elgeta,
nes taria ir tik tada,
šėlstančiu diiaagsnni apkvaitęs,
nuodėmėj hreks nesikrimto,
negailėjo žalių rūtų,
anėi žvengiančių žltgų
gal nei vieh s iš šimtų šimto,
kad ilgiau tiktai pabūtų
gražiakuniai stebuklingi,
ka<d net \^hys, net įbingę
negalėtų išgesinti
pridegiotųjų žibintų-.
Melsti Sauivaikhis suskato,
kad šimtus auksiniu, metų
užtekta *psė%o javo
ir ttrangaus ir sa\*6, sfevo?
Šimtus metų ktt^ nešt vaisių
dirvonai svečių arti,
kad ir bado dreną feais*ą
sutiktų širdis Kurti...
(Bus daužau)

Šeštadienis Bal. 20 dL, 1$29
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Gražioj Vietoj! Rytoj Balandžio-April 21 d.
„DAINOS" C H O R O Š O K I A I
LA S A L L E

i

HOTELY, RED ROOM ( 1 9 AUKŠTAS)
1

Pradžia 8 vai. vakare. Sale jauki. Gries viena g e 
riausių orkestrų.
Visi Kviečiami,
KOMISIJA.
••••
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Antras aktas įvyksta Vati- lių bukietu ir barstant gėlės gelė Sarge", "Kryžiau Šven
kane, Šventojo Tėvo rūmuose.' gieda dangišką melodiją'.
tas", "O. Salutaris" ir "Ave
Čia Teresė prašo Švento TėGiedojimą išpildys:
Maria" (Gounodo) solo H.
Švento Tėvo tarnas — K. vo, Leono XIII, leidimo, dis- "Veni Creator" — duetas Bandžiutė.
Prof. Kampininkas
vietuose, pikta ir žiūrėti. Ar
pensos, kad galėtų tapti Kar- H. ir O. Bandžiutės,
Šv. Teresė "Mūsų Laikų
Ambrosas.
I
žinai, buvo pas mane tūlas
I aktas — Šv. Teresės na melite, kai bus 15 metų. Šv. " D e Profundis" — duetas Šventoji", beatifikuota 1923,
Mitka už pastumdėlį. Kvailisj l š š v Kazimiero Lietuvių paTėvas laimina.
O. Bandžiutė ir O. Bubeliutė, kanonizuota 1925. Jinai valdo
rr^ ^WItS
mai.
iš kvailių, kokiu mažai ir y-j ^ ^
.< gve ntoji Teresė",
II aktas — Šv. Tėvo kamba-, Trečias aktas įvyksta Li-Į "Skaisčiausioji Gražiausio- nekaltas širdis. Trumpu laiku
ra. Jo galva tai kaip tavo ba^ ^
5 ^
mmm^
sieux mieste Karmelicių Vie- j i " , "Marijos Vardas", "An(Tąsa 4 pusi.)
rys, Vatikane..
tas. O dabar, pažiūrėk, ta?
III aktas — Karmeličių Vie Huolyne. Pirmoje scenoje kan
|patsai Mitka, jau ne Mitka, Veikiantieji asmenys:
didatės sveikina Teresę žen
MB
i o "Drangas Dimitryj" ir Šventoji Teresė — H. Ban nuolynas, Lisieux.
IV aktas — Sv. Teresės giant į VienuolVną. Antroje
maisto skyriuj pravadyrium. džiutė.
scenoje Teresė susilaukia sa
Keiskia, pirmas žmogus visa Celine, jos sesuo — O. Ban- , mirtis.
V aktas — Šv. Teresės Ap vo sesutės Celine įstojant vie.
_
me mieste, o susirinkimuose džiutė.
nuolynan. Pasikalba apie jų
i*V
sireiškimas.
l LIETUVĄ
Nebeužtvenksi upė* bėgi- j j s visur: ir Soviete ir maisMolina Agniefė, antroji se
"Šventos Teresės Dramos dviejų tėvelio kelionę amžiny
mo", yra pasakęs mūsų poe-, to skyriuj, ir t t "
suo — O. Bobiniutė.
Greičiausiuoju Pasauly Laivu
tas Maironis vienoj savo dai-j šita citatą ėmiau iš vieno Šventos Teresės tėvas — K. Ratelis" balandžio 28 d., 1929, bėn. Trečioje scenoje Teresė
Šv. Kazimiero Lietuvių para užbaigia savo sielos istorijos
no
J; komunistu laikraščio.
Juškevičia.
,
pijos svetainėje, 3426 Parthe- knygą.
Nežiūrint didelių pastangų.
Šventasis Tėvas — J. Base- nais s t , stato scenoje "Šv. Ketvirtas aktas įvyksta
Baisi nelaimė.
kurias Rusijos komunistai .de
'
G E G U Ž I O 1-m§
Terese", penkių aktų dramą. taip pat' Karmelicių Vienuoly
Bal. 1/ d. vakare Kenoslioj vicia.
da, kad, kaip jie sako, išrovus
Iš New Yorko į Klaipėdą
Įvyko didelė nelaimė. Trauki Vyskupas — J. Navickas. Veikalas yra naujas, dar (pir ne. Teresė užmiega ilgesniu
iš sovietijos religiją, ji žmonė
Per Soutliamptoną
nys, einantis į Ciiicagą, 6 vai.' Tarnaitė — J. Dereskevičiu- mą syk statomas žymių ir ga atsilsiu — šventa mirtis. Te
se auga ir stiprėja. Pavyz
resės nebetekusios sesutės ver
bių artistų.
vakare, užgavo pravažiuojantį•
Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslų rodytojas
džiui, Vasario 15 d. i BabiSesuo Marija, Š. J. — M. Pirmas aktas įvyksta Šv. kia. Giedama "De Profun-1
, .
v
.
per geležinkelio begins auto!
p. A. T. RAČIŪNAS
Oendrolytė.
Teresės tėviškėje, kur augo dis".
navu-ius , kaip rašo vienas
, ... .
„ v
,
,
,
niobi i tų ir uzmusė ant vietos
Kandidates: Joana — B. ir kur tiek daug savo brangiu
Penktas aktas įvyksta Vie
Po asmeniška priežiūrą Cunard Linijos viršininko
komunistas, atvyko trvs ku- . • , . / " .
~
,. . ,
. . .
v.
.. ,.
du lietuvių: Zenoną Vaitkų ir Kartavčiutė, Marijona — H. Valandėlių praleido ir kurią nuolyne. Sesutės gauna link
p. Stepono Bergen'o
Paulauskiutė,
Arnetta
—
M.
vietą
pasaulio
maldininkai
smą
žinią
apie
sesers
Teresės
nigai ir sumose trijų dienu .
,
„T . ?
#A.
Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys
eiles.
, , , ..
, .
, . Antaną Žemaiti. A. a. Vaitkus (iendrolytė, Helena — O. Bo- lanko, šiame pirmame akte kėlimą i palamintųjų
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS
skaicių paduoda komunistas,
rekolekcijas, per k u n a s penki ke. ,.,A. a. Žemaitis
.
..
„ beliutė, Margarita — M. Bra Teresė išsiprašo nuo savo tė Galų gale sesutėms beskaipaliko
s bro
ov jis. .galėjo
stambiai
nusuk
. . . . v
_ .. . . paliko
moterį, irmotiną,
lį Sbeboygane
seserį broli
Lie zauskaitė, Rita — Ar. Mika velio leidimą stoti į Karmeli- tant sesers Teresės knygą, ji
ti)
priėjo
išpažinties.
O
rei
Mūsų sekamos asmeniškai vadovaujamos
Mintai ir keturi žmones (toki tuvoj.
zi
. . .
. / N.
T " _ ' lauskaitė.
N.
eių Vienuolyne.
| apsireiškia su Kryžiumi ir ge, ••
kia
žinoti, , kad.
baž- Kejioslioj ir seserj New lor.!__.*;
, Rusijoj
,
ekskursijos;
nyčių lankymas skaitosi prieš- j
BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8
.
.
•
.
•
.
•
.
•
i
.
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M
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komunistinis veikimas. —
puikiuoju didlaiviu AQUITANIA

f Prašau Į Mano Kampelį j LIETUVIAI AMERIKOJE
'
MONTREAL, GANADA
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Padarykit rimtus veidus,
mano kampelio lankytojai, nes
noriu jums patiekti vožnų pra
nešimą. Būtent, nei vienam
jūsų nevalia kalbėti nei rašy
ti, kad Dr. Alseika ir kiti
"kultūrininkai" (socialistai ir
laisvamaniai) Vilniuje Pleč
kaitį vaišina arbata (gal net
pirkta už tuos skatikus, ku
riuos mūsų laisvamaniai ir so
cialistai deda "Vilniui va
duoti"). Sakau nevalia, nes,
žiūrėkit, kaip tik p. E. Vilei
šienė nesenai " D r a u g e " nu
švietė Vilniaus 'kultūrininkų'
darbelius, mūsiškiai socialistai
ir laisvamaniai, visą laiką sto
vėję prieš Plečkaitį "pod
kaziriok", šitaip p. Vileišie
nę pagązdino: "Nejaugi p.
Vileišienė nenusimano, ką re iš
kia tokie kaltinimai pažangių
jų Vilniaus lietuvių adresu lei
džiami?" ("Tėvynė-").'Ar vi
si suprantate, " k ą reiškia
tokie kaltinimai"? Reiškiu
lenkišką kalėjimą kuriame p.
Vileišienė jau ne kartą sėdėjo,
o Dr. Alseika ir kiti "kultū
rininkai" negavo jo da nei
pauostyti
už "darbavimąsi
lietuvių tautos reikalams".
Kai Kerenskis buvo verčia
mas nuo Rusijos sosto, o Le
ninas per kitų galvas siekė
į jį atsisėsti, visokie žulikai
buvo padaryti sovietij komi
sarais. Te nesupyksta "drau
g a s " Šolomskas, kad aš paci
tuosiu jo vertimą iš I. Prišolcovo:
"Žulikas ant žuliko, niek
šas ant niekšo ir visi į 'politi
ką, į Sovietus sulenda. Pama
tytai, kas ten yra tuose So-
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Informacijų

teikia mūsų agentai, ar

CUNARD

LINE,

Lithuanian Dept.
346 N. Michigan Ave.

'NATIONAL BANK)
The Peoples Stock Yards State Bank
47-ta ir So. Ashland Ave.
Dabar veikia po Nacicnališko banko čarteriu ir vardas permainytas į
I

Veoples J<(ational Sank
and Orust Company
of

Chicago

47TH STRBET AND ASHLAND AVENUE
Tie išmintingi nusistatymai, kurių dėka šis bankas pasiekė di
džio pasisekimo per šimtmečio bertainį, tęsiami bus ir toliau. Nebus
jokių permainų viršininkuose ir direlctoriuose nei — gi banko darbi
ninkuose bus pakeitimų.
Ponai Sedemka, Jagminas, RimkievricĄ Žabelio ir Mickiewica, visi
ietuviai dirbantys mūsų banke, yra pasirengė tamstoms visuomet
nuoširdžiai patarnauti.

DIDYSIS BANKAS ANT

KAMPO 47TH IR ASHLAND AVE.
CHICAGO
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių vi
soje Amerikoje savo stiprumu ir geru
patarnavimo*

Chicago, 111.

STULPINO
EKSKURSIJOS LIETUVON
WH1TE STAR LINIJA

Laivu BELGENLAND, Birželio-June 1 d.
Kurie norite anksčiau važiuoti Lietuvon, galite važiuoti
Baltic America Linija laivais; tiesiai Klapėdon.

LITUANIA — Gegužio-May 18 dienę
ESTONIA — Gegužio.May 29 dienę
LITUANIA — Birželio-June 18 dienę
Kurie manote šį metą aplankyti Lietuvą, jau laikas
yra pasirūpinti pasportus, pagryžimo dokumentus ir
kitus reikalingus popierus. Visi nepiliečiai gauna Ame
rikos Valdžios LEIDIMUS ant vienų metų* aplankyti
savo mylimą tėvynę Lietuvą ir atgal pagryžti. Tad,
kas galite važiuokite vakacijas praleisti pas savo gi
mines Letuvon. Rašykit arba atvažiuokite pas;

V. M.

STULPINAS

3255 So. Halsted Street
Registruotas Notaras

Chicago, III.
Tel. Victory 6122

Kas norite taupyti pinigus, galite pradėti bile kada
mokėdami į Lietuvos Vyčių Spulką, kuri laiko sa^
vo susirinkimus kas Utarninką nuo 7 iki i) vai. vak.,
V. M. Stulpino ofise.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvšg Alėja, 31 Kr.

Šeštadienis Bal, 20 d , 1«29

D R A U G A S
turi daug pajėga, tikimės ge-1 yra uzkvietus Chicagos Aps- davus, daugiau publikos su atvykusius pasotinti, paširdy
ra i ir su entuziazmu savo ro kričio • Vyčių dramos sekcija traukus pamatyti nervuojan- ti. Trečios susirūpinusios, kad
vaidinti G ary je * ' Nervus ' \ ties Cliieagos artistus. Kitos šokėjams but tikrai malonu
flę vaidins.
MOKTREAL, CANADA
Šv. Tėvo rota loš J. Batevi- Todėl draugijos tarpe visa. 'nori įspėti, kiek bus svetelių ir smagu pasišokti, todėl plau
čia, kuris M Graži Megelona' savaitę eina didžiausis suju ir todėl nori užtektinai pri ja svetainę ir viską švarina
(Tęsa nuo 3 pusi.)
T^ftd, kas tik gyvas iš Gar&3
veikale parodė turis gražių dimas. Vienos bėgioja" su ti- gaminti skaniausių užkandžių,
ji užviešpatavo plačiai pasau
kietais*, kad tik daugiau par- valgių ir gėrinlų, kad visus
talentų lošime.
' (trąša ant 3 pusi.)
lį. Ir kas prie jos nesimel
Sesers Tereikės tėvo rolę loš
m t liifc m !•
>v?z'ix.
džia? Viai j a u č i a daug lai- <R. Juškevičia, kuris karaliau
£imgimHimimiwimiiimiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiim
mingesni, kuomet jos globai į rolc «Graži Magelona" veikapasiveda. Šimtai, tūkstančiai \\e s u i 0 ^ ^ pasisekimu.
|

LIETUVIAI AMERIKOJE
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MES ĮVERTINAME JŪSŲ RĖMIMĄ

II

{

jaunų vaikelių ieško to lai- ( K į t a s roles loš taip pat ga- |
Koks ten biznis jūsų nebūtų — ar checking account,
mingesnio kelio prie panašios 'bys veikėjai. Keikia pažymėti, |
taupymo sąskaita, ieškojimas finansinio patarimo ar ingarbės ir išaukštinimo. Vie kad šiame veikale bus ir Juvestmento darymo — nres viską. įvertiname.
ni tų kelią atranda, kiti ne. lė Detreskevičiutė, mūsų ko- =
Bet visi, kurie iško, r a n d n . | m e d i j a n t ė : tai bus juokų!
Kiekvienas teleris, klerką, ar šios. įstafgos viršinin
S
kas, su kuriuo darai biznį.
<£. Šv. Teresės laimės kelias,
šis bus paskutinis Šio sezo;stai, va:
no veikalas. Taigi visi šeimyZ 1) Skaisti, graži, pamaldi, niškai kai visuomet susirinki*nekalta jaunystė;
te.
•r
Pradžia 7 valandą vakare.
• 2) Dievo ir Bažnyčios karšCicero Avenue Prie 25 Street
Telefonas Oicero 40
Nepamirškite!!!
r t ą meilė;
Montrealietis.
SAUGUMAS — Narys Chicagos Cflearing House
PATARNAVIMAS
I 3) Branginimas Dievo ma
>: IUI3llllllllIllllIiagllllllfllllIllin3llllllllilfrffflllt|l!llillllll9fllfllI|||||illIfIllllilllllill||IllllllIIIIIUIIIiflllllilBIIIIIIIIIIlIISitlflllllllfr;
lonią;
*
*
*į 4) Neperlaužiama kantrybė Į
Jlentėjimuosc;
S 5) Kūdikėlio Jėzaus dideKą veikia moterys šių savaitę?
meilė.
Oia bi kas gali paklausti,
f*. Sis veikalas duos progos
:iau nušviesti Sv. Teresės ar ir (Jary moterys, be savo
4 SPYDŲ PRIEKIN TRANSMIŠINAS
kasdieninių
pareigų,
daugiau
"gyvenimą, dvasių, kame yra
— SAVININKAI
*§os didelė laimė ir išaugšti- j ką gali veikti.'
Kas taip mano, togu šia
Joseph Bagdonas
Uimas.
iW
CarI Wainoris

Nauji Išradimai
Kur tik ^kbar ^einį visur girdi-Rekordų-muziką. Re
kordus grty'a per.Radto; Rekordus groja teatruose
(Vitaphone), Rekordus groja kalbantieji paveikslai.
Rekordus groja dabar,visui7 geruose namuose, o ne
tolimoj ateity gal paliks vien tik Rekordų muzika.

Naujausi Lietuviški Rekordai

i

CICERO STATE BANK

i

GARY, INDIANA,

GRAHAM

Šventos Teresės role loš pa- j savaite, t. y. 21 dieną šio mėn.
' n e l ė Elenutė Bandžiutė, Mon- atvažiuoja į Gary ir pilnai iš
įtrealės, Šv. Kazimiero para sitikins.
Mat, gyvojo
Rožančiaus
2%>ijos "lakštingala". Šiame
į r e i k a l e laukiame pamatyti E- motei u draugija tai dienai
rlenutę, jos sielos gražumoje.
$|J)aug kartu jinai mus komedi
* jose prijuokindavo; dramose
— pravirkdindavo; giedojime
7.— pradžiugindavo, bet šiuo- Balandžio 26, Amsterdam, N.
* kart nežinome ko laukti ir ko
Y.
t i k ė t i s , nes jos rolėje yra ^t # + « | l a n d ž i o 28, Brooklyn, N.JT.
*?daug gražių giesmių^ ^ ^ / ( f t g u ž e s 1, Bridgeport, Conn.
^tlaug dramos gražiausių nuda Gegužės 3, New Haven, Conn.
Tvimų, kad iš tikro bus ko pa- Gegužės 5, New Britain, Conn.
-matyt ir pasiklausyt. Elenutė Gegužės 9, Boston, Mase.
•per ilgus metus savo darbavi- Gegužės 10, Nonvood, Mass.
,".mosi Šv. Kazimiero parapijoje
Gegužės 12, Boston, Mass.
Užsipelnė garbingą vardą, kuGegužės 15, Montello, Mass.
^ ris stiprina kiekvieno lietuGegužės 19, Lawrence„ Mass.
••vio patriotinę ir tikybinę dva(vakare)
';*sią. Skaitome už didelę laimę
Gegužės 19, Lowel], Mass.
*;Elenutės darbavimąsi Šv. Ka(po piet)
7 zimiero parapijoj ir jai linGegužės 23, Worcester, Mass.
""kime dar ilirai, ilgai montreGegužės 25, Woreester, Mass.
* alieeius gaivinti savo artizmu,
Gegužės 26, Athol, Mass.
;;patrioti?mu ir Bažnyčios meiGegužės 29, "^"estfield, Mass.
* le
Birželio 1, Hartford, Gonn*
,. Šiame veikale bus gera pro-y birželio 2, Newark, N. J.
-ga Elenutei išreikšti kartu ir Birželio 5, Ansonia, Conn.
•;jos dramos gabumus ir muziBirželio 8, Philadelphia. Pa.
'; kos talentus, kurių ji nemaBirželio 12, Baltimore, Md.
'1 žai paveldėjo. Jinai vis dauBirželio 14, Wilkes Bar re, Pa.
**giau ir daugiau šiose srityse
Birželio 16, Scranton, Pa.
t gabtimų parodo. Kauno ValsBirželiu 18, Malianoy City, Pa.
l tybinis Teatras iš tikro džiaug
„,tųsi gavęs tokių žymią artistę,

PAIGE

John Slegaitis

Stevc Rumciiak

Charles Waszak

Peter Novak
^!Ęmr

DZIMDZI - DRIMDZ1
MARŠRUTE

•

KAINOS $885.00 IKI $2,195.00' F. O. B.

1. Inžinas yra (iraliam Paige išdirbyfctės, G cilindrų, L-head, 29.4 arkliu, jėgos, 7
main beringu, inžinas ant keturių- kojų ir roberinių paduškaičių. Pamatas, turi Lanchester vibration damper, naujas prideėkas ant sio karo, kad sulaikyt judėjime arba
virpėjimą inžino. Važiuojant iki 60 mylių per valanda, nesigirdi jokio balso arba vir
pėjimo.
2. Inžino visi beringai aliejuojasi su pumpu tiesiog nuo paties inžino.
3. Electros systema, Delco — Remy.
4. Keturių spydų priekiu trensmišinas, du high spydai.
5. Visas reikalingas tulžis gaunate su karu, veltuL Taipgi extra ratg. ir bumperius.
6. Turim dideli pasirinkime vartotų k a r u , nuo $25.00 iki $1,000. 1929 Nash, 1925
Cadillac, 1927 Bssex, 1926 Studebaker, 1926 Dodge ir daug kitų, visus garantuoja sa
vo vartotus karus. Ateikite ir pamatykit.

610 W E S T 35th STREET

Motor Sales

Telephone Yards 0699

Kurie interesuojaties pirkimu naujo automobiliaus
duosim demonstraciją veltui.
—

—

-

•

•

telefonuokit,
-

-

—

—

o mes
—

—

,0,

* bet montrealieeiai nežada jos
; išleisti už jokius pinigus.
Teresės sesers Celines rolę
įlos panelė Onutė Bandžiutė,
*išv. Kazimiero parapijos "žvai
*] gžrrate''. Ši rolė nei kiek ne.£ trumpesnė už Teresės. € ai ima
ikėtis, kad Onutė-, kaip ir vi
^, suomet, gyva pasirodys. Onu;gte eina savo sesutės pėdomis
"V ir jinai turi daug drąsos. J a i
!i? atrodo viskas galima, nors
įkartais ir reikėtų gabiausio
' a r t i s t o tai padaryti. Manoma
j į i r šiuokart Onutei drąsos ne• pritruks savo sunkią rolę at- f
.vaidinti. Onutė pasižymi lo
jime kontrastais, didžiausiu
: linksmumu ir didžiausiu liudj numu. Per vieną jos akutę a'.' šaros riedi, gi kita akutė šyp' ^osi.
' į
Motinos Agnietės rolę loš'
Jp-lė Onutė Bobiniutė. Ilga iri
sunki yra jo^ rolė, bet Onutė į

VAIDINIMU SEZONO UŽBAIGIMAS!

Nedėlioję, Balandžio - April 21 diena, 1929
EIGHT STREET TEATRE
(8 STREET IR WABASH AVE.)
Su puikia orkestrą, su žymiausiais dainininkais,
jant. Statoma lietuvių kalboje

virš 100 žmonių

dalyvau

BAILUS DAKTARAS
J. Ęichbergo didele komiška opera
DALYVAUS: pp. O. Biežienė, N. Gugienė, S. Čeriene, J . Balanda, Br. K.
Kliauga, Pr. Jakavieius, Stasys Pilka, J . Sarsevįčius, A. Tvarijona s ir << Bįrutes ,:
mišrus choras kartu su nauja " B i r u t ė s " orkestrą.

Paskutini syk| C h k a g o j e vaidins
•IkUliajiie D a k t a r e " '

DIRIGENTAS
REŽISERIS
K. STEPONAVIČIUS
Į STASYS PILKA
Pradžia 8 vai. vakare
Pigi Įžanga
Stebėtinai gražios dainos, daug juokų, — tai bus puikiausioji šių metų pramoga
puikiame Eight Street teatre.
_^.>-

Dabar yra išėję nauji lietuviški rekordai, taip gražus,
taip ištobulinti, kad net yra malonu kožnam gėrėtis
jų gražumu. Daugybe žmonių mane, kad Radio atsi
rado, tai jau bus rekordams galas. Bet tikrenybėje
taip nėra.
Dabar Rekordai išsitobulino labiau už Radio. Ir visos
naujos Radios yra dabar taip padirbtos, kad galėtų
groti ir Rekordus. Rekordų kaina — 75c.
Kiekvienas būtinai išgirskite ir nusipirkite šiuos nau
jus lietuviškus Rekordui Jie yra padaryti mūsų gerausių artistų.
MABAN0JAT7S L1ET0VI6KA MAINIEEIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Vedėjas
16122F (Tėvuty Polka
(Kūmos Pofta, (Singlng by A. Šaukevi&us)
16121F (Palangos Polka
MAHANOJATJS LlfiTtTVlaKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Ytffkfc, Leader; Singing by A. Š&ukcvičiūs (Tarnaitės Polka
1C115F (Jaunikio Polka *
(žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Ork«stra,
(
Pr. Yotko, Leader •
LIETUVIŠKA TAUtlsKA ORKESTRĄ
16116F (Kalakutų BarSkalai—Polka
(Nekaltybė Valeas
JONAS BUTfcNAS, Baritonas
su Orkestras Akomgpan.
16118F (Močiutę Širdelę
(Ispanė (La Spanola)
MAHANOJAUS LIBTtTVIšKA MAINIERIC ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Vedėjas
16119F (Kalvarijos Polka
(Raudona ^^ųv^.^^\xr}^
16H4F (Pamylėjau Vakar
(Išsigėriau Arielkytės
m
ANTAHAS VANAGAITIS
su Piano Akomp. M. Juozavitas
16117F (Trys Jaunikiai
. (Mudu Du Bailiukai—A. ,Vanagaitis ir K. B.Kriau(
čiunas.
COLUMBIJOS ORKESTRĄ
16128F (Meilės Abejonės Valeas—Orchestra
(Nakties Tamsoj Valeas
ANTANAS VANAGAITIS
16127F (Alleluja—Ėsu Bomas
(Brygyta—Comic. Song
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAIN1ERIŲ ORKESTRĄ
Tt. Yotke, Vedėjas
16112F (Magdės Polka
(Medžiotojo Valeas
LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTfcA
16113F (Puiki Porelė—Pblka
. J
(Šešupės Bangos, Polka

Liaudies Dainos

JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras
12 colių $1.25
61002F (Karvelėli
(Plaukia Sau Laivelis
10 colių 75c.
16034^ (Aguonėlės
(Kur Bakūžė Samanota
16035F (Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka
(Visur Tyla
/
MIKAS PETRAUSKAS, Tenoras
10 colių 75c.
E2392 (Sveiki Broliai Dainininkai
(Ko Liūdit Sveteliai
E3840 (Šia Naktelę Per Naktelę
(Ant Kalno Karklai Siūbavo
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10 celių 75c.
E4273 (Padainuosiu Gražią Dainą
(Našlys
E4362 (Kur Upelis Teka
. (Viltis
' E7025 (Noriu Miego
(Plaukė Žąselė
160O9F (Oi Mergelę.
(Stasys
16010F (Aš Mergytė
Į
(Nesigraudink Mergužėle
16012F (Kur Bakūžė Samanota
(Vilniaus Kalneliai
16016F (Leiskit į Tėvynę
(Litai (Lietuvos pinigai)

Pas Jos. F. Budriką ji|s visuomet galite gauti visus
naujausius lietuviškus rekordus, o ypač dabar Jos.
F. Budrikas turi savo krautuvėj didžiausj pasirinkimą.
Tik atsilankykit j Jos. F. Budriko krautuvę, išgirskite
ir įsigykite sau naujų ir gražiausių Rekordų.

Jos. F. Budrik. Inc.

3 4 1 7 - 2 1 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

MftOtf
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Darbininkams
•

i

Investuoti Pinigus ]
SAVO NAMĄ

i

Daririoiias žiops galviją kaip ir kada įsigyti
sau namą
-

*§i
r

tBOs Velykos naujoje fcažny- 'per Vy&n Chicagos Apsk, rinkimą. Nutarė visi važiuoti nės nori jo aapapiasiais £achoro šokius,ikiais ir dainelėmis pasigėrei!.
<cloj. Gal todėl ir žmonių labai J kokius Great Northern vieš į "Dainos'
*daug susirinko ir aukų sudėjo buty. Per "Kornevilio Var bal. (April) 21 d., La Salle Birželio men. pabaigoj Jargis Skinderis ruošiasi plauk
netoli du tukstan&u dol.
aus", Goodman teatre tos pa viešbuty,
B. M.
ti atgal per Atlaritiką ir vyfcTą. paeią dieną uniformos čios mergaites užeme svarbų
ti vėl į savo Tytuvėnus. Lie
skyrius duoda vak. bažnyti darbą, būtent išvedižiotojų ir
nėj svet Bws vaidinimas, po jį kuopuikiausia atliko. Visos ŠIMTAMETIS SKINDERIS tuvos žalios pievos mūsų Matuzeliui labiau patinka negu
to šokiai griežiant gerai mu turėjo vienodas
uniformas.
APLEIDŽIA CHICAGĄ.
Amerikos dulkėtos gatves.
zikai.
Visi manė, kad tai buvo tik
Visi lietuviai turėtų rem ros "ushers". Joms vado
105-metis
' * Matuželis'' Linkime šimtamečiai laimin
ti kareivių vakarą. Už sukel vauja ponia Martins.
Skinderįs apleidžia Chicagą gos kelionės ir dar labiau lkta kapitalą bus taisoma nau- . X Ciceros L. Vyeių 14 kp. sekančios savaitės pradžioje. tuvių vardą tarpe svetimtau
j i papuošalai kareiviams* Tat, pereitą pirmadienio vakarą Turi kvietimas atlankyti daug čių pagarsinti!
Eap.
I kas nori matyti kareivius nau turėjo labai -skaitlingą susi- lietuviškų kolonijų,, kur žmojuose papuošaluose, paremki
te sart) ateilankyinu.
Kitą pramogą turės 11 gegulfcs pas Ltiikštf, Bus laimė
jimu® serija fotrios dabar yra
pla*M*Ji!i&s ir visi noru perku,
Geriausia pirkis čia — tai tikrai žino si, kad gausi geru^ rakandus ir *£ teisi*nes yi» $ gwos dovanos lai
gsrs feainas. Didelis pasirinkimas ir jums patogus išsimokėsimo pienas.
mei paskirtos.

RINKIS SAU RAKANDUS ATSARGIAI

K. V. Deveikis, r*&
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DAINOS ' CHORO RADIO
STOTIS V W t
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VALGOMOJO KAMB SETAI
Pulkas pasirinkimas valgomo
sios setų is riešuto medžio dailaus
apdirbime. Setai kus Jusų kamba
rių papuošalu.
. v MIEGAMOJO KAMB, SETAI
Rinktiniai setai, puikiai padary
ti — didelės lovos — pilno saizo
komodos.
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D R A U G A S

Bal. 20 <L,-13»

X L. ^vV 4 kp. mergaitės
Vėl pasižadėjo dirbti "Dai
nos" chorui šokic vakare, nedėiioje,* bal. (Apr.) 21 d., LaSalle viešbuty
prie tikietų
pardavimo, atėmimo ir kito
kių darbi}.
X Keikia pažymėti, kad
L. Vyčrį 4 kp, mergaitės prie
tų darbą yra įpratusios ir
tvarkingai <iii*Uu os dirbo

Štai yra pavyzdys tu puikių naujai sraiomųnamų, iš kurių vieną jųs tuojau galite
išsirinkti. Tie namai randasi: 818, 822, 828, 830, 832, 834, 840, 930, 932 W. 34 PI. V
3418, C419 S. Auburn A ve.
3415, 3417, 3421, 3414, 3416 S. Mosprath St.
3411, 3413, 3412, 3414 S. VVallace St.
. ^^sfr^Jt^..*.
M. J. Kiras, vlsierrts žttoitias namų statytojas, išdirbo*planą,'1&$ Jbtogtt* galf
nusipirkti sau narna fmokant $1,500, o f Imsią dalį namas pats per save išsimokės 1
rendcmis*
Nėra kasdie tokfcs progos nusipirkti 2 *&gštų mūrinį namą, su aukštu anglišku
skiepai, kuris yra prirengtas ctel trečio gyvenimo. Tu namę vidus ištaisytas aržuolo
Ir beržo medžio materiolu. Yra maudynes, slnkos ir vėliausios mados pfumbingas.
Frontinlai portfai kt>klėmis ctengti, prfean %M Ule grindimis. FrontiniaJ ir valgomieji
kambariai su Domice". Ledaunty durys atidaromos iš užpakaliniu porčiŲ, Užp&kaliniai porčial stikliniai.
Naudokitės tuojau šia nep&prasia p?og*s ties kitos tokios progos gal daugiau
nepasftsikys, Atsilankykft tuojau | morn ofisą del platesniŲ 3n!u.
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PUSRYČIŲ SETAt
Dailus pusryčių setai, puikiai iakiruoti įvairiomis spalvomis. Stailiški stalai ir ke
turi drūti krėslai.
PARLORIAUS SETAI
Didelės vertybes augštos rųšies setuo se, naujausios mados, vėliausio išdirbimo. j
Viskab atsižvmi tobulybė. •
K A M A M S LIETUVIŠKAI

HAVVTHORNE F U R N I T U R E CO.
2214-16 So. 52nd Avtnue (CICERO)
HARRY V0GJEL, prezidentas

S. E. BR0WN, generalig maaadžierius.

i

M
3335 So. Halsted Street
|

Tel Yards 6894

LIETUVIAI AMERIKOJE

B

X Vra pa<s mus biznierių,
kurie atsisakinėja «uo laik
raščių. Sakos neturį laiko
skaityti, Tai netiesa. Norint
visuomet galima laiko rasti.

pyt.v?^»»T^:,r»--TA^...^• ^ > j » ateina, o įsitikins.
Viena is Komitediu.
(Tąsa nuo 4 p«sl.)
Draugystės Lietuvos Karei
ir vi>ų apylinkių šį sekma
t HJL'
vių istoriškas susirinkimas
dieni (21 b A.)
nelieka nabiis bal. 21 d., sekmadienį, V
mie; visi urmu vyksta į GaIš Radio Stoties AJJ.
ry Lietuviu parapijos svetai
X Labdarių 3 kuopos susi- vai. pa pietų, Liet. Liuosybės
nę pamatyti kaip nervuosis rinkimas įvyks* sekmadieny, svetainėj.
Chicagos artistai scenoje ir j bal. 21 d., 1 vai. po įpietų, par. \ Bus paskutinė- proga 45 me
paragauti lietuviukų kilbasų,; niokykk)::; kambary. Kviečia- tų vyrams įstoti už 1 dol.
kopustų ir kitokių skanumy- • mi visi di*augijų atstovai kuo- Vyrai, daugiau to ?aebtts! Pir
nų — valgių ir gėrimų.
skaitlingiausia atsilankyti, nes mas ir paskutinis. Šiais me
Užtikriname, kad visi, bt- bus svarstoma daug svarbių tais draugystė pradės nejuo
s*kirtume, jauni ir seni, bus reikalų. Yra rengiama "Tag kais bruadėti. Per tris i»ėnepilna] patenkinti, o šokėjai day", kurį jau eia pat.
sius įstojo 25 nauji nariai.
prie gero s nmzikos ir svarios
X Nelabai senai I. Kasiulis Tat visi ir visur apie tai tik
-vėtainės gėlės puikiausia pa atidarė savo ''Barber Sliop" kalba, teiraujasi.
sišokti.
po Nr. 1414 S. 49 Ct. PatarDraugijai kįteat, ^erai -sus
*Tai bus teatras, balius ir Gražiai darbų atlieka. Man- tiprėjo ir uniformos skyrius,
I susipažinimo vakaras.
tina jaunų biznierių paitnitL kuris peiktai pasirodė V^iyku
Jeigu kas netiki, tegu* tik;dagiai patarnauja.
*aktį bažnyčioje. T*i bu-Vo pšr

VĖLIAUSIAS PAVEIKSLAS TEATRO VIDAUS
Prie 35-tos ir Halsted Sttetts,
Oiicagos Bridgepotte
Jeigu Tamsta žinotum kur vertės ir forinos smarkiai) kils ir pasidaugins tai tikrai galėtum užsidirbti didelius
pinigus,itaįp galima tą įspėti? Ar yra priežastis ir būdas? Kų, naujas teatras su ttto bendro turi?...
Brįeig*spQffto apielinkėje yra proga kuri laukia tų kurie mokės jų, suprasti ir j$ pasinaudoti. Bridgeporto apielinkeje yra vykdomas judėjimas ir atydžiai išplanuotas budaVojime programas katras turės labai didelę įtekmę "kilimo
ir hpię katr$ abelna -publika labai mažai apsipažinus. O apie tai tamstai labai svarbu ižinoti.
i
ApsiŠviesk — Sužinok! Iš to puikiai pasinaudosi. Dalininku galima tapti su suma pinigų nuo $100.00 iki
$5,000.00.
Tuoj prisiu.sk oia pridėtą kuponą del platesnes informacijos.

TBEATRE BVIUHHO OORPORATION,
ai9 W. 35th St., Chicago, m.

Vardas
Adresas

Nerisant manęs, prašau suteikti man pilnų ži
nių kaip aš galėčiau tapti dalininku ir pasinau
doti Bridgeporto apielinkės prekių kilime.
--/

Šeštadienis Bal. 20 d , 1929
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PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS
1922-32 So. Halsted St. Krautuvės

PERSIKĖLIMO IŠPARDAVIMAS

BAIGIASI!

PASKUTINĖS DIENOS

Šeštadienis, Sekmadienis. Pirmadienis. Antradienis ir Trečiadienis
Visi liekanti dalykai dabar parsiduoda beverčia, kurių dar yra didis skaičius, todėl turite proga pasinaudoti,
•Jei atsilankysite virš minėtomis dienomis.

Musų Halsted Gatvės K r a u t u v e Bus A t v i r a ! r Nedėldienyje
Nuo 1 0 vai. r y t o iki 4 valandai v a k a r o .

K

t,

Į..Į*!.,.»- >

TJLĮ" " . M . - J f t w

1

, -

• V j J W •M' '*' f

,. -n^.-- •

IĮ==

sia muzika. Vakaras įvyks
28 d. balandžio, Dievo Ap»
veizdos parapijos gvetainėje.
.9 i
Komisija deda pastangų, ked
JAUNŲJŲ RĖMĖJŲ
Darbuojasi.
VAKARAS.
Merginų Sodalicija ir Mo viskas butų kuopuikiausfa.
Rengėjos.
terų Są-gos vietine kuopa
West Side. — Sakau, ir lai viena po kitos rengia parapi
X Nedėlioję senoje svetai
minga ta West Sides kolonija. jos naudai vakarus. Mergi
nėje Vyčių 4 kp. jaunieji base
Čia visoks veikimas niekad nos turės šokius balandžio 24
bolininkai turės šokius. Visi
nesustoja, todėl ir daug gra d., o moterys gegužės 5 d. tu
prašomi ateiti ir paremti juos.
rės perstatymą.
žių darbų yra nuveikiama.
Bal. Vt & buvo ponios Vi
Pavyko.
Štai. nesenai mušu darbš
leišienės prakalbos. Rinkta
čios veikėjos p. V. Butkienės Praeita "buiico", kuri buvo
aukos Vilniaus našlaičiams.
pasidarbavimu liko suorgani-lsurengta parapijos salėje, da
Žmonių
atsilankė nedaug.
zuota &v. Kazimiero Akade vė pelno virš $285. Garbė dar
Oerb. viešnia daug įdomių da
mijos Rėmėjų Draugijos jau buotojoms, kurios reng£ šia
lykų papasakojo.
namečių skyrius, į kurį jau su pramogėlę. Pasirodo, kad jos
Vyčiu Naujokastraukta nemažas skaičius jau yra geros darbininkės ir ga- ; " " ' m" i . ," •
=?
gios biznierkos.
nų mergaičių.
Puošiama.
6į darb$ jvykinti nebuvo
jau taip lengva, bet p. Butkie- Apie mokykla ir bažnyčia
nės pasiryžimas ir tvirta va-1 lyginama žemė ir sodinama
lia viską nugalėjo. Lieka tik medeliai bei krūmeliai. Bus]
sveikinti ir linkėti ištvermės gražus vaizdas. Rap.
U'
ir sėkmių tolimesnei darbuo
SUKAKTUVIŲ VAKARAS.
tei.
Šio sekmadienio vakare pa
Dievo Apveizdos Parapija.
rapijos salėj įvyksta jaunamečių rėmėjų pirmutine pra — Šv. .Onos draugija visu]
moga — jauki arbatllė su už smarkumu rengiasi prie su
kandžiais. Šalę to, bus graži kaktuvių vakaro, kuriame busi
programa pačių jaunamečių vaidinama dviejų aktų juo
išpildyta. Mažytės Sakalaitė kinga komedija " Lietuviškas
Ą ROOM YVELL PAPERED IS MORE THAN
ir Balčiūnaitė atliks gražų vagis" ir "Fotografistas".
HALF FURNBHED
vaizdelį "Prie Karžygio ka Veikalą atvaidins pačios Šv.
Onell'8 qualky wallpapo". Be to, atvyks Remėjir Onos draugijos narės. Po vai
s wi!l *dre«a u p " your
ne, and the co«t is lesė
Centro pirm. p. A. Nausėdie dinimo bus šokiai ir puikiaun ypu imagine.
Juat
nė, kuri savo gražia kalba pla
ask me to ihaw you the
Orrell aaroples a n d give
čiai nušvies draugijos dar
you ąp catimate.
buotę.
Vykstantieji Lietuvon prašomi ap
W. M. BENECKI
sistoti naujam, moderniškai Įrengtam!
Prie šio jaunamečių vakaro vieSbutyj "ROMA", Laisvės AL 18. MaJiorius ir Popieruotojas
Šviesos kambariai, vonios, j
354U So. *raacLsoo Avc.
prisideda ir gelbsti ir suau Kaunas.
telefonas ir t t Gražioj salėj valgy
te!. Lafayette 7554
gusiųjų Akademijos Rėmėjų kla. Sveiki Ir sjsrdua valgiai.
Savininkė DabJnskaltė.
skyrius, jos turės išlaimėjimą
e=
knygučių numerų, kurie yra
pardavinėjami.
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Grojikliai Pianai
Naujos mados clektrikiniai Radio setai puikiausiuose kabine
tuose, pilnai įrengti su tūbom ir kalbėtuvu, verti iki $200.00,
dabar turite progę pirkti tik už
$ 9 8 O O
Nuo $95.00 iki $165.00 vertės radio setai,
dabar tik po
Nuo $200.00 iki $300.00 vertės Radio Setai,
dabar tik po

$ 3O.OO

°

p°

$125.OO

$198.00

$650.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar

tik po

-

$ 2 95.OO

$750.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar

tik po

$380*00

Kitokių išdirbysčių grojikliai pianai po $150.00, $225.00,

$ 7 5 . O O

Nuo $300.00 iki $450.00 vertos Radio Setai,
dabartikr>

$500.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar
tik

$275.00 ir augsčiau.
$975.00 Kimball Grand Pianai po

$540.00

E

AMERIKIEČIAI

•

,i

$100.00 vertės,

3-JIĮ

šmotų nauji ir dailus Jaequard Velour

•*•***!»

$49.50

$160.00 vertės, 3-jų šmotų Jaequard, Mohair arba Moquettc
setai, dabar po
$ 8 8 - O O
$350.00 vertės importuoto Prizai, Mohair arba Damask setai
su Mahdgany medžio romais, po
$ 17 6 O O

#15.00, #25.00, $32.00, #37.5o

$100.00 vertės 7 šmotai,, Stalas i r 6 Kėdės

už

$43.75
$65.00

$150.00 vertės, 7 šmotai, Stalas ir 6 Kėdės
už

$75.00

Miegamo Kambario Setai
už

$44.50
$150.00 vertės Setai, Kamoda, Lova ir Šeforcta
už
$77 50

I
$38.00 vertės 9x12 Velvet kaurai, pasirinkimas

tik po

$25.00 vertės puikios ir tvirtos Kamodos, dabar

$19.95

$80.00 vertės pilnai poreeliuoti įvairių spalvų pečiai
tik

P°

$44.50

$110.00 vertes poreeliuoti Kombinacijos spalvuoti pečiai

P°

•••• $ 6 9 . 5 0

$19.00 vertės, šeimyniškos mieros kdaunės su 2 durim,

1,0

$12.75

$20.00 vertės Kūdikiam Vežimėliai

dabar

$0.95

$12.50 vertės puikus Vatiniai 45 svarų Mat rasai
dabar
$12.50 vertės gvarantuoti Coil Springsai lovom
dabai

"

$5.98
$6.70

$10.00 vertės bile didžio Plieninės Lovos *
$30.00 vertės, šeimyniškos mieros su 3 durim ledaunės, '
dabar
po
Del greitesnio išpardavimo, minėtos prekes yra padalintos tarpe abiejų mušu Krautuvių. — Krautuves

$4.48
atviros

• $15.75

Antradienio, Ketvirtadienio, Penktadienio ir šeštadienio Vakarais. Taipgi mušu Halsted St. Krautuvė bus ati
daryta Nedėlioję Nuo 10 Vai. ryto iki 4 valandai

Peoplss Furnitūra Company
1 9 2 2 - 3 2 So. Halsted St.
18-tos Gatvės Kolonijoje

•

^ -

$75.00 vertės, 7 šmotų Stalas i r 6 Kėdės

už

X Ryt Aušros Vartų mo
kykloje bus mėnesiniai susi
rinkimai a) Blaivininkų tuoįau po sumos ir b) Altorių
Puošimo Dr-jos tuojau po
mišparų.

$80.00 vertės Setai; Kamoda, Lova ir Šeforėta

Nuo $50 iki $100 vertės skuriniai, 3-jų šmotų seklyčios setai po:

• -

Tatai į šį gražų parengimą
nuoširdžiai prašoma visu susi
rinkti. Jžanga nebrangi — tik
50 centų. Ne vien teks pasi
gerėti gražia programa, bet
kartu paremsite gražų ir kil
nų tikslą — 6v. Kazimiero
seseles • tas musų pasišventu
sias vaidelutes.
Ta pati.

Valgomu Kambariu Setai

Seklyčiom Setai

i -

4 1 7 7 - 8 3 Archer A ve.
Brigaton Parke

X Gestautienė Marijona ir
Gaidauskien@ Veronika, paty
rė apie jų darbo draugės On'os po tėvais Servitauskaitės, kilusios iš Plungės para
pijos, Lukmenų kaimoj žuvi
mą pereitame sekmadienyje su
savo vaikeliu Juozu i r sesere
Rozalija, kurios drauge su
automobilium buvo traukinio
sulamdytos, už mirusiųjų sie
las prie Aušros Vartų P .
Švenčiausios aukojo
trejas
giedotas ir penkias skaityti
nas šv. Mišias.
VISKAS
• •

PRIRENGTA
•

Marąuette Park. — Ryt va
kare 6 valandą bus svetainės
atidarymo vakariene. Viskas
jau prirengia. Virėjos sugal
vojo kuogardžiausių valgių.
Programa taipgi bus įvairi.
Prie to bus progos peržiūrė
ti visą mokyklos įrengimą ir
visus joj esančius patogu
mus. Visi kviečiami laiku su
sirinkti. Peržiūrėjimas staty
bos bus prieš vakarienę, apie
ketvirtą valandą po (piet.

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
Rengiam visų Amerikos Lietuvių Laivakorčių
Agentų Ekskursija tiesiai
Į LIETUVA PER KLAIPĖDĄ

LAIVU

"LITUANIA"

GEGUŽĖS 18 DIENĄ, 1929 M.
Garbės dalyvis vicekonsulas P. Daužvaidis
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietu
viai laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisaky
ti tuoj iš anksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės j Bal tie Amerika lini
jos agentus. Jie suteiks Jums pilnas ir puikias informa
cijas, taip-ffi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

Paul R Baltutis, 3327 S. Halsted St., Chicago
Central Mfg. District Bank 1112 W. 35 S t ,
Chicago,
S. L Fabtan & Co., 809 W. 35 St., Chicago,
LMitianian News Publishing Co., 1739 So.
Halsted Street, Chicago,
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22 St.
Chicago,
V. M. Stulpinas, 3255 S. Halsted St., Chicago,

Universal State Bank N. W. Cpr. S. Halsted
Sts., Chicago,
John J. Zoip, 4559 S. Paulina St., Chicago,
A. A. Appanaitls, Westvii!e, I||.
Thos. Baron, 818 Lincoln St., Waukegan, 111.

Paul Molis, 1730 — 24th St., Detroit, Mich.
BALTIC AMEEICA US*

315 So. Dearborn Str.,

Chicago, 111.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IS NEW YORKO
Polonia" May 11
"Lįtuania" May 18
a Estonia" April 27
"Estonia" May 29
a

ŠeŠtmfcehis feal. 20 3., 19%
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MISIJOS.

Aukšciausii|jaA už visas ma
lones.
Širdingai
vNus
kviečiu,
kas gali, neapleisti nei vieno
gerb. misionieriaus pamoks
lo ir kitu pamaldų.

D RSU OA S

• . i - 1 .

D A K T A R A I

IŠ FEDERACIJOS SKY
RIAUS vmm.

X Lietuvos .šelpimo komiteto North Side skyrius veiltfo. Balandžio 28 d., vakare,
tfortk Šiclė. — Federacijos ŠV. Mykolo par. salėje ruo
I
2.3 skyriaus sus-ma s įvyko 1G šia prakalbas su pamarginid. bal. Perbėgus visus dienos mais. <
I
klausimus, eita prie svarbaus
ffien*. ir 15:89 Iki 9:8D vakar*
ryus .norėtų, gali užsikviest f"
4608 So. Ashland Ave.
klausimo, būtent šelpimo šiau
PAKVJtJttttAS!
savo Kaimynus, svečius ir as* Netoli 4«th St.
Chicago, n i .
rės iiietuvos, nukentėjusios
" T • t T¥i f
galėčiau namuose parodyti mi
—
nuo nederliaus; A. Bacevi
Čia noriu padaryti kaip ir nimus iš Lietuvos paveikslus.
čius, V. Rėkus ir P. Plečkai atsišaukimą į tuos, kas turi
Rea. Tel. MldWay 65l2
Jonasft.Milius.
tis nurodė gyvą reikalą šelpti horą ir palinkimą remtf, ar
——Dr. E. C. C U P L E R
GTDtTO^AS I R CHIRURGAS
tą Lietuvos dalį.
kaip kitaip prisidėti, • prie iš
DAKTARĖ COJTSTANCE
Oakley Ave. Ir S 4 -tas Street
Nutarė rinkti aukas pas tobulinimo Lietuvos judamųjų
Telefonai Canal 1711-6241
O'Burrts
Valandos:
2 iki 4 p. p. Panedėliais
Perkėlė savo ofisą. į kitus kam
pa'viefnus žmones ir biznie paveikslų Amerikoje.
tr Ketvergais vakare.
barius to paties namo.
Dabar
rius.
Mes,
lietuviai, prjvalčtu- jos adresas: 2<ą©8 W. f 3 St. kam-

DR. S. A. BRENZA

Brighton Park. — Sekma
dienyje, balandžio 21 d., Ne
kalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje iškilminga proce
sija prasidės Sv. Misijos. Gerb.
Visa tvarkę šv. Misijų pas
kun. misionierius pirmą pa kelbs patsai gerb. misionierius
moksią, sakys per sutnę, po sekmadienyje, bal. 21 d.
pirmosios Evangelijos. Šv. Mi
Kun. A. Briška,
sijos yra laikas Dievo malo
Ktebonas.
nių, kurių daug galima įgyti
savo sierai.
pas So. Western. Tci. Hemlock
* *
GAtAVI P A S i f t d S t m .
5524.
mėm
susirūpinti
minimu
daly
Misijos tęsis iki sekančio
sutarta nupirkti tam tikras
(16-16)
-Ii
=
S
ku,
nes
kitaip
ir
jį
paims
žy
sekmadienio, balandžio 28 d. North Side. — *'Inteligen knygutes ir josna išrašyti #uII
nn.t^i
—
Tadgi, išmintingai padarys tai" jau pas mus. Lošimas kas, bei išduoti aukotojams dai į savo rankas.
/•-•
Kas
užinteresuotas
šiuomi
visi tie,'knrie stengsis pasi prasidės 7 valanda vakare kvitas, kaipo liudijimą, kad
sušelpimo
naudoti šia proga. Daug nafc- r ar. svetainėj, bal. 21 d. Ar- prisidėjo
^ L i e t uprie
gyventoju. šiau- j i t l l l I B I l i g i
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
vos
14 St. ir So. Oakley Avenue
dmgyHlalykų ,«ą,rs.te ir p * , į s t a i parinkti,ūau*i. Visiems į s t a r t a surengti vakaras su
plet-ryt. kam p.
Tel. Canal l t 7 8
simokmsite, kas labai yra r e t ' t^is malonu juos matyti, tik
Valandos l i - 1 2 vai. ryt. 2-4 pi p.
programa ir prakalbomis nu7-9 v. t . Išskiriant nedėllas
Nesikankykite savęs skaua
kalinga ir naudinga kiekvie visi^ atsilanivykim į vakarą. k e n t § j m i i u n a u ( i a i . Komisija
mals, Retrmatismu,
Sausgele,
nam katalikui
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
įrašomi nesivėluoti, nes vei- j a u ^ . ^ s v e t a m c 2 8 d. ba— raumenų sukimu; nes skau
,
fcyta* iv vakarais bus sako f kalas ilgas, taigi laiku prasi- l a n d ž i o
dėjimai naikina kūno gyvybe
!r dažnai ant patalo paguldo
I Tel. Hemlock 8151
mi pamokslai, taipgi bus Ida* c jė s vaidinimas. Sakoma, veiCAPSICO.. CfcMPOUND m o Tatgi,
visi susirupinkin?
i Dr. V. S. NARYAUCKA8
etia lengvai prašalina vlršmloma ir išpažinties.
kalas pamokinantis.
G I OTTO JA8 Ir CHIRURGAS
tuo svarbiu dalyku. '
nėtaa ligas; mums Šiandie dau
2411 Weat • » Street
Brightonparkiečiai praeity^ Nepraleiskime progos. Tigybė įmonių siunčia padėkaKomitetan aukoms rinkti įirai.:
f—12
ryte, 1—4 p. p., • — t
vones pasveikt Kaina 60c per
ije visuomet stengdavosi šv. | kietai labai pigus.
pasta
66c
arba
dvi
n*
t
l
.
t
S
.
v. v. Nedėllo) nusitarus
!ejo žymus darbuotojai, būtent:
Misijomis pasinaudoti j r įgy- j
Dukart
tvirtesnė
7
6
c
V. M.
j V. Nausėda, J. Berkelis, P.
Knyga: "ŠALTINIS 8VEI
ti teikiamųjų malonių, š į mot'
KATOS" augalais gydyti ©s. kai
Plečkaitis, V. Rėkus, P. Masna Be centų.
| yra. mu.sų parap. jubilejiniai
DVIEJŲ BBNDROVIŲ
kolaiti*, J. Ramoška, M. But
DR. M. T. STRIKOL
{ metai. Tat pasirūpinkime *k j
VAKARAS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kevičius, Krivickas, K. Bu4601 South Ashland Avenue
didesniu
uolumu
padėkoti,
2259
South
Halsted
Street
Telefonas Boulevard 7820
genfavičius.
F.
Valančiūtė,
A.
• i
Res..
6641 SouthAlbany Avenue
CHICAGO. *LL.
Brighton PArk. — Balam (irigšienė.
Tel. Prospect 19S0
njm m m H ji j j L PJ TJ M
L
įdžio
13
d.
"Golden
Dome"
g-. •
Valandos 2-4.6-8 NedėlioJ 10-12
ADVOKATAI:
svet. * * Gediminas'' skolinimo
j ir budavojrmo ir "Brolių
Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098
lietuvių M bendroves surengė
programą iš kalbų, dainų ir
(JUCOUJ J. Grisius)
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
.deklamacijų. Tikslas — arA D V O K A T A S
OFISAS
Money Orderiai J Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai.
46 31 S. Ashland Ave. (2 lubos) įčiaus supažindinti su "spūlTelef. , Boulevard 2800
ikų'
naudingumu ir darbuotė
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate
1900 S. HALSTED STREET
R E S I D U N C I J A:
i
€515 SO. Rockweil Street - j mūsų aipielinkėj. Kalbėjo ad.
9d
Telef. Republic 9723
I:
Meinskas-, J. J. Zoh> ir vieAVfe
5* įas lofikiis. K«fHų tarpe buvo
124 N. La Šalie St.,
Chicago,
Valandos; prieš pietus pagal sutarti.
ir dainų. Dainavo ponios Vii-. k
—_
Namuose
2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
kas, Žilius ir Oapsh. Smuiką i =
(Jobn ECgdsiunas Borden)
griežė jaunutė panelė. Gali- j
O P T E M I T B I S T A I
A D V O K A T A S
ma tikėtis, kad jš jos bus ar
106 W. kl^MDS Si.,
Room 3117
.i»M
tistė. Gaila, kad nenugirdau
T%lėpbo4A ftaadolph «727
Rengia
t i
Vakarais: £ 5 1 West 22 St. pavardės.
, •

.

G

DR. J. J. KOVKARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas
.Ofisas 2401 WEST 63 STREET
Kert* So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 28 5» So. Leavltt St.
Tel. Canal 23 30
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 r. •.
Nedėlioj pafiral susitarimą

Reumatizmas sausgele

JOSEPH J, GRISU ,

i

-v

J0HN8.B0R0EN

•

^

—

J

ŠV. JURGIO PARAP. "KANKLIŲ" CHORO

"\

J, P. WAITCHUS
A D V O K A T A S
Nuo t:S0 iki 1 vai.
117 N. DEARBORN STREET
Room 228
Tel. Franklln 4177
Nuo 2 iki 9 vakare
52 E. 107 ĖL, Kamp. k i c h i g a n
Ave.
Tel. Pullman 5950
••

••

-J

Tariu pridurti, kad "Gedi'HMnas" spulka yra nemaža
nendrovė. Kapitalas, be maž
ko, siekia pusės milijono dol.
Taigi yra saugi vieta taupy
mui. «
Vietos lietuviai sunkiai už.dirbtns centus turėtų dėti į sa
vas lietuviškas bendroves.
Šaulys.
ve

A. A. O L I S
11 So. La Šalie St.. Room 2001
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vftttory 0562
T-9 v. • . apart Panedėlio ir
Petnjrčios
i

-

• <

•

t

•

TeL Boulevard 7589

•-4

RESIDENCB

6158 So. Talman Ave.
Tel. Prospect 15 Si

JC.

——

B. F. MAŠTAUSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI
2221 West 22nd Street
Arti Leavltt Street
Telefoną* Canal 255S
Valandos 9 ryto lkl 8:00 vakare.
SeredomlS Ir PėtnyČlomis nuo •

dyb

Lelijos Pašelpinis Klubas

s•
S

H

IIHIIHllllKilIlI

S"

JOHN KUGHINSKAS

———

DR. P. L ZALATORIS
Gydytotojas ir Chimrgar
J 821 SOUTH HALBTED 8 1
Resldencija 6600 8.' Arteslan Av«
Valandos: 11 ryto iU8 po
• iki l : M

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė feavo oflsa

i "
•

. ' ' UI »l

po numestu

4729 S. Ashland Ave.
SPECUAUSTA8
Džiovų, Moterų ir t y r * L l n
• a i . : ryto nuo 1 9 — & nuo 1*—4
Po Pietų, nno 7—8:19 vakare
Nedėliomls l t iki i i
TELEFONAS IfIDWAT 1199

Tel. Boulevard 1401

Dr. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgas ir Aknieria
9148 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p,
7—9 vakare

Dfi, H E R Z M A N
Iš

RUSIJOS
•*

14*4 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 lkl I po
pietų ir | Hd 8 vai. vakare
R**. 820-1 S, WALLACB STREET

Gerai lietuviams žinomas per 25
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo

staigias

i r chroniškas l i -

ga^vyrŲ, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

DENTISTA1

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan

Office Boulevard 7t42

Street

1025 WEST 18 STREET

m. c. z. VEZELIS

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir
nuo 6 iki f:30 vai. vaJkaro.
Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Shore
2238.
Jei neatsiliepiama,
šauk
Randolph 6800.

LiETlTVTfl D E N T I B T A B
<t*6'W>. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekoa

•«

Tel.

I..Į . . . .

Canal

6222

DR. G. I. BLOŽIS

25 METU PATYRIMO

J

D E N T I 8 T A S

Pritaikyme akinių del visokių akių

2101 W e « 22nd Btreet

JOHN SMETANA, 0. D.

(Kampas Leavltt 8t.)
Valandos; Nuo 9 iki u ryto
nuo 1 iki 9 vakare

OFTOMETRISTAS

Ofiso Tel. Victory 2(8?
Of. tr Rea. Tel. Hemlock 2274

M . J. ?. POŠKA
2132 8. HALSTED STREET
Antras ohsas ir Rezidencija
8504 SL-ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 2-12 rytais; nuo
7-2 vak. Antro O t VaL: Nuo 2-2
po piet: Utarn. ir Subat Nuo
3-9 vak. šventadieniais pagal s u 
tarimą.
V
.

Tai. Brunswlck 0824

Pavasarinius Šokius
C.ihofnin DnlnnJ-nn _ Am-il OflA\«n« 1 0 0 0 Sutartoje, Balandžio April 20 diena, 1929

t)R. A. J. GTOSEN

S Ekspertas

MELDAŽIO SALĖJ
2242 West 23 Place
Piadžia 8 vai. vakare
Įžanga 50c.
Maloniai visus prašome susrinkti į musfiį rengiamus šokins. Bus gera muzika, po
Vadovystė. J. P&illįpgį.
RENGĖJOS.

nimiiiiiiiii

Tel Canal 0267 Res. Prospect t t t a

DE. A. JT. BĖR0-ASH

Rengia

S•imi

i• • •

Ofiso ir Rea. TaL Boulevard 5911

Specialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaiku čiatois.

LIUOSTtefiS SALŽJ,
14 St. ir 49 Ct. Cicero, W.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 75c. su drabužiu padėjimu
Muzika nario John F. Pocius
Visus širdingai nžprašonie.

29 So. La Salle Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 Wėst 22nd Street
Cor. So. L*avitt St. TeV Canal 6222
* Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. RepiSblic. 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v."
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

_

Palengvins akių Jtempimą k u 
ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo,
akių aptemimo,
nervuotumo, skaudamų aklų kar
št]. Atitaisau kreivas akis, nuimu
cataractus. Atitaisau trumpa r e gystę ir tolimą regyste.

4712 S. ASHLAND AVE.

CHICAGO

DR. S. B E I S

M. D.

lietuvis Akių Specialistas

SUBATOJE, BALANDŽIO (APRlL) 20 DIENĄ, 1929 M.

0 y * o staigias ir cbroniBkas Ilgas
vyrų, moterų Ir valkų
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nao
pietų ir 8 vai, vakaro.
Nedėliomls ir seredomls tfk
ISkalno susitarus

«^T

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 1446 So. 49th Court
Tel. Cicero 662
Resldencija: 4729 W. 12th PI.
Cicero, 111. Tel. Cicero 2888
Valandos: Ryto: 10—12. P o
pietų: 2—4. Vakare: 7—8. Nedė
liomls pagal susitarimą.

Valandos nuo 10 ryto "iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRltoaB

A* * « • -

.-

S, A.

Rengia
RAUDONOSIOS ROŽĖS PAŠELPOS KLIUBAS

• DR. A. RAČKUS

—

DR, VAITUSH, 0. D,

'-'

Virginia 038©

• i

. •

A D V O K A T A S

na •.

—^———

Prirengiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose,
egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.

CIA!

ŠOKIAI

V, W. RUTKAUSKAS
Koom 730
Tel. Central «s*e —

ŠV, JURGIO PARAP. SALĖJ
Pradžia 8:00 vai. vakare
PEOGRAME D A L Y V A W ^ :
Didžiulis * 'Kanklių'' choras, solistai, ^Mažosios
Gėlelės'' choras, vi^ų mėgiama mokyklos orchestra ir
orchestra šokiams.
Eis choro ir solistų dainos. Bus vestuvių scena. Už
baigsime šokiais.Kviečia CHORAS.

•R V Ė L

ADVOKATAS

—

Nedelioj, Balandžio - Apri! 21,1929

•a

— ™

Tel. Canal 6764

*

SPECIALISTAS
Rumal 1012 — 1015 — 1018
10 W. JACKBON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso "Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7
Nedėliorais nuo 10 ryto iki 1
po pietų.

m

Parapijos Naudai SAUNŲ VAKARĄ

—

2130 WEST 22nd ^TRElET

DR. J. E. ZAREMBA

••

Terepbone Roosevelt »•£>•
Hamų telefonas Republic 9<59t

Office: 1459 B. Californla Ava.
VaL: 2 iki 6 po petų, 7 iki 9 vak.
Neiaėlioje pagal sutaH|.
%

Ir X-RAT

S P E C I A L I S T A S
Taigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikrą specialistą, ne pas kokį
nepatyrėij. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats, po pilno išegzaminavimo. J u s sutaupysit laiką ir
pinigus. Daugelis ftitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, suradymul žmogaus kenksmingumų.
Mano i;adlo — Scope — P.aggi.
X-Uay ilocntgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, ir jeigu as paimblu jus gydyti, tai jūsų s v e ^ a t a
ir gyvumas sugryš jums taip Kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio, žarnų, inkstų, oios.
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią
užsisenėjuslą,
įsikerėjusią,
chronišką
ligą, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatldėliokit neatėię pas mane.

DR. A. L. YUŠKA

KAUFMAN STATE BANK

.

Dr. A. J. JAVOB

OfiBas ir Laboratorija

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

Justin Kūlis

MES MOKAME CASH
$60.00

Tel. Lafayette 8793

*

DP. C. W. Flint

i

•r" II-III

atimmmmmmmmummmmmmmaemm• r r y - f
dalvku, malonėkit užeiti ir pai
*
inatyti mano rodomus iš Lie
tuvos paveikslus ir asmenini
Telef omui Boulevard 1912
pasikalbėti. Laiškus tuo rei-j
kalu galima rašyti "Draugo"
adresu.
Ofiso Valandos: 9 Iki 12. 1 iki

iiaiiiiiihiiin

Lietuvis Dantistas
1579 MILWAUKEB AVENUE
Valandos; 9-12. 1-5, c-f:20
Bekmadleniais i r trožladlfcniale
pa»al susitarimą.
v

tyrimo akių ir pritaikymo ~ - ~ r
akinių
•

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukžtas
Paetebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v.
ryto. Nedėliomls nėra skirtų
valandų. Room 8.
Phone Canal 0622

1

-

- -

-

ii

Tel. Lafayette

6820

m . J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
U 9 3 Archer Avenne

>•-

r.

DR. M A U K KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND A V t .
Tel. Yards 0991
Residencijos Tel. Plasm 22M
VALANDOS:
Nuo 12 iki 12 diena.
Nuo 2 iki 2 po pieta.
Nuo 7 iki 2 vakarą.
įfedėl. nuo 11 ikt 12

8

m

!—

•5"

C H I C A G O J F
•

^inin bitini AP
uDlUMuBEIfiS.

* Westpulmanieciai ne^aljtliai laukia

sa

P

B A g

g

g

S. D, LAuMICZ

Lietuvis Graborius
Patarnauja
laido
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
majo
darbu busite u2ganėdinU.
Tel. Roosevelt 2515
arba 2516
2314 W. 23rd Place
Chicago, IIL

Simpatiškas —
Mandagus
—leresnis ir Pi
gesnis Už Kitų
Patarnavin as.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAORABŲ TKTĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Kirmitage ATC
Tel. Tards 1741 ir 1741
SKYRIUS
4447 So. Falrfield Aveirae
SKYRIUS
1410 So. 4 t Ct., Cicero
Tel. Cicero S794

I
:

BKYRJJS

8201 Auburs Avenoe
Tel. Boulevard 8201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CRJCAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų 13dirbystės.
OFISAS
66 8 West 18 St.
Tel.
Cunal
6174
SKYRIUS:
3238
So. Halsted Street
Tel. Victorv 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Mūsų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue
f

EZERSKI
,

LIET C VIS

GRABORIUS

4603 S. M A R S H F I E L D AVENUE
Tel. Boulevard 8277

I. J.

ZOLP

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEBfcJJ.S

1650 West 4Gfch Street
Kampas 46tb tr Paulina st*.
Tel. Dhrtf. J203
Nuliūdimo valandoje kreipkitės
prie monęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau
negu kitur. Koplyčia del Šermenų

S. M. SKUDAS
GRABORIUS
Didelė Moderniška Koplyčia Dykai
718 WEST 18 STREET
Tel«f. Roosevelt 7532

• Į M i

• — i u 1,1

•

.

'•» — Į

bas rengia pavasarinius šo asmenų: .F. Mikužio, A. Dekius šeštadieny, balandžio 20 ringio, K. Gendrolienės, B
Pranakevičienes, Sadauskie
d. Meldažio salėj.
nės, Bartušenes. B. MažeikieBridgreport. — Marijonų nes, Gečienės, Zarumbienės,
Rėmėjų skyriaus susirinki Paukštienės, Pežienes, Varamas įvyks ateinantį sekina- nienės, Samoškieneš, Šatienės,
dienį, balandžio 21 d. 2* vai. Lideikienės, Kazragienės, Bal
po pietų šv. Jurgio par. sa- sienes, Vartelkienės, Lindžie
;ej. Bus išduota atskaita iš nės, Anužienės, Zarumskienes.
Bunco Party. Visi nariai ir
Širdingiausia ačiū visiems,
įemėjai pivašomį susirinkti.
kurie prisidėį*"" prie u bunco
party n .
Bridgeport. — Leib. G. D. Visas pelnas ($63.15) skiria
L. K. Vytauto laikys mėnesinį mas kambario »įrengimui šv.

o ^ 5 d T* dienąį Vytįių "Dainos'' chorai
X Spaudos atgavimo 25 m.'"suskambins"
"Koraevilio
sukaktuvės, %eg. 7 A, Dievo, Varpas' ' . I r ne tik westpuhna :
Apveizdos parap. salėj, K. niečiai, atvažiuos jų paklau
Fed. Chic. Apskričio bus gra syti ir apielinkės miestelių
lietuviai. Verta. .
žiai paminėtos.
X Dabar eina Moterų Są
X Chicagiečiai, ypač westsidiečiai, kurie artimai buvo jungos narių, talka (vajus). Ne
su misionorium kun. Bublių | priklausančioms moterims ir
susipažinę, prašo Dievo jam merginoms verta įsirašyti vie•
*
i
sveikatos ir laukia iš Bostono natinėn Am. lietuvių katalikių susirinkimą balandžio 21 d., j Kryžiau* ligoninėj,
moterų fraternalėn organiza*
linksmesniu žinhj.
nedėlioj, 12 vai. dieną, Chic. Malonu darbuotis mums su
cijon kurios kapitalas siekia
Lietuvių Auditorijoj. Visi na- Brighton Park moterėlėms,
GRABORlAl:
netoli
40,000
dol.
•
riai malonėkit atsilankyti, nes kurtos sutartinai veikia.
randas daug reikalų, kuriuos
B. P.
X Rytoj, vakare, Eighth St.
reikės aptarti.
Teatre Birutė, dalyvaujant
Valdyba.
VIESA PADĖKA.
Teatre Birute, dalyvaujant ar
»•
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Laimėjome Byla

MAROUETTE JEVVELRY
& RADIO

Teisėjas Denis Ew Sullivan
Superior
Courte balandžio Savininkas R. Andrelkuias
13 d. išleido injunctionę. prieš Užlaikau visokių auk
Pure Milk Association ir Ghi- sinių Ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados
cago Milk Dealers' Associa-1 radio,
£ * . . ~pianų
° "rolių,m a dre-M
Taisau
tion. Toms pieno organizaci-' k o r d u 4r *•*• muzikos
*

"

,

laikrodžius ir
instrumentus.

WM. KAXAPACKAS
Tuniju ir taisau pianus, playprlus ir reproducing- pianus.
Darba atlieku atsakančiai ir pi
giai. Važiuoju į bile kurią miesto
dalį.
Hemlock 4081
6122 So. Rockwell

DYKAI
šerinis šepetys,

4 colių Ilgio,

joms uždraudė daryti suokal
maliavojimui,
vertės
$1.50 su
kiekvienu
100
svarų
Hammer
2646
W,
63rd
S
t
Chicago.
bių kontroliuoti miesto pieną,
Bros.
White
Lead.
Telefonas HEMLOCK 8880
verčiant visus pienininkus bū
Valspar Varnisb. geras iš lauko
ir
vidaus
$ 4 . 9 8 &*1*
ti jų nariais.
\
Del geriausios rūšies
Stoginė popiera 8 ply
Emerald P a į r y , kurios savi
ir patarnavimo, gaukit
Raudona ir ž a l i a . . $ 1 . 9 8 PO,ė «
GREEN VALLEY
ninkas yra Stanley Daugėla ir
PRODUCTS
Llnseed
Oil
Pure
boiled
kuri randasi ant Bridgeporto
Olselis Šviežių kiauši
••• 98c. s*1nių, sviesto Ir sūrių
3251 Emerald ave., neprisidė
Wm. J. Kareiva
jo prie tų organizacijų. Todėl
Savininkas
tos organizacijos gąsdinimais,
4414 S. ROCKWELL ST.
4644 So. Paulina St.
kliūčių darymais bandė pri
Tel. Boulevard 1889
Lafayette 4689
versti mus pasiduoti jų va
PRISTATOM VISUR
liai.
REIKALINGA virėja ir diMes,
norėdami
farmeriams
tistui St. Pilkai, stato veika
Šv. K. A. Remejų* Dr. Cen West Side. — Mūsų mergai prideramą kainą mokėti už šių plovėja. Pageidautina pa ĮVAIRUS RONTRAKTORIA
<4
le Bailus Daktaras."
tro susirinkimas įvyks rytoj, tei buvo atsitikus nelaimė ;>P ien 9 ** pardavinėti gerą svie stovios moterys nuo 35 iki 45
baland. 21 d., 2 vai.
Vie žaizdama Maryte su Šarkiute s t * i r fiM*™ sūrius už pri m. amžiaus. Darbas hotelyj.
nuolyne.
buvo perlaužius abu kaulu de- e i *ama **™& nepasidavėmė. Kreiptis
2342 So. Leavitt Street
Buvęs vedėjas Brldgeport Paintlng
•Šis sus-mas bus priešsehni- šinios rankos. Su pagelba Dr. i &**0 kostomeriams ir drauit
Hardwar« Oo., dabar perėmė visą
ms
Tel.
CanaI
1678
nis,
užtad
labai
svarbus,
nes
blznj
} savo rankas Ir duos visose šio
S.
BieŽio,
Marytė
jaučiasi
ge8*
Panešame,
kad
šis
da
Garfield Park. — L. V. ir
biznio Sakose pirmos klesos patar
! kas buvo
atsidūręs teisman,
M. P. Kliubo balius Įvyks šeš prie jubiliejinio Seimo prisi- rai. Sunku buvo tikėtis, kad y
navlmą.
k u r m e s la
.kviečiame
Širdingai
visus
imėjome.
tadieny, balandžio 2 d. Law- rengimas tinkamas yra labai i jį turės rankutę sveiką. M ė r - ,
* HARDWARE PAINTS
Musu
atsilankyti
į
gaitė buvo nuvežta Šv. Kry-'
produktai pasilieka po
ler salėj, 3929 W. Madison reikalingas.
& WALL PAPER
Spring
Style
Show
žiaus
ligoninę.
|
senovei
geri
ir
kainos
prieinabusiVisų skyrių atstovės
Painter s & Decorators
st. Pradžia 6:30 vai. vak.
J. 8. Ramancionis, savininkas
ir pamatyti išbandymą naujų
te malonios suvažiuoti.
Širdingai 'ačiū Dr. Biežui m o s 3147 So. Halsted Street
Nash
"400"
Modelių
Valdyba.
West Side. — Lietuvaičių
ir sesutėms Kazimierietėms
EMERALD D AIR Y
TeL Vlctory 72«1
Savaitėje
Balandžio
14
iki
už mandagų patarnavimą.
Baltosios Lelijos Pas. KliuSt. Daugėla, Savininkas
21, 3929
Bridgeport. — Liet. Teatr. Su pagarba
3251 So. Emerald Avenue
BALZEKAS MOTOR SALES
draugystė Šv. Martino laikys Jieva, Motėjus ir
Chicago, IIL
bertaininį susirinkimą sek
Namų Statymo Kontraktorius
4030 So, Archer Ave.
Marijona Bitinai.
Telefonas Tards 1138
Statau {vairiausius namus prieinama
Lafayette 2082
madieny, balandžio 21 d., 1
feaina.
2315 S. Oakley Ave.
METOPOUTAN
vai., Šv. Jurgio parap. svet.
7217 S. California Avenue
PARSIDUODA
bučernė
ir
groNariai
būtinai
malonėkite
Telef. Hemlock 5526
*
P I G I A I
ELECTRIC SH0P
GRABORIUS IR
cernė
pigiai.
Priežastis
—
liga.
BALSAMUOTOJAS
atvykti, nes turim svarbių Parsiduoda 6 tufių radio, lo Lietuvis GeneralLs Kontraktorius
Teisingas pasiūlymas bus priimtas.
Tur'.u automobilius
visokiems
reikaili svarstyti iš priežas va ir lempa.
2908 W. 59 St
reikal ims. Kaina prieinama.
Mes suvedame del
ties mirties mūsų gerb. pirm. 0448 So. Rockvvell 2 augstas
Telefonas Canal 7281
(18—23).
3319 AUBURN. AVENUE N. Overlingo. Taipgi privalo
naujų ir senų na
Tel. Republic §203
Chicago, 111.
mų ejejitrijcinesi dra , PARSIDUODA Grosernė ir
te apsimokėti savd mokesčius.
—
Mallavojlmo Kontraktorius
tas. Taip-gi pritai Meat Market. Kaina pigi. Del
P. K., nut. rast.
Dažų ir Popieros Krautuvė
2S34 a LEAVITT ST.
Chicago
some visokioms ma informacijų telefonuok:
šinoms motorus. Darbą atlie
Marąuette Park. — A. L. R
Cicero 147
te
Draugo"
knygyne
galima
kame pigiai gerai. Duokite
(18-19-20)
K. Susivienymo 163 kuopos
gauti visiems vargonininkams mums išfigeruoti.
mėnesinis susirinkimas įvyks
SPECIALI.S BARGENAS.
ir parapija cborams reika
išvažiuodamas Lietuvon parduodu
sekmadieny, balandžio 21 d.?
Parduodame
elektrikines namą ir gerus rakandus. Namas
lingų "Mišparų" arba
HARDWARE STORB
kapelenijcs
nam^,
tuojau
po
JUOZAPAS
randasi
gražiausioj
ir
brangiausioj
Palnt, OU & Glasa
lempas, skalbiamas mašinas ir
Vesperae
de
SS.
Sacramento.
Marąuette
Parko
apylinkėj;
5
dideli
9701
West 47th Street
KAZLAUSKAS
pamaldų.
kitokius
elektros
daiktus.
At
ir
Sviešųs
karštu
vandeniu
šildomi
Tai.
Lafayette 1287
Tai veikalas sukomponuotas
Mir6 bal. 17. 1929 m. 2:00
kambaria,
ypatingai
dideli,
šviesus
Praeitame
susirinkime
bu
mainome
senus
seklyčių
fik
vai. po pietų 55 metu amž.
ir gražus bedrumai po 2 langu, per
plačiai žinpmo kompozitoriaus?
Kilo iš Šiaulių Apakr., Kurčerius-lempas
ant
naujų.
vo
duota
įnešimas
—
rengti
kuriuos
jeina saules Šviesa; pleistetavėnų ' Parap.. Mieiačių Kai
V.
Niekaus.
Kaina
35c.
Su
ruotas
beismontas,
grjstas viršus, 38
mo.
Amerikoje išgyveno 16
Phone Virginia 2054
kokia, nor s pramoga parapi
pėdų
lotas
su
daug
jaunų medelių.
Viską pirkite mūsų krautu
metų.
užsakymais kreiptis
Parduosiu pigiai su mažu jmokšjijos naudai, bet, kadangi ne
JOSEPH VILIMAS
Paliko dideliame nuliūdime
vėje,
nes
pas
mus
kainos
la
mu.
Gyventi galima tuojaus.
M
moterį Julijoną, dukterį Ju
•'IHUrjGAS
09ir. S. RockweIl į £
Namų Statymo
daug narių buvo, tai tą įne
bai žemos.
lijoną, sunu Vincentą, seserį
2334 So. Oakley Are.
Oną Gedminienę, brolį Vincen
šima atidėjome šiam susirin
Kontraktorius
tą, o Lietuvoj 2 broliu, 2 sese
221S W . 22nd. St.
Chicago, m .
kimui ir dabar turėsime ga
4556 So. Rockwell Street
rį ir gimines. Velionis sirgo
2 sava it i.
"'
• i"
"•'
'
'"
'
—
lutinai spręsti.
Tel. CanaI 2591
Kūnas pašarvotas 3218 So.
Pardavimui mūrinis namas
VVMp BENECKI
Wallace St. Laidotuves įvyks
Taipgi turėsime surasti tin
METROPOLITAN WET
2
flatų,
5-6
kambarių,
karštu
Pirmadienyje, balandžio 22 d.
kamesnį laiką mūsų kuopos
WASH LAUNDRY
Iš namų 8 vai. bus atlydStao
PARSIDUODA Storas, 2| V a n ( jeniu apšildoma^, 2 karų Maliorius ir popieruotojas
į BV. Jurgio par. bažnyčią, ku
3542 So. Francisco Ave.
susirinkimams ir dar keletą 6551-53 So. Kedzie Avenue fl. po 6 kamb. Rendos me- m u r o garadžius kaina $8,500.
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
Tel. Lafayette 7554
svarbių klausimų apsvarsty
Tel. Prospect 3939
tam s $1,800, 6 ruimų bungaBizniavas namas ant 71 st.,
maldų bus nulydStas į šv. Ka
ti.
Tai vienintelė Littuvių skal low, vandeniu šildomas, arti netoli Western ave. storas, Reikalaukit sempelių knygos.
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Marąuette Parko, naujos baž- kambariai užpakalyj ir vir
Visi nariai bukite malonus bykla Chicagoj. gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
Tel. Boulerard §114
atsilankyti.
Mes paimame skalbinius iš nyčios ir mokyklos. Priimsiu šuje 6 dideli kambariai. Taidotuvėse.
Ai YUSZKA & CO.
visur. įfus patarnavimas yra lotus, duosiu antrus morgi- lių maudynės, 2 karų gara
Nuliūdę moteris, vaikai, bro
A. J. žvirblis, r a s t
lis, sesuo ir giminSa
PLLMBTNG & BEATINO
moderniškas ir švarus. Kurie čius. Matykit savininkę, ant džius. Parduosim už prieina Kaipo
LaidotuvSms patarnauja grab.
UetuTla. lietuviams patar
S. P. Mažeika. Yards 1138.
nauju kuogeriausia
DĖKOJA.
patys savo skalbinius atneša vietos*
mų kainą.
4604
SO. PAULINA
»
tiems 20% pigiau.
I 6952 So. RockweU St.
Taip-gi turiu visokių namų
Brighton Park. — Labd. Sa
ant mainų.,
gos 8 kuopa — A. Barščiaus
METU SUKAKTUVĖS
BudaVojam namus ant kon
JUOZAS K. ENČERIS
šeimynai reiškia širdingiausi
traktų. Apskaitliavima su GENE RALIS KONTRAKTORIUS
ačių, kad užleido savo name
Ir
teikiam dykai.
REAL
ESTATB
del "bunco'' ir taip gražiai
Jei
kam
reikalinga
kreipki
Namus stato, taiso, perlui Ir
parduoda visoje Chicag-oje
pasidarbavo. (* i Bunco ,, buvo
tės pas
4401 S. MOZART ST. LAF. 8661
balandžio 14).
JOHN J. MEZLAIŠKIS
ELENA BUDŽINAUSKAIT*:
Gendrolių šeimynai taip-gi
Dideli s Pavasarinis selas visokhi pentų nuo $1.45 ir
2453 West 71 Street
mirė balandžio 18 d., 1922 m.
širdingai ačiuojam, nes ji dau
7 metu ainžiaus sutiko nelai
aukščiaus. Taipgi visokių varnišių ir brušių pigių ir
TeL Republic 4537
minga mirtis.
O Dieve, kaip
giausia prisidėjo triūsu, ir
brangių. Veganai labai pigiai po $2.95 — $4.00 vertės
ta beširdė mirtis išplėšė iš ma
,
(20-24-27)
no širdies mieliausią dukrelę
paaukojo daug dalykėlių, kaip
geriausi Chicago Bali Bearing Roller Skates po $1.45
nors praslinko 7 metai laiko,
bet mano širdis ne maž neuž
ir visokių dišių parduodam labai pigiai. Geriausi St.
ir Vaičekauskių bei Ramaiu.us
PARSIDUODA 7 kambarių
miršo, o kaip yra man sunku
2-RI MORGIČIA1
Louis Dutch Boy White Lead! labai pigiai ir geriau
kų šeimynos.
bungalow, kampinis lotas 50x
be savo mieliausios dukrelės. O
Dieve, mieliausias tegul bus
sios alyvos. Pigiai visokių powderrų ir muilų del plo
Veikėjas Nenartonis susi
125 prie 6557 So. Talman Ave. 3-TI MORGIČIAI
lengva šios šalies žernelė lauk
vimo sienų. Labai gražių popierų del popieravimo.
manės miela dukrelė.
rinkime žadėjo pirmą dovana,
Nereikia cash, priimsiu maža
6 % Nuošimčiai
Pama'dos už Jos sielą bus
duoti ir, be to, parduoti 6 ti
Balandžio 22 d., 1929 m. 7:4?
dalį kaipo pirm$ įmokejima
vai. ryto Aušros Vartų bažny
Paakola sutelkiama \ vieną 'dieną.
A. J. L U T K U S
kietus
morgičius, sta?ią, arba bonsus. Perkame real estate kontraktus
čioje. Prašau nuoširdžiai visus
gimines ir pažįstamus atsilan
R. Andrtiiunas iš Marąue
Saukite Prospect 0386 iM 9
Intemationl Investment
kyti į šias pamadas.
Pasiliekam nuliūdę Motina ir
tte Park ir-gi prisidėjo su
vai. ryto ir Yards 6513 po 12
Corporation
hrolis.
Juzepa Budžinskienė,
Kapitalas $600,600.06
dovana.
vai. po piet. Nedėlioj visą, die
Kauno Rėdybos, Raseinių m i e 
Telefonas
Cicero
2725-R
•
•
•
4
8 0 . KEDZIE AVENUB
sto.
Dovanų gavom du i/5 šių
na į bunigalow.
TeL Lafayette 6718-6711

J, DERINGIS

TXRAMANCIONIS~

PRANEŠIMAI.

M. ZIZAS

STANLEY P. MAŽEIKA

PETRAS CIBULSKIS

"MIŠPARAI"

A.

V. PAUKŠTIS

MAROUETTE PARK

1

EXTRA

EXTRA
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•

1 4 2 1 S. 4 9 Ct.
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Cicero, III.
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