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SVEIKINAME Į LIETUVIŲ DIENĄ ATVYKUSIUS SVEČIUS
GAUTA MISTERIO ZAUNIAUS IR
PROF. BENOERIO SVEIKINIMAI

ANGLAI IMASI PRIEMONIŲ GELBĖTI
KONFERENCIJĄ

Tikimasi, kad Lietuvių Dienoj
dalyvaus kelios dešimtys
tūkstančių lietuvių

BOLŠEVIKAI PRIPAŽĮSTA
ŠILTINĖS SIAUTIMĄ

----------- - -

Rytoj Lietuvių Diena Pasaulinėj Parodoj. Yra atvykę
svečių iš visų Amerikos kraštų ir iš Lietuvos (p. J. Vailokaitis su žmona, adv. St. Ga-
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deep
regret to me that
I
leould not partieipate in this
great occasicn.
With every good wish for !
Į the brilliant success of your Į

Hitlerio režimas ima nagan
radikalus

■

PRIPAŽĮSTA šiltines
SIAUTIMĄ

-?

ANGLAI GELBES
KONFERENCIJĄ
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MASKVA, liepos 14.
LONDONAS, liepos 15. —
baliauskas su žmona, p. Stulpi : iniportance, 1 am.’’
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Sveikatos
komisarijato
narys
Anglijos
vyriausybė nusprennas su žmęna, kun. dr. K. Ma_____________
A. Zaluski pripažįsta, kad Ma dė imtis priemonių, kad ner
•tulaitis, kun. A.
LipnickaS,
Lietuvių Dienos programa
įkvoje pasireiškusi kaž kokia leisti ekonominei konfereneikun., A. Deksnis, kun. M- Šer susidės iš dainų, muzikos, šo
šiltinės liga. Bet tai ne epide- jai sugriūti.
mukšnis, ir kiti).
Dienraštis kių ir Įvairių sportininkų run
“Draugas” nuoširdžiai juos gtynių. Choru choras, susidc,l,Ija'
Anglija planuoja, kad dary
sveikina ir linki maloniai pra dantis iš 800 dainininkų, dai- Į
ti sutartis kviečių, sidabro ir
VOKIETIJOS KATALIKŲ kitais reikalais, jei monetari
liaa- I
leisti laikų su mumis Chicago- nuos rinktines lietuvių
i'
VYSKUPAI SAUGOJA
dies dainas. Chorui vadovaus j
O
jenio klausimo sprendimas netu
JAUNIMĄ
P-nas J. Yarkala, Lietuvių komp. A. Pocius. Gros orkos-1
r i pasisekimo.
-MDienos programos komisijos tra, susidedanti iš 100 žmonių. j
fe"
BERLYNAS, liepos 14. pirm., gavo laiškų nuo dr. Zau Orkestrai vadovaus S. StepoHITLERIS PRIEŠ SAVIŠ
Vokietijos katalikų vyskupai Į
1®
niaus, Lietuvos užsienių reika ' navičius. Kalbės Lietuvos Als
• •
KIUS RADIKALUS
bendru viešai paskelbtu pa- Į
įfeių ministerio, kuriame rašo: Įtovas p. Bronius Balutis, prof.
reiškimu pakartojo
griežtų •
“Turiu garbės patvirtinti Senn ir Lietuvių Dienos komiBERLYNAS, liepas 15. —
Katalikų Bažnyčios njasistatyTamstos š. m. gegužės mėn 19
P*,,n- Pr°L • Mastaus.
.
'Hitleris paskellie, kad jo valiai Hali of Science rūmai Cliicagos šimtmečio pažangos parodoje. Šių rūmų aikš
ma, kad kataliku ko i o įaunimo 1
.
,
.
d. laiško gavimų.
. kas.^Tautiškus šokius šoks fiv.
tėję rytoj lietuviai vykdys žymiųjų Lietujį^Jelenos programos dalį.
.doma nacionalsocialistų partiaukleumas
ir
mokslinimas
pn
l
.
,
.
.
„
.
* , .
Sakvtarne laiške Tamsta ma i ^azuiHP1 ° Akademijos mokija įsigalėjo ir visi politiniai
klauso Bažnyčiai, bet ne vals
IŠKILMES MARIJONŲ
loniai kvieti mane, kaipo gar-."**’ tautiškais rūbais pasku
ANGLIES IR ŽIBALO
priešai nustelbti. Tad dabar
tybei.
Tuo
remiantis
tad
tik
VIENUOLYNE
bės svečių, dalyvauti šių metų'<lžiusio*- š,)ks ir “Mažosios
PRAMONIŲ KODAI
laikas savo
partijų
valy
Bažnyčia, ne valstybė, turi tei
liepos mėnesio 16 d. “Lietuvių birutės ’ nariai, ir dar viena
ti. Joje ėmė pasireikšti radika
MARIAN HILLS, III., lie
Dienos” iškilmėse.
‘ KruP*« ^lo dainuos; art. J.
WASHINGTON, liepos 14. sę visoms katalikų jaunimo or linių pažiūrų narių ir vadų.
TAXICAB TARPE VYKSTA
pos 15.— Šiandien 6 lietuviai — Krašto pramonės gaivini ganizacijoms direktuoti ir jų Jie visi turi eiti šalin.
Būčiau tikrai laimingas, jei Babravičius, Genovaitė šidišKOVA
jaunuoliai įstoja į
Marijonų mo administratorius gen. .John ateitimi ir gerove rūpintis.
galėčiau pasinaudoti taip man kiutė, p-nia Bentash ir p-nia
Vienuolijos novieijatų. Pamal son jau gavo anglies ir žibalo
mielu Amerikos lietuvių kvie Steponavičienė. Programoj da
PAGERBIA MORGANĄ
Chicagos aldermonų taryba
VYKSTA J RUSIJĄ
dos
įvyks
5
vai.
vakarų.
lyvaus
trečiadienį
išrinkto

pramonės
šakų
sustatytus
kotimu ir pabuvoti ta proga jų
i pripažino naujų
ordiuansų,
ji
typiškiausia
lietuvaitė
Tęva
Rytoj, Dievo Motinos, Kal-il!“
Viešieji
iŠT/TNJDONĄS, liepos 14. — ’
tarpe. Deja, skubūs ir svar
kuriuo taxicab kompanijoms
AVASHINGTON, liepos 14.
Paulekiutė
ir
jos
palydovės.
klausinėjimai
bus
pradėti
šio
būs mūsų bendros
Tėvynės
Atvyksta Amerikos finansinin
i(o jų yra trys) nustatė mažes no Karmelio, šventėje, viena
— Bolševikų “prieteliai” —
Ši
programa
įvyks
Mokslų
liepos
mėn.
20
dipnų.
Lietuvos reikalai
neleidžia
kas Morganas, šia proga laik
grupė Marijonų darys pirmuo
nes ratas.
kongreso atstovas Sirovivh iš
man pasinaudoti šia malonia
(Hali of Science) aikš
Šios pramonės šakos yra N. Y., deni. ir S. G. Ijamport raštis London Times jį aukšti
Yellow Taxicab kompanija sius įžadus; skaistybės, netur
tėj.
Prasidės
lygiai
2
vai.
po
ir reta proga.
•tuo nepasitenkino. Ji kreipės to ir paklusnumo; kiti juos at didelės ir kraštui didžiai svar vyksta j sovietų Rusiją .tikslu, na. Pareiškia, kad Mr mas
pietų.
Nuoširdžiai tad dėkodamas
fi
federalinin teisman, norėdama naujins. Pamaldos įvyks 9 vai. bios. Jų sutvarkymas^ bus nau kad iš tenai parvežti palankių karo metu daug gelbė,
už taip man brangų pakvieti5 Val. po pietų eis
mūsų gauti “injunetion” prieš tas rytų.
dingas patiems pramonin žinių, reikalingų sovietų vv- nansiškai ne tik Anglija, het
visai santarvei. Tai Morgano
mų, prašau Tamstų, Didžiai sportininkų rungtynės,
ku mažas ratas. Teismas nuspren
kams, darbininkams ir visuo- į rįausybės pripažinimui
firmos nuopelnas, kad
karo
1,400 ASMENŲ NETEKS menei.
Gerbiamasai Pone Pirminiu- rioms vadovauja d r. J. Poš- dė “injunetion” neduoti.
1
___________
metu
santarvei
pinigų
neprit

DARBO
ke, perduoti Amerikos lietu-•; ka i|ir Al. 11
Kumskis.
iinionio, Dalyvaus
Anglių pramonės kode pag NE ŠEŠTOSIOS DALIES
Kad
uuo
keliu . 100 lietuvių, sportininkų: plar.-' ^
a<^ ^taip,
a‘P’ ^tai
a* ši kompanija
rūko.
viams mano bent šiuo
rindinis dienos atlyginimas
NEGAUTA
papigino
ir
dus linkėji-į kikai, kumštininkai, ristikai ir <,ar dauK’au ra^as
siunčiamus geriausius
Chieagos vipšųjų mokyklų skil tas 5 doleriai. Su tuo sutimus “Lietuvių Dienai.’
DARBININKŲ ORGANI
po. j žaidimas vandenyje. Si tm> bMu PW> kovl’ pri,‘A boardas sumažino mokyklų is- k0 pramoninkai ir darbininkai
NEW YORK, liepos 14. —
kitas
kompanijas.
Anos
kitos
Teikitės priimti, Pone Pir programos dalis bus ypatingai
laidas. T ad dabar mokyklų su i atstovai, kurie formulavo ko- 53 aukštų Lincolno namai, prie ZACIJOSE NEBUS ŽYDŲ
mininke, mano aukštos pagar įdomi, nes daugeliui iš mūsų nePas,du(xla- Visuomenė nau-1 pretendentas Bogan su savo fjQ
šais Grand Central terminale
dojasi.
bios žodžius.
BERLYNAS, liepos 14. —
(padėjėju ėmėsi darbo, kad pa
dar nematyta. Tai įvyks prie
Nesutarė
darbo valandų stotį, kurių pastatymas apie
Zaum ius,
leisti daugiau kaip 1,400 asme klausimu. Darbininkai reika-,30 milijonų dol. kainavo, po Hitlerio vyriausybės dekretu
parodos šiaurinėj ežerėlio da_
Iv,
netoli
nu,,
Mokslų
Salės.
N0RI
DAUGIAU
Už
PIENĄ
Užsienių Reikalų Mvnų iš mokyklinio štabo. Nepai lauja 30 valandų per savaitę, j apragymo (foreclosure) par- iš dirbininkų organizacijų visi
----------------------| McHenry apskrities ūkininnisteris.”
soma nė protestų, aė kitko.
žydai pašalinami.
Pramoninkai gi 32
valandų- duota už 4,750,010 dol.
Chicagon suvyko krašto s,i- kai pieno gamintojai nusprenTam pačiam asmeniui žino
per vienų pusmetį ir 40 valanMAJORAS POPIEŽIAUS
NORĖJO POLICMONĄ
mas mūsų prietelis prof. H. rių gamintojai. Čia jie sufor- dė, kad jiems už parduodamų
du per kitų, arija 36 valandų NEPAPRASTAS KARŠTIS
APIPLĖŠTI
AUDIJENCIJOJ
muluos savo pramonei kodų. pienų būtų, daugiau mokama.
Benderis tarp kitako sako;
per apskritus metus.

CHICAGOJE

“I hope vou will
understand how very(
sorry T am
to reach this decision.
The
many favors shown me bv the
Lithuanian Goverment and
the Lithuanian people
have
put me under permanent obligr.tion to be of Service wbenever and wherever T ean. And
there are few subjects so interesting to me as the Lithua
nian languago and all else
that is Lithuanian. Not many
peoples and languages are so
worthy of study and devotion.

Šiandien Chicagon atskrinda
italų oro eskadrilė
Svečių italų eskadrilė, kuri
skrinda į Chicagos
parodų,
čia nepaprastai ovacingai ne
sitikta.
Rytoj anksti rytų, jei oras
bus palankus, eskadrilė pakils
ir leisis į Chicagų. Tokiu būdu
Visa oskadrilė paskirstyta į
Chieagų pasieks apie pusiau
keturis eskadronus,
kiekvie
dienį. Jei oras bus
netinka
nam po 6 lėktuvus.
mas, bus palaukta viena para.

MONTREALIS, Kanada,
liepos 14. — Šiandien popiet
iš Shediac, N. B., atskrido ita
lų oro eskadrilė, kurių sudaro
24 jūros lėktuvai ir kiekvie
nam po 4 vyrus įgulos

Adam
Podrazik
alins
VValter Rėja, 19 m. amž., mė
gino vienų poliemonų apiplėš
ti, nežinodamas, kad tai poliemonas. Šis plėšikų pašovė ir
į Lawn policijos stotį pristatė.
Podrazik alias Rėja išpažino,
kad jis apie 40 plėšimų iau i
vykdęs.

Žibalo kodų
suformulavo
American Petroleum Institute.
Siulo 40 valandų savaitės darbų ir 46 iki 47e. per valandą
mažiausią atlyginimų.

DAUGIAU DARBO ANT
GELEŽINKELIŲ

VERNON, Tex., liepos 14. Šį miestelį ir apylinkes kankijna nepaprastas karštis. Liepos
11 d. buvo 115 laipsnių šilu
mos. Jau 21 diena suėjo, kaip
(šiluma laikosi aukščiau 100 1.
I
--------------------

VATIKANAS, liepos 14.—
Liepos 11 d. Šventasis Tėvas
Pijus XI audijencijų suteikė
Jersev City miesto majorui F.
Hague.

ROMA, liepos 14. — Vyriau
ŠARKIS HUDSON UPEJE sybė paskelbė, kad Italijoj per
NEW YORK, liepos 14. — birželio mėnesį 116,000 bedar
Pranešta, kad iš vandenyno bių gavo darlią.

WASHINOTON, liepos 14.
— Per birželio mėnesį ant pateko Hudson upėn apie 10
PIENO GAMYBA PRIK
ORO STOVIS
krašto geležinkelių apie 20,000 pėdų Šarkis (rijūnas). MaryLAUSO ŽEMES ŪKIUI
nai,
policija
ir
pakraščių
sar

darbininkų gavo darlių.
CHICAGO IR APYLINKES
Iš Washingtono
pranešta
gyba surengė medžioklę. Tie
Vadovauja Italijos oro miChieagoj lėktuvai nusileis galutinas nusprendimas, kad kybos aktui, bet žemės ūkio įs- visi, kurie upėje maudosi, įspė — šiandien numatomas dai
It will always be a matter of nisteris gen. Italo Balbo.
lus oras; vėsiau.
Michigan ežere arti parodos. pieno gamyba nepriklauso pre tatymui ir tvarkai.
ti.
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f ■''•ulicnis, liepos 15 <1., 1933

ne tik kitataučių akyvaizdoje, bet ir patiems
lietuviams, iš kitų šio krašto miestų ir iš
r vv
Lietuvos
atvažiavusiems. Tenka girdėti, kad
Ifielna kasdien. l'Sskyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — H.00. Pu jie iš mūsų daug ko tikisi. Neužvilkime jų.
Rašo A. P. Stulga
sei metų — $3.60; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
Liepos šešioliktųjų galima vadinti Lie
mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
ti! — $4.00. Kopija .03c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrą- tuvių Diena ir kitu atžvilgiu. Tų dienų bus
BAŽNYTINE MUZIKA
Mna, jei neprašoma tai padaryti Ir nepn'alunčiama tam
lietuvių, -atvykusių Cliieagon iš visų Ameri
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kos kraštų ir iš Lietuvos. Tokio “viso pa- šv. Cecilijos dienų, lapkr.
kasdien.
Skelbimų kainos prlslunči'amos pareikalavus.
šaulio” lietuvių susirinkimo mūsų išeivijos;22 d., 1903 m., Šv. Tėvus l‘iSkelbimai sekančiai dienai priimami iki
istorijoj, berods, dar nėra buvę. Mes, chica jus X visiems vyskupams iš
5 vai. po piet
—I
giečiai, besididžiuodami, kad tas “susirinki leido raštų, pavadintų “Motu
mas” įvyksta pas mus, iš savo pusės gerai Proprio”, kuriame įsakoma
“DRAUGAS”
pasirodykime rytoj ir malonius svečius tin visose bažnyčiose atnaujinti
LITHUANIAN DAILY FRIEND
gregorijoniškų giedojimų. Pa
kamai pasitikime.
- Fubllshed Daily, Eacept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00; 81x Months
sirodžius sakytam raštui, apie
— $$.60; Tbree Months — $2.00; One Month — 76c.
Lietuviai Cbicagpje apsigyveno prieš 60 jį daug rašė muzikos veika
Europa — One Year — $7.00; Slx Months — $4.00;
Copy — .03c.
metų. Taigi, jie daug kuo prisidėjo prie šio luose įžymūs bažnytinės mu
Advertisinc ln “DRAUGAS" brlngs best results.
Advertlalng rates on appllcatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago miesto išauginimo. Šiandien čia turime ke zikos žinovai.
liolika bažnyčių, tiek pat pradžios mokyklų,
Išleisdamas ‘Motu Proprio’
dvi aukštesnes mokyklas, ligoninę, bankų, vi šv. Tėvas Pijus X, be abejo,
sų eilę spulkų ir šimtus visokių įmonininkų, turėjo mintyje, kad bažnytinė
DIENOS KLAUSIMAI
biznierių, daugybę draugijų ir organizacijų. muzika y privalo turėti litur
lietuvių diena
Taip pat mes didžiuojamės, kad Chicagoj gy- ginę dvasių. Bažnytinė muzi
vena apie 1(X),(KX) lietuvių, vadinasi, daugiau ka turi perstatyti savo dvaRytoj Liepos šešioliktoji — Lietuvių Die negu pačiame Kaune. Tie visi taktai pasako, šių. Liturginė kompozicija nena Pasaulinėje Parodoje, prie kurios Chica kad lietuvių vaidmuo šio miesto augime ne- gali būti pasaulietiškai supragos lietuviai senai rengiasi. Tos dienos lie buvo menkas. Jei būtumėm turėję savo pa-jntama. Ir tik jų tas gali sntuviai laukė, nes juto, kad joj įvyks kas nors vilionų, būtumėm galėję apie tai ir visam Įprasti, kas gyvena Katalikų
ypatingo, kad reiks pasirodyti platesniam pa pasauliui pasigirti. Bet šiais sunkiais ekono- IBažnyčios dvasioje.
sauliui, parodyti lietifvių vienybę ir solida minio krizių laikais nebuvo drąsu prašyti
Šv. Tėvas Pijus X tuo at
rumų. Susirūpinimo Lietuvių Diena rodė ne žmonių aukų paviliono statymui ir dėl to kreipė visų dėiųgsį į gregori
The Great Chalice of Antioch, on
tik chicagiečiai, bet taip pat ir kitų miestų negalime parodyti pasauliui, kiek lietuviai joniškų gicdcjiuja ir daugba'play in ihe Hali of Rcligion at A Centu^j
lietuviai. Net ir Lietuvoje žmonės domėjosi prisidėjo prie Cbieagos išauginimo. Pasisteng- sinę Palestrinos' muzikų, nes
of Progresą—ihe Chicago HorltTs Fo»>*
tuo, kaip lietuviai pasirodys plačiai išgarsin kime, kad bent rytoj pasirodytume ne tik iki tol bažnyčiose buvo vartotoje’ Pasaulinėje Parodoje.
savo dainomis, muzika, sportu, bet ir savojjama daug pasaulietiškos, oŠimtmečio pažangos parodo ris, po Jeruzolimo sugriovimo, gabentas j New Yorkų. ŠiintTo susidomėjimo ir net susirūpinimo gausingumu.
. ^eretiškos muzikos. Dėl to Šv.
je, Cliicagoje, brangiausiu da-.buvo svarbiausias krikščionių 'mečio pažangos parodoje tų
Tėvas Pijus X ir įsakė jų pra
priežastis aiški. Kada kitos tautos parodoje
lvku skaitoma kielikas, kurį, [centras. Išpradžių kielikas bu-kielikų galima matyti Hali of
šalinti, o jos vieton įvesti tik
pavilionus turi ir gražiausiai pasirodo savo
PASTABĖLfiS
ra bažnytinę muzikų — gre- žinovų tvirtinimu, Kristus va-,vo padėtus Louvre muziejuj, IScience Kielikus padėtas po
dienomis, garsindamos savo vardų, lietuviams
rtojo Paskutinėj savo vaka- Prancūzijoj. Per buvusį pa.
..
nejauku darėsi paviliono neturint, bet rūpė
Visame pasaulyje yra 363,734,793 katali-f gori joniškų giedojimų,
. ..
ir. ...
. .
.
.--i
, i
i • v .'stiklu. Prie jo dienų ir naktį
rienej. Kielikų arabai rado saulinį karų, kada vokiečiai,
jo, kad nors vieną jiems skirtų dienų tinka kai. Pasaulio dalyse jie skirstosi taip: Euro-J Kalbamu raštu Šv. Tėvas į
1910 m. Antioch’o mieste, k u- gręsė Prancūzijai, kielikas at- stovi sargyba.
mai pasirodyti.
poje 206,174,847, Azijoje 8,564,947, Afrikoje j sako vyskupams, kad jie paTŠi laukiamoji diena — ryt diena. Mes 5,797,685, Amerikoje 130,537,446, Australijo Į tvarkytų bažnytinę muzikų ten deda iš tų, kurie ima dalyvu- ir jį galime
atsiekti tik per
Katalikai tėvai tu
i kur reikalinga. Įsako, kad
ri
turėti
už
garinę, kurių Vai
stojame lyg į kokius kvotinius. Ar juos iš je 12,689,868.
nių liturginiame giedojime. Li li. K. Bažnyčių. Be bažnyčios
laikysime, pareis nuo to, kaip gausingai ryt
Protestantų iš viso visame pasaulyje da- seminarijose ir visose tikybi- turginės muzikos istorijoje ra mes nieko negulėtume nuvei-|kai Priklaus» bažnytiniame
susirinksime į Mokslų Salę Pasaulinėje Pa bar via 177.1862,523. Schizmatikų gi yra 168,- nėse įstaigose būtų su pagar- ndame, kad senovės laikuose, kti išganymo deiiai, tad turi-i <kole'
111,1
pu.li.pinrodoje. Programo žvilgsniu, mūsų manymu, 796,976. Visame pasaulyje yra per 2 milijar- ba ir meile mokinamas ir pra kada veik visi žmonės dalyva iuc kartu kentėti, melstis u li lank-vH
I»'™rūpintis netenka. Ji bus graži ir įvairi. Jos du žmonių (2,017,215,900).
ktikuojamas tradicinife gre- po liturginiame giedojime, bu giedoti
įkyti būti mandagiais chorve
džiui. Parapijonai turi remti
Prie šių statistinių davinių “P. B.*"’ pri- gorijoniškas giedojįauas. Kagi- ves specijalus choras netoli al-3 ......
nepeiks nei susirinkusieji svetimtaučiai, nei
, . .. .
v
, •
T. ,
... Giedojimas bažnyčioje yra parapijos chorų. Jų via uzspauda. Bet labai yra svarbu kad Chicagos deda tokių pastabų: “Visame pasaulyjė'dabar na kunigus ir vargonininkus tonaus.
Jis buvęs su specija-k.
. ,
»
1
‘
- ..... *
. įvertintas šventųjų ir Bazny- duotis dalvvauti giedotose mi
ir apylinkių lietuviai visi, kas tik gali, ryt yra 4,539,535 masonai ir turi 29,518 ložų arba prisirengti tai misijai ir pasbūt parodoje.
savo draugijos skyrių. Kiek jie turi Lietu- kui mokinti pasauliečius žmo- turėjo progos prisiklausyti to .“<w i,aktanb J'«
kau ''*•«*• Kūne e,na į bažnyčių
Mūsų gausingas pasirodymas yra reika voje ložų ir narių, nėra tikrai žinoma. Kad nes ir vaikučiu^.
'choro ir
sekdavo. Kada gie- |kaS '•«*W
<la" nnkstybesnėms mišioms, kurio;
to »'»'i ^mansiai būna skaitytos lingas keliais žvilgsniais. Keikia tinkamai ir Lietuvoje yra masonų, apie tai daug abe-į Šio įsakymo pirmutinis tik- Jojimas tobnlindavos, loda Ii-“7 f?“?'
pagarsinti lietuvių tautos vardas. Plačiajam joti netenka. Kai kas mano, kad bent lais- slas yra sumažinti netikusią turginis choras stiprėdavo t ’ kad he’. kant ,s“h Į!,"'do' Į l| umpesnės, t,c parodo save
•
ti, jų priedermė būti chore, silpni tikybiniai ir mažina lai
pasauliui parodyti lietuvių solidarumas ir vainanių vadai Lietuvoje,esą masonai. Tačiau bažnyčioje muzikų, kuri per- kai kurias lengvesnes giesmes!..,
.
.....
1
priversti kitataučius su mumis daugiau skai apie visus laisvamanius tenka abejoti, ar jie žengia tikrojo' meno teises, ir atsakymus chorui padūdavę 1a‘
nesprendžiamoji as-j k, ],leVo garbei. Žmogus, gal,
yra masonai. Masonai j savo narius priima Bažnyčios galva pareiškia, kad giedoti patvs žmonės. Tokius j"'“5 az‘ta<>
tytis.
I>a"aa>la‘> 'b- jaučiasi atlikęs savo priede,.,
Mes dažnai nusiskundžiame, kad ir po tik stipraus proto žmones, o ne visi Lietuvos iš diocezijų tinkami asmenys, žmones, kurie ėmė dalyvum, ™ duot’'>1 ‘.“'“V" 8arbeI “•?.
šitoks elgimasis rodo
litikoje ir kitose gyvenimo srityse su mumis laisvamaniai tuo pasižymi. Taigi juos tenka žinantieji gregorijoniškų gie- 'giedojime šv. Mišiose, šv. Pet- i2“?*“- tU"n 19 D‘ev° d°Vtt' H p0 Prievarta ‘urėt’» tas P**
dojimų, turi būti siunčiami į ^as vadindavęs “Dievo žmo-j.nę-balsų, nedalyvaudamas ba- dermes atlikti,
mažas kas tenori skaitytis. To kaltininkais laikyti tik masonų tarnais.”
•
•
•
| katalikiškas įstaigas bei pa
žnytiniame giedojime, nuside-' Geriausia malda yra kada
dažniausia esame mes patys. ICur reikia mes
nėmis.”
da prieš Dievų neatiduodamas žmogus nezvienas per mišias
siėmėt į “Draugo” metinį piknikų su- rapijas, kaipo prižiūrėtojai to
neparodome tautinio solidarumo.
Liturginis Kristaus gyveni Jam pi įklausančios pagarbos , meldžiasi, bet dalyvumų ima
Mes gražini pasjrodėme ir parodos ati plaukė tūkstančiai žmonių ir gausiai parėmė šventojo meno.
daryme ir liepos 4 d. (Jungt. Valst. Nepri vienintelį religinės ir tautinės minties lietu- Į Šv. Tėvas nori, kad būtų at- mas atvaizduojamus per baž Tie, kurie neturi balso ir inu- su celebrantu ir giedoriais; se
klausomybės Šventėj). Pasitikime, kad ir ry vių dienraštį šiame krašte. Toji nuoširdi pa- naujinta “giedojimo mokyk- nytinius metus, Bažnyčios su zikališkumo ir negali imti da- ka kunigų ir jam atsakinėja
rama mus džiugina ir duoda akstino dar di- la”, kuri seniau yra gražia, tvarkymu žmonėms aiškina lyvumo chore, jie turi gerbti ir tokiu būdu pasidaro bendtoj gerai pasirodysime.
Chicagiečiams rūpi tinkamai pasirodyti dėsniu uolumu tarnauti lietuvių visuomenei gyvavus. Toji mokykla susi- mas. Mūsų tikslas yra dangus choristus, kurie verti d vigu- ras Dievo garbinimas.
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Filia Maris

REGINA
Motto: kada tik pabelsi į ma

n

<<•

nąsias duris — jos visuomet
tau atsivers, nes nėra tos valandos, kad tavęs nelaukčia.
I.

kaip Lietuvos girių naktys akis. O, Die
ve, kiek dangiškos meilės, kiek jaunat
vės galios slepiasi jose!
Pažinau ir aš kadaisia tokias akis,
bet leiskite man apie jas nutylėti.
Ji mato kaip jis — jos ūkanoto pa
vasario pirmas ir pats gražusis žiedas
žiūri į jų daug žadančiu žvilgsniu ir gir
di kaip jis, kaip ir anų pilkų — iš Vilijos
kylančio ūko šydu pasipuošusį, praėjusį
laimingų Birželio vakarų jai tyliai sako:
— Tikėkie, o miela, tikėkie, — susi
rinksim žvaigždes nuo dangaus; priver
siu mėnulį tau nusišypsoti ir saulutę —
šviesti tik tau.
Išgirdus Regina prieš keletą metų
nutrauktos dainos aidų, lyg Baltijos vil
nys prieš audrų, suvirpėjo baltam krepsatino oeglise ir pakėlus sunkių, kaip
švinas, galvų nuo baltos pūkų pagalvės
dusliai prabilo:
— Tikėk, mano drauge, per visų tų
laikų negalėjau užmiršti nei tavęs, nei
tėviškės žaliųjų lankų, kur laimės dieno
mis mes mindėme takus...
Jis, kaip jai pasirodė, abejingai nu

Prieš penketų metų nutrūko Renės
laimės smuiko stygos. Nutrūko su neuž
baigta daina, su nepasakytais žodžiais.
Nei keiksmo, nei šventos maldos niekas
daugiau iš jos lūpų negirdėjo. Tylu, ra
mu, tarsi mirties nesenai viešėta, iki sie
liai buvo jos pasaulyje, šliaužiojo tik pa
sieniais pilki šešėliai ir rudenio smuikai
jai tyliai grojo praėjusios laimės ir sau
lėto džiaugsmo simfonijų, kol vėl nepa
žeidė į duris sugrįžus apverkta jiabėgėlė
— meilė.
— Pagaliau.... Pagalinu... kliedėdama
šnibžda ponia Regina, žiūrėdama į rau
donų, lyg krauju dažytą, rožių pintinę, iš
kurios ji mato kai per miglų į jų žiūrintį
išblyškusį vešlų ir tamsias, paslaptinga* sišypsojo ir, parodęs į auksinį jos pirštų

puošiantį sutuoktuvių žiedų, apsiniaukė. Į
Akyse, tose gražiose jaunatvės ugne de- I
gančiose jo akyse, nekartų žadėjusiose jai ’
tiek daug laimės, sužibo keistos pasityrčiojimo ir keršto liepsnelės. Jis žiūrėjo i
jų kaip teisėjas pirmų kartų togų užsidė
jęs ir tylėjo kaip žemė slegiama kryžių.
Nedrįso ir ji daugiau prabilti. Su baisia
širdies gėla, kaip atgailojanti nusidėjėlė
į Nukryžiuotąjį, žiūrėjo į jį ir maldau
jančiu žvilgsniu sekė jo veide kas minu
tė kintančias grimasas. Netylėjo tik jos
širdis krūtinėje.

užmiršau, kančių vainikuotų praeitį ir vėl
mūsų sielose pražydės pavasaris...
Graudūs, kaip rudens vėjo švilpimas,
veržėsi iš jos sudžiuvusių, nuo karščio
lūpų žodžiai ir paklaidžioję rožėm pakvi
pusiose kertėse skrido pro praviras du
ris j tamsiai apšviestų koridorių, kur
pasibučiavę su nakties šešėliais mirė pa
lubėje karančiuose voratinkliuose mekeno
nesuprasti, neišgirsti.
— Mielas — mylimasis, niekad nėra
per vėlu. Duok tik man savo rankų ir aš
seksiu tave, kai klusnus' pašas, nors į
kraštų svieto, — atsisėdus ištiesė jam abi
rankas. Bet jis, teisingiau, gražus jos ha
liucinacijos padaras, papurtė galvų ir ne
taręs nė žodį, kaip ir anų liūdnų rudenio
vakarų, tuojau pasislėjiė praeities aroma
tų skleidžiančių rožių žieduose.

— Nekaltink manęs, — meldė ji. Juk
Dievas mato, ne aš pradėjau į tavo dar
žų akmenis laidyti. Tu pats norėjai, o
gal likimo taip buvo lemta, kad susikir
tę mūsų keliai išsikryžiuotų. Aš tik pa
dėjau tau antkapį padėti toje vietoji', kur
į pasukdami į dvi priešingas puses pali
Jai pasidarė baisiai graudu. Grau
džiau
negu kad su tėviške paskutinį karkom skausmo išdegintas pėdas.
Jis, kuriam buvo nesvetima net ir jos vų‘ atsisveikinant. Ir pravirko kaip naš
širdies kalba, vėl nusišypsojo tuo pačiu, laitėlė išstumta į gatvę.
nieko 'gera nežadančiu, šypsniu.
Ponia Regina pravirko.
— Užmiršk, mielasai, kaip ir aš kad

Regina ne iš tų moterų buvo, kurios, vi(
nų bučiuodamos, dar apie tris ar keturi
svajoja, todėl ir jos ašaros — brangesnė
už deimantų, nežiūrint į tai, nors ji i
Riedėdama verkia.
— Edi, mano mielas, brangus Edi..
Be paliovos minėdama jo vardų, kai
pamotės išplaktas vaikus, panarinus ga
vų turį) rankų verkė, tai protarpiais gu<
dė alkaną, kaip marios, širdį.
— Neverk, širdie, ne,verk, jei tav
bus — laikui bėgant ir nuo vidurio Mai
so pasiimsi.
Bet likimas su žmogaus troškimai
nesiskaito.

Staiga aštrus telefono skambutis pe
skriodė paslapties rūbu apvilktų pavasi
rio nakties tylų, kuri, kaip ir visagal
valdovas, viešpatavo ne tik sapnuoja nė i
miesto tamsiose gatvėse, bet ir. už inūr
sienų alsavo pavasarišku šėlimu.
Išlipus ponia Regina iš lovos varga
negalais prisiartino prie rašomojo štai

— Klausau kas kalba? kas? Poni
Tokiais atvejais ir aš nemažiau ver Songailai! kaip netikėtai... Aha... Dėki
ksią. Ne iš sielvarto. Įžeista savymeilė už rožes...

man iš akių ašaras trauktų. Tačiau ponia

1

(Daugiau bus),

_
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Šeštadienis liepos 15 d., 1933
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P R A U O A S

Lietuvių Diena Šimtmečio Pažangos Parodoje
Programon įeina: kalbos, jungtinio 800 dainininkų choro dainos, 100 muzikantų orkestrą, virš 100 įvairių spo
rtininkų. VIETA--HALL OF SCIENCE--nuo lagūno pusės.
KAIP GERIAUSIA PASIEKTI PASAULINĘ PARODA IR
SURASTI LIETUVIU DIENOS PROGRAMOS VIETA
Lietuvių Dienos programa i
vyks Hali cf Science. Kad ne
reikėtų klaidžioti ir ieškoti
šios vietos, geriausia į paro
dos aikštę Įeiti pro 18 gatvėm
geitą. Įėjus pro 18 g. geitą,
Hali of Science rūmai yra prie
šais biskj i kairę; kiek paėjus,
jie aiškiai matosi.
Prie šio įėjimo gatvekariai
i veža iš visų pusių p;ie pat
Vestsaidiečiams ir sautiečiams reikia važiuoti 22
Jermak Rd. gatvėkariais; no
rthsaidiečiams — Broad\vay
karais.

minęs gražius tos dienos at
minčiai ženklelius. Kas įsigys
ženklelį, tas gaus rezervuotą
Lietuvių Dienos programai sė
dynę. Sidabriniai ženkleliai y
ra po 50c., broržiniai po 25c.
Jų galima bus įsigyti prie į
ėjimo vietos, kur Komiteto;

paskirtos mergaitės pardavi
r.ės, taip pat ir viduj, Paro
dos programos vietoj požymė
tose budelėse. Be to, bus par
davinėjama ir Lietuvių Dienos
programa albumo formoj, už
kurias tik reiks mokėti 10c
Taigi, visi kas gyvas, skai
tlingai vykime šį sekmadienį
į Pasaulinę Parodą. Parodyki
me kad ir mes nesame mažiau
i
susipratę bei susiorganizavę
už kitas tautas.
S. S.

Šv. Kazimiero Akademijos orkestrus dalyvių dalis, kuris rytoj
gros bendroj lietuvių orkestroj. Taip pat akudemikės šoks tautiškus
šokius. Bus pasirėdžiusios tautiškais rūbais.

Komp. Antanas S. Pocius, Lietuvių Dienos Ši
mtmečio Pažangos Parodoj, jungtinio choro vedėjas

..

GENOVAITE ŠIDIŠKIUTĘ
Giedraitienė, kuri dainuos so
lo Lietuviu Dienos programoj.

VISI LIETUVIAI

DALY

V AUKIME LIETUVIŲ DIE
N( )J ŠIMTAI ECIO PAŽA N
GOS PARODOJE, LIEPOS
16 D., HALL OF SCIENCE
AIKŠTĖJE.

Dainininkas J. Babravičius, dainuos Lie
tuvių Dienos, liepos 16 d., iškilmėse.

J

Dr. Jonas Poška. Lietuvio
Dienos Komiteto sporto sek
cijos pirmininkai.

z'l

HERE YOU ARE—
An aerial view of A Century
of Progresą and its ‘various
islands, taken recently.looking
toward the loop. One of the
most noticeable features is
the Sky Ride—or rather. its
towers.—Chicago Aerial Survey Photo.

*

Al. Kumskis, Lietuvių Die
nos Komiteto, sporto sekcijos
kooptuotas narys sportinin
kams organizuoti.

f

Šeštadienis, liepos 15 d., 192?
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Vdangi jos pirštais jokiu budi
į paimti negalima?” Mozartas
tuojau atsisėdo prie rojalio ir
---------------------- GiAu prul Kampininkas-------------------- J ėmė skambinti. Priėjęs tų na
Ir Lietuvoje atsiranda tokiu i
įmonių, kurie šneka ir rašo 1
tų, užgavo atitinkamų klaviNepaprastai stropaus vitiuŠa! iJcvintlrėkis šneka:
'šių
savo ilga nosim.
apie tai, į kų visiškai netiki, i
rius turi Varšuvos šlėktos, ša
Kauno centrinio pašto antToki žmonės save pavadino
i vo stalvelOJ Jie dilba keildes,
.. .
Pianistus nustebo, pamatęs
.
.
. ,
spaudini mašina be antspaulaisvamaniais. O atvirai pa
jas valgo ir nieko, o to pa- ,
.
» ,
. ■
i
i.
1
dų atmuša dariiosakius. ‘ Pi- pirmų kart taip skambinant.
•cm kuino kendeuztundytu lie- . .
..
,
„ •
„
i
klauskime: ar galima rasti
v . .
... rkime rudioabonentais.
Pa-1
----------tuviskum šuniui to suns ko i
..
....
. ,
sveiko proto žmogų, kuris ga
' . rvziaus lb-tojo dep-to pašto
Garsenybes
pasiūt vmų neivarc. Buvo si- \
...
..
/ »
lėtų laisvai manyti.’
.
* v.
. .
... ontspaudine masina atmuša Į n-..d.
.taip: Puekorines kaime, \ ai- ....
..
t Telšių
Lįsiu Pliumpis, Raseinių
....
.
.
....
šitokį posaki: “Aimez, prote Magdė, Labanoro dūda, Kur
Paimkime matematikų. Ar
ūkininku vai., okupuoto Lietu.
čia galima laisvai manyti/ Pa
Ivoj. yra lenkiška Skalė. Tvėe
!>'«''“/»W“r serve klių
k|ių pievo AnykSfiu n,crg0,
:
....
.
.
teur
du
pavs
(Mylėkite,
sau
mėgink manyti, kad du kartu
Kavarsko vyža, M alėtų ubąris-slekta Sosinskis, lietuviškai
,
,
.
.
,
.
•
•
goKite
keleivini
karveli
tėvv
du yra penki. .Jei iš kaimyno
gai. Kas žinot daugiau — pamoka tiek, kad pasakius iam . ,
...
.
nes
tarnautoių).
pasiskolinai šimtų litų, tai
i rašykit.
pabučiuok į ....... jis žemai
pamėgink laisvai manyti, ka t
tau pasiklonios. Sykį jis suesi skolingas tik dvidešimts
Mįsle
Vienas pianistai nusipirko
■ rengė vaikams pramogų, jtei
penkis. Ar iš to kas nors iš
jkė po lenkiškų vėliavėlę ir pa- naujai išleistų M ,zarto kūrinį! KftS ,„()ka prituikinti ()r(};.
eisi
, sakė spyčių. Lietuviukai vai ir parsinešė namo pabandyti spa,VQ pfie apunkulnoa» (1ia.
Imkime geografijų. Pamė
kai, žinoma, nieko nesuprato. - parepetuoti pianu. Beska- nieleonai> valdininkai, Ameri
Paskui visiems užfundijo lu labindamas užėjo tokių vietą, kos lietuviški “tautiečiai” ir
gink laisvai manyti, kad Vii
ndžių. Vienas vaikutis, purst kur rankom išimti jokiu būdu cjimokrati i
nius yra Londono priemiestis,
nešęs
namo ir negalėdamas Į- negalima. Ant rytojaus nusi ;
o Sao Paulo miestas stovi ant
kasti kendę užfundijo savi. nešė veikalų: pas autorių. Pa
Nemuno kranto ir yra laikino
' draugui šuniui. Prarijęs tų ke rodė jam anų abejingų vietų
Šimtmečio pažangos parodos vaizdas Cbicago’je.
ji Lietuvos sostinė. Jei užsi
ndę šuo tuojau išbėgo už klu. ir sako: “Meldžiamasis, kaip
spyręs tokio manymo laiky
rupijos pikniko ir rugpiūčio no ir visų naktį gailiai stau- gi Tamsta išimi šitų natų, ka
siesi, greitai būsi suimtas, nu
13 d. savo surengti piknikų g-, o anĮ rytojaus visų dienų
vežtas j Kalvarijų ir uždary
parapijos naudai.
| vaikščiojo svirdinėdamas ir iš
tas Į pamišėlių namus.
X Ketvirtadienį, liepos 13 kiekvienos balos vandenį laI
ETAKO SUMAŽINIMO
Kokį tik nori mokslų gali
pasiekti pikniko vietų — pa- d., 7:30 vai. vak. parapijos ko. Dabar jei kas parodo tani
ŽINELĖS
imti, o jeigu nebūsi nustojęs
linti llth stret ir važiuoti į pikniko komisija turėjo pusi- šuniui kendę, jis kaukdamas
Švedy Amerikos Linija
sveiko proto, laisvo manymo
X ŠŠ. Petro ir Povilo pa- pietus (south) lig Forest Pre- tarinius pikniko reikalu. Visą lekia į laukus slėptis,
NEW YORK — KLAIPĖDA
turėtį negalėsi. Visur reikės rupijos elidžiulis piknikas į- served miškelio, pasukti į kai- parapija įuosiasi padalyti s: , Sakyčiau, tokių kendžių reil’cr Gotlicnbunra
PIGIOS IJUVAKOKTftS
taip manyti, kaip iš tiesų yra. vy ks sekmadienį, liepos 23 d.. iy pusę ir važiuoti iki pirmo- piknikų
kopasekmingiausią. ketij užfundyti Želigauskui.
Greita kelionė i Lietuvi)
pe,- A.eUi.ii)
Iš kur atėjo kai kuriems žmo P Baxter ir pp. Šliauterių u- jo ūkio (Baxter-Šliauterių u- Ateitis parodys, kurie dair Tebėgie jis iš Vilniaus su viNuolatiniai tšoluukinuii 13
Xew Yorko
l’ier 07. Kale tV. 57th St.
nėms j galvų tokia nelaiminga kio miškelyje. Ši vieta yra la- kis), ten po dešinės pusės ra- giausiai pasidarbuos ir pada- 'somįs šlėktomis į Varšuvų.
M. I,. “GKII’SHOL.M- Liepos
mintis save pavadinti laisva- ,bai graži ir patogi piknikavi- site kelelį, vedantį į pikniko rys naudos,
AL L. “KI 5GSHOLM" Kukp. I!
S.S. DKOTT.M.NGIIOLM liujtp. 21
maniais? Taip įvyko arba dėl m ui. .Daugybė yra didelių, žč^ vietų, laip pat bus padėti keKeliaujantiems “RALTL'OJI
X M. Nemunįenė, 2009 W. |
ŠVEDV LAfVY.M" — kelkit ė bū
to, kad laisvamaniais save pa- Jialapių medžių, krūmų, žolės, biesnėse vietose ženklai, ro- gįjer sį, sunkiai serga ir jau
na ner<rnmp»
Gauk bro3turėl<
“BENDROS INI-’ORALVCIJOS KE
LIONĖJE I KLAIPED Y ’ Kreip
vadino tie žmonės, kurie nie- ir pieva įvairiems žaislams, .danti pikniko vietų. Ateinan-' ^ra prįėmUS paskutinius sa*--------kis I vietini lahakorėlit uku.o.
ko nemano, arba tie, kurie vie Per miškelį teka platus upe- čio šeštadienio “Draugo ’ nu- kramentus.. Būtų dėkinga, kad! Panevėžio Katedros reikalą I asmeniškai ar laišku, arba:
sREDisH AMERICAN LINE
III. ĮSI N. Mtehiican Av<>
šai išdrįso netiesų skelbti.
lis, kuriame galima plukdytis, meryje pasistengsime suteikti <jraugėg įr pažįstamos atlan- ms£auta aukų Amsterdam’e, | CliieaKO.
21 State St.. New Y'ork. N. T
Boston. Masa.
10 Šate S-reei
Iš praktikos žinome, kad tie kiek tik norima, ir upelio kra-, daugiau žinių mūsų pikniko kytų
neg to įr artimo meį. ,N. Y., viso 14 dolerių,
lleteolt. Mleh.
73 Monroe Sirett
Montreal. Q.. Can. 1410 Stanio st.
žmonės, kurie save laisvama- nto trikšta tyro, šalto van- reikalu.
į- reįkajauja
Aukojo:
niais vadina, teduoda laisvę dens šaltinis.
į
y pereį^ sekmadienį, lieX Šį sekmadienį, liepos 16
$16.03 i Nusilpnėjęs, Visai te Ūpo?
J. ir B. Varnai .
burnoti prieš Dievų ir perse
šiame piknike bus daug Į- pos 9 d. V. ir E- Grembų su
d rockfordiečiai vyksta į Cbi , Pr. Šlaveikis........
2.00 Keletas metų atgal (žymus Gydyto
kioti kitaip manančius, o ki- Romių dalykų. Sportininkai nelis laike krikšto gavo varjas specialistas iSrado Įtombinaeijį
mados staniard padarymo
'cagos pasaulinę parodų, nes
2.00 vaistų, kurie darė stebuklus dėl 11- „Naujo:!REFRIGERATORIAl
Vaistin. Spediacci
tur tai laisvės pas juos nėra. žais bolę, parodys, kiek žino- dų Juozapas Karolius, kurį
tęonių. kurių organizmas buvo suglėši diena yra skirta lietuviams.
Viso ........................ $14.00 bęs ar tik vietomis arkyvus. ir ku- |
verti $15o, dabar tik —
Jeigu laisvamaniai nebūtų pra !gus gajį RaUg pakelti, sunkio- Dievas jiems davė gegužės 13
riems reikėjo daugiau kaip tik paRis
I prastą tonikų ši prėskriprija dabar
69.50
Kun. A. Deksnys,
simanėliai, tai ir tikėjimo da ’jc svorio kilnojime, bus beg- <1. Krikšto tėvai buvo B. Ba!
vra purdas inėjama visose valstinyNaujo::
Metalinės
LEDAl'NES
I
č-iose tik už Dolerį už pilno mėnesio
vertOfi $22.6o po —
lykuosc turėtų suteikti žmo- tynės, dainos, muzika ir tiki- čiūnas ir O. Jankauskaitė. Ge
Kun. A. Deksnys,
I treatmentų. Jeigu po dvidešimts dier,
...
,
. ,
į nu jus nebusite užganėdintas, jurų
’ 11.95
nėms laisvę.
masi iš Lietuvos atvykusių j /rb. Grembai yra geri kataliPaneVCZlO katedros vikaras Doleris iums bus sugrąžintas. Eikite
Ii savo valstlnyčią Ir paklauskite buPaimkime Rusiją. Ir Rusi- Chicagos pasauline parodų sve kai ir susipratę parapijiečiai,
i telj tikro EGA-TONE — žiūrėkite.
' kad ant laibeio butų užrašyta
:
s
&
hk
::
jos laisvamaniai tol, kol sa- eiii, kurie daug ko mums pa- Lai Aukščiausias sveikų ir sti
vo rankose neturėjo valdžios, sakys, savo iškalbingose kai- prų siela ir kūnu augina jų
skelbė laisvų manymų. O kai bose apie tėvynę Lietuvą ir sūnelį ir teikia tėvams džiaug
tik valdžių į savo rankas pa- joje gyvenančius lietuvius. Tu smų.
“NATCKE’b HAIR BALM”
ėmė, tuoj pagiedojo kitokių rėsime skanių gėrimėlių ir ga- j X Liepos 9 d. ryto, Šv. Va
Geriausi Vaistai Plaukų Sulaikymui
5 šmotų ąžuolo medžio Breal;Ir At»uKin:niui
fast Setai parsiduoda už stebėti
giesmelę. 1921 metais, rugsė- rdžių užkandžių, daug ir į- rdo draugija turėjo savo mė
Visi. kurie norėtu turėti geriausias
nai žentas Kainas. Sis setas lengpasekjiies. kad neslinktu Ir augtu
vai vertas $25.00. Čia tik —
jo mėn. 20 dienų štai ką pa - vairių išlaimėjimų. Nuvažiavi- nešini sus-nių, kuriame išrink
plaukai, galite atsišaukti pus mus.
H
šie vaistai yra padar\ti iŠ bran
kelbia: “Jokia religinė drau- nias gerai prieinamas, su įža- ta stiprūs, energingi vyrai į
R12.95
giausių žolių. Dabar per trumpa lai
ka pat duosime nupiginta kaina — di
gija negali turėti kilnojamojo ngos tikietu, kurs kainuoja parapijos piknikų pagalba,
delis hutelis kalnuos tik t>5 centai.
Taipgi, kas norėtu agentautl dėl ,
šitų
nepaprastu vai'stu. tat atsišauki
ir nekilnojamojo turto”. Kur tik 40c., motorinis busas nu-|Taip pat nusitarė suruošti dite arba atraš-. kitę dėl informacHu.
Vieninteliai Išdirbėki Ir Pardavėlal
čia laisvas manymas? Kodėl vež ir parvež. Nuvažiavimas, delį, gražų programų parap:
MRS. PAIT.INA RLMKIENfc
Lietuvius suvažiavusius iš vi1531 Shlekls AvArac.
toks tikinčiųjų suvaržymas?
įžanga į piknikų ir parvažia- jos labui ir įvykinti seniau pa
Cbiaego Heights, Iii.
(Patcnt rights applTed for 19331
sų Amerikos kampų ir net to
To negana. Laisvamaniai lai vilnas kainuos tik 10c.
darytus nutarimus Šv. Vardo
limosios Lietuvos, kad daly
svai bemanydami išleidžia štai
Geriausiai ir patogiausiai draugijos įkūrimui klubo.
Pilnas 3-jų Dalių Lovos Įrengi
mas, Oraži Lova. Coil Sprlng.nl
i
kokius įstatymus:
,------------------------------------------ į X ŠŠ. Petro ir Povilo drau
1
LIETUVĄ
vavus Lietuvių dienos iškil
Vatinis Matrosas.
Verta $25.00.
Dabar viskas už
,§ 121. Kas auklės mažus vaipamėginsi kitaip manyti, gjja pereitų sekmadienį, lie- tt
KeguLariški Išplaukimai —
mėse, Šimtmečio parodoje
kus ir nesuaugusius jaunuo tuoj esi nuo gyvenimo atsili j)0S y r. turėjo parapijos dar H
12.95

APIE LAISVAMANIUS

Prašau Į Mano Kampelį

R8CKF0SDŪ LIETUVIŲ ŽINIOS

Į LIETUVA

DIDIS

IMAVIMAS
MAŽIAUSIOS KAINOS
MIESTE

AMSTERBAM, N. Y.

! GARSINKITĖS “DRAUGE'

Nusa-fone

Sveikiname

liūs ar valstybinėse ar priva- kęs, tuoj tavo manymas nėra ^e piknikėlį, kuriame dalyve. 8
tinėse įstaigose tikybine k r y’- laisvas. Tikėjimo dalykuose v0 skaitlingas būrelis žmonių f:
ptimi, bus baudžiaiWs vienų
laisvamanis neduos jokios fp.t jeigu būtų daugiau susi- 8
metų sunkiųjų darbų kalėjimu, laisvės. Dievus mums protų pratimo ir vienybės galėjo ''
Kas subrendęs nori mokytis <lavė ne tam, kad laisvai ma daug daugiau dalyvauti ir re
tikybos, turi gauti sutikimų iš nytume, bet tam, kad teisin- n,ti savuosius.
vietinės valdžios.
KH* manytume. O tarp laisvo
x Pereitų pirmadienį, lie§124. Prisilaikymas bet ko- manymo ir teisingo manymo, pos K, d. Agnietė Jankiūtė,
kių tikybinių apeigų, ant šie>’ra siek tiek skirtume- gera sodalietė, kuklaus ir donų kabinimas religinių paveiro gyvenimo mergaitė išva- L
kslų ir laikymus religinių raVokietijoje
laisvamaniai žiavo į Bridgeport, Conn. Ke šių bus baudžiamas trijų mė- smarkiai agituoja žmones, kad |jH metus dirbo Sunstrands Co. L
nėšių sunkiųjų darbų kalėji- nelankytų bažnyčių. Kam ta Roekford, III. ir dirbtuvės vimu arba 3(X> aukso rublių.
agitacija? Kodėl nepalikti žmo ršininkams taip patiko savo
Ot tau ir laisvas manymas, nems laisvo manymo ir apsi RHrbu bei pavyzdingu elgesiu, j
Už tai, kad nenorėjo taip ma- sprendinio?
koR Sunstrands kompanijai
nyti, kaip Sovietų valdžia ma
Kur žmones veda laisvama- Ipersikeliant iš Roekfordo į
nė, gyvybės neteko 38 vysk u- nvbė? Vedu į laisvo manymo Bridgeportų, pageidavo ir jų
pai ir apie 3,(XX) kunigų. Kur išsižadėjimų ar uždraudimų; važiuoti ir apmokėjo kelionės
tad laisvė laisVam manymui? veda į tikėjimo ir doros pa lėšas.
X Liepos 12 d. Mokyklos
Laisvamanių laisvė yra to- niekinimų; veda į netvarkų b
Rėmėjos
turėjo mėnesinį suskia: manyk taip, kaip laisva- suirutę. Kun. J. Stankevičius
(“M.
Nutarė prisidėti prie pa- ,1
įmania skelbia, bus gerai; jei1

8
8

SVEIKINAME ir kviečiame
lankant įvairias Chicagos vie
tas aplankyti ir mūšy įstaigę.
Būrime laimingi pažinti Jus
asmeniškai.

.. . . . , ,

Smagi Kelionė —
Žemos Kainos
Del platesnių informacijų krei
pkitės į mūsų agentus arba

SC ANDIN AVIAN
AMERICAN LINE
130

N. La Salio St.
Chicago, III.

j
į
—
.
.
—
8
a
«a i C Reumatizmas sausgėla
Metropolitan
State
Bank
h
I

J.

f

NARYS FEDERAL RESERVE
SYSTEM

2201 W. Cermak Road,
Chicago, Illinois

Nanlkhnkyklta mve» «kao»ma.la.
Reumatizmu, Htiusgėla,
Kaulų OAIImų, arba Mėllungtu
— raumenį) sukimu: nea skau
dėjimai naikina kūno gyvyb#
Ir dainai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mostls lengvai prašalina vi rimi
nė t* ligas: mums Handla dau
gybai įmonių siunčia padėka- I
vonoo pagvslkp. Kaina (<o per g
pašt, ito arba dvi ui ll.il.
Knyga: "HALTINIH 8VRI- 1
KATDH“ augalais gydytlss, kaJ- I
na ii asntų.

■

Justin Kulis
»»• 80

HALHTED RT

CBleago. III

ftte nanjamadinc-as aukštos rflšles
Tap-atry seklyčiai setus kitur rei
kėtų mokėti do sykiu ttek. bet
Progresą Purnltitre Krautuvė siu-

llja tik už

*37.50
PIRKITE ČIA DABAR IR
TAI'PYKITE l’INK.I'S

REM

!

3222-26 So. Halsted St.

I
I

Vedėjui: J. Kalėdinskaa
J. Romanas

«■■■■■■■■■■■

i

-

K8. "

^.1

»
Šeštadienis, liepos 1!»

D R A IT G A S
IV — Austrija — 37*/a taš bulatuose New York’© ir C’hi- sted st., rengia visų palink
ko.
įcugoje.
sminimui net tris radijo pro
V — Lietuva — 34*/2 taško.
P. 2a4eikis,
gramas: S vai. ryto, ir 1 vai.
\ 1 ■— Prancūzija — 32 tašLietuvos General. Konsulas popiet iš \VCFL, 970 k. sto
kai.
1933 ni. V11-5 d.
ties ir 1:30 iki pietų iš WAAF,
VII — Latvija — 3l*/2 taš- j----------------020 k. stoties.
ko.
Birdriko korporacija kvie
\ III — Anglija — 31 taš
čia visus svečius atsilankyti
kas.
susipažinimui su Budrike įstai
IX — Italija — 231/5 taško.
----------ga, o atsilankiusieji atminčiai
X — Danija 26*/2 taško.
S.
Rytoj Lietuvių Diena Pa-1 gaus gražių dovanėlę.
XI — Islandija — 21 taškų1 šautinėj Parodoj. Lietuviai tu- J
----------------ir t.t.
I
lės dideles iškilmes, kuriose Skaitykite ir platinkite
Tokiu būdu, palyginus su . ■
.
. .
i ..
.
’ 1 -n
dalyvaus tūkstantines minios,
urWj»nrra” it
užpernvkščia Lietuvos pade-L /
.
- .
1
'
1
tačiau daug žinomų bus pri-1
- .
remkite
visus tuos pro
timi Prahos čempiionate, nni-'
*■
-n*m
1 J
’
versti pasilikti namuose. 1 ' i /» •
<
• a • « •
U komanda žymiai pasistū-'
/ Budl.iko radijo ir ra. I fesionaius ir biznierius,
J.'1 tlL'
— k** kandų krautuvė, 3417 s. Ital- kurie garsinasi lame.
r.kijų, Švediją, ir Vengriją su-,_____________________ ______________
rinkusias po lygų taškų skai- j
cių, laikyti užimančias vienų I
bendrų, t. y. tračių vietų, — i
Lietuva laimėjo 5-tų vietų.
KAD J. NA.MONO FINANCE ĮSTAIGA jau p. r įlaiiRi-lj metų
Mūsų
komanda užsienių
patarnauja z.iuutiūins teisingai ir nenuskriaudė nei vieno.
Ta.„
Įrodė praeity, ar tai geruos- laikuose ar depresijos, biznis turi
spaudos buvo vadinama ‘‘špyl
būt pamatuotas teisingumu, tik reikia norėti Ir suprasti gerai ir
štark” — stipria. Mikėnas ga
tik tokie biznieriai gauna nuo žmonių pasil.kėjimų.
ši- įstaiga
atlieka daug rūAlų biznių.
— Perka Lietuvos Laisvės Bonus,
vo daug komplimentų.
I’irmus Motgiėius, Bonus. Kontraktus. Skoliname pinigus. Par

tj

MARQUETTE VYČIAI LAI- OLD TAIMERIAI LAIMĖJO
MĖJO; SUPLIEKĖ S.
CHICAGO
Katlangi Nortli Side’s ol<1
taimeriai nestojo į kovų, Somų
Liepos 4 d. iškilmėse, hase- Sidės old taimeriai žaidė prieš
bolo žaidime tarpe Marąuette 5 kuopos Vyčių softball tymų
ir South Chieagos Vyčių ty ir laimėjo 30 prieš 23.
mų, Marąuette laimėjo 12 prieš
Su old taimerais žaidė šie
7. Žaidimas ėjo lygiai iki įlen
A. Kaminskas, A. Phillipas,
ktos permainos (inning), kabalčius, Mališauskas, Cbure
da Marąuette padarė net sep* . ,
,
.. ,
,
.
. Juška, kun. Valančius, kun.
tyms išbėginius (runs) So Cbi ...
.
n
. .
,
. .
Katauskas, Strakalaitis ir I>aeago toje pat permainoje gavo
mbrauskas.
penkis išbėginius. Po to žai ,
dimas ėjo vėl lvgiai iki aštun-iI
K 0F L SOFTBALL, NEWS
tos permainos, kurioj Mar- i
ąuette padarė penkis išbėgi
i' A meeting of all managers
nius, o So. Cbicago du devin
will be lield on Friday evening
toje permainoje.
Julv 20tli at Our Ladv of Vi.Jaksis, Marąuette, padarė ina palįs}, Imli, 23rd Plaee and
VYTAUTO MUZIEJAUS
“Home Run” penktoje per- (Jakiev avė., 8:30 P. M.
STATYMO RĖMĖJAMS
mainoje; tuo laiku ant “beiAli K of'L Couneils are
AMERIKOJE
sų’’ buvo du draugai. Pinai- Ulged to get tlieir teams in
Tokio gražaus ir Įspūdingo
tis, Marąuette metikas, (pit- sj,apy at once for at this meet
^1. Daukša, Sv. Kryžiaus parap. varg., Varg. Sąjungom I>astalu kalP kad >'ra baibrp
eber) metė visų žaidimų pa- įng a S(, bėdulė will be drawn
.
...
,
.
'Chieagos
?agos kuopos pirmininkas ir jungtinio parapijiniu chorulua*al \ ytauto Muziejus Kau- .
darydamas 6 strikeouts. So. i up ailj play wįu begin at į
ne, Lietuva dar neturėjo. Net
choro Garbės pirmininkas.
Cbicago turėjo du metikus, once.
didmiesčiai, kaip Vilnius ii
Mažeikų ir Kalinskų, kurie iš-, Cicero CounciI 14 ig the lat.
ra mėnesių Lietuvoj vėl va-j-KygB) pavydės Kaunui tokio
strikavo 4.
esi team to announce tlieir inžiuos Anglijon, o iš čia grįš puošnaus trobesio, iki šiol
Žaidimas buvo įdomus; pu- iention of playing for the first
į savo antrųjų tėvynę, Anieri-1 Lietuva neturėjo muziejaus,
K
of
L
Softball
title.
At
this
blikai patiko.
^9kuriame tilptų tautos brang;
I,
TRYS LIETUVIAI CEMTime four teams are ready to
Tai simpatingos išvaizdos, muziejinė medžiaga. Tat VyMarąuette — 12
PIJONAI
start play, būt its a pretty
bet petingi vyrai. Požėla sve- tauto Muziejaus statymas yra
II R E sure tliing tliat the two leadz'
■ ria 92 klg., o Berfašius net svarbus kultūros laimėjimas.
2 1 o
Bei nori s 1 B
K. Pož&la, V. Bertašius ir
ing Couneils Brighton and
110 klg. Kai tokius vyrus nia-j’ Nuostabiausia yra tai, kad
Remkus CF
1 0 1 Bridgeport are not going to
J. Vinča
tai linge, šiurpas ima, bet tas milžinas muziejus yra staKumskis 3B
1 2 o
be
left
out.
Ve
expect
to
hear
šiaip
j
Nesenai
į
Kaunu
iŠ
Paryžiaus
ž
jnon^gyvenime labai malonus! tomas visuomenės aukomis, o
2 3 -Į
Levickas SS
from tbese tuo before meet
ne vien valstybės lėšomis, nes
3 1 0 ing night, July 20.
Krivicką# KF
j atvažiavo trys lietuviai čemJei atsiras Lietuvoj norin-visuomenė geidžia tuomi paJaksis C
3 2 1
pijonai, tai du amerikiečiai
The
reąuirements
for
enterKarolis Požėla, Vincas Berta- ‘'''i su 3ais rungtis, tai jie ir 8"bti \ ytauto In.lziojo atau
Rimkus 2B
3 2 2
ing a team are very easily šins ir kauniečiams jau mat vl»> o,lys savo vikru,,,, ir n,1, sujungtam prae.t, su daRakunas 2B
9 0 0
p
fulfilled
by
any
CounciI
as
no
.....
....
v.on
*
bartum.
Stulgis RF
1 0
tas boksininkas \ inca. •
«he>4........
.. , . ,
0
entry
fee
is
reąuired.
Teams
11 Aukojusieji šiam tikslui uoVilmonas RF
0 0
Karolis Požėla gimęs Liet,,-,
kietu > Tiesa, Karolis Požėla turi R
u[. Jaug;au gauna
■
piwill play tlieir gailies by agPinaitis P
1 1
reement as to place and time. voj Steigviiių km. 2eu,teito didžiausi, virtinę medal;-, ir;tjnj pažv||1-.jjm.( 5U Vytauto!
Andruska 1B
0 0
vaisė, imti,„„ko karjerą pra žetonu, tarp j,j ne- vien, »» paveikslu. Paaukavu.ieii 31, lidėjo
Rusijoj, Peterburge. Čia brilijantu.
M daugian bn8 įraSydinti |
TENNIS NEWS
Totais
17 12 5
žinomas prieš karą lietuvi*!
----------------L ..Allks0 R.
„
į
So. Cbicago — 7
LIETUVA 5 OJ VIETOJ diplomų šelpėjo, rėmėjo ar la
No\v tliat the Litbuanian aatininkas \ altas I ožela į šią
H R L Tennis Toumament bas been &ldi įtiaukė ii pradžioje bu-Į
bdario. Pavardės 100 asmenų,
Latoza 2B
1 1 0U posponed, attention is called vo
'°
mokytojas. Rusijoj
Rusijoj pa-j
pa
mokytojas.
Penktadienį, birželio 2.’, d.,daUgjausįaį paaukavusių, bus
Maraneika CF
1 1 °\o the Marąuette K of L open siek?s Sražili laimėjimų ture- pasibaigė Folkestono §achma- igkalt()g inarinuro lentoje. MuFryeris SS
1 d - Tournament wbich begins play
aplėkti 1* kelia\o per tų olimpiada.
•-ziejaus statybai yra surinkta
Grabovskas C
0 I 1 i VVednesday July 19tb at the
Kinijų ir Japoniją A
Jungtinės Amerikos \’alstv- ir išleista apie 1,500,000 aukų.
Zabovskas 1 B
1
1 Marąuette Park eourts t>8th nier*kon- Geriausios dienos K. bes ir šiais metais laimėjo tau- Tai reiškia apie du trečdaliu
Požėlai atėjo Amerikoj, kur '
...
Ralinskas L F. P.
1
California avė.
viso darbo. Muziejaus statybų
. .
rę, surinkdamos 43 taskus
Pečiulis RF
1
The Marąuette K of L Open Jls Pa«iekė Amerikos imtininII — Čekoslovakija — 4116 ! geidžiama baigti šiais metais,
Kabelskis R^
0
Tournament is just what the
čeinpijono titulų. Iš čia taško.
Tat pasiskubinkime prisidėti ĮI
Marzeika P. LF.
1
1 jianie irnplies, it is open to
°^e'a Įvažiavo Anglijon
UI — Lenkija, Švedija ir prie statybos darbo: aukos yir
Prancūzijon.
Anglijoj
renZevis 3B
1
0 I all comers.
ra priimamos Lietuvos Kon' Vengrija po 38 taškus.
entrees
liave
gėsi
8U
P
asaulio
čenipijonu
vo1
!' Over thirty
Totai
87 1 been received in the mens sm- k,e*du 1‘oebneiiu, kinį du ka-|
gles, and many more is eX- rtu aa«alČi^ tuo būdu lėimėpected to enter before the dead (’aina:s ’’ P^aulio imtininkų
line on tVednesdav morning ^mpijono titulų. Dabar PožeJuly 19. Althougl. most of the ln įvažiavo Lietuvon pa.lsėicontestants are from Marąuet-/1 *' Pamat\ti gimines ii pa/.įj te any one may enter. The fee h^a,nU:'lis 20 cents for outsiders and I Kartu su Požėla-atvažiavo
VIII v

1UI

<1 L

11110

*

1IIVC1

-

4

4

1*11

l

RADIO

Oienrast) Uraugę

AR ŽINOTE LIETUVIAI

duoda ir išmaino — farmat, namus, lotus ir biznius visose vals
tijose, apdrauda (Insurance) visokios rūši< s: padaro notas dėl
prašailnimo rendaunlnkų kurie nemoka rendos, gamina Įvairius
legališkua raštus, peržiūri raštus pirkimui arba pardavimui. Vtefa:? Notaras.
Jl'LH'S NAMON, suvinlnkp.s Mos Finansinės Įstaigos, suteiks
jums patarimus ir informacijas dykai, bis yra vienas iš Lietuvių
biznierių, kuris apie 2o metų yra praktikavęs ir patyręs daug
rūšių biznių.
Su reikalais kreipkitės asmeniškai arba rašykite:

J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. Western Avė.
Cbicago, III.

LIETUVOJE

10 cents for K of L rnernbers.
iTlie Tournament will be condncted by the Athletic directors of the Marąuette K of L.
For entrees or Information
eall. Mr. Peter Beinoris Republic 6893.

antras amerikietis lietuvis imtininlyis
Vincas Bertašius.
Nors dar jaunas, vos 24 m,,
amžiaus, bet jau spėjo daug
ka nugalėti Amerikoj, Angli-;
joj ir Prancūzijoj. Vincas Be
rtašius gimė Amerikoj ir čia
bestudentaudamas j»amėgo im
BA3EBALL
tynių sportų. Paskutiniuojn
kiiku, besi rungdamas Anglijoj
The first of the three gani,* ir Prancūzijoj, nebuvo niekeseries between Marąuette and no nugalėtas.
So. Cbicago Couneils, to deAbu imtininkai pailsėję po, temine the K of L Champion

Itadmilla Gotedarica, jogo- «bip, was won by Marąnctte'on August 13. If a tliird gam »
slavų populiarumo ir grožio 12 to 7. The next game will,is reąuired, it will be plaved
“karalaitė”,
bt played at South Chicago at Marąuette on August 27th.

Phone — Grovehill 1038

LACHAVVICZ 8R SOMAS

S. C. L.

B. A. L.

S. D. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
Modemiška Koplyčia Dėkai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
CHICAGO, ILL.

CICERO, ILL.

2314 West 23rd Place

1430 So. 49th Court

Telefonas Canal 2515—2516

Telefonas Cicero 5927

10 METŲ MIRTIEJ SUKAKTUVĖS

A. T A.

\

MYKOLAS HORODCKI
Mirė |ii>|K,s 14, 1933, 5-jOO vai. ryto, .51 metų amžiaus. Gi
męs Chiciigo, III.
Piibko dideliame nubudimo moterį Domicėlę, dukterį
Kristiną II m., du jnisūiiiu Stanislovą 19 m., ir Vincentą
1-5 metų., seserį Magviną Ilonsleki ir gimines.

Kūnas pašai volas 7150 8. Pairfiel’d Avė. Lttidjotuvčs įvyks Antradienį, liepos IS, iš namų S <)0 vai. bus atlydėtas
j Gimimo SvenČ. Panelės parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. I’o pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visns gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Moteris, Duktė, Posūniui, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. Pavlavičia, Yietory*40S8
Henry XV. Beeker (Licensed Kmbalmer).

MARIJONOS BENZINIENĖS
Sueina <)>-fiimii<-s metų mirties suksktuvCs mūsų mylimos moterės ir motinėlės Marrijonoa R--nzinienos. po tėvais LiCaitė. Pa
ėjo Iš l.t'tuvos. Gaurės parap., Padratupių kaimo, Tauragės Ap
są r.
Paliko dideliam
nulln-lime vyrą Mykolą, sūnų Viktorą, tris
■eaeris Chitagoje Julę 1‘ustienę. Oną Gaiirllultl< nė ir Agotą Kesillenę, o Lietuvoje Murljonų Juknienę Ir seną tėvuką.

Nnra’d-SlmtR metų jau prabėgo kaip negailestingoji mirtis at
siyrė mūsų mylimą Ir lalp brangią motei-} Ir moiinėlę, bet m»
užmiršti negalime ir neužmiršim)-, nors savo maldose.

' Taigi už Jos stulą Ir dabar užprašome tris šventas Mišias su
egzekvijomis, kurios Įvyks Anfrndl'»n), liepos 18. Dievo Apveizdos
parap. bažnyčioje, <18tos kol.) 7:30 vai. ryto.
t'žprašome visus gimines Ir draugus bei pažystamus ir taip ge
ros valios žmones dalyvnutl pamaldose, o mes būsimo labai
dėkingi.
Nuliūdę pasilieka
Vyras Mykolas Ir .sūnus Viktoras Benzinai.

u

R

DRAUGAS

Kurie žinote parodos vietų ir
turite tikietus, galite vieni ke»
liauti ,į parodų, tik ne vėliau
Liepos lo d. parapijos fcn-i 2 vai. p. p. Kurie nežinote vie
šėje Įvyko skaitlingas susirin- 'K1 ir kur Lietuviu Dienos proj kimus Cbieagos L. B. K. 6v. |8ramas įvyks, malonėkite su• Kazimiero Rapiniii direktorių. atrinkti, prie Dievo Apvaizdos
Dalyvavo visu parapijų kle- porap. mokyklos. 12 vai. 30 m.
PRANEŠIMAS
bonai ir trustisai.
1>US parapijos vadovas. Būriui
v r•
,
.
vadovaus ir informacijas suX inepo8 12 d., parapijos ų
Ateinantį antradienį liepos ]<rnygyno kambaryje įvyko su
d. Dievo Apvaizdos baž.iy- sirinkimas draugijų atstovų
Kas manote vieni atskirai,
)je prasidės iškilminga no reikale Lietuvių Dienos, liepos be vadovų važiuoti į parodų,
„ prie šv. Onos, kuri pasil*- Varakulis ir P. Va imkite karus 18 g-vės arba 22
pas liepos
23
d.
šv.
Onos
sveIn/A-L
.I..,.- . .
« v
kurie nuveža tiesiog
r
kukis uan. platus pranešimus g-vės,
lėje.
Rytais
8:30
vai.
ir
va;;
i
•
••
»»•
J
J
komisijos posėdžiu, prie Parodos vartų.
irais 7:39 vai. bus laikomos AStuonioliki.-Z-ių kolonija neTat, visi, kas sveikas, gyvas
uingos pamaldos su pa- „,ono nil.kll aM|ikti na() ki(a
j Pasaulinės Parodos Lietuvių
ikslais, kuriuos sakys gerb. kolonijų. T)
ijų atst()vai a
Dienų liepos 16 d.! Nesigrauijouierius Tėvas Antanas siryžo ki(.k
(|aagiau .p
dinsime dalyvavę.
fetrauskas, M. I. C.
nkleliij »Spla,įnti. Tikietai jau
X Kun. P. Garnius iš Read
Šios parapijos lietuviai ka- kaiP i*5 išparduoti. Jų parda- . . _w
.
. ,
...
• •
X •
X -- X i;
vinėii.no i
•
• •
•
in
S>
1
a.,
Sv
Antano
lietuvių
n ir taip pat iš toliau ' ine.|nne daugiausiai pasiseki
parap. klebonas liepos 10 d.
liečiami ir raginami pasinau mo Turi P. Varakulis. Taip
buvo atvykęs į Cbicaga pama
šitomis ypatingų Dievo
nutarta duoti penkias lietvti Pasauline Paroda ir bulonių dienomis, skaitlingai tuvanes iš Aštuonioliktos ko
vo sustojęs porai dienų pas
įkydamiesi į novenos pama- lonijos darbuotis Lietuvių Die- Dievo Apvaizdos parap. kle
įdas. Kun. I. Albaviči-us
noje.
bonų kun. I. Albavičių. Dėl

Šeštadienis, liepos 15 d., 1933

C H I C A G o T E

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

A

i*

•w

r

Amerikos lietuviai gali skait
ARTISTĖ CHICAGOJE
Pasižymėjusi dainininkė ar
lingai susirinkti į pramogas.
Rep. tistė, New York “Roxy gang”
trupės narė, dainavusi visuo
T0WN OF LAKE A. RĖ se dideliuose teatruose, Ameri
MĖJŲ 1 SKYRIUI
koje, taipgi ir Chicago Civie
operoj,
lietuvaitė
gimusi
Liepos 11 dienų (“Draugo” Scranton, Pa., p-lė Helen Ka
numery 16) Town of Lake ži da, atlankė Onos Parkauskas
niose, tarpe kita-ko A. A. ra Beauty Parlor ir gėrėjos mo
šo: “Kįlo klausimas apie tai, dernišku įrengimu. Panelė Se
kad Centras paskyrė du šimtu da yra jauna, daili, inteligen
dolerių pirm. važinėti ir tver tiška mergaitė. Ji reiškė no
ti skyrius. Kaip kurios narės ro dainuoti Pasaulinės Paro
tuo labai nepasitenkinusios. dos Lietuvių Dienos progra
Dalykų ištirti apsiėmė gerb. moj.
Šaulys
kun. P. Vaitukaitis, kad tie
pinigai atneštų naudos ir pri
žadėjo pranešti kitame susi
rinkime.”

DIDIS
REFRIGERATŪRIU
IR PLOVYKLiy

Nežinia, dėl ko 1-maine sky
riui kįla keisti ir neteisingi
klausimai. Centras nieko pa
našaus nepaskyrė. Ir pirm. nu
ko nepažadėjo. Ir Centras jo
kio nutarimo nepadarė. 1 sky
dabar eina
PEOPLES FURNITURE
rius neturėjo savo atstovės ta
KRAUTUVĖSE
me Centro sus-me, iš kur-gi
žino, kų Centras nutarė arba
stokos laiko, Cbicagų apleido
paskyrė. Įdomu, kas drįso iš
liepos 13 d: Išvažiavo atgal. J.
duoti neteisingų raportų iš Ce
ntro, sus-me nedalyvavus. Nau
dingiau būtų pirmam skyriui
i?. A
turėti savo atstovas Centro su Į
sirinkime, sužinoti tiesų, o paskui kalbėti. Kokiems galams
vis veltis ir liežuviais vado
vautis.
IEVA PAULEKIUTE, kuri išrinkta typiškiausia lietuvai- Tiesa kad Centras dau<>- ir
šv. Onos Novena
tė Lietuvių Dienai. Ji ir jos dvylika palydovių rvtoj daly•
• ?■
•’
. •P-le
i- i>Pauliukiute
r i-?- vra chieav
ipla<*iai
kalbėjo
. i■
vaus ....
Lietuvių ...
Dienos programoj.
j
.
. apie siuntimą
Pirmadieni, liepos 17 d., 8 gietė, gyvena firidgeporte.
’
, atstovės. , rytines valstijas.
;■
vai. ryto prasidės Novena prie ----------------------------------------------------------------------------- Įtverti naujus skyrius ir per
šv. Onos Aušros Vartų *bažny- Dievo valios. Tikroji žmogaus Svečiai, atvažiavę j Pašau-, organizuoti tuos, kuriuos tik
: čioie. Vakarais bus pamaldos laimė yra Dievuje ir Dievo va- linę Parodų, ir vietiniai, kvie- vardų turime. Bet jokio nu
Standard padarymo šaldytuvai
7:30. Pamokslus rytais ir va-' lios pildymas. Bet be pamoki- čiaini j šias vargonininkų iš- tarimo nepadaryta, kol-kas ir verti $125.00. Čionai parsiduo
$
įkarais sakys kun. dr. K. Ma-'nimų, nurodymų ir persergė kilmes, šv. Jurgio bažnyčion, neužprotokoluota. Visas daly da tik po
tulaitis, M. T. C.
jiimj žmogus krypsta į nelai- kuri randasi prie 32-ros ir Au- kas atidėta rudeniui, po visų i $80.00 naujos Voss plovyklos
kongresų. Tuomi informuoju Į du tik po *67.50
Dievas prižadėjo žmogui a- niės kelhls- Sustokime ir pasi- bum avė.
Syluk
r-5. r ."FT
gerb. visuomenę, kad dar šio Į
Norge Refrigerator.ai po
mžinų laimę, bet reikalauja,'k^^kime,
^*evas kalbės Į
didelio
darbo
klausime
Cent,
kad jis Viešpatį pažintu, ga- Aužros Vartl» pa^pijonims
*09.50
PARĖMĖ LIETUVIŲ
Sparton Refrigerator.ai po
ras
jokio
nutarimo
nepadarė.
I
rbintų ir mylėtų. Per novena Per. Sv’ Onos no™n<P
DIENĄ
i
Kaipo Centro nutarimų rasti- j
*99.00
bus proga geriau Dievų jiaži- I
i-sus: senus ir jaunus, be
Gibson Refrigeratoriai ~
,,
• i x plačiai
- v ■ žino-,.ninkė, Rėmėjųv Draugijos
nti. Jį tinkamiau pagarbinti skirtumo prašau atlikti šv. Or rauki \V oidat,
•' var*93.50
.
, |du, prašau
1 skvrių neskelbti
ir Jo meilę savyje atgaivinti. I1OS novenų. Seni atsilankykit, inas ....
Apex Refrigeratoriai
biznierius — mėsos
orde-1
, .
.
Šv. Ona yra pavyzdys, kaip ka<^ geriau prisiruostumete 'rj^ išvežiotojas — gerai parė- |sPa,l'l°-K nebūtų dalykų. Ne*79.00
jį..
Majestic Refrigeratoriai
žmonija turi Dievo meilėje gy- Pr’e laimingos mirties; jauni
Lietuvių Dienos reikalus. Įve
n^_
ne‘ visuofC- 4
venti, auginant vaikelius ir
Pr*e £ero gyvenimo. Tam- !pirnias dalykas, tai tas, kad
n® dienraštį Draugų
69.50
METALINĖS
NAUJOS
juos auklėjant. Žmogus užmi- sybės karalaitis viešpatauja jjsaį davė didelį skelbimų į ne™ 'kalingon polemikom Ne
LEDAUNĖS
ršta Dievo jam skirtų tikslų pasauly, bet jus jam netamau prosq-anuj. Antras dalykas taĮ aP eiskd Centro susirinkimų,
Vž pusę Kainos!
/
Adv- ®*. M?.st. l ietuvių Dienos, šimtmečio Pa
$22.00
vertos po $
ir labai dažnai nutolsta nuo
diekite liesos. Neklausy- tas> |<ad jisai pirko 10 tikietų a y_as ar.Pr’eš akis ir ture
žangos Parodoje, Komiteto pirmininkas.
■ ■
------- ''i*e Pasaulio tamsybės karo- į parodų, 10 gražiausių Lietu- site progų šio klausimo svars $30.00 vertos po **^5 5^)
laicio, bet klausykite Kristaus vjų pįenoa ženklelių, 10 tikietų tymuose dalyvauti.
. v*
V. A. G&lnaito,
ii Jo pasiuntinių.
į jietuvių karalaitės vakarų ir
4
Centro nutarimų raštininkė
\ ienas kitų kvieskite, pri-jp tikietų į Lietuvių Dienos
f
mindami, kad šv. Onos novena aukštų svečių pagerbimo banATVYK0 DU KUNIGAI
prasidės liepos 17 d. ir baig- ketą.
DEKSNIAI
j sis šv. Onos šventėj, liepos 26
P-nas Woidat visada remia
■f
‘“Eikite ir jf,8 į n,.,no vvny. 'lietuvių
l"e,Uvi’ .,‘tautiškus
a",iiku’.ir. labdariIol,''‘iri'
redakciją aplan, n,, o kas teisinga ,luošu, I’gus re,kalua- Jl,a*
k* a‘Vkf" i5 Utiko. geri,,
3320 So. Emerald avė. Rep. kun. A. Deksnis ir jo brolio
i jums.”
.--------------- '
sūnus kun. A. Deksnis iš LieŠiais Kristaus žodžiais kvie
tuvos. Jiedu atvyko dalyvauti
čiu visus pasinaudoti Dievo GĖRĖJOSI “DRAUGO”
Lietuvių Dienoj ir pamatyti |
malonėmis ir padidinti savo
PIKNIKU
.šimtmečio pažangos parodų. I $70.00 ver.ori naujos Thor Plo
turtus dėl dangaus karalystės.
Jaunasis kun. A. Deksnis at vyklos po .... *37.00
HbMMH
Jūsų Klebonas,
Nesenai iš Kauno atvyko p. vyko iš Lietuvos su “Šalti $75.00 naujos One Minute plo
Kun. J. Mačiulionis, M.I.C S. Stulpinas, aukštas Lietu nio” ekskursija, kuriai vado vykios po .... *39,50
$80.00 naujos ,Vos plovyklos
vos geležinkelių valdininkas. vavo kun. dr. K. Matulaitis.
>'> ;........ 44.7S
r
Atvyko aplankyti savo brolį Redakcijų taip pat atlankė 'Naujos
mados Maytag plovykaptiekorių ir seserį, kuri yra p. J. Brundza iš Brooklvn, N.
■y
ištekėjusi už Dr. P. Zallis, de-|Y., Šv. Jurgio parap. vargoniPARDUODAMA ANT LENG
ntistų, 30 E. 111 at., Roseland, ninkas ir jo žmona.
VŲ IŠMOK ĖJIMŲ
b*
III. Kartu, žinoma, lanko ir
SVECIAM3 DVASINĖ
IfArrA/TE TU0J.W
KUN. J. SIMONAITIS
Pasaulinę Parodų. Gerb. svePUOTA
CHICAGOJ
---------čias atvyko su žmona ir abu
Pirmadienio rytų, liepos 17 praėjusį sekmadienį
buvo
d., Šv. Jurgio bažnyčioje, 9:30,“Draugč” piknike. Svečiams Kun. J. Simonaitis, Šv. PetA;
bus iškilmingosios šv. Mišios, ypatingai patiko tas, kad rta ro ir Povilo parap., Klizabetb,
kurias užprašė Cbieagos Va- lietuviai į savo parengimus N. J., klebonas, šiandien at
KRAUTUVIŲ
■*
rgonininkų Draugija A. k R. taip skaitlingai gali susirink-, vyko Chieagon dalyvauti Lie 2536-40 W. 63rd STREET
K. Vargonininkų seimo inten ti. Kadangi svečias p. Stulpi- (tuvių Dienoj ir vargonininkų
. - >7
Ilemlock 8400
cija. Per Mišias garsus Sas nas Lietuvoj dirba susisieki- seime.
4177 83 ARCHER AVĖ.
nausko vyrų choras, vadovau mo ministerijoj, tai jam mej Apsistojo pas savo brolį Dr.
Ij&fayette 3171
jant prof. A. 8. Pociui giedos tesi į akis susisiekimo ištobu- J. Simonaitį, 6719 So..WashChicago, III.
linimaa Amerikoj. To dėka ir tenaw Ava., Marquette Parke.
Witt
’
o
4
balsais
mišias.
deimantų,
mainose
Čia parodoma, kaip dirba darbininkai

IŠPARDAVIMAS
KAINOS NEGIRDĖTAI
SUMAŽINTOS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

L ’
.

■

■

HB

m

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

* ... 'fi9.RO

bi

PEOPIES
FURNITURE CŪ.

'

■

. )

'•( štadifiiin, liepos 15 d., 1933

t) K A n c* y s

gija Šv. Antano nutarė pasvei- Į A. Lutkus, kontr. rust. — J. 50c. Banketo pradžia IS vai.
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
S.
A. Valančius vakaro.
kinti jubiliatų laišku ir pa- Vilkus
siusti $5.00 mišių intencijai,
Oflso: Tel. Catamet 4030
GARBINGAS SVEČIAS
rius susirinkimų, malda, per kad Dievas ir toliuu patlėtų
LIKTUVIU DAINOS BUS Hess Tel. Hemlock U2M0
LIETUVIŲ
DIENOS
BAN

--------------skaityta praėjusio sus ino nu
I
jam darbuotis Kristaus vyny-1
Įdainuojamos
šlmtmk
DENTI8TA8
šv. Antano bažnyčioje šį se- tarimai, kurįc vienbalsiai pri i ne
KETAS KNIOKER
1140 so. ibiu cr., cicero, nx.
krnadieiij pamokslus sakys ge- imti.
C11) PA2ANGOU PARODOJE,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
( Utar., Ketv. ir I’ėtn. 10—9 vai.
Mūsų Šv. Antano draugija
BOCKERY
31 17 KO. HALSTED ST., CHICAGO
rb. kun. Šermukšnis, nesenai į Ligonių tiru ugi ja turi du: A.
3147
So. Halsted St.
1‘aned., bered. Ir Kubat. 2—9 vai.
gerai gyvuoja. Narių turi du i
IIALL OP SCIENCE. VIS!
atvykęs iš Lietuvos. Aplan- Milių ir J. Mikalajūnų. I’ra“ šimtu; kasoj pinigų virš keOfiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vai vak.
Pirmadienį,
liepos 17 d.
Ofisas: 2656 W. 6WUi bt. HLltLOCK 8181
kvs mūsų kolonijų ir 7:30 mi- nešimas priimtas ir pašalpa iš -i. - . .. . ..
, . v:
.
’ VAŽIUOKIME PAS1KLAU- Rezidencijos
Valandos: 18—11 ryto
I
/
.
1
11
'turis tūkstančius dol. Visos sų- Kniekerbockerio viešbuty, E.
Seradomls Ir Nedėliotais pagal sutarti
siose ir per sumų sakys įspū- mokėta,
kaitos yra apmokėtos ir visi \Valton l’l. ir N. Michigan av., SYTI.
dingus pamokslus. Minėsimo
Iš Eedemcijos 12 skyriaus nariai ligoje aprūpinti, l’oini toj pačioj vieloj, kur praėjuf Naryauoaaa)
Lietuvių dienų.
_
(prane6in,os „uv0 platus, ria.
Tel. LAFAYETTE 7650
GYDYTOJAS IK CHlKUKUAfl
rtinės taip put išmokėtos. Yi-Isj trečiadienį buvo Lietuvių Į
14X8 Weat Marąuetta Koad
Kun. H. J. Vaičūnaa .aiškinta apie Federacijos si nariui gražiai sugyvena. Y a- Į Dienos šokiai, rengiama gru
VALANDob:
8 Iki 11 ryto: 7 Iki 9 vakare
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
Kongresų, kuris bus Chicago lio! Šv. Antano draugijai. Vi žus banketas, kuriame daly
šilimui pranešame, jog persikėlėlio
Gydytojas ir Chirurgas
šį sekmadienį, liepos 16 d.,
Rea. 8468 K. MAPLEWOOD J VO.
rugp. 23 ir 24 dienomis. Taip siems C'iceros vyrams verta vaus visi svečiai atvykę iš Lie j naują ofisij. Dabar turime visai
4140
Archer
Avė.
naujus,
padidintus
ir
moderniškus
įvyksta Lietuvių Diena Pa
pat išklausyta pranešimai iš priklausyti prie šios draugi tuvos ir visos Amerikos į Lie Modiktilius ir 1 lei.tisteri jos ofisu*!, ku Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
rie bus patogus Ir lengvai' pasiekia
saulinėje Parodoje, Chicagoj. Lietuvių Dienos Pasaulinėj Pa
TeL Lafayutte 5793
Res. 2136 W. 24th St.
jos. Susirinkimai laikomi kas tuvių Dienos iškilmes. Prog mi musų plačiai klientelel.
Mes turime pakvietę ir daugiau
Nuoširdžiai raginu visus saTEL. CANAL 0403
rodoj, ir Labdarių. Vįsi pri- mėnuo pirmų sekmadienį, 1 ramų išpildys žymiausi Clii gydytojų, kurie taip kaip ir mes
padarys nuodugnų diagnozų ir suvo kolonijos lietuvius dalyvau
imti su pagyrimu, kati drau valandų popiet, parapijos tuo vagos menininkai ir atvyku tui'ks pasekmingų, moksliškų treatVai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki y vak.
Office Pbone
Res. aDd Office
mentą.
ti minėtoje parodoje Si> į\\- gįjos atstovai seka visus da kyklos S kambary,
John P. Ruzžc, M. D. (r .. Prospect 19X8
1869 Ko. Leavitt Ht
sieji svečia’. Tarp kitų, dai
Office: 4459 S. Caliiornia Avė.
Francis Kuzle, 1). 1>. S.
kis yra istorinis. Skaitlingas-^^ kuiGanai 8788
ne visiems yra rūValdyboj, šiems metams su nuos geriausias Amerikoj lie
2355 W. 63rd St.
Nedėlioję pagal sutartį
Tel. I’rospect 2011
lietuviu dalyvavimas parodys ’• •
daro: pirm. — J. Uribauskas, tuvių tarpe Chicagos varg.
musų bemini, stiprų frontų ge.
,
,,
,
,
...
. .
.
| Atsilankęs j sus-ma mūsų1 pagelb. — A. Yalanmus, rast. Sasnausko choras. Įžanga ba LIETUVIAI DAKTARAI:
l'el. Ofiso tr Kės. Urovehill 061^
PHYKICfAN AND 8URGEON
8917 K. Washteuaw Ava
.
‘ ■
didžiai gerb. klebonas, kun. H.,—d. Stankevičius, hnansų ra nketui 1 dol. 10 vai. vak. pra-‘
2403 YV. 63rd St., Chicago
Tel. LAFAYETTE 3057
čių savu kulturingunia.
’
L.
,
J. Vaičūnas, pranešė, kad ne
— A. Gerdziunas, įzd. — si dės šokiai. Įžanga į šokius '
.
OFFICE HOUR8:
X to 4 and 7 to 9 P M.
Cicerus lietuviai visuomet toĮį jau antras parapijos pikBunda/ by Appotntment
UŽGYTOJ AK IK GH1KUKUAK
mgebejo gražiai pasirodyti pa nikas, būtent liepos 23 d., Be
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuette Koad
X—SPINDULIAI
VaL: 3-8 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-iS ryte
inant savo tautų. 1 ariu vi- rgman’o darže, Riverside, III.
N edenoJ nusitarus
3051 West 43 rd Str.
»s, kad sį sekmadienį dar Tįkįetai labai pigūs, tik 25c. ’
(Prie Archer Avė. netoli Kedzic)
«•
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
'gražiau išneš savo tautos ga- pjašė draugijos narių, kau pi-1
M. D. F. A. C. S.
B. S. M. D.
Seredomis ir nedėliomls pagal
Gydytojas ir Chirurgas
Plione Canal 6122
.
*
sutarties
rbę pasaulio akivaizdoje.
lkilike apsiimtų tų patį darbą,'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.
DR. S. BIEZIS
IU-.s. 10125 Hu,-)iilti>ii Avė.
Res. 1114 YVcsf 8(>lh Kt.
PHONE GROVEHILL 8827
Iki pasimatymo parodoje. į kurį dirbo pirmame, t. y. di • '
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
Ofiso valandos:
GYDYTOJAS IK GUI KUKO AK
Tel. Beverly 0081
Tel. ltadc-llff 4982
Kun. H. J. Vaičūnas, I rbti už baro. Visi sutiko. Be |
Trečiadieniais Ir eekmad. susitarus Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Valandos: 7—9
Valandos: 1 — 3 ir 7—9
2201 YV. Cennak Road
Klebonas to, klebonas papasakojo, kad |
Nedėliouiis pagal sutartį
Iš RYTO ŠV. KRYŽIAI S LIGONINĖJE — HE.MLOCK 6700
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak.
Ofisai 3353 Mest 63rd Street
nedėliomls pagal sutarti
kun. A. Ežerskis, įsteigėjas ir
Ofiso telef. Boulevard 7820 Keredouns ir
REZIDENCIJA;
S. E. Kampas VVontern Avenue
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Namų telef. Prospect 1930
šv. Antano draugija laikė buvęs pirmasis Šv. Antano paTel. PROSPECT 2011
1869 80. WESTF-RN 1VB.
6631 S. California Avė.
Chicago.
III.
mėnesinį susirinkimų, liepos 2 ,lapijos klebonas švenčia 25
Telefonas Republic 7868
Boulevard 7689
d. Pirm. -J. Gribauskui atida- metų kunigystės sukaktį. DrPhone Boulevard 7042

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

OR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

CIIKII

IV

1UU*

kili t kiti

clll.'l’e

Ik! »111_

11 1/vL'

<1

!

OR. V. S. NARES

» '

PRANEŠIMAS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A, RAČKUS

JOHN F. RUZIG,

DR. M. T. STRIKOL’IS

J. G. GALLAGHER,

DR. J. W. KAOZEWIGK

JOS. F. RUZIG, D.D.S. *J. FRANCIS SMlTH, M.D.

GRABORIAI:

LACHAVICH
IR SŪNŪS
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laldotuveae kuopigiauaia.
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 251R arba 2818

2314 W. 23rd PI., Chicago
< tC' a ♦ -

1439 S. 49th Court. Cicero, III

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius visokiem*
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chiflasro. TU

J. F. RADŽIUS

Phone Boulevard 4139

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $2 5.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
608 W. lMth St.
Tel. Canal 6174
Chicago. III.

GRABORIUS

ANTANAS PETKUS

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15tli STREET
Cicero, Illinois
Tel. CTCERO 2109 ir 859-.T.

Nauja, graži ko
plyčia dykai. '

SIMON M. SKUDAS

3307 Auburn Avenue

I. J. Z 0 L P

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

ORABORnJS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 5203—8413

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnaa patarnavimas
galimas nž $35.00
KOPLYČIA DYKAI

Ava..

Tel. Ofisu Boulevard 691I-14
( Rea. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

756 YV. 35th STREET

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. ištikimas
- •
putarnavimas visuomet prieinamas ufr

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 8:30-8:38
lik MARGEItfO

NA1 J.\ ZEMESNŲ KAINĄ.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
dyka.!. Nuliudinio valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC 6340, musų

patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KF.D/.IE AVĖ.
(Neturime sąryšių eu firma tuo pačiu vardu)

P R A N E S I M A 8 _
l draikėliau 1 erdvesne Ir patogesni
i
vietą
8325 80. HALSTED 8T.
Vai. nuo 10 ryto iki X po pietų Ii
nuo 8 Iki M vakare
Šventadieniais nuo 18 Iki II
Phone BOULEVARD 8488

DR. VAITUSH, OPT.
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. Victory 4088

*I. Llulevičlus
Graborliu

Patarnauja Chlcagoje Ir aplellnk8je.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

Henry W. Bcelter
(Licensed Embalmer)

Į sau trumpą
gystf.

4691 Archer Are.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja

MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimu. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, neno
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvio
patarnautojo. Dykai Keturios Modemiikos Koplyčių*
DU ftermenų. Palaukite KUDEIKĮ pirm negu kreiptltes kur Utor.

pašaukite:

Eudeikis

REPUBLIC 3100

Dldyalv OflaM

Liūdnoje valandoje

2506 W. 6Jrd St.

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6GUU so. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakare

TeL Ganai 81X1

DR. D. I. BLOŽIS

DR. T. DUNDULIS

DEM TIKTAS

2201 W, Cennak Road

GYDYTOJAS IK CH1KUKGAB

(Kampas Eeavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki IX ryto
Nuo 1 imi B vakare
nerudoj pagal sutarti

4142 AJBCHEH AVENUE
Tek Virginia 0036

D r. C.K. Kliauga
DEN TĮSTAS
2420 W. Marųuette Road

regystę

x

ir tolimą re- ,
|

Prirengiu teisingai akinius visuose
alsitlki'muose,
egzaminavimas daro
mas su eiektre. parodančia mažiau
sias klaidas.

arti YVestern Avė.

DAKTARAI:

Office Phone
Wentworth 8009

DR. A. R, McCRADlE
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vaL vakare

DR. CHARLES SEGAL

Telefonas Midway 2880
Office;
I’rospect

2011

Res.:
Beverly 0081

Pritaikyme akinių dėl visokių, Qr ĮQpp RUZIC
akių. Ekspertas tyrimo akių
a;;įTOJA>s Ilt
K(;Atl
ir pritaikymo akinių.
2355 \Vest 63nl btreet
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Hekniad. pagal sutarti
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj
Chirsyo. III.
Phone: Hemlock 6700

dr. john smetana,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., knmp. 18 st. 2 ank
štas. .Pastebėkit mano iškabas.

JŪSŲ GRAB0RIU8

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedaliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742
Ii

Phone Canal 0523

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

DR. A. L. YUŠKA 2422 W. MAKULETTE ROAD

’ Kpecialė atydk atkreipiama mokyPerkėlė savo ofisą po numeriu
! klos vaikučiams.
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
I Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomls pagal sutarti.
, Daugeliu atsitikimų akys atitaiso-,
SPECUAUSTAS
mos be akinių. Dabar kalnoe perpus **6-1
pigesnės, uegu buvo. Musų kainos
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
pigesnės, kaip kitų.
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
4712 S. ASHLAND AVĖ.
pietų: 7—b:30 vai. vakare
Nedėliomls 10 iki 12
Tel. Boulevard 7589

25 METįĮ PAFYRIMO

Tel. Grovehill 1595

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Saredomia po pietų ir Nedeidleniais
Ilk susitarus

Palengvins akly Jtetnpikuris
GYDYTOJAS Ir CHIHUltOAS
esti priežastim galvos skaudėjimo. 7RTlO S
HALSTRI) STRfclRT
svaigimo, akių aptenn’ino. nervuolu- 4 oov
-Ti_aj-.iOA.Ej.M
jai jEjA
mo, skaudamą akių karštį. Atltai- į
ROOM 210

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ

arti 47tb Street
Vai.: nuo 9 Iki S vakarg
oereuoj p&aai auta. t.

Rea Phone
Englewood 8641

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS

lies. I’rospect 6669

DR. P. Z. ZALAT0R1S

.4645 SO. ASHLAND AVĖ.

ĮVAIRŪS

INCORPORATED

Seniausia ir Didžiausia

Tel. Canal 0257

Phone Hemlock 7828

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.
3238 S. HALSTED ST.

DR.nit'G.MZ.rPTki
VEZEL
’IS
rP a ei

- Valandos: nuo 9 Iki 9

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

Tel. lAfayette 8578

fSeAv-n. Tli į

Vai.: Nuo 19 ryto Iki S vakare

|

ir

Hb

DANTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

TEL REPUBLIC 8340

Tel. Monroe 3377

Balsam uoto Jas

SYREWICZE

URABORIAl:

718 W. 18th St.

Tel. CICERO 294

!44 S?

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Telefonas Tarda 1138

TEL. CICERO 5927

A. MASALSKIS

Rn Hemlock 7891

AKIŲ. 4.USŲ, NOSIES ir GERKLĖS
DENTISTERIJOS GYDYTOJAS
Res. 7659 Kingston Avė.
Res. 6751 Lotftuis Blvil.
Tel. Kaginavv 7846
Tel. Wentw-orth 5514
Vai.; Pirm., Ketv. ir Penk. 9-12 v. r.
Valandos: 10—8 vai. yak. kasdien Pirm., Treč. ir Penkt. 1-2 p.p. vak,7-9

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rcz.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomls i’r šventadieniais 10—12

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki S po pietų
Nuo 7 Iki 0 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dl^ną

WISSIG,
Specialistas iš
"Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MUtf.RV PFR 2A METUS NFMITRIITr
KAIP UttUSKNMUKIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
PpecInlHkni gydo ligun pilvo, pinučių, Inkatų Ir pualėa, uinuodljlmą krau
jo, orlon, llgan, lalzdan, reiimattinią. gnlvoe akauam.ia akauamua auaaro.1e, kORėjlmą, gerkiėa akaudėjlmą tr paaiaptlngaa Ilgia. Jeigu kiti ne
galėjo jua Išgydyti, ateikite čia Ir peratttkrtnklte ką lla Juma gali pada
ryti Pniktikuoja per daugeli metų ir lAgy i., t
.1 j’.V
nuts dyku:
GIISO VALANItOS: Ka.-.lin nu
.
. k
valandai ir nuo 6—S valandai vakare. Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 1 vai.
4800 WKVt 29ifc BT,
kampas Barter Ava.
Tek Cvaarford U78

I

t) R AC O A s

SuStadienis, liepos 15 d., 1933

KNIKAS-KERMOSIUS

ŠV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILLINOIS

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 23 D., 1933 M.
BERGMANS GROVE DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS
'

Bus visokiausių, komedijų. Gera muzika. Puikūs Pietūs. Dovanų dalinimas. Pirmos Klesos Ker
mošius, etc. Dalyvaus ir J. J. BAGDONAS su iistikais. Kviečiame Visus, Chicagos ir Apylinkės
Lietuvius ir Bulvariškius. Pradžia 11:00 A. M. — Good time užtikrinam.
Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI

*

Švieži, skanūs, geriausios iii-iriai, dalyvauti rugpiūčio 27 d. Gimimo P. Šv. parapijos pik (mis, sukviesti tūkstantines mi j P-nas Kavaliauskas yra ge
rudeninį “Draugo” išvažia- nikas. Ant galo kreiptasi
sies produktai.
nius svečių ir tokiu būdu pa ras “Draugo” rėmėjas.. Rep.
Širdingai ačiū visiems biz vimų-halių, Bergman’o darže, į“Vokietijų” pas Bergman’ų, daryti dienraščiui “Draugui'
1 ir čia gauta daržas rugp. 27 .“suprais.”
Parsiduoda arba Maino
PRALEIDUS VAJAUS IR rke neturėjo. Tat Komisija bu- 'nieriams, aukojusiems gausias Riverside, 111.
Piknikų
rengimo
Komisija
d.
Dabar
skelbiame
visai
Chi]
vo
priversta
kreiptis
į
Birupiknikui
dovanas,
kaip
J.
BuNamas ir čeverykų taisymo
METINIUS PIKNIKUS
---------------- cagai ir apylinkės miesteliams,
PADAILINO KEPYKIĄ
------------ .
tės daržų dėl metinio pikniko, brikui už radio, K. Marozui
šapu (slioe repair) parsiduo
Dienraščiui “Draugui” Vv- liepos 9 d. Minios žmonių j tąl*s Brighton Park, už juoda VISI RENGKIMĖS SU GRA visoms draugijoms, organizaeida labai pigiai arba maino ant
P-nas
Kavaliauskas,
841
W.
ŽIOMIS
DOVANOMIS
joms,
ir
jaunimui,
kad
visi
eitauto parko valdyba šįmet bu- piknikų atsilankė, gražaus pe- '^r
duoną, ir pajus; jis
ūkės. Randasi Brigliton Parke.
33
st.,
gražiai
padailino
savo
----------tų
“
Draugui
”
į
talką
—
suvo paskyrus gegužis 11 d. pi- Ino padaryta. Apsimokėjus da- jsav0 troku atvežė į daržų; .1. į
Atsišaukite:
knikui. Laikas buvo — ank- ržo nuomų $125.00, už gėrimus ‘Mondžijevskiui už skanius ku |
Draugo piknikų įengėjai rengti didelį rudeninį išvažia- kepyklų. P-nas Kavaliauskas
4840 S. ASHLAND AVĖ.
stybas ir lietingas pavasaris, (alaus bačka po $23), atsirado |mpius, J- Pužauskui už por- ir rėmėjai pasiūlė giliukingų vinių — balių rugp. 27 d., Be- yra kepėjas grynų rugių, pilChicago, III.
Rengėjai turėjo visokios bai- dar ir kitokių “muitų”. Ir,<‘aP>b ’<• Burui už vištas, St. sumanymų, t. y. surengti di rginano darže, Riverside, III. nų grūdų tikros lietuviškos
mės, kad ne piknikų laikas. Į pasirodo, kad “Draugas”, &nmbarui už gausias dovanai, delį rudeninį išvažiavimų-ba- Rengėjų ir talkininkų yra šis duonos. Turi savo šapoj-malūREIKALINGAS garai patyręs siu
Bet šiek tiek linksmiau pasi- nors toks galingas, negali ei-1 International Dairy Co. už lių. ‘ Draugo Administracija obalsis. Išplatinti tūkstančius nų, kur mala rugius ir iš tų vėjas (kriuučius), kad butų teisin
darė, kad saulutė švietė ir ceriečių subytinti. Dėl to’ir Pien,b sviesl? ir buttermilk, užgyrus sumanymų, davė pik tikietų po visas kolonijas, su šviežių miltų kepa sočių, svei- gas Ir mokėtų gerai vleok) darbą,
galite tai'syti senus Ir padaryti naunieks nenuskendo.
bus dar surengta ekstra rude- Model
CoPikniko nikų komisijai įgaliojimą ren- rasti gerų rėmėjų su dovano ką duonų.
I jus. Darbas pastovus ant ilgo laiko.
Jeigu norite galima priimti j part
Praleidus piknikų, “Drau- ninis išvažiavimas-balius ru- Skietų pirkimų. Žodžiu, ačiū gti tų didelę pramogą su vi
nerius. Atsišaukite greitai
gas” kitos dienos Vytauto pa-' gp. 27 d., Bergman’o darže, .visiems aukojusiems cigarų, sais Chicago biznieriais, talki
1411 SO. 4fltli COl'RT
_________________________ 'Riverside, III.
.čiugomo, valgomųjų dalykų! n inkais, kviesliais, katalikiš
Cicero, 111.
restoranui ir visokias dovanas kos spaudos rėmėjais. Bet kįlo
Metinio Draugo pikniko jpij<nji<uįt Taipgi trokų savini-, klausimas, kur bus galima gau
ANT RENDOS
4
kambariai
su rakandais ir ki
i
bienieriairėmėjai
.nkams, kurie piknikierius pa- t i daržas. Vytauto parke vi
LIETUVIŲ VASARNAMIS
tais visais jrenglmals, ant pirmo auk
Bridgeportei J. Budiikas, S.'V(--no
visįems pikniko si sekmadieniai užimti para
lėto, tinkamas nedideliai šeimai. Ant
Valgiai, užkandžiai ir alus nuo ryto iki vėlyvos nakties.
tyro oro. Pašaukite WENTWORTH
Daugiela, A. Kalėda.
darbininkams už uolų pasida-jpijų piknikais, Birutės daržo
2417, ar atvažiuokite
Išrendavimui
fornišiuoti
kambariai.
Brighton Parke. K. Maroyį8į aukojusieji biz- sekmadieniai užversti šiokiais
Šioje savaitėje į Chicagų yra
V. WAIT1EKVS
Tinkama
vieta
parems
ir
šeimyniškiems
pokyliams.
privažiavę daug svečių, rodei
zas, P. Giedraitis, J. Zepaltas,1 nieriai bus apdovanoti- tikietais
-- - - 1 tokiais parengimais, išskyrus
<H»O Stcuart Avė.
Naujausios
mados
patogumai.
Budriko Krautuvė nutarė su N. Abaravičius, M. Vertelka,
C'hlcago, Iii.
Rezervacijos priimamos {>er telefonų. Svečiai iš kitų
ir pakviesti kaipo garbės na-į rugp. 6 d., kada bus didelis
mažinti kainas, kad daugiau iš
St. Staliauskas, P. Milašius,
parduoti.
miestų prašomi rezervuoti vietas laiškais.
A. Bačiūnas, Ig. Paurazas, K. Į
ONA STANKŪNIENE, Vedėja
m
Karnauskas, K. Vertelka, J.;
Oksas, V. Gotautas, J. Rie
Atsiminkite, kad visų tavo
11212 So. Westem Avenue
kus, V. Paukštis, J. Baltutis.
rų kainos kyla. Todėl pir
Tel. Beverly 2309
Chicago, III.
Town of Lake: K. Būras, Kl.
kit tuoj—sutaupysite pinigu
oriental
S*3QQK
Žostautas, J. Kinčinas, St. Pau
Rl'OS (karpetai)
PARLOR BEkšta, J. Kaminskas, Pr. Bels
TAI po .............
kis, Al. Tunkis, V. Kareiva,
VALGOMU KAM
BARIŲ SETAI
J. Besasparis.

C H I C A G O I E

LITHUANIAN VILLA

PASAULINĖS PARODOS
BARBENAI

SPECIALĖS KAINOS

A. J. BER2YNSKIS

Marąustte Park’e: .T. Pu
Midget Radios, $19 vertės

6.95
Zenith Radios, 1933, $50 vertės

22.00
Fada A. C. D. G. Radios,
$25 vertė;:

*9.50
Phileo Baby Orand Radio

14.00
Rankinės Vietrolos, $15 vertės

3.50
Columbia, Victor Lietuviški Re
kordai, 76c vertės tiktai po

45c
Vietrolos Adatos 10c vetrės, po

5c
G. yno (linta’T- Karoliai
;
$3 vertei

1.50
2G šmotai Sidabrinių šaukštų
ir peilių

4.95

žauskas, J. Mondzfjevskis, J.
Pačiulps, M. Miniat, A. Prosevičius, J. Valantinas, J. Padziuvelis, J. Atkočiūnas, K.
Stasiukaitis, VI. Vitkauskvs,
K. Kasparūnas,
V. banta,
J. Kiškunas, vaistininkai: A.
Kartanas, G. Benošius.
West Side: Al. Šturmas, K.
Marozas, J. Dobrovolskis, M.
Kaminskas, J. Atraškevičius,
.T. Žurkauskas, R. Girčius, VI.
Neffas, Ant. Kaminskienė, K.
Taruliš.
j 18 Kolonija: Ant. Cukur, P.
Balčiūnas, R. Skudas, J. Pankauskis, Povilas fcaltiinieras.
Nortli Side: Vincas Nausė
da, Pov. Moses, Marquette
,Wet Wasb Laundrv, 6551-53
I; Ro. Kedzie Avė.

i

Brand Food Products, 3247-61
\Y. 47th St., tel. I^afavetle
8300.

12 šmotų “Stainless” šauktų ir
peiliu $2 vertės tiktai po

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted SL

Tel. Roulevurd 4705—8167
Lietuviškus Radio Programų::
Budriko Krautuvė leidžia jau
4 metai. Pasiklausykite.
Iš stočių —
W(’PL, 970 K. Nedėtomis
1:00 po piet
WAAF, 920 K. Nedėliomis
1:30 po piet
^WHFC, 1420 K Ketvertais
7 :30 vakare ’

2346 West 69th Street

3621-23-25 S. Halsted
Street

(arti AVestern Avė.)

JULIUS NAMON

JOHN B. BORDEN

Tel. REPUBLIC 4544

SVKIKI brangūs lietuviai tautiečiai susirinkę da
lyvauti Lietuvių Dienos programe Pasaulinėj Paro
doj liepos 16 d. Sveikinu tautiečius ebieagiečius ir
atvykusius iš kitų Amerikos kolonijų ir iš užjūrio.
Tos kilnios ir reikšmingos dienos džiaugsmu dali
nuosi su jumis visais.

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7680
Valandos 9 ryte iki 6 popiet

K. S. J AKUBAITIS

A Pot of
Painf!

Ru įcera kvarba gali stehOklą pada
ryti. Gali nuftvteatl anvn namu*, vi
sk* panaujinti, perdirbti, pratęatl
nutlnvAlnią Bet turi l»Qtl tam tik
ra kvarba. Kvarba. Icuil Ilgiau tęRlaa. flpj'iiuuoš, vrafclnl atrodyti IIKHin devAJItuul. Meti Aitoklą kvarbą
pa i*(l uoilame.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. Western Avė.

2201 W. Cermak Road
Pan'edėllo, Seredoa fr Pėtnyčios
vakarais 6 iki 9
Telefonas Canal 6122

Namai; 6459 S. Rockwell St.
Utarninko. Ketvergo ir Subatos
Vakarais 7 iki 9
Telefonas Kepubllc 9600

IJqutrl Velvet dėl eleny Ir lubų.
Maatoi- Varnlah dėl gilmių, rakan
dų Ii meilinių pagražinimų.

J. P. WAITCHES

K’eyP o dėl balto ‘ enamel“ at
vaizdavimo. 6 >—40 Tyra kvarba dcl
dm l»o Ift lauko.

ADVOKATAS
2 E. 103rd PI. prie State St.

3240 S. Halsted St.

Tel. Pullman 5950

OKSAS EXPRESS

Mutual Sausage Co., Marvel

4.50

DOVANŲ VISIEMS
ATSILANKIUSIEMS f

Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai

.1. T. Juozaitis Ir O»to Wrn<lt, sav.

Svetimtaučiai:

Gintaro Karoliai, $10 vertės

99c

BIRCH TAVERN
Lietuviška Užeiga

dC
*7
CENTRAL DISfRICT
FURNITURE CO.

į

Siiney Pellar Baking Co.,

1238-44 N. Cicero Avė., phone:
Mansfield 3100.
i Mrs. Wagner‘s Pieš, baked
by Harriss Bros., 1751 W. Austin Avė. Pilone HAYniarket
5090.
1

L. Beck & Sons, Wholesale

Meat Market, 810 Kast 47th
St. Phone DRExel 0460.
, International Dairy Co., 19D3
-10-12 So. Ashland Avė., Chiengo, UI. Canal 2888. ŠviežiGryni-Maistingi produktai.
I Povilas ftaltimieras ir kiti
lietuviai darbininkai suteiks
jums geriausį patarnavimų.
Model Dairy Company, 2007

W. 18th Place. Tel. Canal 4310.

Sušilę? Ištroškę

?

INSURANCE

PERKAM

NOTARY
PUBLIC

Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

Užeikite gražiausion visoj South Slidėj parengtim užeigon
atsigerti skaniausio alučio. Taip pat turime ir skaninusių
užkandžių, kuriuos pagamina ilgų metų prityrimo “Chefns. ’’
Muzika ir .Šokiai būna kas šeštadienio (Subatos) vakarų.
Susirinkimams arba šiaip parengimams labai didelis kam
barys, kuriame sutelpa virš 60 žmonių.
Kviečiame Lietuvių visuomenę atsilankyti mūsų užeigon.
Užtikriname, knd nesigailėsite ir maloniai praleisite laiką.
Užeikite tat į

4177 ARCHER AVĖ.
Ant kampo Rlrhmond Street

Telefonas LAFAYETTE 2235

8180

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

AOBMTORA

PRISIKASYKITE { MUSŲ SPUl.KĄ
TEISINGUMU

PAMATUOTAS

HI7.MIS

Tel. LAFAYETTE 1083

2608 WEST 47th STR.

MOKAME CASH Už LIETUVOS BONUS
IR

Smith’s Palm Garden

Kraustau Rakandus, Planus už pi
giausias kainas. Pašaukit Iafayi

Išmokame Liepos 1, 1933
nuošimčio kuponus

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
3320 S. HALSTED STREET
Yards 5215
W. M. Antonisea
Jos. P. Doody
G. A. Šukys

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi niodemifikiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiakite geros progos pamatykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius png
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. Lafsyette 2082
STANĮ,VY P. BALZEKAS, Sav.

