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Rytoj vakare spaudos prakalbos
dv. Antano par. salėj

. SENA ORGANIZACIJA

Fuoj^A. kad pakelti mūsų vie-1 Marijonų Provincijolas Amenintėlio religinės ir tautinės ,ik ij, L. Šimutis, “Draugo”
minties dienraščio būtį ir j j. į redaktorius. Visi C’iceros lieišplatinti. Noriai pavedatr.u tuviai prašomi atvykti. Pra
šios dienos “Draugo” nunie- kalbos prasidės 7 vai. vakare.
ris* ciceriečiams, nes jie savo
Šia proga dėkojame šv. An
darliais to užsipelnė. Tačiau tano par. klebonui gerb. kun.
šiuo kartu dar ne viskų galė H. J. Vaičiūnui, V. Še.r.etuljome aprašyti, nes trūko vie skiui ir visam ‘Draugo’ rėmė
tos ir laiko. Tai papildysime, jų komitetui už šaunų pasidar
ka iti jie, kaip yra nutarę, su bavimų spaudos reikalams.
rengs .didelį katalikiškos spau Taip pat dėkojame C’iceros
dos vakarų, kuris įVyks netru į biznieriams, profesionalams,
v
kus po Velykų. Prie šio vaka-j draugijoms ir veikėjams už

ro surengimo dedasi

.

NEW YORK. — Per ilgus
metus New Yorko arkivysku
pijoj veikė krašto atsivertu
si c ms sąjunga (National t'atholic Converts’ league).
Dabar jiasirodė, kad šiai or
ganizaeijai jau per ankštos
veikimo ribos šioj arkivysku
pijoj. Pakeistas jos vardas
| Šv. Pauliaus gildijo.Sj vardu ir
nutarta jos veikimų praplėsti
visam krašte.
Jo Eminencija kardinolas
Haves, New Yorko arkivysku
pas, sutiko fcūti šios organiza
cijos garbės prezidentu.
Šios organizacijos tikslas
yra: gelbėti norintiems grįžti
Rymo Katalikų Bažnyčion.
Teikti medžiaginę pagalbų atsivertusiems protestantų dva
....

JonM Jakaiti»,

draugi- gausingų paramų.

0 O P Y

Telefonas: Canal

Didžiausias susidomėjimas;
laukiamos gausingos minios
Rytoj šiuo laiku Dariaus ir
Girėno Paminklo Foniis, gal,
bus padidėjęs gražia suma do
lerių. Fondo komitetas dėkos
visiems už atsilankymų ir pa
rėmimų. Bet tas bus tik ry
toj.
Šiandien gi, apie 4,(XX) susiinterasavusių žmonių (tik
4,(i X), nes, daugiau į tų sale
netelpa) susirinks į 132nd
Field Aicr.ory salę būti liudi
ninkais didžiausio basketbolo
žaidimo, koks tik yra buvęs
Chicagoje, o, gal, ir visoje
Amerikoje.
Kad šios šalies gyventojai
yra dideli sporto mėgėjai, nė
ra jokia naujiena.
Amerikonai tiesiog gyvena
..
sportu. Į stadionus, pamatyti
> r
.
įvairias sporto rungtynes, pa
prastai, nesutelpa Visi norin
tieji patekt:. O neužmirškite,
kad amerikoniški stadionai
talpina pradedant 15,000 iki
200,000 ir daugiau žmonių.

siskiams, protestantu vienuolems ir kitiems, kurie per grįžimų katalikybėn netenka rei
kalingo užlaikymo. Įdomau
jantiems apie katalikų tikėji
mų teikti informacijų. Prižiū
BUKARESTAS, kovo
Gerb. kun. Jerominas J. Vaičiunas, šv. Antano parapijos, rėti, kad atsivertusiųjų vai
Ir keisčiausias dalykas, kad
— Rumunijoj susektas san
Cięero,
III., klebonas, kurio vadovaujamoj parapijoj pasekmin kai turėtų reikalingų kataliki
DETROIT, Mich., kovo 23. kalbis, kurio tikslas Kd
avo nu- gai vedatnąs dienraščio “Draugo” platinimu vajų*, ryloj va
tuos tūkstančius amerikonų
škų auklėjimų.
— Kad apsiiratuti nuo darbi žudyti šiandieninį
rumunų kare kalbės katalikiškos spaudos reikalais! Kun. Vaičiūnas
sutraukia — lietuviai r~Taip,
Ši organizacija veikė tik
ninkų unijų ir* streiko automo premjerų G. Tatarescu ir ki yra “Draugo’,’ bendrovės direktorius ir per daug metų buvęs
lietuviui! .. Tokios jiavardės,
bilių pramonėje, pramoninin
New Yorko arkivyskupijos ri kaip Ed K rausė,’ Stancook,
jos pirmininkas.
tus vyriausybės vadus.
bose, tad mažai kam buvo ži
kai pradeda fabrikuose mažin
Šis sankalbis susektas are
Phil K rausė, Pete Barskis,
noma. Daliai: bus kitaip.
ti darko valandas iki 36 valan štavus žymųjį Rumunijos kiTony Lauritis, B, Budrick, T.
dų, per savaitę ir kai kuriais rurgų dr. prof. Garuoju, “Kul
Karp ir daugybė kitų tik mir
atvejais palikti šiandieninį tur-ex-Patria’’ organizacijos
ga amerikonų spaudos sporto
darbininkams mokamų atlygi- vadų.
puslapių antgalviuose. 1
nimų. Šį nekeičiamų atlygini
Amerikos lietuvija gi, tik
Šis įvykis sukėlė didelį įspu
mų pramonininkai vadina di dį, tuo labiau, kati šiandien
didžiuojasi savo sūnų puikiu
WASHINGTON, kovo 23,
desniu atlyginimu. Jų nuomo nagrinėjama byla žudikams,,
NĘW YORK. — šv. Vincen pasirodymu.
-r šiandien vakarų sužinota,
ne, jei už 40 valandų darbo kurie nužudė premjerų Ion
to de Paul draugija labui
Bet tai ir viskas, kad galė
kad yra Vilties išvengti strei
mokamas atlyginimas palieka I)uca.
daug
labdaringojo
darbo
at

jome patliaryti — pasididžiuo
ko automobilių pramonėje.
mas 30 valandų darbui, tai jis
lieka
J.
Valstybėse.
Tai
pani

ti.
,
Automobilių pramonininkai
WASHINGTON, kovo 23.
yra didesnis.
ški
iš
raporto,
pasiųsto
gene

Tiesa,
kartas
nuo
karto pa
ir darbininkų vadai šiandien — Automobilių pramonės va
Darbininkai tai gerai su
popiet turėjo atskirus pasita dai paskelbė, kari jie nieku bū ralinės tarvbės prezidentui Pa manydavome, kad būtų labai
gera pamatyti visus tuos pasi
pranta ir laukia iš Washingrimus. Vakare gi vienų ir ki du nedarys jdki-o kompromiso ryžiuje.
Raporte pažymima, kad! pe žymėjusius lietuvius susijun
touo derybų kokių nors sėk
tų skirti atstovai nunešė pre su Amerikos Darbo federaci
(gus vienoj lietuviškoj koman
mių. Jie nusistatę kovoti už
SANTIAGO, Čile, kovo 23. zidentui savo sprendiipus. Pre ja, kuri siekia įsivyravimo šio reitais metais, kurie baigės
rugsėjo mėn. 30 d., 1933 m., doj žaidžiant prieš kokius žy
didesnį atlyginimų, kadangi — PrieS 18 mėnesių skrido zidentas tuos sprendimus pa jc pramonėje.
svetimtaučius.
Šv. (Vincento de Paul (Pauliepramonininkų skiriamas nekei Pan American Grace linijos lygins ir padarys fcavo pastaPramonininkai pareiškia,
Ir, štai, pagaliau ta proga.
čio) draugija šiame krašte sa
Čiamas ir tas negali nė vieno (imtuvas su 9 žmonėmis ir din bas ir nurodymus.
kad jie nieko neturi prieš dar
Kiti du mūsų tautos geri
vo labdaringam darbui yra iš
patenkinti.
go Andų kalnuose, Pasiųstos
Po to įvyks kiti vienų ir ki bininkų unijas, su jomis gali
sūnus, pereitų vasarų skrido
kelios ekspedicijos nesurado tų susirinkimai ir aptars pre turėti įvairias derybas, gali leidusi apie šešiR milijonus
iš New Yorko, į Kaunu. Bet
dingusiojo.
/
daryti sutartis, bet ne su mi dolerių.
zidento nurodymus.
148/103 šeimoms suteikta pa Soldino miškuose jie turėjo
nėta federacija, kuri siekia
Tik dabar du kalnėnai gal
padėti taškų savo kelionei.
diktatūros visose pramonėse. galba. Jos visos sudaro 720,
vijų ganėjai radi ten snieguo
Didelė tragedija sujudino
570 narių. 84,207 vizitos pada
Automobilių pramonininkai
PARYŽIUS, kovo '23. — se dingusį lėktuvų su devy
Lietuvų
ir visų pasaulį,
rytos įstaigoms. 13,844 as
ir
toliau
pakartoja,
kad
jie
Prancūzijos vyriausybė pada niais lavonais. Sniego pūgos
Amerikos lietuviai, norėda
menims rastas darbas, o 1,786
turi
darbininkų
unijas,
pildo
vė viešumon turinį savo no metu lėktuvas smogė i ledais
pavieniems asmenims parūpiu mi pagerbti tų dviejų lietuvių
pramonės
atstatymo
darbų
ir
tos, kurių pasiuntė Anglijai apkaustytų kalnų vienų pa
VIENA, kovo 23. — Baigia
Dariaus ir Girėno atmintį,
tas iš miestų grįžimas namo
ko
gi
čiai
daugiau
reikia!
šlaitę ir visi užmigo amžinuo- ma rašyti nauja Austrijos val
ginklavimosi klausimu.
pas saviškius. O teikta dvasi pastatys jų garbei paminklų.
stybei konstitucija, kuri bus
Prancūzija pareiškia, kad miegu.
nė pagalba stačiai ne.kaipuo- Kad paminklo statymo darbų
krikščioniška. Šiandieninė kon
Vokietija iš naujo ginkluojasi
pagreitinti, reiškia padidinti
jama.
TRYS
ŽUVO
SU
LĖKTUVU
stitucija yra socialistų pada
ir tuo būdu ji peržengia 'Ver
Šv. Vincento de Paul drau fondų, vyr. komitetas nutarė
rinys ir nebuvo paremta krik
salio taikoR sutartį.
gija visam krašte turi: 15 pro surengti didelį Lietuvių sporLIMA,
Peru,
kovo
23.
—
ščionybės principais. Dėl to so
Prancūzija tad ne tik nepri
vincijų; 1 vyriausiųjų tarybų; To vakarų. Pakvietė žymiuoPan-American
Grace
linijos
cialistai ir gavo progos įsivy
RACINE, kovo 23. — 1,200 10 metropolinių cent tarybų; sius lietuvius
pažįsta Vokietijai jos žygio,
sportininkus
keleivinis
lėktuvas
nukrito
pa

rauti ir prieš valsty'bės tvar darbininkų streikas J. I. Case 10 diocezinių centrinių tary kad dalyvautų — ir jie sutiko.
bet dar pabrėžia, kad ji negu
lei
Las
Pahnas
aerodromų.
kų kėsintis.
li prisidėti prie planuojamo
kompanijos fabrikuose nu bų; 100 ypatingųjų tarybų; Na, ir šiandien vakare, visi fen
Naujoje konstitucijoje ne trauktas ir šiandien darbin’n- apie 2,494 konferencijas^ ir kamės į 132 Regiment ArmoLėktuve bnvo 12 keleivių
valstybių nusiginklavimo.
Prancūzija yra pasiryžusi ir 3 įgulos nariai. Visi kelei bus ‘‘respublikos” žodžio. Au kai grįžo į darbų.
ry, prie Madison ir Roekw»dl
apie 31,000 aktyvųjų narių.
Atlyginimas padidintas.
šaukti konferencijų ir aptarti viai sužeisti, o įgula žuvo. strijos respublikos vardas pa
gat. pamatyti —
klausimų, kas daryti su Vokie Tarp sužeistųjų yra Čilės am keičiamas vardu “Federuota Streikas tęsės tris savaites.
CHICAOO IR APYLIN Litnanicos žvaigždes gruAustrijos
valstybė,
”
arba
sta

Fabrikuose dirbamos žemės KES. — Numatomas snign- mtentis su Chicagos stipriau
tija, kuri peržengia taikos su basadorius J. Valstybėms
sia basketbolo komanda
ūkio mašinerijos.
čiai
Austrija.
liavimas ir šalta.
Manudis Truceo.
tartį.

AUT. PRAMONININKAI
MAŽINA DARBO
VALANDAS

SANKALBIS SUSEKTAS
RUMUNIJOJ

TAIKA NUMATOMA AUTOMOBILIU
PRAMONĖJE

ATRASTAS If KTUVAS
SU ŽUVUSIAIS

mius

NAUJAKONSTITUCIJA
AUSTRIJAI

RACINE MIESTE PASIBAI6Ė STREIKAS
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Kap. Steponas Darius, lėk
tuvu “Lituaniča” perskridęs
Atlantikų ir tragingai žuvęs
netoli Tėvynės Lietuvos. Ame
rikos lietuviai užsimojo pasta- :
tyti jam'ir jo draugui St Giįi'j
rėnui paminklų Chicagoj. Šian
dien rengiama lietuvių spor
to šventė ir pelnas* skiriamas
paminklo fondui.
p>

ŠV. VINCENTO DE PAUL
DR-JOS DARBAI

KOVOJA PRIEŠ AMi'DAR• BO FEDERACIJĄ

VOKIETIJA NEPILDO

METAI-VOL. XVIII

7790

ŠIANDIEN VAKARĄ LIETUVIU
SPURTU ŠVENTE

NAUJU VARDU

rėmėjus ir platintojus, kurie 'w,r'
£ks “l“u<los p™’
• .
.
i kalbos.
Kalbės didžiai gerb.

t«p noha. fe enerpnga. dar-1
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ŠIANDIEN DIENRAŠČIO “DRAUGO’’
DIENA CffiEROI
♦
Dienraščio “I>raug«t” vado, jos ir visa C’iceros katalikų vi
vvbė sveikina šv. Antano pa- j suomonė.
rapijos katalikiškos sjiaudos i ^>T°j vakare, sv. Antano

1

D.,

CHICAOO. 1KLINOIB UNDER THE ACT W MARCH I, 1111

Lak. Stasys Girėnas, drau
ge su Darium perskridęs At
lantikų ir žuvęs Soldino mi- į
škuose.
Lietuvių visuomenė .
prašoma paremti Dariaus-Gilėno paminklo statymo reika- 1
U-

Lifscbultz Fast Freights.♦’
Lituanikos žvaigždes snda-fi
ro kaip tik tie žymiausieji^
Amerikos lietuvių sportinin
kai.

Bet, štai, kitas įdomus da-*

lykas. Lifscbultz’ komandoj
žaidžia taip pat 2 lietnviarAp
art šių dviejų, komandų ma
tysime žaidžiant

Al. G. Kumskis Ali Stars
,vs. Lietuvos Vyčių All Stora
, ‘■f®
ir
Mergaičių Langner AlpbMj
(lietuvaitės)
prieš Spentfty
Coals.
Žaidimai bus įdomūs. Ml
i sTgailėsite atsilankę. O anty
Vertus paremsite tų svari
darbų, Dariaus - Girėno p
minklo fondų.
Tat, ’ šiandien vakare, 8 r
visi į 132 Uegiment ArmO

Madison ir Rockvell gat.

Į PLATINK IT r: “iTRAU

Šeštadienis, kovo

tvarkoje ir yru geram finansiškam stovyje.
K to gulima padaryti išvadą: kuo nuoširdžiau
parapijos vadas remia tautos ir visuomenės
reikalus, puts jiems darbuojasi ir parapijonus prie to nuolat ragina, tuo geriau sekasi
parapijai. Tautos ir visuomenės reikalai ciceriečianiB nė kiek nekliudė naują bažnyčią
pastatyti, mokyklą užbaigti ir skolų dideles
sumas išmokėti.

Itolna kasdien. Aakyrus Mkmaflentus
PRĘNUMEUATO8 KJL1NA: Matams — t* M. PuImetu — 13.60; Trims luėnuslams — t2M; Vlsnam

— 7 6c. Europoje — Melasas 97.00: Pusei ua-

Kapt* ■•to.

-ę

■kalblmų kainos prisiunčiamos parslkalavua
■•aAradarblams lr korespondentams raštų nsfrų»
>ra*oina tai padaryti lr neprisiunčiama tam

— nuo 11:U ttd
Stelbimai

sekančiai
S

vai.

dienai
po

litai

priimami

tai.

iki

piet.

1919 m. kleboną* nuperka
du lotus daugiau žemės ir se
selėms namų už grynus pini
gus - $3,300.00. Tame, bet jau
remontuotame, name ir dabai
seselės mokytojos gyvena.

Cioeros lietuvius katalikus vienijo, prie
didelių darbų juos traukė jų gabus klebonas,
LITHUANIAN DAILY FRIEND
kuris sau į talkų pasikvietė religinės ir tau:
Publtebed Daily, Tuosat ftundar.
tinės minties dienraštį “Draugų”. Išsiplati
B8CRIPTIONS: Om T«ai — M-M; BU MoaUM
>•; Three Monika — !>.••: Ode Mantu —
nęs dienraštis šv. Antano parapijoj kas dien
i — One Tsar —
BU Montha — ««.«•;
- .Olo.
žmoitėms priminė jų pareigas kas link Baž
▼amalu* la "DRAUOAT taringa baat reaulta
nyčios ir tautos, juos švietė, infonųavo ir ra
gino prie darbų. Šioj parapijoj nerasi tikrai
susipratusio lietuvio kataliko, į kurio namus
neateitų katalikiškas dienraštis. Dėl to cice-,
DIENOS KLAUSIMAI
riečiai visais žvilgsniais daro pažangų ir sto
vi pirmųjų, šviesiųjų mūsų išeivijos kolonijų narnoj Grant Work«. Iki to lai
tV AMTAMO PARAPIJA
eilėse.
ko kun. A. ZEžerskis vikaravo
Bet nekreipiant dėmesio į tai, kad šv. Šv. Kryžiaus parapijoj, prie
I ftv. Antano parapija, Cicėnų, yra žinoma
Antano parapijai sekasi; kad visuomeniški da gerb. klebono kun. Aleksandro
Qe tik vakaruose, bet visiems Amerikos lietu
rbai pasekmingai yra dirbami, kad katalikiš Skripkos.
viams. Ji yra žinoma lietuvių katalikų vie- j
kas dienraštis ten plačiai prasiplatinęs, ciceJau prieš paskiriant gerb.
.Bingumu ir stambiais darbais Bažnyčiai ir
riečiai nesustoja ėję pirmyn. Dabar vedamas kun. A. Ežerskį kĮeįionu, jis
TĄtai.
jų spaudos vajus kaip tik ir yra tuo ženklu, atvažiuodavo į Cicero, kad
Kg'.fti parapija sulyginamai dar tebėra jau- Į
kad jie dar toliau siekia, būtent, kad “Drau aprūpinus lietuvių dvasinius
luu Dar tik kitais metais ji minės sidabrinį 1 gas” lankytų \isus lietuvių namus C iceroj.
i ei kalus. Pamaldas, lietuviams
rjįrtiiiejų. Tačiau tuo trumpu laiku ji daug , Kada to tikslo bus atsiekta, jų vienybė dar
laikydavo airių bažnyčioje.
Šiandien ji turi ne tik gražių, erdvę
bus tampresnė ir dar daugiau nusipelnys Ba
mtou bažnyčią^ bet ir modemiškų mokyklą, ]
Atėjęs į Cicero gerb. kun.
žnyčiai ir Taurui. Šv. Antano parap. klebo
plrfėbonijų ir kitus trobesius. Nors nuosavybė nas ir pasaulininkai veikėjai aiškiai supran A. Ežerskis rudo gražų būrelį
tatakia kelių siuitų tūkstančių dolerių, vienok . ta, kuo daugiau mūsų žmonės skaitys kata lietuvių ir tuojau ėmėsi sun
Marios tik apie kelios dešimts tūkstančių be- ;
kaus parapijos darbo. Nuper
likiškųjų spaudą, tuo bus šviesesni, geresni
gttfo. Toji nuosavybė įsigyta ir skolos sparka daugiau žemės tarp S. 50lietuviai ir gilesni katalikui. Šį gražų cicerie-,
HBLmažinainos dėka klebono gerb. kun. Jetos ir S. 49th Ct'.prie 15 gat
čių veikėjų nusistatymų spaudos atžvilgiu tu
vės, daro planus ‘laikinai mo
EiBBime Vaičium nepaprastam darbštumui, ap- rėtų pasekti ir kitų kolonijų veikėjai.
kyklai ir bažnyčiai. Žmonės
į-Mlįmiiiiui ir parapijonų susipratimui, vieninMes
nuoširdžiai
sveikiname
ciceriečius
su
gerame ūpe, aukojo, dirbo iš
šftptotti ir dosnumui.
pasisekimais
ir
linkime
geriausio
pasisekimo
vien su klebonu it* jų darbas
a
v Jei kam tinka priežodžiai: “kas nešykš’Hftįga, tas ir puts gauna, kas dirba — tam į dabur vedamaibe dienraščio “Draugo” pla veltui nenuėjo. 71911 m. ftv.
Į Kalėdas Šventė jau savo laifci^ir^Dievas padeda”, ciceriečiams geriausiai jie tinimo vajuje.
' name Dievo name. Tik vienų
pritaikinti. Malonu yra pabrėžti, kad
ATSIV1&TĖ
t,.0fteros lietuviai katalikai jokiam Bažnyčios,
aukštų pasistatę lietuviai jau
i.TtoU. Ir visuiHueuės reikalui nebuvo šykšjautėsi milžiniškų darbų alliL» y
*
Garsioji
anarchisto
Ėmiau
Gb(d|mi|/'pįu
t
fttata klebonas visada maOdžiausiaį raįįto žmones kloti gaustas aukas, jei kolęs gyvenus Sovietų Buki joj k’aplffldcnis’uang Sielos ir tevynėsreiKaiaiS rū

Laikui bėgant, parapijos
skola mažėjo, nors parapijos
įstaigose pagerinimai ėjo.
1924 m. visa parapijos sko
la jau buvo atmokėta.
Parapijai pusėtinai paaugus]
reikėjo rūpintis apie arba mo-1
kvklos didinimų, arba statymų
naujos bažnyčios. Nutarta sta
tyti naujų mūro bažnyčių ir
klebonijų. Visų statyba su įruošimu atsėjo virš $250,000.
Klebonas Vaičūnas, turėjęs pa
tyrimo iš pirmiau parapijos
skolų tvarkymo, einant admi
nistratoriaus pareigas Šv. Ju
rgio parapijoj, pasitaręs su
vyskupo kanceliarija ir gavęs
leidimų, patarė savo parapijie
čiams išleisti parapijos bonus
$85,000.00 sumoje. Parapijie
čiai sutiko, nes aiškiai matė
jog ir sutaupys pinigų ir pa
tys gaus didesnį nuošimtį, ii
nereikės už paskolų komisinę
! mokėti. Klebonas ne vien ga

uJcffiCSsfsTšitty Avė. Chioago

’ *•

dešimtimis tūkstančių <Werių sudėjo Uet'AAros nepriklausoMiybės reikalams, daugybę
LMRtuvus Paskolos lakštų išpirko ir visiems
B kitoms naudingiem* tikslams dideles sumas
tattojo. Jie ne tik Uetuvai buvo dosnūs. Cil'etliečiai gausiai rėmė ir teberemia Amerikos
frHMtarių katalikų įstaigas ir kitokius reika-

OtB. CeMtndinės ir vietinės organizacijos pas
BaMBe vieningai ir daug veikia. Jok yra susi
toHfcaaiizavę į Federacijos 12 skyrių, kuri';
£ to$>raleidžia nei vienos Spalių Devintosios:
ptyRiriaus Gedulo Dienos), nei vienos Vasaric
atoKoliktosins (Lietuvos Nepriklausomybės

t Šventės)

I /

tinkumai nepaminėjęs.

Nežiūrint t-o, kad daug nudirbta ir daug
Fnpmkotti, kaip kiti sako, “pašaliniams reiHHŠIBir”. parapija vra pastatyta geriausioje
Paul Ke&er

'avasario Pasakėlė
Aukšta m kalne monotoniškai čiariena
Iftkifcėl is. Ten, žemai, nėra nei žeidimų
Mi gerų drangų. Minkštoji1 dauboje drytoMfctatnta’.s, tingus titro gus ir miiųąa. Vos

•bM*dėlį pi r d«‘ėimtį metų pasistumia.
Iniėlis ten raudonas; vasarą, saulės «t*>■■fctye, sa juo galima pikoketaoti. Bei

tobną ir jis toks jmt auidualus, kaip ir
titnagas. Šaltinis dvidkteiiiu pro krištolui
■Mo langeli, ir jo srovė prasimuša aukš-

Hm

tarsi gilus alsidusiuiast

— Kad tam t kartą pavaoarta ateitų.
Tai išginki * mu- ąžnokis, kurta sto
ti}, šalia šulfinėlm. Jaiu {lagaild mažo trvJfantl’Uhlio. Palenkė savo galingą viršiaę
Įp'«n3nTUdo? \.4

'3'

— ’Hk lukterėk valandėlę. Pavasaris
Veikiai .at<*is. Aš jį jaučiu jau visais sąBbriata.

Jf

Kėniai \eik visada teisingai etapėj*.
**ro atmainas. Tad pavasaris pr> trititanų ir atėjo. Kovo mėnesio saulė 5:1-

/ 'S- • ■.

*

S

i/

'Mita

Pavasarį 1925 m. padaryta
platai i ir pradėta statyti nau
ja. graži mūro bažnyčia.

pintis, po savąja pastoge.
Mokykla
Visi juda, visi darbuojasi su
savo mylimu klebonu kun. A.
Ežerskiu, bet nepailsta. Tuo
jau pradedama rūpintis moky
klos reikalais. Mokytojų sese
lių nėra. Klebonas gauna pa
sauliečių mergaičių, baigusių

aukštesnes mokyklas ir prade
Chicago Tribūne paskelbė, kad P. Gri da mokyti lietuvių vaikelius
gaitis vyksta į New Yorką kumščiuotis. Bet katalikiškojedietuvižkoje dva
tas Grigaitis yra ne is Chicagos, bet Grand sioje. Pirmutine mokytoja bu
Rapids, Mieli.
vo p-lė Marijona Andžiulvtė
— dabar ponia Frank M. Getz
Iš tik ką išėjusio iš spaudas “Vyties” ((iecevičienė), varg. KJeo. Mi
3 nr. pastebima, kad Lietuvos Vyčių organi kalauskas ir pats klebonas.
Reiškia, viename, vieno aukŠžarija gražiai auga. Tnip ir veikia. Bravol

tais spinduliais apglėbė miško šaka*

ir
šaltinėlio langelyje apvalią skylę ištirp
dė. linksmas nenuorama ėmė tauškėti.
— Labas rytas, ponas ąžuole.
— Lnlias, Ifdios, jaunasis šaltinei i. Ar
.jau besilinksmini f
— Taigi, ponas ąžuole, Me .jau, bet...
Įsigalinu. Ten. žemai, nėra nieko gražaus
—r tiri su kuo pajookauti, nei paplepėti,
nei jier ką pašokinėti. Jums geriau, mie
lasis pone: iškeli galvą iki debesų ir gali
aplinkui spoksoti. Toli toli tau matyti.
- Nieko stebuklingo ir čia, aukštai,
nieko nemiriau.
— Bet tamsta esi laisvas, o aš sura
kintas. Koks makauis laisvės oras! Noriu
žemyn, i lygumo, bei, fur būt, ir kelią pa
miršau. Ar aš ne perdaug skutam, ponas
ąžuole!
— Pamažu, jamiažu,, jaunikaiti. Lukteič-k dar čia, aukštai, kojas pakirs pa
kalnėn bebėgant. Tavo kelias labai blo
gas. IJadis karkso kalno šlaite kaip su
šalusi vir\ė, krisdami'tavo vandens tabe
liai užsimuš į» šaltą ledą.
— Ei, kų čia ponas ąžuole.
— Netampyk lupą, mažasis smarkuo-

•

vo savo parapijonų pritarimą
bbnus išleisti, bet didžiuma
parapijonų nusitarė naujos ba
žnyčios reikalams net po $200
aukoti. Žinoma, ne visi tai iš
pildė.

,

.

pasaulio kraštų, vienoje savo kabioje vie
šai pripažino, kad Amerika yra laisviausias
kraštas pasaulyje. Visai neseniai toji pati
anarchiste dirbo, kad nuversti šio krašto vy
riausybę. Mat, imgyveniinas Rusijoj ir kitur
atidarė jos akis. Būt gera, kad visus komu
nistų agitatorius (žinoma, tuos, kūrie ne už
pinigus dirba) bent trumpam laikui pasiųsti
į bolševikų “rojų”, tada ir jų akys gal būt
atsidarytų.

•

.

i
i
-

1920 m., birželio mėnesį per
Eucharistinį' Chicagoje - Kong
resų, Šv. Antano dienoje, pnj šventinta nąuja Šv. Antano
I l*ažnyčia. Šventinimo apeigas
į atliko a. a. arkivyskupas Ma
! tuievičius. Tai vienintelė lietuvių bažnyčia, Amerikoje, pa
šventinta lietuvio arkivvskuPastačius naują bažnyčią ii
kleboniją, viską naujai jreft
gus parapijos skola susidarė
net $105,000.00. Tačiau Cioe
ros katalikai nenusiminė. Pa
rapijonai, visos draugijos, uau
ilodamiesi Dievo malonėmis,
dirba, aukoja, remia visus pa
rapijos ir tautos reikalus.

Ii, mesk niekus galvojęs. Ar tau šičia ne keturių šimtų ir vis dar toj pačioj vestoj,
gerai * Pasišnekučiuosime, ir laikas bus į kurią šarka atnešus numetė gilę- Jš jo
trumpesnis.
ir išaugau. Taip praėjo keturi šimtai me
— Pasišnekėti tai smagu,

nudžiugęs šaltinėlis.

atsiliepė

!

Ką jis jiasakojof Beveik vienus nie
kus. Ką toks sirtvėrinlas gali išmintingo
žinoti?
Jis pasakojo apie Sidabrines žuvytes,
kurios gyvena po alksniais, apie .jauną,
gražią liepelę, kuri stovi prie kranto rr,
birželiui atėjus, praskleidžia kvepianAiits
žiedus, apie vabalėlį, kūris sėdėdamas ant
žalio lapo aukso drabužėlį audžia, ir apie
daug ką kitas kas prie vandens atsitinka.

tų, kaip į vieną pusę žiūriu. Papasakok,
ar apie mokyklą tu nieko nežinai?
— O, i, ė, apie mokyklą? — pavilk
damas atsiklauw šaltinėlis. — Nieko ge
ro, ponas ąžuole, nieko gera.

Kutal i kiškos spaudos reika
lą šios kolonijos lietuviai jau
nuo seniai supranta. Čia gal
daugiausiai dienraštis “Drau
gas” kasdien randa draugų ir
lėmėjų.
Dabar šioje kolonijoje yra
“Draugo”
ir katalikiškos
spaudos vajus. Turime vilties,
kad visi biznieriai, draugijos
ir šeimynos; visi lietuviai, my
lintieji teisybę ir tikrą apšvie
tę, užsisakys dienraštį “Drau
gą” bei kitų katalikišką laik
raštį.
Klebonas
kun. Vaičūnas

(Tęsinys 3 pusi.)

davo per mtjne. Tai nebūtą <lar bloga, tad
dažnai tiesiog į k išdavu koją ir sutrukdy
davo mano įtekmę. Gražu bet būdavo, kai
jin tnažus akineaėlius į mane mėtjilavo.
Juokdavaus jų kiekvieną pagavęs. Tr jis
kartu jaukėsi. Mo«an, jmmmis ąžuole, kad
tas, kuris moka šaltinėlį pykdyti ir kartu
ou juo juoktis, yra geras žmogus.

— Ir man taip put rodosi, — liūdnai

►

Ir laimingas, — pabaigė ąžuolas.

linktelėjo medis.
— Ir tamsta tuip galvojai ? — pa
klauso šaltinėlis.

— O, i, ė, a, — atsiduso šaltinėlis. —
ouvo laimingas, bet dabar jau ne. — ži
nai mano tėkmę, jamas ąžuole, juk toli
— Taip, mačiau kurią jį praeinant, matai, veik iki paties kvailojo ravo. Juk
žinai, tą mokytoją. NežinAu, ko jam čia {Mn'iam ne naujiena, kad teku pro mokyk
reikėjo, bet mačiau jo lifukią veidą.
lą. Puiku ten, žemai. Pirma per pieva,
Ąžuolas klaasėsi, kaip koks gerafiirO, i, ė, a, — tara šaltinėlia. — Jau se paskum Įier sodą. Sode ištaisytas mnn
dis senelis vaikučiams'betauškiant.
gražus kanalas. Tiesiniam kanalo krauto
— Koks įdomus pasidarei, - gvnė niai jis liūdi. Kažkas negera su juo atsi
pavasarį žydi purvės, geltonos, kairiajam
jisai, — ir daug gali papasakotu Gal būt, tiko rudenį..
mėlyuos neužmirš uotas. Geltona ir mė
— Pupasakok, šaltmųli, papasakok.
tavo tėkmė ištisą valandą truaka.
lyna, o vidury nš jąts sidabru baltuoju.
— &inai, |xm«s ąžuole, koks link mums
— Taip, jei tik mdhbai greit Imgu, —
O kad bent kartą tu pamatytum! Be to,
kaistai atsakė šaltinėms. — Tr jeigu Bc- ,įis visados būdavo. Nebūdavo jam blogo
yra akmeninis rynas, ten aš įsiritu. lr oi!
pasipainioja koks kvailas griovin ar di kelio nei šalto oru. Kartą jis atėjo į čia.
Sidabriniu lanku leidžiuosi aš žemyn. Ki
delė uf«ė, ftioapjau bėgčiau iki |«t jūros,, Niekad jis nepraeidavo pno mus. ViattU
taip ir būti negali, nes jiakankattiai turiu
utsiremduvo į tamstos kamieną, jia žinojo
bet...
vandens, ir nubėgu tolyn.
— Nesisielok, šaltinėli, ganėtinai toli kiekvieną raukšlelę tamstos brangiam rū
ir taip sieki. Pagalvok apie mane, aš ės u
■> •
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1922 ui. klebuuu* nuperka
dar daugiau feeiuės, prieš pat i
dabartinę parapijos mokyklų Ši žemė vartojama žaidimams i«
mokyklos rekreacijos laiitu.1
Už tų žemę užmokėta grynais
pinigais $2,300.00.

“DRAUGAS”

įdirbąs tautos ir mūsų visuomenės reikalas
[MfcO- ir dėl to netenka stebėtis, jei cicerie-

24 d;, lftM

J

■ 1
<1-

be. J mane nedaug akį tekreipė. Peršok-

'

(Daugiau buk)

,

Y?1
P R A r O A s

3

lykų, parap. mokyklos R ka- inas, visiems atsidavęs. Tr <lėl klausimu. Karštesnes mote-jčfiną laikau kaipo didvyrį ir į
J KAIKARIS
niba rv.
savo geros širdies susilaukt rys net už plaukų kihosi. Ki mylintį tvarkų. Patyrimas ro----------daug nemalonumo. Liko iške lo betvarke Tr niekas nei ne do, kad jei vadas nesilaiko' Ruginės duonos kepykla,
I Cicerus katalikai ’ smarkiai' Ras į tolimų Pennsylvanijos pajuto, iš kur pakjla naujas griežtos, disciplinos, tvarka;5008 West I4tli St. .Jis yra
j ruošiasi prie 4V Velykų.
[valstybę. Dabartinį klebonų klebonas. Juonį buvo dabar- turi suklupti.
Į g,.rnį •žinonms Ciceros lietu*
šv. Grigaliaus choras, ve-'.^uu. H. J. Vaičiūną pirmų ka-įtinis kun. Vaičiūnas. Atsisto
Galėčiau daug, daug kų pa-( vis biznierius. Jo kepykloj ke
damas varg. A. Mondeikos,'
teko matyti 1918 metais. * ję* drąsiai pasakė: “Jeigu
'mokinasi velykinių giesmių. ‘Pasirodė kaipo- didvyris.
] nenorite dirbti geyo darbo, į rafi.vti
tos brangios praei pama .lietuviška duona yra vi- [ P-lė O. Skiriate su savo jau-; jj
uvo bendras vietos dr-jųl Praftau apleisti šių svetainę!’’ |tles- Bet ar apsimoka!
D. sų mėgiama.
Buvo
bendras vietos d r-jų
j namecių choru taip pat ne- susirinkimas reikale siuntimo Ir tvarka bematant atsteigta.
, pasiduoda senesniems. Visi atstovų New Yorko šeiniau. Socialistai ir kitoki išsinešdipraktikuoja.
. Tame susirinkime kįla dide- no. Susirinkimas ėjo toliau.
MARY’S TAVERN
li ginčai atstovų ir Jinansųt Nuo to laiko kun. J. II. VaiMARY TAMULINAS, 3av.
, Lietuvos Kareivių dr-jos
[uniformos, skyrius vakarais
1434 So. 49th Court
Ona Rašinskienė, laimėjusi parapijos svetainėje tariasi
j NAVICKAS
Cicero, Illinois
“ Draugo” konteste pirmų apie budėjimų prie Kristaus
BUČBRNt IR GROSERNĖ
vietų 1932 m. Ji ir šiemet da grabo Velykų naktį. Šv. Va
1301 So. 50th Court
Cicero, III.
lyvauja'konteste ir uoliai da-jrdo draugijos jaunuoliai su,—■■■
■, jĮjM-gjaa,........
rbuojasi dienraščio platinimo surinkimus daro ir taip pat
AND. ZVALAUSKAS
ae
darbe.
tariasi apie budėjimų (klupėWtn. STANKUS
GROCERY, CANDY, NOTIONS. CIGARS
i jimų) prie Kristaus grabo.

♦.-s

PASIŽYMĖJĘ “DRAUGO” PLATINTOJAI CICERO J

i '5.
K otriau Sriubienė, kuri
1931 m. ‘•Draugo’’ konteste
laimėjo pirmų dovanų. Be to,
ji yra nuolatinė mūsų dienra
ščio rėmėja ir žymi Ciceros
lietuviu katalikų veikėja.

j

Pieno Išvežiotojas

1636 So. 49th Avė.
Cicero, Illinois
‘Pristatau pienų į namus

IŠ ATSIMINIMy APIE
EARŠIĄJĄ MOŠŲ KO
LONIJĄ

JUOZAPAS CHMIELIAUSKAS
GROSERNĖ IR SALDAINIŲ KRAUTUVĖ

UnAUblJA AA 11 ui AUUAI
REMTI

Pirmam susirinkime išrink
ta “Draugo” vajaus komisi
ja, o antram susirinkime, ko
vo 14 d. išrinkta valdyba, į
kurių įėjo: dv. vadu kun. H.
Vaičiūnas, pirm. — Adomas
Stulginskas, nut. rašt. — A.
J. Janušauskas, ūžd. — V. Še
metulskis, korešp. — K. De
veikis.
Susirinkime nutarta perei
ti per biznierius ir kuo dau
giausiai surinkti skelbimų bei
užrašinėti “Draugą”. Visi
Ciceros biznieriai turėtų pa
sirodyti “Drauge”, pareiškė
mūsų dvasios vadas gerb. kie
Bonas kun. H. J. Vaičūnas.
Trečias susirinkimas įvy
ko kovo 21 <1. vakare po pa
maldų. Tame susirinkime da
Ivvavo dauginu atstovų iš
<1 raugi jų. Padaryta praneši
mas, kad kurios dr-jos dar
neprisidėjo prie “Draugo”
vajaus, vėliau prisidės. Taip
pat pasižadėjo remti “Drau.go” vajų ir su kontestinin-

1505 So. 49th Court
Cicero, III.
Pinuos rūšies prekės. Žemos kainos

l-Lė

,

Y ra daug kas rašyti, pranešti plačiųjam pasauliui. G> j
veliant per 'netoli 25 metus'
daug kų teko patirti, gero ii
blogo praleisti. Ir jeigu bū
čiau tikėjęs, kad kada reikės
Adomas Stulginskas, “Drau, Antanas J. Janušauskas, „pįe praeities laikus kalbėti,
go žymus rėmėjas, kontes- dienraščio nuolatinis korespo- ,raįytį, būčiau daug kų pasi
....
» ndentas ir platintojas, kuris žymėjęs. Bet, priežodis sako,
kft s ir v p i ko įa s« n i v n įas*
•
•v ,
«
•
Į yra vienas is kontestimnkų ir .“Jaunystė — durnystė”. Jau
čio, rėmėjų komiteto, Cieernj, uolia} darbuojasi Ciceros Hc- nystg apįe ateįtį mažai kada
tuvių draugijose.
j svajoja. Vienok noriu vienų,
pirmininkas.
[kitų dalykėlį pabrėžė iš tų
kais
rinkti
skelbimus
ir
užra

ST. ANTANO PARAPIJA,
senųjų laikų.
CICERO, ILL.
šinėti dienraštį,
1910 m. maža kas čia buį' Iš komisijos pranešimo pa-i
,, , , ,
. . .
ivo. Labai mažai namų stovė(Tęsinys iš 2 pusi.)
sirode, kad is biznierių gero-1 .
.
....
. v. (jo. Retai ir tie patys medi
džiaugiasi šios kolonijos lie .kai. surinkta
skelbimų šešta-...
y.
.. ..
..
,, ...
mai, mazt Šiandieninių musų
tuvių nuveiktais darbais, svei dienio “Draugo ( įceros nu- .
nei vieno nebuvo. Iš draugikiną visus parapijoiius, biznie merui,
!jų buvo trys: Šv. Antano, kurius, profesijonalus, draugijas}
Klebonui patarus, nutarta ri ir po šiai dienąi gražiai
ir bulvariškius už pirmiau (
Verbų sekmad. vakare, para-' gyvuoja, Lietuvos Mylėtojų
“Draugo” rėmimų ir ragina!
visus ir visas “Draugo” sida pijos svetainėje, rengti pra- ir Lietuvių Tvirtybė, kurios
brinio Jubiliejaus metuose v- kalbas su programėlių. Taip jau palaidotos. Vėliau įsteig
ia t nutarta po Velykų sure-1 ta įvairių draugijų, draugijėpatingai remti.
.. .
Ciceronas
didelį “Draugo” vajaus lių. Lietuvių judėjimas virte
____________
vakarą, parapijos svetainėje, ■ virė. Pastatyta tvirti pagriVIDAI1PIIA IfAT CMlIflllkomisija: Jonas Bra ndai Šv. Antano parapijos
zauskas, Vladas Šemetulskis1 mokyklai, bažnyčiai.
ir K. Lengvienė.
I ...
,, ,
,
.
i Pirmuoju klebonu buvo kuj Sekantį susirinkimų nutar-jnigas A. Ežerskis, malonaus
CICERO. — Katalikiškai ta laikyfi trečiadienį, po Ve- būdo, visų mylimas, gerbiaSpaudai Platinti dr-ja’ įsteig
ta gerb. kleb. kun. H. J. Vai
čiūno pasidarbavimu, kovo 11
d.

AND TOBACCO

1347 So. 48th Court

L. W. KIŽAS

Cicero, III.

l.cgali-i patarėjas, advokatas

Prt ra visokias provas, <lno«|a (vairius patarimus, o kas s vu rMau
sią tai mūsų prigimtoj kalboj. Ir < ia pat ant vietos, 1515 So. ,10 Ate,,
telefonas: Čirento 5513. D dmtcst j |e ’.rflsas 105 \V. Maill-on St.,Saite
1502-3. Advokato: KIŽAS yra >fcrai pasižymėjęs I,lėtinių Improvemrat Klltibe. Kt > i prisėjo turėti kokį nors reikalo su juoml, liko pil
nai patenkintas Jo sųiiutnjru »mtarimu ir patarnavimu.

PETER KOVALEUSKAS
MEATS AND GROCERIES

.

■

i .. .

Puiki užeiga prie šalto alaus, geros rūšies degtinės ir
gero vyno. Nepamirškite
4845 W. 14 Street,

Cicero, Illinois

PEOPLES KRAUTUVĖSE

AGNIEŠKA PUPELIENĖ

Duodame nuo

00

laidas už senus

===

VISI KVIEČIAM I UŽEITI

EKSKURSIJA į LIETUVOS EUCHARISTINĮ
Puošnusis laivas

z

‘

•

virbu — ar jūsų suintinys didelis ar mažas.

Suteikiame lengvus išmo
kėjimus pagal pirkėjo
norų.

A tvaigJas Naujo i Philco
Mrrfcmistic Radio

Didžiausios ir Saugiau
sios Lietuvių Krautuvės
Chieagoje.

Drovers National Bank
Drovers TUust Savings Bank
Halsted at 42* Strw«t - CHICAGO

Arba

BANKINTNKAVIMO VALANDOS

CUNARD LINE

Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.
Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

M

Peoples Rakandų Išdirbvstės krautuvės yra di-'
džiausios radio pardavė
jos šioj apielinkėj. Ne tik
Pbilco radio, liet ir visų
kitų gerųjų išfJrbysčių,
kaip tai, RCA Victor,
Crosley, Majestic, Atw>d
ter Kent, Philco, Sparton,
Steivart tVarner, Zenitli
ir kitų — kurie čia par
siduoda mažiausiomis kai
nomis mieste —*- nuo
<

Duodame didelę nuolai
dų už senus radios į mai
nus ant naujų.

l’iniglaiškus
Jūsų reikalai bus prižiūrėti greitai, asmenišku patarba-

Naujų

$8.50 iki
$195.00

Radiogramas

BERENGARIA

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avė.,
Chicago

itrai^das Naujo Philco
Midget Jladio

Kiūskite savo dovanas į senąjį kra
štą per Drovers Pinigų Siuntimo
Skyrių. Mūsų kainos žemos už:
Kablegramas

KONGRESĄ

Ekskursijai vadovaus “Draugo” specialia atstovas
Visokių informacijų kreipkitės į

Cicero, III.

VELYKINĖS DOVANOS
GIMINĖMS
SENAJAM KRAŠTE

-/ i

1934 m., birželio 16 d.

J mainus ant

Radios

- SMAGI UŽEIGA ŠALTO ALAL'S IR. VISOKIOS
RfštES DEGTINES IR GERO VYNO *

Balsavimo diena Baland. April
10, 1934
Balsavimo vietos atdaros nuo 6 vai.
ryto iki 5 vak.

išplauks iš New Yorko

$100.00

radios

1337 So. 49 Avenue

1

DABAR PARSIDUODA UŽ LABAI
ŽEMAS KAINAS
NUO..,

$20.00
• TAVERN

|

NAUJOS MADOS PHILCO RADIOS

IŠRINKITE VĖL

Reguliarį Demokratų Kandidatą
Del Precinct
COMMITTĘEMAN
2-ro Precincto

......

VELYKOMS

JUOZAPAS MIKULIS

Nepamirškite adreso:

PETER SATKŲ

i. i...........

1446 So. 50th Court

Phone: Cicero 1805

4179-83 ARCHER AVENUE
Tel. Lafayette 3171
2530-40 W. 63rd STREET
Tel. Hemloek 8400
CHICAGO, ILLINOIS.
==r=^-.-.. ____________
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šeštadienis,

A n n a »

kovo

24

d.,

1934

sios vadus — kun. H. J. Vai-Į gija turi apie 200, Nariai mo bausti miestelio valdininku®, tis j šį klubų ir bendrai vei-i štili. — A. Tumavieh, 1227
cūuuk, pirmininkė
P. Mu-|ka 25 centus į mėnesį ir ligo-įkad daugiau kreiptų dėmesio kitę.
A. Tumavieh
jau penkiolika metų kaip tas;
zomene, viee pirm — M. Pu-1 je gauna $5 tavai tei patal
pareigas eina; ižd. — M. Ra
į,- Vertų sekmadienį, vakare WM.ki,.ui5> rait _ (, Guilje„ė, pos. Taip pat išmokama ir
LIETUVIŲ RAUDONOS
kauskas.
7i30 vai., parapijos svetainėje
ra-, _ v Mockjenfj k„. pomirtinė.
ROŽES KLŪBAS
imti tvoras nuo namų priešą
bu» lala,i Įdomins kulbes a,ne „tr ra-t _ ,, SykicnS) ižd.
šv. Antano iš Padvės drūti kių, o vietoj jų sėti žolę ii
svarbiuosius lietuvuj reik.ln«:_. 0 Jul,Lapukienė, ižde gie gija yra rimta organizacija, sodinti krūmeliui*. Tam su
Šiemet švenčia įsmteigimo
Menkoje, liūs ir programė- :-Wjos _ J( Luuril,aitienė ir
20
metų jubiliejų. Narių tun
stovinti ant tvirtų pamatų ir Į manymui buvo nemaža ir prie
I lis. Kalbės didžia, geri., kun. 0 u.ki(!nf. tvarkytoJOB _ F
.Inu 22 metai, kui gyvuoju.
kiekvienam Ciceros lietuviui Į šų iš paties klūbo; jie aiški su virš tris šimtus; turto a
A
1«VQ Marųooų Moekaitieiiė ir K. Andriuku- verta joje prigulėti.
no, kati jei vaikai per tvoras pie $20,000.00. Užlaiko jaunų Užlaiko Uniformos skyrių iš
^Ųtovmcijolas, Amerikoje ir
J J 1
lipa, tai kas bus kai tvorų ne jų skyrių ir du sporto sky 25 vyrų. Visi pasižymi, kaip i
L. šimutis,
Cicerietės! Kurios dar ne
imsi Ir langus išdaužys! Nu- rius: base bąli ir laisket bąli. tikri lietuviai. Puti draugija
redaktorius.
šunidei la iš 250 narių. Ttfrto
priklausote prie šios draugi-!
tarimų pradėjo nuo 48 Ct. ir Klūbui visame kame sekasi
Visus ciceriečius :r bulvarinetoli $7,000.00. Durys atda
jos, pasiskubinkite prisirašy-j
49 Avė. tarpe 14th St. ir 16 Didžiuma narių čia augę jau
slrius kviečiame. Įžanga dykai.
ros visiems, visiems vyrams. |
ti. Gražių tikslų dr-ja ir daug
Tai Lietuvių Improvotnent St. Tų vietų pasekė ir visa nuoliai, vienok klūbo tvarka
uuo 16 iki 45 metų amžiaus.
klūbas, kuris suorganizuotas, kolonija ir dabar patys džiau ateivių kontrolėj.
Klebonas; gttKtuJ"Stu J0Je veiktL
Susirinkimai laikomi lietu Susirinkimus laiko kas tre
Susirinkimai laikomi kas balandžio 12 d., 1905 m. Kas giausi matydami, kud dauį*
vių kalba kas mėnesį pirmų čių sekmadienį, 1 valandų po
"ketvirtų sekmadienį, kiekvie buvo organizatoriais nėra re gražiau atrodo.
piet, Lietuvių Liuoaybė.4 sve
kordų.
1931 m. klūbas jau statė penktadienį, vakarais, p. Še
no įnėnesio.
tainėj. Šių metų valdyba: pi
Klūbo tikslas buvo gerinti savo kandidatų L. Kizų į mo meto svetainėj, 1500 S. 49 Arm. — K. Laudanckas, page
Dentisterijos praktika užsivietos kolonijų ir kelti lietu kyklų tarybų. Rinkimus pra venue. Šių metų valdyba: pi
Štai kita draugija, kurių
S. j,na vjar ne taip įlgas laikas.
rm. —> L. Švėgžda, pagelb. — Ibiu. ir ligonių globėjas
vių tautų. Klūbo darbas bu laimėjo.
lietuviai didžiuojasi.
Šileikis, nut. rašt.
K. P. Į Apie 3 metai, bet spėjo jau
1932 m. statė savo kandi F. Jasutis, nut. rašt. — K.
vo — išreikalauti iš gazo koTai draugystė Šv. Motinos
P. Deveikis, finansų raštini Deveikis, finansų rašt. — B. pasidaryti vienu iš žinomiauDievo Sopulingos. Ši draugi Šv. f \iitano iš Purivos drau t’»l‘Hnijos, kad įsteigtų ofisų datų J. F. Kembarkų į mies
nkas — B. Tumavičia, kuris Tumavičia, ižd. — J. Rainis. šių lietuviškų profesijonalų ne
ja yra taip j>at pašai pine, b:*t gija priklauso prie didžiųjų Cieeroj biloins apmokėti, nė$ telio trustisus. Nors pralai
lik Ciceroje, bet ir Chicagoje.
jų sudaro vien moterys ir me! Ciceros lietuvių pašalpinių d- pirma reikėjo nešti į Oak Pa mėjo, tačiau nenuleido rankų; 50 Avė., turto rašt. — J. Be- CICEBD.
,Lietuvių or į)(-,į įo jįy jjUVo priverstas ir
rginos. Draugija gyvuoja jau i jų. Si draugija suorganizuo- rkų, arba vietos biznieriams šiemet vėl savo kandidatų V ’ itašius, kontrolės rašt. — K gunizacijų atstovų Pociaus savo ofisus atidaryti abiejuovirš 20 metų. Daug gražių ir ta 1911 m. sausio m. 23 d. su priniokėjlmu už jų patar F. Pocių stato į mdkyklų a- P. Deveikis, iždo globėjui — kainpanijoB į mokyklų t rus se; kaip Cieeroj, taip ir Cliirybų (Dislrict 99) ir vare M. Sriubas, F. Undratis, ma
naudingų darbų šioj dišugi-jJos organizatoriais buvo: Jo navimų.
tisus susirinkimas bus pinu* cagoje.
Klūlm buvo nusistatymus smarkių agitacijų. Tikimos ti ršalka — S. Bakutis, iždinin dienį, kovo 26 d., Liuosybės
joj susiorganizavę- moterys nas Eidintas, Adomas Maszkas — A. Lutkns. x
.... o
,
Dr. ...
P. Atkočiūnas vra
dide
nudirbo Lietuvos ir Bažny rinias, Juozapas Valaitis, Juo nuošaliai laikytis nuo poliai kslų atsiekti. Klūbo kandida
svetainėj.
8 vai., vakare.
*
Susirinkimai būna kas tre
] lis veikėjas lietuviškame darzapas Braveekis, Juozapas kos. To ir laikės iki birželio itu visi vieto? gyventojai pa
čios labui.
tį antradienį Lietuvių Liuo Malonėkite visi atsilankyti be. Taip pat yra uolus Šv
Dabartiniu laiku dr-ja tu Vaišnoras, Vincentas Skridau I d., 1927 m. Tais metais klū tenkinti. Kitataučiai politikiė
A. Tumavieh, rašt l
(Tęsinjs 5 pusi.)
skis ir Antanas Stakinas. Na bas Įiakeitė įstatus ir prade- ’riai, pamatę, kad lietuviai pa sybės svetainėj, So. 4Dtli Ct.
ri apie 200 aktyvių narių.
ir
W.
14th
SL,
7:30
vai.
vak.
ĮŠ. m. vladyba sudaro: Dva-, rių dabartiniu laiku ši drau- jo veikti politikoj; pradėjo budo iš miego, ir jie pradėjo
agituoti už A. F. Pocių ir
Amerikos Liet. Daktarų Draugijom Nariai
riiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiflaiiiaiiiiiiBiiiii sako, kad lietuvis, sulig bai
suotojų skaičiaus, turėtų sa
T«l GROvehUI 1686
vus
atstovauti
valdžioj.
Kas
5AM00
DENTISTAS
iš to išeis, ateitis parodys.
I
(448 80. 4»tb UT., CICERO. IL1
Pirmininkas — A. F. Po OTDTTOJA8 lr CHIRURGAI
Žodžiu sakant, klūbas progrt
Utar, Ketv. Ir Pėtn. 18—58 vai
1147 80 HAL8TBD 8T.. CHlCAOt
cius, pirm. pagelbininkas — tat: »-ll ryto 8-4 lr 7-8 vak
šuo ja.
a»red« uola do platu Ir Nad^ldtenla*
Paaed.. Rered. lr Rubat 8—• »el
tik austtaras
Narių dabar klubas tur virš J. F. Kembaik, nutarimų ra8433 W. MAROrKTTB ROAD
Manome Tai LAFayette 57tt
300. O kur dar yra apie 400?
Naktimis Tęl OANai 0403
Saldžiai ifiiega!
Tai. LAFayette 13AO
T.*L LAFayette SOR7
Gerbiamieji,, pabuskite
ii
■stokite į šį klubų. Vienybėje
■fiU galybe. *?■ • Ci
VaL: 2 Iki 6 popiet, T Iki 8 vak

ĮDOMIOS KALBOS

S.

PROFESIONALAI

CICEROS

IR

į

BIZNIERIAI

kolonijų.

mūsų

m.

nutarė

klūbas

ATKOČIŪNAS

P.

DR.

1927

at

LIETUVOS

KAREIVIŲ

DRAUGIJA

“Draugo“

gyrb.

SENIAUSIA

DRAUGIJA

Kun.

H.

J.

LILTUVIŲ

CICEROJ

j

Vaičūnas,

K

DRAUGIJA

DIEVO

SV.

MOTINOS

SOPULINGOS

ŠV.

ANTANO

IS

PALVOS

DRAUGIJA

Ciceros

LIETUVIAI

CICERO

S

2 PIECE
PARLOR SETAI

■ BWSį

isu4^,

IM-

LIETUVIŲ

PROVEMENT

VALDYBA

KLŪBO

1934

DR. P. ATKOČIŪNAS

M.

OR. A. L. YUŠKA

LIETUVlAi

DAKTARAI-

DAKTARAI

OR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. RAČKUS

DR. F. C. WINSKUNAS

Office:

GYDYTOJ AB lr CHIRURGAS
X—SPINDULIAI

Beje, 1926 iii. buvo negrai ;
Ciceron atsikraustę^ o 1928 !
m. čigonai. Klūbo pastango- . (Prie Archer Avi. netoli Kedzie)'
oho S Ik. 8 vai. vakaro
mis-jie buvo priversti išsine Valaadoa:
8«redomla ir nedėltomla para'
sutarti
šdinti.
Daug klūbas darbavos, kol Į
vandenį atgavo iš privatūs
kompanijos. Klūbas nemaža
triūso padėjo, kol savo kai
mynus italus su oškom suval
cųrner Sacrarnento
dė; tos ožkos darė daug ne Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
malonumo ir nuostolių. Pava
sarį klūbas dar turės darbo
kol vaikus privers liautis ga
tvėse bolę žaidžius, nes i tas
taip pat daug nesmagumo gy
ventojams daro. Žodžiu sa
LIETUVIS
kant, kad ne klūbas, šiuo me
(ApUtHictrk-oily Akių Sp.«lallst«s .
tu mūsų kolonija būtų visai • l'ialengvins akli; Jt«mplina, kuris
est! priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo ukiij aptemimo, nervuotu-1
apsnūdus.
mo, skaudamu aklų karStj, atitaiso
Per pereitus porų metų trumparegystę ir tollregyHtę. Priren
ka teisingai akinius. Visuose atslti- t
kiniuose egsaniinavimas daromas su
i klūbas daug pasidarbavo kas elektra,
parodančia mažiausias klai
i'link taksų ir vandens bilų su das. Speciali atyda atkreipiama (
ntokykl-oe vaikus. Krelvoa ukys ati
mažinimo; daug išnešė įvairių taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. I
NedėltoJ nuo 10 iki 12. Aklnfų kai
' rezoliucijų visų lietuvių gero nos per pusę pigiaus. kaip buvo pirmiaus. iMutgcly atsitik Imu akys ati
vei.
taisomos be akinių. K<*iu«M pigiau '
kaip pirmiau.
47la SOUTH AS)II,AXD AVĖ.
. Todėl, visi kviečiami rašv '
Hinnp lto.Hrvnr.1 7AH0
3051

i

West

2136

W

St

24th

DR. A. P. GURSKIS

PAPUOŠKITE SAVO NAMUS
PASINAUDOKITE ŠIUO PAVASARINIU
IŠPARDAVIMU

ROOSEVELT FURNITURE CO., Ine.
(Įpėdiniai City Furniture Co.)
M.

i

P.

JOVARAUčfKAS

IR

J.

P.

BERTULIS,

2310 W. Roosevelt Road ,

sav.

Phone: SEELEY 8760

hlIlIlIlHIlIIflIlIHIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlII

v
TEL.

PROSPECT

7960-61

itlas Fuel Company
Lietuviu Anglių Vardas

DR.

I V A

sąskaita.

Jūs

Spccialėg

kainos,* mokant

casli.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49lh Street. Chicago, Illinois
V.

GAP3ZEWICZ.

Pres.

R.

F.

OAPSZEWIOZ,

Sec. and Mgr.

O «

<729

AiUlAnd

So.

3 lubos

Rea.

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 3 Iki 4
vai po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai
vakaro.
Nadėllocnls nuo 10 Ik/ 1*
valandai dieną.

—4i

2880

rtVRne Fbnne
TRiaagla H4'

OR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
7850

K-'vaL:

So.

Halsted

ROOM 313

OR8Cael

Street

M lr T-3 nU. vekare

WRGCON

St.,

63rd

Pboae

visų

Ofisas

Vyriškų,

chroniškų

2201

3102

So.

Vaikų

t

Halsted

F

Dr. M. T. StrikoTis

Ir 7—8 vak.

REZIDENCIJA
6631

GYDYTOJAS lr CHIRUROAS
So.

4645

Ashland

S.

Califoraia

Avc.

REPubUo

Telefonas

70M

Avė.

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 4 Iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef BOUIevard 1830

■ainq teL PROspeot 133S

Ofiso t Tel. CALumet 4030
Res.: TeL HEkUocfc O3M

OR. A. G. RAKAUSKAS
OYDYTOJA8 tr CHIRURGAS
3147

Tel. BOUIevard 7043

OR. G. Z. VEZEL’IS

So.

Halsted

8t

Ofiso valaadee: 1-4 Ir 8-8 veL rak
kealdenetloe Oftaaat MM W- OME CM

Valandoe- ie—lt vyta
taredamle tr Nedėllomta

E N T I H T A 8

D

So.

Ashland

Avė.

DR. T. DUNŪDUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

TeL OANai 0387
Res. PItOapec-t ««5B

OR. P. Z. ZALATORIS

ARCHER

AVEHUB

TeL

i:.
Tel.

CANai 0133

DR g. j,

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

III!

Valandoe: 2—4 popiet. 7—3 vai. vak
NetMiifomls Ir Jven tądien lala 18—11

Read

teredomls lr Nedėliomis pagal autai

St

Kampas lįst Street

Cermak

w.

Valandos 1—t

S1S8

ligų.

0133

GYDYTOJA* ;» CHTPUROAK

OFFTCB HOUR8:
I to 4 and T ta 8 P. U
by Appolntment

arti 47tb 8treet
T*L» nno 8 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. A. A. ROTH

CANai

DR. S. BIEŽIS

Chicago

U42

Moteriškų,

«»•< FbAtte

Tel.

W.

4645

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

OFISO VALANDOS:

MIDway

PHTH1CIAN and
2403

victory <ke>

Ofleo th

Avė.

CHICAOO. ILL.

Telefonas

OPT.

VAITUSH,

2423 W. MARQUETTE ROAD
Vai. 2-4 lr 7-8 vak. Ketv. 8-12 ryto
Neddiloj susitarus

DR. J. J. KOWARSKAS

DAKTARAI

OFISAS

negalite pra

laimėti pinigų investuojant juos į
jums reikalingas anglis.
Mes parduodame įvairios rūšies
anglis — dėl Hot "VVater ir štymo
boilerių ir virtuvių pečių.
Poeahontas, bed ūminės. Pcnnsylvonijos kietos anglys, antracitis,
Black Ban Lurnp, Consolidntion
Millers Creek and Kopper Coke^
Taipgi Kahnfa anglys.

»

DR. CHARLES SEGAl

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų
taupumo

T

AVĖ.

Offlee TeL REPublk* 7«e«
Res. TeL GROvebilI 0«i7
•017 8. WASHTfc.VA\V AVĖ.

GYDYTOJAS Ir CHIRUOAS
Raa. and Otffca
3863 Ho. Lravltt Hl
(ANAI. 07O<

Offlce Phona
PlUJapect 1U3M

DENTISTAS
ARCHER

Stresi

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CAFal U4OS

r

4204

8

Tai. t 3—4 lr 7—8 vai vakare
Res.

47th

Avenne

Archer

<140

W.

Nedėlioję pagal sutarti

GTDTTOJA8 lr CHIRURGAS

8tr.

43rd

2643

DENTISTAS

BOCTB UAL8TKD 8TA

2201

arddettrtja 8*00 No. Arte*l«w m ve
Valandoe: 11 ryto tkl 4 popiet
8 Iki 8:84 vakare

W.

Cermak

Road

(Kampas Leavttt Ht)
Valandoe: Nuo

3

Iki lt ryto

Nuo 1 fld 3 vakare

OR. MAURICE KAHN
< GYDYTOJAS tr GHIRURGA8
4831

SO.

ASHLAND

AVI

Nedėldlenlala me !•

U

f “

1 Lietuvis Chirurgus ir Gydytojus
2515

Tel. YARda
Ilca.: Tel. PLAsa 32<M>
VALANDOS;
Nuo 23-23 v- ryto: 3-3 IT 7-3 v. 3

Seredoj pagal eutartl

DR. J. RUSSELL
Of.

ir

HE8T

Res.

Tel.

«9th

ST.

HEMiock

6141

Valandos:

2 - 4 popiet; nuo 6 - 9 vakarais

'. > ’

Tel. Oftao BOVIavard 8313—14
Rea VICtory 3843

DR. A. J. BERTASH
766

W.

35th

Street

0080 rgt: ąup 2-8; ŠUO 8:83-3:83

j

Šeštadienis, kovo 24 d., 1934
CICERO

IR

PROFESIONALAI

BIZNIERIAI

i riaus »darbą, kraučiaus darbą gauti
lin[ ir medžio darbą; pažinti odą, ki visiems parapijos vyrams
gražią

dovaną.

Į ją atskirti ir turėti šviesias priklausyti

(Tęsinys nuo 4 pusi.)
akis bei lankstus pirštus.
Antano parap. narys ir “Drau
Lukauskas tam darbui yra
go” skaitytojas.
tinkamas. Dėl to jis ir depreCiceros lietuviai tikrai did siją mažai jaučia.
žiuojasi turėdami savo tarp?
P. Lukauskas turi gražią
tokią, pajėgą, kaip l)r. P. At
šeimyną; augina gražią našlai
kočiūnas.
tę; turi savą namą adresu 1624
Dr. P. Atkočiūno dentisteriSo. 48 Ct. Savo podukrą leido
jos ofisai randasi: 1446 So. 49
mokintis į šv. Kazuniero vie
Court, Cicero, 111. ir 3147 So.
nuolyną.
llalsted St., Chicagoje.
A. Lukauskai Ciceroj gyve
na nuo 1921 metų; yra geri
“Draugo” skaitytojai. Pri
Grocery and Meat Market, klauso Šv. Antano dr-jai; jau
1345 So. 49tli^ yra Čia gimęs lt) metų yra išbuvęs, bet dar
ir augęs jaunuolis. Bet nežiū nesirgęs. Šiais metais mano
JUOZAPAS

PETRĄ

SKIRIS

Aušros Varta parap. choras

j

syti ir svetimtaučių savo drau’
gų, kad balsuotų už lietuvi.
Tada užtikrinta, kad mūsų
tautietis laimės.
A.

P.

draugijos.

LUKAUSKAS,

Yra senas Ciceros biznierius
bataiūvis, patyręs savo amate
per 14 metų (Ciceroj dirba per

K.

(iš

Cicero)

1

9. Duetas, Panem de Coeli ......................................... Terziani
M. Kutailė ir Janušauskas (iš Cicero)
10. a. Tibi Lauš ............................................. Orlando di Lasso

i • ■ r..........JuaM-ų.w

■ uj

porų batų - butelių. Batsiuvio
amatas nelengvas; darbas rei
kia suprasti ir dirbti išsijuo
sus.
i
I
Batsiūvis turi žinoti ne tik
kaip batą pataisyti, bet ir su
prasti mašinos darbą, pento“LOHENGRIN” BUS ŠIOS

SAVAITES OPERA
Popietinio Metropolitan Per
Stovi Rethberg, Olszewska

ir Melchior Išpildymui

f Aušros Vartų parap. choras

v

1

12. Pamokslas ................................ Kun. Anastazas Valančius
13. Vargonais solo ’................... ’........................
a. Pilgrim Chorus .................................................. Wagnero
b. The Bosary ............................................................... Nevino
c. Toccatto ....................................................................... Bacho

Antanas Pocius
14. Solo, “Tėve į tavo raukas atiduodu mano
dvasią” (Kristaus šeštas žodis-nuo
Kryžiaus) ....................................

WARREN

ROCK

AND

Ypatingai J. Shamet pasi
žymi

lės

Avė.

Į kiniuose

Com-

rin-

ateinančiuose

ir

pačiai

vėl

kandidatuoja

vietai.

paremti

Joseph

SHAMET

Lietuviai

savo

tu

ir

tautietį

ui

Slauter.

Nusa-Tone

J.

PATEREBAS

Grocery and Meat Market,
1538 So. 50th Avė. J. Paterebas — gabus biznierius.
Teikia savo kostumeriams ge
riausias prekes, mažiausiomis
kainomis, todėl visų remia
mas. Taip pat J. Paterebas
visados paremia lietuviškąjį
darbą.

rių. Jis yra savininku — Pa
rkholme Super Service and
Greasing Station, 16th St. &
50th Court. Apart to jis už
laiko užeigą, prie kurios yra
graži svetainė įvairiems susi
rinkimams. J. Shamet taip
pat atstovauja grab. J. F. Eu
deikį — Ciceroj.

KVIEČIAME ATIDA
RYTI

J.

A.

liHmMfe, tunikas — tonikas, Kuria
atgaivina jūsų organlsmų. Jtugu jus
esate tik pusiau žmogus arba. mote
ris, pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu
J(js ne būsite užganėdinti gautomis
pasekmėmiT, doleri, kurJ jus užmo
kėjote savo vaistininkui bus sugra
žintas — NUGA-TONE ima visą at
sakomybę. Ne laukite nei dienos arba
nesikankinklte nei vieno*
nakties,
gaukite butelį DABAR — jus ge
riau valgysite, — geniau miegosit*
— ir būsite pilnai sveikas ir normaližkas.

Naslka&kyklt* save* skaus
mais, Reumatlamu, Sausgėla
kaulų OMlmų, arba Mėžluagla
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kasa gyvybe
ir dažnai ant patalo paguldo.
CA.P8ICO COMFOUMD masstls lengvai pradėtina etrtnalneta Ilgas; mums tlandl* dau
gybė žmonių siunčia padėkavones pasveiko. Kaina SOo per
paktų tto arba dvi ut gi.ta
Knyga: "1 ALTIMI 8 SVBIKATO8” augalais gydytlee, kalna lt eeatų.

ČEKIU

LUTKUS

SĄSKAITAS

Balansas turi būti
1
I
I
1
|

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK

1
I

j Justin Kulis
■
• (■■■■■■■■■■ai
1X69 80. HALSTED ST.

Cbleage. UL

DIDIS UGNIUS

—-

X.

Išpardavimas

-

AKINIŲ

IŠPARDAVIMAS

SMARKUMU

PROGRESS
FURNITURE

CO.

KRAUTUVĖJE

Puikiausios, Į’p^es, tik mažai paliestos vandens, dūmų ar stiklų,
dabar parsiduoda tik už y2 ir net už 14 dalelę

Dubois

r
DIDELIS

PASIRINKIMAS

Įvairių Styti

Tikri Torte Šlifuoti Stiklai

PRITAIKINTI JUSI

NUŽEMINTOMIS KAINOMIS

Garantuotas

Patfl

ERN ER
OYDYTOJAS

"Į Dirbtuvė

DIDŽIAUSIAS BARGENAS ŽMOGAUS GYVENIME t
$125 Seklyčiom Se-

VISA KELIONĖ JUROMIS
KLAIPKUĄ

TAUTINĘ

(per Copenhagų)

IŠPLAUKIMAI It NEW YORKO
S. UNITED STATES . Balandžio 7
S. FREDERIK VIU . Balandžio 21
8. UNITED STATES . Gegužės 12
. Gegužės 26
8. FRZDERIK VIH
S. UNITED STATES . Birželio 16
. Birželio 30
S. PREDERIK VIU

DIDELE

Precinot

JŲ TIKROS VERTĖS

18. Palaiminimas Šv. Sakramentu '

S.
S.
S.
S.
S.
S.

veikėja*,

balsuoti

J.

Sasnausko Vyry Choras

JŪSŲ

Telefonas

UI.

llth

, mitteeman,

rėtų

49

So.

1500

lietuvis

Jaunas

tai

di

Turi

3760.

i Ciceros

Justinas Kudirka (iš Brighton Parko)

Į

adresas

Cicero,

Cicero

INSURANCE KORPORACIJOS

VISU

mėgėjas.

sporto

Kezid.

Hardvvare Paints, Oils and
ne mažiau $100.
Glasses, 1421 So. 49th Court.
I ’ABANKIS 1 >BACC.IŠKAS
TVIRTAS
Užlaiko įvairius reikmenis na I
mams. Tie, kurie su pavasa
riu pradės gražinti savo na
mus, būtinai atsilankykite pas
p. A. J. Lutkų. Šaukite —
Halsted St. ir 19th PI.
sia,ms praslinkus po atvažia-' Cicero 2727-R.
Narys FEDERAL

EINA

medžiok

didelis

kaipo

Grocery and Meat Market,
1534-36 So. 49th Avė. Ši mai delę laimę medžioklėse.
sto produktų krautuvė yra
taip pat skaitlingai lankoma
Ciceros lietuvių. Ją veda du
geri lietuviai Viktoras Wardukevičius ir Mykolas RecJOSEPH SLAUTER
kauski. V. Vardukevičius Amerikoj jau 20 metų ir dide
snę dalį to laiko praleido biz
nyje. M. Rockauski yra Ame
J. NAVICKAS
rikoj gimęs ir augęs. Šiame
bizny jis užėmė savo mirusio
Bučernė ir grosernė, 1301
brolio vietą. Jie yra verti lie
So. 50th Court, yra visados
tuvių paramos.
pasirengęs jums patarnauti
balandžio 10 d.
Užlaiko šviežius ir gerus mai
sto produktus. Čia rasite vi
sados pilnai patenkinantį pa
Yra bene vienas iš didžiau
tarnavimą.
siųjų Ciceros lietuvių biznie

15. Solo, Cujus Anima .................................................. Rossini
Marijona Jai.ušauskienė (iš Marąuette Parko)
16. Solo, O, Mano Dieve .................................................. Dubois
Kastas Sabonis (iš Dįevo Apv. parap.)
17. a. Ado rate .............................................................. Bornianski
b. Kur Dievs ..................... '................ a..................... Schuberto

VVagnerio Populariško
Veikalo

BALČIŪNAS

2. Solo, Sveika Marija ......................................... Vanagaičio
Adelė Šiauliūtė (vietinė) /
Grocery and Meat /Market,
3. Duetas, Avė Maria .................................................. Millardo
Anastazija Varaniūtė ir Valerija Paloniūtė
5022 W. 16th St. Nesuklysi4. Solo, Ombra Mai Fu ............................................. Handelio ine sakydami, kad p. K. Bal
K. Mcleckis (iš Cicero)
čiūnas yra savininku didžiau
5. Duetas, Avė Maria ...................................................... Giorza
šio meat marketo Ciceroj. K.
Aniceta Šturmaitė ir Fidelija Josnauskaitė
G. Duetas, O. Salutaris ............................................. .... Curto Balčiūnas nėra labai senas
šios šalies gyventojas. Atva
Adelė Šiaulių t ė ir Jeronimas Labanauskas' (vietiniai)
7. Solo, Avė Verum ............................................. f... Millardo žiavo prieš 11 metų. kadan
Marcelė Ku-taitė (iš Cicero)
gi visą laiką buvo linkęs prie
8. Duetas, Avė Maria ......................................... Lambillatte
biznio, tai vos keliems mėne-j
K. Mcleckis ir A. Janušauskas

4830 5V. 14 St. Sveikas, Oru-f
^Sasnausko Foi
’yrų Choras
tas ir malonus prie žmonių.
11. a. Avė Verum .......................................................... Schenren
P. A. Lukauskas per 11 me
b. Tegul atsiver dangaus vartai (iš oratorijos
“Atpirkimas”) .................................................. Gounodo
tų ciceriečiams pataisė 64,970

statymo Lošėjų Priešakyje

vinio atsidarė nuosavą par
duotuvę ir sėkmingai vertė
Dabar, kad pavasaris jau si prekyba.
čia pat, šaltoji žiema traukia
Dabartinį Meat Marketą,
si, gul nelabai tiktą kalbėti a- 5022 W. 16th St. p. K. Balpie kuro anglis ir ją sandė čiūmis atsidarė tik prieš vie
lius. Bet čia mes norime supa nus metus laiko.
žindinti jus ne tiek su Grant
Čia
ciceriečiai kiekvieną
Works Coal Yards, 16tli St.
and 49tli Court, kiek su tos j- penktadienį ir šeštadienį nau
staigos savininku p. A. Ber- dojasi dideliais išpardavi
mais, nupigintomis kainomis.
nadišium.

PROGRAMA

ŠATRŲ

Visi 2-ro precinkto lietuviai
balsuokite už Petrą &itką indorsuotą regul. demokratų pa
rtijos kandidatą į Precinkto
Comniitteeman. Balsavimo die
na balandžio 10 d. Neužtenka,
kad tik lietuviai balsuotą už
P. Šatkų. Lietuviai turi papru

prie tos didelės

A. BJEKNADItlUS

P. A. Lukauskas paeina iŠ
Lietuvos iš Platelių miesto. Amerikon atvyko 1913 metais,
dur jaunas būdamas (18 metų
amžiaus). Gyvendamas Lietu
voj jau buvo palinkęs į savo
amatą, bet aplinkybės neleido.
Atvykęs į'Ameriką neturėjo
Tai tikras lietuvis visa to
nei jokią giminią. Tat negalė
žodžio
prasme. Jo anglių san
jo amato mokintis; buvo pri
verstas sunkiai dirbti dirbtu dėly niekados nerasite darbi
vėse, kuriose apsiprato su viso ninką svetimtaučių — visad
lietuviai. Nežiūrint kur koks
kios rūšies darbais. Laikui bė
parengimas ar viešas darbas,
gant atsiekė savo tikslą.
jei tik lietuviški — p. A. Bernadišius visados gausiai re
mia. Jis tvirtai laikosi obalsio
“Savas pas savąjį! Gal dėl to
ir lietuviai jį remia. Jei Cice
I
Bažnytinis Koncertas, Aušros Vartą bažnyčioje, sekma roj reikia kam anglių, tai ne
dienį, kovo 25 d., 3:15 popiet. Programą išpildys Aušros Va reikia nei klausti ^<ur jas pi
rtą parap. chpras, vedamas varg. J. Brazaičio; į talką at rkti. Visi žino kad Grant Wovyksta vyrų Sasnausko choras, vedamas komp. A. Pociaus, rks Coal Yarduose, 16th St.
vietiniai ir svečiai solistai-ės.
and 49tli Court. A. Bemadi1. a.
Dievas mūsųprieglauda .................................... Naujalio šius (šiame biznyje suvirs 15
b. Veni Jezu .......................................................... Cherubini m. Šaukite Cicero 311.
c. O, Visagalis
.......................................................... Brazio

rint to yra susipratęs lietuvis.
Geras para pi jonas ir ‘.‘Drau
go” skaitytojas. Lietuviams
vertėtą paremti šis jaunas lie
tuvis, Juozapas Skiria.
UŽ

K.

A.

EKSKURSIJA

Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos
laivu “UNITED STATES
iš New Yorko Gegužės 12 d.

$75.00 3-jų daliu Miegamų
Kambarių setai

$75 Seklyčiom Setai $^^^.95

$ -f

$00 ’ 7 dalių VALGY0-50
KLŲ Setai »>o...........
■ **
$50 5 daliu BREAK'FAST Setai po
.50
$05 9x12 dydžio
$
Kaurai
$0.95
$30 9x12 dydžio
Kaurai .............
$55 (leniniai
«<2£50
PEČIAI
$70 Drabužių' Plo- $
.00
vyklėa ,,. .

įjra

$120

Kefrigerato-

$gQ.5O

$25 Coxwcll Lounging IA.05
Krėslai po ...........
$5 50 Metalinės Lo.95
vos .............................
$20 Midget RADIOS

SOLUS
STOMACH

geriausias—vienatinis

HA’5

Parduodam už pinigus ir ant išmokėjimo au mažom palūkom

vaja-Į

te®nno

0 — VIDURIŲ SUGEDIMO

tris dienas nesijausi geru
atnešk dalį likusio pauderio, gausi
pinigus

$20 Springsiinai Mat- $*^P.95
rasai ......... .. .......... ..
■
$75 Consolo RA$ “| Q-^0
DIOS ....................
■
$25 Gražios KAMOdoi ....................
■ **

ir šimtai kitojiių dalykų, kurių nėra galima suminėti, rasite, jei
tuojau atsilankysite į šį išpardavimų.

i

Telefonas Yards 1829

756 VVest 35th

atgal,

Ulcer Powder
TAKSIUKAS DABAR TIK JL50

MICHAEL MASSAR
LIETUVIO

VAISTINĖ

3201 S. Halsted Street

Chicago, IIL

TEL. VICTORY 7386 7048

Prisidekite |»rte vleululėlės oflėlelės Ekskjnrstjos |
Tautini EnltnrlstlnJ Kongresų po tadovyste Lietuvių Ry
mo Katalikų Federacijos.

Išplauks laivu
“PREDERIK VIU''

MIDLAND BARBER &
BEAUTY SHOP

t
ypatiškai vadovaujama Juozo Janush'o, Jr.
laivu “PREDERIK VIII’’
iš Mew Yorko Birželio 30 d.

DIDELE

VAS A RIN

EKSKURSIJA

Dėl infornmeijų kreipkitės pas vietinį agentų arba

4182

3224 So. Halsted St.
į

Tel. Victory 4226

“DRAUGAS“
Cbicago, Illinois

2334 So Oakley Avenue,

SCANOINAVIAN AMERICAN LINE
130

N.

La Šalie

St.

—

Chicago,

VELYKOS’

VELYKOS!

U Ve* Yorko, Gegužės 26 d.

UI.

Vedėjai:

J.

KALEDINSKAS

ir

ROMANAS

1

AVE.

LAF.

4639

Yra pasirengusi padabinti Y ei> koma
MdTKKM TAIVYAr Ilt VYIMTH
l>erlxLs vistciiLs yra t ^tikrintas
Permanent

J.

Duodame gružliu nulio programos ka.s nealrilų. II-tų v. prieš ptot
iė stoties W. G. K. K., I3A0 kilocyekat.

1

ARCHER

wave

nuo

$1.95

iki

$0.

Viri kiti padftbinitnnt: Shampoo,
Finger Wave, Manicure, Arch, .
Personaiity Hair Cut, FnciaJs
Mes turime pnlklaiMtu*. Ir ~x“n*T.1ūU
maitos Įrengtum,, vlnoj Brighton VB#Ss.

MM?
*

n ra nna s
PETRAS KAVALIAUSKAS

DR. A. J GUSSEN

LIBERTY RESTAURANT

'šeštadienis, kovo 24 d., 1934
.i, ,------ --------- —___

i už tai jų restoranas yra gau- je šalyje — naujiena. Jei nė
\<P
šiai Ciceros lietuvių lanko-į tikite — atsilankykite. Štai

I’. Kavaliauskas, senas bi
Lietuviška valgykla Cice ro
mas. Čia gaminama tikri, svei į adresas — 4913 AV.
znierius sėkmingai daro biz ję, 4913 AV. 14th St. .Jos sa
ni (Meat Market ir Grocery). vininkės — O. Valaitienė ir ki lietuviški valgiai, kas šio-1 Cicero, 111.
Žmogus geros širdies, links-.'(). Krėneienė. Abi geros, su
maus būdo ir kada kas pas pipratusio lietuvės. Nuolat re-* Jr
. p. Kavaliauskų nueina kokiu mia tautinius ir bažnytinius!
Libęrty Phamiacy, Ine.
nors reikalu, jisai niekuomet reikalus. Taip pat yra “Drau!
go’’ skaitytojos. Bet ne vien

neatsako.

4930 W. 13th St.

JOSEPH SKlftiS

14th St.,

GROCERY AND MEAT MARKET

1345 So. 49th Ave.

Cicero, Illinois

Jr

Plione: Cicero 49

Mūsų “Draugui” linkime geriausių pasek
mių Ciceroje, jubiliejinio vajaus proga

CICERO, ILLINOIS

Draugyste Gyvojo Rožančiaus
\ a riti H.v* 220. S'.iftirinkimtM l-iko kas plmui NrkmadhaiĮ klek Geno ntėIM-sh*.
Antano i.arapijrt-. mokyk Ine. kanili.

CICEROS LABDARIŲ 3čia KUOPA

Lithuanian Co-operative

Dr. A. J. Gussen yra žino
KUN. II. J. VAIČIŪNAS, dvas. vad.
A.
A. STULGINSKAS, pirm.
mai Ciceros lietuviams dentiKAZ. KAVALIAUSKAS, viee-pirm.
.Rtas. Jis ('ieeroj gyvena virš
HELENA VALANČIŪTE, sekret.
■4 metų. Nežiūrint, kad kelį
ELZ B. MIKOLAJNIENE, Jžd.
paskutiniai metai buvo ir dar
FIRST CLASS GROCERY AND MEAT MARKET
tebėra sunkūs, Dr. A. J. (ius
sen. mokėjo prisitaikyt prie
4911 West 14th Street
JURGIS JANKAUSKAS
aplinkybių. Daugelis žmonių
neteko darbų, liko be pajamų,
Kilo puikiausia užeiga iš t rošk usierns atsivėdinti šalto
LOUIS MAKUTANAS. vedėjas
alučio išgerti VVashingtono ir iš kitų šalių
bet daktaras to nepaisė. Jis
«
importuotų degtinės ir visokių rūšių gėrimų
“Pas mus geriausios prekės — žemiausios kainos.’’
gydė daugelį be jokio atlygi
galima gauti
nimo. Todėl ir, nestebėtina,
su geriausiu patarnavimu
. jei D r. A. J. (iussen turi ge
1333 So. 49 Ct.
Cicero, Illinois
Jr
rų vardų Ciceros visuomenėj.
Dr. A. J. (iussen dentisteSveikiname “Draugą” Jubiliejaus Proga
rijos ofisas randasi po adre
su 4847 AV. 14th St.
Dr. A. J. Gussen ofisas jK. VASILIAUSKAS
ręngtas sulig moderniškiau
Fancy Meats, Fruits, Vegetables and Groceries
sių reikalavimų. Turi X-Ray,
Patarnauja kuo puikiausiai visiems
Sufra Red Ray, Citra Violet
Ray ir kit.
Nepamirškite adresų
Ciceriečiai, reikalui esant
A.
BERNADISIUS,
v
.
7
1334 So. 49 Ct.
Cicero, Illinois
turėtų atsiminti J)r. A. J. Gu
. Savininkas
ssen ir pas ji apsilankyti. Pas
____ _ - .. : ............. ■■......... ..... r
jį visuomet gausite geriausių %
..... -... ........ z
patarnavimų. Jo telefonas: Į jr ....... —....
Cicero 12(50.
LIBERTY TAILOR

Pirm. — K. ŠRIUBIENE
Vice-Pirm. — J. MOTIEKAITIS
— A. J. JANUŠAUSKAS
Rašt. — 1. VAIŠVILAITE •
Ižd. _ p. ČESIENE
Fin. Rašt.-— A. VALANČIUS

Store

Jr

Sveikiname mūsų dienraštį “Draugą”
jubiliejaus proga

GRAKrWORKS
COAL VARO

BeC’r

SV. ANTANO IS PADVOS DRAUGIJA
*
Pirm. — A. VALANČIUS

Sek. — J. STANKEVIČIUS

16th St. and 49th Ct

I

LITHUANIAN CO-OPERATIVE STORE

; Cicero, III.

-

BRAZIS. Frop.

—

Cicero, Illinois

Čleaners and Dyers — Hąts cleaned Mirt bloėkM’1’

Phone: Cicero 311

------^r
t

r^*"

-■ Cut Rate Laundry Agency

pašyti apie Cicero lietuvių
biznius ir nepaminėti Lietu
vių koperatyvo, būtų neatlei
stina. Ši korporacija susior
ganizavo 1916 m. Vadinas jau
18 metų kaip gyvuoja.
Ir
kadangi krautuvė vedama pa
vyzdingoj tvarkoj, begalo šva ■
riaį ir t.t. — tad jos* ateitis
graži.

1403 So. 49 Ct.

Jr^:

Tel. Cicero 336

.. .. GROCERY AND MEAT MARKET

DIENRAŠČIUI “DRAUGUI” JO JUBILIEJAUS
PROGA LINKIME LAIMINGOS ATEITIES

Grocery and Meat Market

Dr. A. J. GUSSEN

- 4.1. ■- •

:

______ r,

KOMPLIMENTAI NUO
r

Parkholme Super Service

«

ANTON LUKAUSKAS

and Greasing Station

LIETUVIS 4ĄUČIUJB

JOE SHAMET, Prop? * ^ ’

'

FIRST CLASS SHOE REPAIRING

“Iš Naujų Senus, O iš Senų Naujus Batus Padarome”

16th St. and 50 Court

Cicero, III.

Phone: Cicero 635

.

Naujas nkių daktaras, pirmas mūsų tarpe, sėkmingai
baigė mokslus Illinois Universitete. Turi diplomų kaipo
opternestrios t. y. akiu daktaras. Jau nekuris laikas kaip
savo profesijų praktikuoja didmiestyje. Turėdamas min
tyje j>atarnauti savo tautiečiams, šiomis dienomis atsi
darė ofisų savo tėvų name, 1530 S. 48 Court. Ofisas ir
visi instrumentai naujausios rūšies. Viskas tik žvilga.
Tą žinių smagu pranešti savo kolonijai. Visuomet paran
ku ant vietos. Tas sutAupo išlaidas ir daug brangaus laiko
pa»:

Dr. J. H. YORKE

t

Cicero, Illinois

J?

Phone: Cicero 39
f

Grant Works Drug Store
4847 W. 14th St.

k
1u p
r

Dabar pas mus vyksta išpardavimas nupigintomis
kainomis
Iipildorae JŪ3U receptus rūpestingai
*

Cicero, III.

4830 West 14th St.,

J

JOSEPH KBSERAUSKAS, R Ph.

\

ll

.

Jr

J

1530 S 48 Court,

v

J*

Cicero, III.

atsikiiupi

\

9

Phone: Cicero 1742

Pas mus kiekvienų penktadienį ir šeštadienį didelis išparduvimas nupigintomis kainomis
Kam eiti kitur, jei galite gauti čia pat geras prekes ir
dar pigiau

5F.IVIEVAS xv:APMviiarrK

PIRMOS RŪ$JES PKIČKES

. •

1534-36 So. 49th Ave.

GROCERY AND MEAT MARKET

5022 W. 16th St.

c , .. > .
Visados mandagus patarnavimas

» •

Kazimieras Balčiūnas

Family Drug Store 1446
So. 49th Court, yra lietuviška
vaistinė. Jos savininkė — p.
V. Vaišvilienė. Ji užlaiko pn
tyrusį vaistininkų kuris jūsų
receptus gerai išpildo.
Bet
reikia tikėtis, kad neužilgo
vaistinėje galės darbų dirbti
p. V. Vaišvilienės duktė Iza
belė, kuri studijuoja vaistininkystės mokslų. Panelė Izabe
lė Vaišvilaitė yra jauna bet 1
darbšti veikėja lietuviškame ■
gyvenime. Ji raštininkauja
Labdarių 3-čiai kuopai. Prieš
keletu metų buvo nuvykus j
garsųjį Eucharistinį Kongre
są Australijoje. Apkeliavo
daug pasaulio kraštų. Gyveno
ir mokėRi Lietuvoje apie 2 ir
pusę metų.

1538 So. 50th Ave. Cicero, III.

WARREN and ROCK

Už krautuvės gerų vedimų
LIETUVIS DENTISTAS
kreditas tenka jos naujam ve
dėjui p. I/ouis Makutėnui.
Neseniai šis koperatvvas
persiorganizavo ant naujų pa
4847 West 14th Street
matų. Dabar čia prekės par
Cicero, Illinois
Tel. Cicero 1260
siduoda pigiau net kaip vadi
namuose “chain” krautuvėse.
Lithuanian Co - operative
Store (Grocery and Meat Ma ' J?
rket) randasi po adresu 4911
W. I4th St., Cicero, III.
FAMILY DRUG STORE

J. PATEREBAS

z

Cicero, Dl.

L

d

A.

F.

POCIUS

LAIKRODININKAS
4930 W 14th St.
Cicero, Illnois

Per daug metų Lith. Imp. Klūbo vei
klus pirmininkas. Dabar kandidataa į
viešųjų mokyklų trustistus, District99.
Balsavimu bus Balandžio 14, 1934

s ?
SeŠtndienis, kovo

24

d.,

1934

»* • * •»

■——i

■

'

G A S

i

eand y, not ion’s, cigare ami
tobaco krautuvė randasi po
k
Nėra
senas
Cicero
gyven

adresu 1505 So. 49tb Court,
Galius šioj šaly gimęs ir
tojas.
Jis
čia
apsigyveno
ir
Cicero, 111.
augęs jaunuolis — užlaiko 52
Avė. Garago and Service Sta biznį užsidėjo prieš 2 metu.
P. ŠEPUTIS
tion, 1425 So. 52nd Avė. Lie Bet kadangi yra geras - sųŽituviams vertėtu savo biznį da ningas žmogus — tai bi&nis
Daržovių išvežiotojas. Jis
ryti čia. B. F. Diržius pasi ir sekasi. Taip put yra geras
žymi, kai{K> geras mechani pampi jos rėmėjas ir “l)ruu- palengvina šeimininkėms ir
sutaupo laikų; nereikia eiti į
kas. Sutaisys jūsų automobi go" skaitytojas.
lių gerai.
And. Zvalausko grocery, krautuvę kad gauti sau dar
žovių. P. Šeputis pristato į
namus. Jis turi gražų trokų.
'žiemų jau baigiasi. Greitų
laiku pradėsime pikuikuoti.
Praėjusių vasarų 1’. Šeputis
FAMILY DRUG STORE
gražiai pasitarnavo su savo
truku; taip bus ir ateinančių
1446 So. 49th Court
Cicero, Illinois
vasarų. Kad atsilyginus už jo
Phone: Cicėno 2573
prielankumų, visi pirkime iš
L'/.laikome gerus vaistus ir pildome Jūsų receptus
jo daržoves.
B

AND. ZVALAU&KAS

F. DIRtlUS

kinis būdais. Taigi ir jį rei-j
kia remti.
i

GRANT W0RKS

PHARMACY

LIBERTY PHARMACY

IJbcrty Pharmacv,
Ine.,
L. LILEIKIS
4930 W. 13th St., dėkoja lietuviaius už paramų biznyje jr
Nelemta depresija visus imi į prašo neužmiršti jų ir uteilietė; ueapleukė nei L. Ulei- į tyje.
kio, kuris yra savininkas mo- j
----------------F. MILIAUSKAS
derniškos barbernės. L. Lilei t
kis buvo “Draugo” skaityto-j
jas per daugel metų, bet, su Užlaiko kepyklų, 1425 So.
mažėjus pajamoms, kai ku
riam laikui buvo priverstas
sulaikyti. Bet dabar vėl at
ROSELLI BROTHERS, INC.,
naujino ištisiems metams.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
L. Lileikis yra gerai patySpecialistai Mkalune Ir įdirbi
rV8 savo barberio amate. Lieme vlaoUti HbUu paminkltM Ir
grabiuunhis. /
tuviams patartina lankyti L.
Lileikio barbernę. Darbas ir
Mūsų Jelmjn* speeialtruoja ilaine darbe i»cr ėeėiaa kartao.
mandagumas garantuotas. AVeskite paminklų reikalus tie
dresas: 4918 W. 14th St.
siai mi pačiais lšdirbėjais

M

Yra seniausia ir ateakomingiausia vaistinė šioj apylin
kėj 4847 W. 14th St. Jau daugiau 20 metų, kaip lietuviai
vaistininkai jų Valdo. Dabartinis vaistininkas ir savinin
kas šios įstaigos yra Juozas
Keser (Keserauskas). Jau
per trejus metus teisingai ir
A. AMBROŽAITIS
maloniai žmonėms patarnau- ’
J. CHMtELIAUSKAB
ja.
v
;
Keserauskas
yra
gimęs
THe
Į
*
ne
*
^aiko
buvo įžyGrosernė ir saldainių krau
tuvė, 1347 So. 48th Court. J. tuvoj, Pagramančio miestely, 11,1 us biznierius. Senatvė priLIBERTY RESTAURANT
Cluuieliauskas yra tikrai ge Pagramaneio parapijoj. Į šių ver^ ji pasilsėti. Dabar vėli
4915 W. 14th Street
Cic-ro, Illinois
ras
parapijoaas ir uolus šalį atvažiavo dar jaunas bū-'Uždėjo biznį, bet jau kitokį,
Pbone: Cicero 3504 ,
“Draugo” skaitytojas. Savo damas, taigi aukštesnius mo-1 būtent nešioja po namus viSav. ONA VALAITIENE
biznį sumaniai veda ir turi kslus ir vaistiiiinkystę baigė sokius vaistus. Kas nori gau
ti visokių žolių iš Lietuvos,
ONA KRENC’IENE
geių. vardų Ciceros lietuviuo šioj šaly.
ar /Amerikos, pamatykite Anse. Šion šalin J. ChmieliausI
Keserauskhs ,sako, kad sva ^anų Ambrožaitį; jis jums prikas atvažiavo prieš 30 metų. rbiausia dalis jo vaistinės, y-ĮBtatvs. Adt 1407 3. 48 Ct.
rf
Ciceroje gyvena 3 met. Prieš ra paskirta, pildyipifi. becep-'
_____________
tai užsiėmė siuvėjo profesija. tų. Turi didelf saįn3plį vaistų
PETRAS JUKNIS
A. J. LUTKUS
ir jau per tų laikų epų išpil-------CHARLIE’S TAVERN
dyta daugiau negu šimtas tū-1 Yra senas Ciceros gyventū
llardware, Rainis, Dils and Glasses
kstančių receptų.' Taigi, rei-Į jas ir biznierius. Užlaiko liePhone Cicere 2727—R
A'ra populari lietuvių užei kale, lietuviai prašomi Šių vie tuviškų užeigų, adr. 1347 Ko.
1421 So. 49th Court
Cicero. IU.
ga, 1437 So. 49th Court. Už tų atlankyti. Neš P. Keseran- 49 Ct. Yra geras lietuviškų
Tautiečiai, kai pradėsite dabinti suvokiamus, ateikite
laiko geriausio alaus ir kitų -akas remia gerus visuomeniš- j darbų rėmėjas ir “Draugo”
pa* mune. Užtikrinu, kari būsite patenkinti.
gėrimų. Jos savininku yra kus darbus aukomis ir kito- skaitytojas.
J 'Charley Ustapas, susipratęs
lietuvis.
LIETUVIŠKA

VAISTINĖ

A. BARTU$IS STUDIO
r/

ju

fotografas

GRABORIAI:
LACHAWICH Telefonas YARda HM
IR SONOS
STANLEY P. MAŽEIKA
if.

LIETUVIAI GRABORIAI

1435 So. 49th Court

2314 W. 23rd PI., Chicago

ONA KAIRIENĖ

1439 S. 49th Ct.

(l«> ledais MiacikaiV )

Mirė kovo 23 d. 1034, 3:30 vaL
tx>p4el. MulaukuM 4 3 violų aut A.
Khrtj iŠ Tau rugiu apskr.. Vplnos parap. Vitogulfo kaimo.
Amerikoje Išgyveno 28 niet.
Paliko dideliam© nuliūdime
vyrą Klemensą, du sūnus: Ale
ksandrą Ir Prancišką,
seserį
Barborą Šaltlenę,
brolį Joną
MlBeikį Ir gimines.
Kūnas pušarvotas 1429 So.
49th Ct., Cicero.
Uatdotuvėa Įvyks antradien),
kovo 27 d. fl namą 8 vai. bus
atlydėta Į Sv. Antano parapijos
bužnyf-tą. kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą,
l’o pamaldų bus nulydėta J Sv
Kasimiem kapines
Nuoširdžiai kvleč'gne visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-tnas dalyvauti Afose lai
dotuvėse.

LINKIU “DRAUGUI” PASISEKIAU) JO VAJAUS
ČICEliOJE PliOGA

KAIKARIS

RUGINES DUONOS KEPYKLA

5C38 W. 14th St.

Cicųro, IU.

...N. -—

Nuliūdę Vyras, Sūnui, Šono,
Brolis Ir Giminės.

CHARLIE’S TAVERN
-

Laidotuvėms patarnauja grao.
A. 1‘etkus. Tel. Cicero 2109.

BEER 0N DRAUGHT

,

Office: HILLSIDE X8«5
Alfred Roaelll, prea.

Vhieent Roselli,

secr.

-

GRABORIAI:

UOZAPAS EUDEIKI
•“'I R —

TĖVAS
JEIGU

NOKITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVKSE........ PAŠAUKITE.......

J

REPublic8340
<

5340 So. Kedzie Avenue
(hTeturlme gąjySių su RĮfąia tuojpagiu vardu)

3BABORIU8 IR BALSAMUOTOJAI
Patarnavimas gatĮM tr nebrangus

718 W. 18th gt.
Tel. MOIroĮ ^B

J. F. BADŽIUS
Ino.
L1ETUVTŲ GRABORIUS
Palaidoja už »»&.<>• Ir auklėtas
Modernilka koplyčia dykai.
•M W. Įtik «M.
Zsl. OANal <174

Chicago. nĮAjfr •$

GBAfiOBlūS
KoplyAm Dykai
4630 WEST lfith STREET
Cioero, Ulinoia
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

I.J.IOLP
•

▼ BDSJAt

I

/

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 3100
tų

Tel. Boulevard 4139

GRABORIUS IR

1.646 WEST

J. J. BAGDONAS

Chicago, III.

2506 W. 63rd St.

T

TaL LAPayette U71

J. Liulevičlus

Mth

CICERO

194

FtEW

Patarnauja Ckloagoja Ir apleUa
k*J e.

GRARORIUI
baldotavMns

94d «

VENETIAN MONUMENT H)., INC.

FELIKSAS
PA0EWICIUS

.

Mfrė kovo 23 d.. 1931. 11 vai.
ryto. Huluiikęn pagyvenusio am- ,
Maus.

Kilo iš Raseinių apskr. Kld-

Išdirbėjai aakšt<«ik"« rūštra Paminklu
Ir Grabnamių

lavos parrfp. Jankaičių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuiludlme
moterį
Uronhkuvą. po tėvais
Vftkavlčaitė. du »ūnu; Pranciš
kų ir Stanislovą, dukter) Juli
joną. keturias antikes: Aleksandrą. Hieną, Eleonorą Ir Lorettą, švogurtoe Ir švogerkoa Ir
kitas gimines.
i
Kūnas pašarvotus 2S19 W.
4«th St.
1 Ijildoluvėa Įvyks antradienyje
Stovo1 27 d. U namų 8:30 VaL
bus atlydėtas 1 Penkių Brolių
Kankinių par. bažnyčią, 43rd
fr Richmond gat., kurioje jvyks
gedulingos pamaldos ut velto'nlo sielą po pn maldų bus nuly
dėtus J dv Knstmlero kapine*.
NuoAtrrižtat kviečiame visus
gimines, draugus tr pagystamus
dalyvauti Alose laidotuvėse.
Nulfūdę Moteris, Sūnai, J)ukfė, Aiugvrtnt. bvmgl its
Amnkeu Ir Giminės.

Didžiausia paminklu dirbtinė
Chieagoj

---- —«------ -

tol virš 3(1 tne<U prityrimo

Pirkite tiestai iš dirbtuvės Ir
laupykite pinigus

------ o------- .

Mos aOULnme darbą dangrltal žymes
nių Cliiragua Lieta v ų

I.

Ts

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand A»e.

Telefonas SEEley 6103
Oiicago, Illinois

laidotuvėms patarnauja grab.
J. Liulevičlus. Tel. Ixif, 3672.

Didelė Ir gra®
Koplyčia dykai

i

IK
’!

k

Arct>~* »w>

Visi Telefonai:

Yards į 1741 1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU Kili
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. Fl EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue
!4

I

Trys telefonai:
Rei. PENSACOLA ŪOll
BELMONT 3485

3319 Lituanica Avenue

~ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUBĄS

Tm.

Cicero, Illinois

iktiil

HILLSIDE, ILLINOIS

TaL BOUlerrard

Cliarley Ustupas, «iv.

.

Vienas blokas 1 rytna uuo
didžiulių vartų

GRABORIUS

Cicero, UI.

Tel. CICERO 5227

tliili and sanduičiies served

1437 •>». 49th Court

MOUNT CARMEL ~
KAPINĖSE
•
a.

R»rtoieUmęidXot^2uiS<>o‘^Sano j Turiu automobilius visokiems
darbu būsite -užganėdfnti
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANul 2515 arba 2A1S

Cicero, Illinois

Padumti įvairiausias fotografijas sulig
Jūsų reikalavimo.

J.

49th Avė. 'Kepa juodų lietu
viškų duonų, kokios sunku ki
tur gauti. Kad jo kepama duo
na yra skani, parodo ir tas, •
kati gaunu užsakymus ir siu*
nčia orderius net į kitas val
stijas. Tuo labiau cicerieviai
turėtų tų duonų valgyti.
F. Miliauskas yra uolus
“Draugo” skaitytojas ir rė
mėjas.

J

a'4

U..

Cicero 2109

ANTANAS
PETKUS
~ GRABORIUS IR

BALSAMU0T0JAS
1. Simpatiškas, mandagus, priimnua, ir asmeniškas patarna
vimas.
' .
,
2. Koplyčia dykai dėl Šermenų
3. Dėl
užganėdinto
darbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia gerinusį patarrmviiną, maloniai, jr už pigiausią
kainą.

5. Patarnauja Cicero,
goj, ir apiclinkėjc.

Chica

A. PETKUS
4830 W. 15th St. Cicero, III.
CICERO 2109

pairo

■■ """•". » 1 . witi___ į

P. PUTRIMAS

VELYKINIS
Išpardavimas
Ant Namams Reikalingų Reikmenų: Raxandų, Parlor
Setų, Karpetų, Dulkių Valytojų.
Gražus Parlor Setas, naujos mados, Moliair, vertės $99.

už ••••........ ........ ....
.... *49.00
9x12 Knrpetai po . ... *19.00 ir po *39.00
Dulkiu valytojai po ......... ............................. *9.50
jHocver su Iloovvr Factory garpncija už s19.95
Šiame Budriko krautuvės nepaprastame išpardavime
pirkėjas gali pirkti ant lengvų išmokėjimų ir dar nplaikvs gražių dovanų atminčiai.

i

M

I'roalnlmo maSI- 8^

DYKAI Muilas, Rankinis prosas
Ir M:$aket. ą.YOO tereikia į nudėti

J"?
: . Š2>
.

♦ » «^iz<z//zzzzzzz'v

a

s

Šeštadienis, kovo 24 d., 11-34

i _mge?

j. PERMINĄS
•* •

• j

.

Užlaiko vienų iš geriausių
ir švariausių buėemių ir grosėmių. Kas P. Putrimų pa
žįsta ir yra turėjęs su juo
kokį reikalų, visi sako — ma
ndagus ir simpatingas biznie
rius. P. Putrimas savo apsu
krumu įsigijo daug bičiulių.
Daro gerų biznį už tat, kad
laiko parinktiniausias prekes
ir nustatęs pritaikintas kai
nas. Adresas: 1436 S. 4!) Ct.

Tvirto būdo žmogus, geras
katalikas. Nors J. Perminąs
neseniai Ciceroj apsigyveno,
bet įsigijo daug bičiulių ir
kostumerių. Sako, biznis ge
rai sekas. J. Pertninas myli
“Draugų” ir jį skaito jau
per daugelį metų. Patartina
lietuviams susipažinti su J.
Perminu. Jis užlaiko valgo
mųjų daiktų krautuvę adre
su: 1307 So. 48 Ct.

JUOZAPAIS ZIGMANTAS

ADOLFAS KARTUSIS

PRAMOGA SESERŲ
REIKALAMS

pažaisti bunco, gaus gražių
BOSB^AND. — Visų Šve dpvanų ir turčs progos gauti
ntųjų moterų AUviliarv kvie- gerų dalyki}.
čia visus į parapijos svetai
A. L. R. K. Moterų Sų-gos
nę, sekmad., kovo 25 d., 4 vai.
popiet. lošti kortomis ir bun Chicagos Apskr. mėnesinis
co. įžanga tiktai 25c., o dova susirinkimas įvyks sekmad.,
nų bus labai daug gražių ir kovo 25 d., Dievo Apvaizdos
įdomių. Pelnas skiriamas mū parap. salėj, 18th St. ir Psų vietinių sesučių mokytojų nion avė., 2 vai. popiet. Kuopų
atstovės malonėkite atsilanky
reikalams.
ti. Kurios kuopos dar nesuLauksime visų paramos.
grųžino tikietų, arti knygu

• •

P. Zigmontas senas Ciceros
gyventojas, geras parapijonas ir patyręs biznierius (bi
znyje jau apie 20 metų).
Prieš kelis metus buvo par
važiavęs į Lietuvą. Dabar iš
važiavęs į Floridų atostogo
ms. Zigmantų dukterys ir sū
nus puikiausiai veda biznį;
užeiga adr. 1430 So. 50 Ct.
ir bučernę adr. -- 1501 So.
49 Avė.

Yra yįenintėlis
lietuvis fo» ’
l
tografas, Cįoejoje, 1435 So.
49th Ct Pasižymi savo gra
žiais paveikslais. Ypač išsispecialHavęs jis fotografavi
me grupių k. t vestuvių ir
kit. A. Bartušis yra geras pa
rapijos rCmčjas ir “Draugo”
skaitytojas. Šioje šalyje jis
gyvena jau 32 m. Fotografi
jos biznyje praleidęs 15 me
ti}.

MARY TAMULINAS

WM. STANKUS

,.V

raotery’s, taip merginos ir vy lonėkite grųžipti šiame susi
rai, lenktyniuoja.
rinkime. Nes reikės raportas
Valdyba
Kas atvyks čia sekmadienį išduoti.

-

Narė.

čių, nuo įvykusios bunco, ma
NAUJAS ATBUDIMAS

JOHN B. RORDEN

’Thor arba

-Apox . . . .

*49.50
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įsi

' .Ji rpJ--

tzz.... ....-

»* .L

lykos joigrn jūs turėsite namuose
naują radio su vūctrola krūvoje.
RCA Vlctor AUTO- S "f
MAT1AKA. Tikra kaina
l’i Jūaų seną radio arba gramo
foną nuolaidos

[XI

Pirkaite dabar
Elektrlktn’al šaldjtuvaf Rcfrturcrators 1934 metų Wcstl«glu«isc,
Norite, Izfiuard, Apex.
Rainos nuo..............

*99.

Ir a.UW!au,

Priimam mainais jūsų seną
Šaldytuvą. Keletas pereitų meti)
Šaldytuvų, kurie dabar
'.parsiduoda po
MlPI

Gražioji •*bunRalow” mados būde
lės, stalai, krėslai, baras, vandeniui
nubėR-ti Įtaisymas su butelių fcnOdytuvu ir 5 krano alaus Šaldytuvas. Vis
kas prieinamai apkalnuolas.
Ar’ia
parduosim visą Usnį. Partneriai' ne
sutinka. Reikia pumatyli, kad jsitikrinti apie vertę Šių dalykų. PaSauki
te VIRginia 0185.

njH»WtNTE$

"0WB6f”

4359 So. Lincoln Street

•42* SO. 49tb COIVT

PRJ5CIN0T COMMTTpttMAN
llth Precinct

Naujos Zenlth. Philco, Crortey ir
kitos.
lildelė nuolaida ir lengvi iSmok.

PrimiA^r T&oction: Tues., Apriį'lOth, 1934
PoIIm Ooen F»oj» « A. M. tD

REROROAI. įsigykite Šiuos gra
žius MetirviAKus rekordus.
K UNA PO 50 CENTUS VIENAS
Kiekvienas pirkdamas nors Ir 3
rekordus aplalkys dykai gražių
dainų knygą su gaidomis.

b

P. M.

CIdRO,JLLIM0IS
Draugystė Amžino T

An-

Su irtakimus talko kas UV^ą Sckmatllenl, kįrtivkMo
Uuki pniitp. mok vklo* kambaryje
' j.

KUN. H. J. VAIČIŪNAI dvas. vad.
A. BT. KTUhGĮNHKASyJPirm.

REKORDAI VRA MI NCIAMI IK I KOTUS MIEŠTI S.

ę.u.u~; J>~«įįJ3!U X*"

,

. A.
K. IjEKKTlENĖy I$din>
C. lUPEIKIENfi IR
f
M. VALITNIENĖ, Iždo Glob.

8802—Dariaus-Girėco Atminčiai Ir Kareivėliai. S. Rimkus ir
MOO—Vaepe^^tl'u 21 Metai Kalėjime. Stasys Rimkus solo.
30001—Drktaro dailia ir : Pačios
1002—Mi. es Kara.aitls Ir 4 Ratai. Kasys Patenki*. solo_
J©ų»—l>xukų polka Ir Lietuvių Radio Meliodljos, Budriko Radio
i .kordi>.nU tai
..
16008—l-akM.naeklė ir Aguonėlės, Jonas Butėnas, baritonas.
1 (063__ Unksnil Broliai. 1’clf.ta Švilpintam* solo su orkestro, akomp.
1C0C8—Tyku. buvo vakarėlis ir Neverkit pas kapą. ' Aldo" Choras.
16078-- Reikia tept. pirma Ir antra dalis. A. Vanagaitis.
16076—oi, supa. sopa ir dupinaij Dainužę. J. Kudirka, tenoras
16078—Merg įe prigavo ir Eina pati J karčia mą, A. Vanagaitis.
16883—StunibrUklų polka ir Vestuvių polka. Lietuvių TautUka Ork.
l«08o—L..eiuviakss D—' za» ir" Vanaginė polka. A. Vanaga tis.
’ 1(083—IJctuvoi uiauos I I’a-j draugą Julių. A. Vanagaitis.
180101—l.evendre Is ir • trūku bemile!.. Kast. Menkellunlutė.
18108—Vasaros na*
L C?,a, kad giltinė ne ėda. L Sipavičiūtė
18124- Dukružėle Ir Kad a* NaAlnitėie. Marė 8trum kienė, sopranu.
16157=—Shne.dorio h Bernelio polkos. Mahanojaus I.i’et. Main. Ork«»r.
Vi.182—Žana ykas ir Gaspadlnė aną dieną. PensylvanlJoO anglekarial
16160—l*r<rodina «enl tmon/t Ir Kur tas fcaltinells. Mikas Petrauskas
18173—Čigonai Ir Vakar vakarėlį, Budriko Radio Orkestrą.
18174—Bernuži 'i Nesvajok Ir Eisiu Ma nai pasakysiu. M. Petrauskas
18189—Kunigunda tr Pelėda polkos. Worcesterio Lietuvių Orkestrą.
18198—Mahanojaus moterėlė. Ir Mergaitė, iftėjlmaa, Pensllv. Anglek.
.18221—Ai ui Jūrių Ir Kasokėllai. A. Vanagaitis
1-8231 —Šarkio ir Kasokų polVt*. Jonas Joungaltls, Armonikas
16232—įraukiu ai tavęs, vairas lr Vestuvių polka Humrnuko orkestrą
16219—Tykiai, tykiai Ir Dstedukas. Vyrų oktetas
16256—Ulonui ir ar AA tau sesė Htogi.s, Oželienė Ir Vanagai'ns.
16262—"Oi Atmink** ir Užaugau Lietuvoj. A. Vanagaitis ir Oželienė
18283—Vargoninkas ir» Atbulinis. *VIntas Niekus, barf.onas.
16264—C..-vi*tnė polka Ir Su Harmonika J Braziliją. I4et. VleAbučio
orkos* ra.
,
.18274 —Krtauėiukas Ir AA mergelė. Vincas Niekus i*.- Ona Raulynaitė
14275—žirgelis Ir DaRl teta. vlncas Niekus.
18277— LietuvUlkas popurį Ir Himnas Met. Tėvynė Mūsų? Kaulio
7 •
Bažn. Choras.
U 16278-—Noriu Miego 4r Karininkų Fokstrotas. Metuvos vleAb. ork.
erkestra18179—Einu per kiemą Ir Ateik pas knane. dačnos. Mahanojaus Met.
orkest ra
•”
Jonukas ,r Marytė Ir Ut Vilnių. Juocaa OIAauskas, bariu
18288—OI liepti. liepelė Ir Kanklininkns. J. OIAauskas. su kanklių
pritarimu.
ų
18287—ftlandien subatėlė Ir Avies! naktia OIAauskas ir Vanagaitis.

saldainių krautuvė. Gera vie
1434 So. 49th Court. Gera lie
ta. Priežastis, važiuoja Lietu
tuvė, paremianti kiekvienų lie
von. Atsišaukite: 1621 S. Utuvlškų darbų. Biznis jai ge
nion Avė.
rai sekas.

Regula r Deniocratie Uahlfrdatė
Poų

OO

DIDELIS IBPARDAVIMASĮVAIRIAU3IŲ
LIKTUV16KŲ REKORDŲ
73e Rekordai datai parsiduoda tik po 59c

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard R167
, ‘et' R*d‘*» l'mgramal: NcdHtesnts WCFI„ .7. k. 1 vai.
Hntvergols: WHFv, 1420 k. nuo IM Iki d:M rakant.

f

LABAI PIGIAI
Ant pardaVimo 10 akerių
žemės su namais, gyvuliais,
ir paukščiais, 60 mylių huo
Chicagos.,
Savininkų galite matyti
kas vakarų po antrašu 6648
So. Washenaiv Avė., ~ lst
floor — arba norintieji va
žiuoto galite imti RR. 4 iki
BrUidv^ood, Ilk .Iš ten pir
mais kelias pasukti. į kaire
vienų mylę iki farmos, arba
galite važiuoti su savininku,
jis važi noja kas Snbata į
farmų.
John Ramhsch
< R.ft. l Box 48 / * . .
\ "
Braseville, III.

J. B.

B I R D

STORE

Savininkas Lietuvis
UŽlalkom gerai gielanėlaa KANARKAS. Reikale užpra.šom lie
tuvius atsilankyt i.

Jr

JONAS P. 3AUĘKUS

u

1737

W.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
jums mandagiai.,

4707 SO. JHALSTED ST.
Tel.: YARds 08C1

. BIRCH TAVERN
Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pas mus atsilankyti.

2555 WEST 63rd STREET
(arti Roekwell Street)
Telefonas RRPUBLIC 4544

A. F. CZESNA’S BATHS
TL’RKISKON, RVHUKO8 SUTjFERINM VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
kvedliikl mankėtinlmol Ir elektroj, nuumias
Treatmental rieoklą lirą. reumatiomo. nervą atitaisymo, Mielo
tr taip tolinus, su alektrlnlale prtetalaala Violetiniai Saulė* Spin
dulių Ireatmental.
f*
Mineralinė*, eulfarlnė* trano* duoda dldMauria kraujo cirkulia
cija. kuomi salima Ifcdaelbėtl nuo visokių lirų
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 Iki 1J vai. nakties

1657 W. 45th Street
Kantpae 8o. Paulina

a

Tcl.

..'-•m -f. •/.

INSUBANCS,
NOTARY
PUBUO

Boulevard 4553

Lietuviškus
BONUS

y •

'B rA’B“ NIVA't E

SIUNČIAM hlNIOUB J LIETUVĄ
LAIVAKORdlŲ AGENTŪRA
PRISI RAŠYKITE J MOŠŲ 8PULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS
BIZNIS

- Tel. LAT&yette 1083

2608 WEST 47th STR.

47th Str.

Taipgi atdara nedėliomis iki 5 vak.

PIRMAS LIETUVIS BIIIGK DEALERIS

Parapijos, spaudos ir kitų gerų darbų rėmėjas

Crane Coal Co.

Užlaiko Delicatęssen and Grocery
1300 So. 49th Ct ,

'

5332 So. Long Avė.

III.

Cicero, Dl.

'

Chicago.
TEK REPUBUO

Mf*

vi.

šv. Pranciškaus Tretininkų Praugystė
Sueirinklmm a'kn k*-* anirę HekMUkMr*.' kžrkvieno

KUN. Ik J. VAIČIŪNAS, dvas. vatl.
A. A. STULGINSICAS, pirm.
A. VALANČIUS, vice-pirm.
VIRT: PETRAUSKIENĖ, sekret.
JONAS ŠLICKUS, Iždininkas. •
i .

J

Katrie perkate »n<ile U dral
atųakfte Juo* J URANE
OO. Oomtt* rerean
u* maitoti plnifą
M. R. tikto!

91-—

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.

Jr

JOS. F. BUDRIK, Ine.

PARSIDUODA grosemė ir

JOSEPH SLAUTER

I wU.

Dovanos visiems atsilankusietns.

TelefoaM CANai 9193

Sekmadienį, kovo 25 d. 4 Namai: 6459 S. RockweU 8t
Utarnlnko. Ketverto h* Bu batas
vai. popiet, parapijos svetai
Vakarais 7 Iki 9
*—RKPubllo MM
nėje rengiama bunco party
parapijos naudai.
Tikietų
daug išparduota, nes, kaip

REELECT

RlOIOS. Jums bus linksmos Ve

Širdingai kviečia visus Chi
cagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir
Įialaus. Pristatome aludėms.

A. BERŽYNSKIS

Savininkė Mary Tavom’s, i

Jo adresas 1636 So. 49th
Avė. Išvežioja ciceriečiams
pienų. Yra šioje šalyje gimęs
ir augęs. Susipratęs lietuvis
ir geras Šv. Antano parapi
jos narys. Pereitais metais
buvo išrinktas parapijos ko
mitetam JeP kas norite kad
Wm. Stankus ir jums atvež
tų pienų — užtenka tik atsi
kreipti prie jo.

PAKVIETIMAS

SO. CHICAGO. — Naujas
ADVOKATAS
*'
■*'*«• M- /
atbudimas reiškiasi šv. Juo 105 W. Monroe St.. prie OlArt
Reikale esant, atsiminkite
Te4efo*.M NTAte 7«M
Žv lėlį.
zapo parap. Visi parapijos
VoJooSm 9 ryta tkl 8 poptat
2201
W.
Ctermak
Road
darbuotojai stoja, kad susti
Panedėllo. Soredoa tr PėtnyMoc
NATHAN KANTER
prinus finansinę padėtį.
vakarais 6 101 9

į

Modemiška 1934 skalbykla

SKAITYKITE IR PLATINKITĘ
K ATA ŪKIŠKĄJĄ
SPAUDĄ. '

FRESH MEATS

'

At Prlces Yon Gan Mnet
JOSBPB ZlOMONT
GROCKRY AND MEAT MARKKT
Fresh Fruits and Vegetables
1501 S. 49th Avė.
Tel. OImto 3554
Oioero, IU.

ALAUS UtZIOA 010110, ILL.
1430 S. 50U 0k

UNION
»» 12132
* ""'•t
, *. *4» AVI.
Chicago, III.
Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti

anglių dėl žiemos

Res 10742 8. Wabash Ava.
Phone PULLman 8092

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis
paliko autorisnotas Buick ir Pontiac Dealeris.

Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick
Dealeris. šios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalų su lietuviais ir tikisi, kad su
Buick ir Pontiac ateityje dar daugjan patenkins lietu*
vin visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.
Norėdami pirkt naujų ar mainyt senų karų ant
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

Milda Auto Sales
80fr8 W. 31 8t., - Tel. Victory 1896

i •

