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No. 119
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DRAUGO
8ECOND-CULB8 MATTER MARCH Si. llll, AT CMJCAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH E 1«T»

3c A 0 O P T 
Telefonas: Canal 7790 METAI-VOL. XVIII

Sveikiname šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
Dr-jos 15-tąjj seimą, įvykstant! rytoj 2 vai., šv. Pane
lės Gimime par. salėj, Marųuette Parke.

“DRAUGO” REDAKCIJA IR ADM.

SUDARYTAS KOMJTCTAS LIETUVIŲ 
DIENAI RENGTI

Pernykštis komitetas išdavė 
platų raportą

Ketvirtadienio vakare Lietu 
vių auditorijoje įvyko gausin
gas lietuvi (į organizacijų ir 
draugijų atstovų masinis su
sirinkimas, kurį sušaukė 1933 
m. Pasaulinės Parodos lietu
vių dienos komitetas. Susi
rinkimui pirmininkavo komite 
to vice-pirmi ninkas p. J. Mic- 
keliūnas, sekretoravo p. Vai
vada. Išklausyta Lietuvių Die 
uos raportai ir priimti. Priė
mus raportus, pernykštis ko
mitetas likviduotas. Einant 
prie naujų reikalų svarstymo,, 
rinkta susirinkimui tvarkyti 
valdyba, į kurį pateko: pirm.

POPIEŽIUS PALANKIAI 
KALBA APIE ROOSE-

J. Miekeliūnas, vice-pirm. dr. 
.J. Poška, sekr. Vaivada. Nuo 
dugnini apsvarsčius reikalų 
šiais metais rengti Lietuvių 
Dienų Pasaulinėj Parodoj, nu 
tarta rengti su ta sųlyga, jei 
parodos vadai labiau skaity
sis su tautinėmis grupėmis. 
Tam reikalui išrinkta komite
tas iš 7 asmenų: pirm. L. Ši
mutis; vice-pirm. dr. J. Poš
ka ir Al. Kumskis; sekr. A. 
J. Žvirblis; ižd. J. Mickeliū- 
nas; iždo globėjais — R. Ma- 
ziliauskienė ir O. Aleliūnienė. 
Susirinkime dalyvavo keli šim 
tai draugijų atstovų.

VYRIAUSYBES
PAGALBA

SKIRIAMA NUKENTĖJU-
SIEMS NUO KAITRŲ 

ŪKININKAMS

W.VSHINGTON, geg. 18. — 
Federalinio šelpimo admini
stratorius 11. L. Hopkins ski
ria 50 milijonų dolerių pagal
ima nukentėjusioms nuo kaitrų 
ūkininkams No/ Dakota, So. 
Dakota, Minnesota i f Wiscon- 
sin valstybėse.

Jis pareiškia, kad vyriausy
bė rūpinsis visais * nukentėjų;
siais.

TRŪKŲ VEŽĖJy STREI
KAS PADIDĖJO

M IN NEAPOLIS,. geg. 18. 
— T rokų vežėjų streikas šia
me mieste pagaliau pasireiškė 
visu savo smarkumu ir yra pa 
vojans miestui netekti -raai-

1 ... 'sto.
Gerb. kun. Anicetas Linkus, Petfo'ir Povilo pas. f- Streikiilin1rt,i ,ihai llerta. 

klebonas, West Pullnlan, kurio vadova«iąjjw>j par. pasek-. . .
mingai vedamas "Draugo” vajus. Dėkingieji parapijonai stfu naušės. Daug
savo uoliam ir gabiam vadui rytoj rengia pagerbimo puo- areštuojama, 
tą.

BEIGIJA REIKALINGA 
APSAUGOS

LONDONAS, geg. 18. — 
Belgijos užsienio ministeris 
llymans turėjo pasitarimų su

VATIKANAS, geg. 18. - 

Monterey ir kresno, Cak, v>-j Anglijos užsienio sekretorium
skupas P. S? her po įvykusios Sir John Simon 
audiencijos pas Popiežių Pijų 
XI reiškė daug ‘nepaprasto

PREZ. ROOSEVELTAS OŽ SALA LĖKTUVŲ STOČIAI 
GINKLU EMBARGO ‘ 1C1TOA60J

amunicijos kontrolės ir išveži- 
Ilymanš, sakoma, kvietė An! mo konvencijų, padarytų Že-

AVASHINGTON, geg. 18.Karo departamentas davė 
Prez. Rooseveltas pasiuntė se- i Aidimų Chieagai padirbti Mi- 
natui pranešimų. Pataria ko ehigan ežere Grant parko
veikiau ratifikuoti ginklų ir ^°ne» s^lų lėktuvų stočiai.

Salos padirbimas ir stoties
įtaisymas atsieis apie pusde- 
yinto milijono dol. Sakoma, 
viešųjų darbų administracija 

Tėvas daug interesuojasi Ame ‘ priklausomybę pasitaikius ka- j. Valstybių vyriausybei bus duos paskolų. Apie 1,400 dar- 
rika ir plačiai susipažinęs su nii. Už šį pasiryžimų Belgi- galima paskelbti embargo, bininkų gaus darbo ilgesniam 

laikui.

glijų, kad ji atnaujintų savo nevoje.
susidomėjimo, kad Šventasis, pasiryžimų ginti Belgijos neę Ratifikavus šių konvencijų,

Amerikos vidaus reikalais.

Vyskupas sako, kad Popie-, 
žius palankiai atsiliepia apie 
prezidento Roosevelto admini-^ 
stratyvį genialumų ir persona-1 
lumų ir tiki, kad prez. Roose
velto žygiai bns naudingi kra
štui.

ja žada Angliju remti Ženevo- }.aįp tai yra sumanyta T. Sų- 
je. O tas Imtų priešinga Pran jungos tarybos susirinkime
elizijai.

GOJ NUBAUSTI

liksiu sustabdyti Bolivijos ve
damų karų su Paragvajum.

Ginklams ir amunicijai em
bargo paskelbti pakviestos, vi
sos didžiosios valstybės.

MATYTAS IR DILLIN- 

OERIS

14 GELBĖTOJŲ ŽUVO
Teisėjas Allegretti nubaudė

po 5 metus kalėti ir po 7,500

VIEŠPATIES KANČIOS 
> ‘ VAIDINIMAST < si " ‘/A

J. AUKŠKALNIS IAU PRALENKĖ 
ST. STANIULĮ

Kontesto '‘dead line” rytoj 
4 valandą

Rytoj mūsų dienraščio skai
tytojai ir prieteliai iChicagoje 
ir apylinkėse trauks į Vvtau-

nes susidarė didelis pavojas, 
kad pirmoji dovana gali nuei
ti už Chicagos, būtent — į (

to'parkų, kur įvyks pavasari-' i y, Ind. Dėl to šiandien ne
nis piknikas ir “Draugo” kon tik Marųuette Parke, bet vi-
testo užbaiga. Tikimųsi, kad , soj Chicagoj eina didžiausias.
suvažiuos gausinga minia, kad i judėjimas. Kų atneš rytojus?
paremti tautinės ir religinės I ,, , .. . . .. . /X

. . Paskutinėmis cienomig la-
minties dienrašti, pasidžiaug-1, • •• , , . , - i*
x- i _x i _x • .x_. '1)31 pažangų padarėly.

Stancikas, kuris vos neprisiva-ti kontestininkų atsiektais re
zultatais ir nuoširdžiai juos 
pasveikinti už tų sunkų dariių,

! kurį jie dirbo nuo praėjusio 
rudens.

Kontestas baigsis piknike 
lygiai 4 vai. po pietų. Teisė
jais pakviesti: kun. Ig. Alba
vičius, kun. J. Paškauskas, dr.
J. Poška, A. Bacevičius ir dr.
A. Rakauskas.

Šiandien kontesto įvyko tik
ra “revoliucija.” J. Aukškal- 
nis, kuris per visų kontestų 
energingai varėsi į priekį, pa- k 
vijo ir pralenkė kitų stiprų 
fpaudos platintojų St. Staniu-

lį, ilgų laikų buvusį pirmoje 
vietoje. Ši žinia, be abejonės, 

j sujudins visus chicagiečius,

OBERAMMERGAU, Vokie 
tija, geg. ;18>— Ateinančio- aa- 
vaitę čib pradedamas Viešpa
ties Kančios--vaidinamas j1-ku-

-*.i» » ' -jy - ’ »
riam dalyvauja apie- 550 vai- 
dintojų. •

prie milijono balsų. Gali
mas dalykas, kad dar šiandien
r<

jis taps “milijonininku” ir
pasivys pirmuosius. Stulj 
skas vėl pralenkė švilpauskie- 
nę, bet už tat jį lengvai nuga
lėjo jaunuolis S. Straukas, ku
ris jau turi virš 600,000 bal
sų. Pasivarė pirmyn ir Ku- 
niekas. ' K. Lengviepė, V« 
kienė, Deveikis, Petrauske
kiti taip pat nestovi viet 
Išrodo, kad rytoj piknike Įvy
ks dar žymių atmainų, nes 

andien ir rytoj kontestiniri- 
kai imsis darbo iš visų savo 
jėgų.

Šiandien visų kontesŲninkų 
stovis yra toks;

1;710/)00
M97,2

BRIUSELIS, geg. 18. — 
Paturages anglių kasykloje 
įvyko nauja katastrofa. Aną
dien ten žuvo 43 angliakasiai. 
Dabar įvykus naujam sprogi
mui žuvo 14 gelbėtojų.

Karalius Izopoldns aplankė 
katastrofos vietų.

• dol. baudos kiekvienų šešis 
komunistus, kurie pripažinti 
kaltais už riaušių kėlimų 1933 
m., sausio m. 27 d.

Iš AUSTRIJOS PAŠALIN
TAS ČEKŲ LAIKR.

ORAS
CHICAOO IR APYLIN- 

KftS. — Šiandien iš dalies de
besuota; numatoma kiek lie
taus dienų, o gal vakarų; ma
ža temperatūros atmaina.

ATVYKSTA JAPONŲ 

PRINCAS

YOKOHAMA, Japonija, 
geg. 18. — Į J. Valstybes iš
vyko princas Fuminaro Ko- 
noye. VVashingtone būdamas

VTENA, Austrija, geg. 18. 
— Iš Austrijos pašalintas če
kų laikraščio Lidove Noviny 
rašytojas Stranski už neteisiu 
gi) žinių rašymų apie Austri

jos vyriausybę ir tvarkų.

LITVINOVAS ŽENEVOJE

ŽENEVA, geg. 18. - 
jis praneš J. Valstybėms, kad vietų užsienio reikalų komisa- 
per karo laivynų konferenci- ras Litvinovas čia atvyko. Sa-
jų, kuri įvyks 1935 m., japonai 
reikalaus įsigyti karo laivyno 
lygų J. Valstybių arba Angli
jos laivynui.

kruna, jis mėgins atgaivinti 
nusiginklavimo konferericijų, 
taip pat gal pasimatys 
Trockiu Prancūzijoj.

Flint, Mich., miėste 7 plėši
kai, tarp kurių buvo ir viena 
moteriškė, -apiplėšė bankų. Pa 
grobta apie. 30,000 dol.

Sakoma, kad tarp plėšikų 
buvęs ir Dillingeris, o gal jis 
ir puolimui vadovavęs. Kai 
kurie banko tarnautojai jį pa

KURIS IŠ ŠIŲ KONTESTI- 
NINKŲ LAIMĖS PIRMĄ 

DOVANĄ?

St. Straukasžinę.

HULL GAUS DAKTARATO 
LAIPSNI

' NOTRE DAME, Ind., geg. 
18. -*• Užbaigiant mokslo me
lus Notre Dame universitete 

So- i bus pagerbtas valstybės sek
retorius Cordell Hull. Šis unii 
verRitetfts suteiks jam teisių 
daktarato laipsnį.

su ĮKAITYKITE TR PLATIN 
I KITĘ “DRAUGI” J. Aukškalnis

J. J. Aukškalnis, šv. Kazimiero par., Gary, Ind.
S. Staniulis, Gimimo Šv. Pan. M. par. ..........
V. Stancikas, šv. Kryžiaus par............................. .....
S. Straukas, Aušros Vartų par............ .........................■;..
A. Stulginskas, Šv. Antano par., Cicero, Ilk ........
A. Švilpauskienė, Mt. Carinei par., Melrose Park, Ilk 5
A. Kunickas, Aušros Vartų par. ..... .................... ..... <566,166
P. Labutis, Šv. Jurgio per......................................r...: 503,39(1
A. J. Janušauskas, Šv. Antano par., Cicero. III..........  502,472
Karolina Lengvis, Šv, Antano par., Cicero, III........... 449,856
K. Vaitkienė, Gimimo Pan. Šv. M. par..................
<C. Deveikis Jr., Šv. Antano par., Cicero, Ilk . .r... 267,
P. J. č’ižauskas, Aušros Vartų par............ ....................... 2'~'
A. Gilienė, Šv. Jurgio par. .......................................... 2<
P.Varakulis, Dievo Apveizdos par.................................... 243,1
O. Rašinskienė, Gimimo Panelės Šv. M. par. ...... 235,256
K.Ganbis, Šv. Juozapo par................. ...................... 230,206
Paul P. Petrauskas, Binghamton, N. Y........................... 200,
V. Mandravickas, Šv. Petro ir Povilo par., Kenosha. 185,
K. Raila, Šv. Petro ir Povilo par.................. ..................... 173,751
K. Šerpetis, Šv. Mykolo par................................................ 171,61(
M. Misiūnas, Visų Šventų par........................................ 161,37(
J. P. Gerutis, Nekalto Pras. Šv. Pan. M. par. ...... 149,99,
F. Ivanauskienė, Dievo Apveizdos par. ........................ 130,50(
V. Gaižauskas, Visų Šventų par..................... ...... 4.. 105,82(
A. Bacevičius, Šv. Mykolo par............................................ 105,5(M
A. J. Sutkus, Šv. Baltramiejaus par., Waukegan, Ilk 92,501
F. Condrot, Šv. Kazimiero par., Phila, Pa.  ............... 90,2N
F. Vaičekauskas, Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. par. .. 71,001 
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos par..........  ...................  62,001

!>&<•

IF •.£/ &

St. Staniulis V. Stancikas
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DIENOS KLAUSIMAI

3

ro “Moksleivį” vėliau pasivadinusį “Gie , eina į naudų toji dovana, nes mas veikime tarp ugnies ir iv. 
l”, kurios vietų, dabar užima “Studentu jeigu išeina į nenaudą, negali Dvasios.

gavo 
dra
Žodis”. 'vadintis dovana, kaip štai li-| Ugnis duoda šviesų, todėl,

Dienraštis “Draugas” linki Šv. Petro ir|ga, ar kitas koks nemalonu- saulei nusileidus, žmonCs už
Povilo parapijonams ir klebonui ateityje taip mas 
part sutartyje ir pasekmingai darbuotis Die
vo garbei ir savo tautos gerovei.

SS. PETRO IR POViLO PARARIA, 
WEST PULLMANfi sidega žiburius. Ugnis Šildo, 

c) Keikia daikto, kuris bū-1 todėl, užstojus šalčiams, žmo-,' ‘
jiadovftiiotttH, o prie kurio nėa kuria ugnį, kad MemifelJ *»»«** rūpėsiu nialovao Skirmantas, Jonas

- 1 Atradimo ftv. Kryžiaus dr-jos, Konstuntinavičia, Adomas Bliu
MŪSŲ DIEN&A661O KONTESTAS

na
neturi teisių kitu žvilgsniu tų. Ugnis yra visotinas gak
tas, kuris jį gauna. Darbiniu- bės ir jėgos šaltinis ant že- 
kas, kuris gauna užmokestį už mės, todėl ugnis yra vartoja 
savo darbų, negauna dovanos, ma ir mašinų sukimui, ir trau 
nes toji užmokestis teisėtai kinių ir laivų varinėjimui, ir 

■ geležies tirpinimui, ir šaudy- 
Šioje prasmėje viskas, kų ' mui, ir kulnų sprogdinimui,

k. PETRO IR POVILO PARAPIJA

________ -
Mąndien mūsų malonūs skaitytojai ras 
.daug žinių iš Šv. Petųb ir Povilo parap., 
fe Pullmane, gyvenimo, nes šis “Draugo” 
(ris tai parapijai yra pavedamas,

Sv. Petro ir Povilo parapija yra viena 
Jhesmųjų Chieagos lietuvių katalikų pa- 

Ji nėra gausinga, bet pasižymėjusi sa- 
jjėtoingumu. Ačiū tam vieningumui, vest- 
įbftiečiai be didelio vargo pasistatė baž- 

mokvklą, o vėliau ir patogių salę. Da- 
s We»t Pullmano lietuvių veikimas 

oncentruotas prie parapijos, kuri yra 
tr katalikiško ir tautiško veikimo cen-

Mes keletą kartų esame pastebėję, kad 

ndų parapijos Amerikoje suvaidino ir 
Vaidina svarbų vaidmenį išeivijos r ei i-.-r , T *
Mnc ir tautiniame gyvenime. Tokia Wef»t- 
įgano lietuvių kolonija ir daugelis kitų, 
fteftiai būt nebežinoma, jei katalikai sa

li nebūt susiorganizavę ir įsteigę pa- 
Dėl to aišku, kad lietuvių parapijų 

girnas yra lygiai svarbi religinė ir tau- 
t&Meigfc.

*o a. a. kun. Lukošiaus, Šv. Petro ir Po- 
^pnrap. organizatoriaus, ilgus metus šioj 
•įrijoj klebonavo darbštusis kun. J. l*aš- 
ftbuų Kunigų Vienybės, Chieagos provin- 

pirm., dabartinis Visų Šventų parap. 
■nie Roselande, kuris parapijos medžią- 
į Jr dvasinį būvį labai- žymiai sustiprino, 
į keletą metų klebonavo kun. J. Statkus.

įbar Šv. Petro ir Povilo parap. klebo- 
kun. Anicetas Linkus, dienraščio 

jo” nuolatinis bendradarbis ir nuošir- 
| flo rėmėjas. Būdamas visuomenininku 
/Tinkas moka gražiai sugyventi su pa

lais, gabiai jiems vadovauja ir pajek- 
judina visų lietuviškųjų draugijų vei-

Gerb. kun. Anicetas dar mokslus eida- 
uoliai ir sėkmingai dalyvavo lietn- 

įi^attomeniniame darbe ir pasižymėjo kai

Rytųj dienraščio “Draugo” gyvenime 
dvigubai svarbi diena: per keletu mėnesių 
ėjusio kontesto užbaiga ir pavasarinė pramo- jam priklauso, 
ga — piknikas.

Dienraščio platinimo kontestas ėjo nuo 
praėjusio rudens. Jame dalyvavo keliolika 
katalikiškos spaudos reikalui pasišventusių 
moterų ir vyrų. Mes džiaugianiės, kad šie
met jų tarpe buvo keli ir jaunosios lietuvių 
kartos atstovų, kuriė savo darbštumu neatsi
liko nuo senesniųjų savo draugų.

Šiais sunkiais ekonominio krizio metais 
nelengva yra dirbti. spaudos platinimo dar
bų. Kur lik nepasisuksi, visur nusiskundimai 
dėl nedateklių, visur dejavimai dėl nedarbo 
ir t.t. Tačiau toji sunki aplinkuma neatbaidė
vienintelio religinės ir tautinės minties dien- . .. „ .

. v. , .. . v. , , .. • . kia pnsižiūret, kas venta zn»6rascio platinimo apaštalų — kontestininkų. ■ , . ’
.. •» .. - nes dalyt dovanas vieniJie sunkiai dirbo ir aciu jų pasišventimui *
“Draugas” susilaukė daug naujų skaityto
jų, laimėjo gausingų būrį prietelių biznierių 
tarpe. Kurie iš kontestininkų buvo giliukin- 
geshi, laimėjo pirmas vietas, .kurie ne — pa
siliko toliau tame garbingame sąraše. Mat, 
ne Visi- vienodose vietose ir sąlygose dirbo.
Tačiau mes visų jų gražias pastangas lygiai 
vertiname ir nuoširdžiai jiems dėkojame. Taip 
pat neabejojame, kad ir visų lietuvių katali
kų organizuotoji visuomenė yra jiems dėkin
ga tiz jų pasidarbavimų. Tikimės,-kad rytoj 
gausingai'susirinksime į “Draugo” pavasa
rinį piknikų, kad nuoširdžiai pasveikinti dar 
bšeiuosius kontestininkus su laimėjimais ka
talikiškai spaudai.

pirmininkaujant Antanui Vai žas, Pranciškus Konstantina- 
nauskui ir pritarimu visų di • vičia, Jonas Šerpetis, Stanislo 
gijos narių. Rengdavo pikui- vas Montvidas, Kazimieras 
kus, balius ė r kitokius vaka- Montvidas, Pranciškus Simu- 
rus sukėlimui pinigų, kad bū- tis, Petras Eidintas, Pranciš*

AKADEMIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS

tik mes turime, yra Dievo do
vana, nes dovana^ esame gavę 
iš Dievo, juk mes nieko netu
rime, ką galėtume Dievui su
teikt mainais už jo( gėrybes, 
kad galėtume reikalaut, iš jo 
atsilyginimo.

Tačiau, tarp tų dovanų yra 
viena, kuri yra pirmutinė ir 
visų kitų dovanų priežastis h 
pamatas, o toji dovana yra šv. 
'Dvasia. . -*1 t

Kad suprasti tų tieaų, rei- 
rm 
ki

tiems. •
Dovanų priežastis žmonių 

gyvenime yra meilė, dėlto vie 
nas kitam siunčia dovanas, 
kad vienas kitam linki gera,

Nors rytoj “Draugas” turi savo dvigu
bų iškilmę, tačiau drąsiai ir nuoširdžiai skel
bia kitų organizacijų toj pačioj dienoj įvyks
tančias iškilmes.

Rytoj renkasi į savo 15-tųjį seimą Šv. 
Kazimiero Seserų vedamosios mergaičių aka
demijos darbščiosios rėmėjos. Tai bus jubi
liejinis jų organizacijos geimas, kurį nuošir
džiai sveikiname, o susiri nkusieiūs atstovams 
linkime geriausio pasisekimo tartis kaip dar 
labiau praplėsti savo veikimą, kad toji gar-

tų galima ^nupirkti žemės rei-
žodžiu visam 'tam. kui- reikia ! **»•»«<»» parapijai. . Besidar- 
nepaprastos ir didelės jėgos, ktuslama dr-ja per porą metų

Panašius darbus šv. Dvasia 
atlieka ir žmogaus viduje. Ji 
apšviečia jo protų ir padeda 
suprasti tokias tiesas, kurių 
pirmiau jis negalėjo, kaip kad 
akis, pasilikdama tamsumoje, 
negali matyti daiktų, net arti 
jos stovinčių. Ji šildo, kaip 
kad šildo saulė pavasario me
tu, todėl po jos įtaka žmogaus 
dvasia veržiasi prie gražių ii 
naujų darbų dėl Dievo garbės 
ir žhionių išganymo. Ji sutei
kia jėgų dideliems darbams, 
todėl apaštalai, kentėtojai h 
šiaip Katalikų Bažnyčios šven
tieji tik šv. Dvasios padedar 
mi galėjo atlikti tuos milži-

ir,. jeigu tas linkėjirfias yra : niškus darbus, kuriuos atliko, 
gilus, jis verčia padaryt ką. iškentėti tuos kentėjimus ir

tų darbų atliko: nupirko že
mės parapijai prie 123 gat
vės ir Emerald avė. 1013 m.

Apsirūpinę su žeme, sušau
kė susirinkimų ir išrinko ko
misijų, kuri turėjo kreiptis 
prie vyskupo, kad duotų ku
nigą. | komisijų įėjo sekan
tieji: Antanas Vainauskas, I- 
gnas Stankus, Kazimieras Žio
gas, Kazimieras Zubė, Kleme
nsas Morkūnas. Išrinktoji ko
misija kreipėsi prie J. B. (pui

kus Pojingis (miręs), F. M. 

Stasevičia, Boleslovas Šliužas, 
Onu Kaudonaitė, Juozapas Sro 
gis, S. P. Tananevičia. Dr-ja 
Atradimo šv. Kryžiaus.

Gerb. kun. N. Lukošius su 
pagelbininkais, komitetu ir 
parapijonais sulygo su kon- 
traktoriu John Piechovvski, už 
vien sienas $20,000.00. Kontra 
ktorius pradėjo darbų prad
žioj birželio mėnesio, 1914, o 
pabaigė spalių 28 d., 1914 m. 
Vidaus ištaisymas kainavo $2,- 
742.46. Viso bažnyčia kainavo 
$22,742.46.

nors gera, verčia hSnejkšt jį 
darbais. Bet linkėjimas kam 
gera yra meilės < padarinys, 
kaip kad linkėjimas bloga de 
apykantos, dėl tų'Vibni ki
tiems siunčia dovanas, kad 
myli vieni kitus,”^|gu gi ne 

sikenčia, stengiasi vieni ki
tiems daryt bloga/

Panašini darosi ir pas Die
vą. Dievas dėl to suteikia 
mums tiek daug -gėrybių, kad 
mus myli, jo tat trieilė dėl 
mūs yfa pirmutinė ir svar
biausia dovana ir visų. kitų 
dovanų ir gėrybių priežastis 
ir pagrindas. į

Bet Dievo nmifi*pxa atsira- kol kvaj/o turėjo savo kruti 
dusi? iš savitarpės‘ Tėvo ir Sfi- nėję.
naus meilės, ji taijifyra dide- « gy pvasia yra vanduo

lė ir ^tobula, kati sudaro tre '
fiąji Sggnė. Trejybė asmenį Jonas aPa5talas mat

persekiojimus, kuriuos išken
tėjo, .todėl kaip inžinierius be 
ugnies, taip apaštalas, ar ki { 
tas Dievo karalystės veikėjas 
negali be šv. Dvasios atlikti 
jokio rimto darbo.-J i įgaliau 
suteikia tų karštą uolumų Die
vo tamystoje, kui is daro žmo
gų panašų į verdantį vande
nį, o kurio reikalauja nuo tl 
kinčiųjų ir šv. Povilas, saky-

rbar Sv. Petro ir Povilo parap. klebo- bing°jį mūsų seselių kongregacija susilauktų 
kun. Anicetas Linkus, dienraščio kas karl stipresnės visuomenės paramos kil

niame ir išganingame švietimo darbe.
Seselių KazimierieČių* pasišventimas ir 

jų reikšmė Amerikos lietuvių gyvenime la
bai gerai žinoma. Taip pat plačiai yra žino
mi ir jų rėmėjų organizacijos penkiolikos me
tų nuopelnai. Dėlto didžiuojamės kongregaci 
jos darbais ir džiaugiamės, kad tie darbai! 
susilaukia gausingo būrio pasišventusių rė

dytojas ir poetas. Daug metų jis rede- 1 mėjų.
■oš

SEKMINES
kfclisvcikindamas Išganytu-; gų, o septynioms savaitėms pas Dievą ir kuri yra autai* 
r M apaštalais, liepė jiems nuo prisikėlimo iš numirusių, kiama žmogaus dvasiai. 
iMkirstyti iš Jeruzalės, bet'nuo ko ir Sekminių vardas y- Dabar suprasime, kodėl šv. 
hdį “Tėvo pažadčjimo’'. i ra paimtas,, šv. Dvasia nužen- Knygoa, kurion buvo parašy 

ra tas Tėvo pažadėjimas,
paaiškina toliau
Apia jį jūs gir-'jtų atmainą, kuri juose pasida

ytojas
»IM4S;

gia ant apaštalų ugninių lieptos tai pačiai šv. Dvasiai vei- 

žuvių pavidale, vkad išreiškus kiant, vartoja tiek daug jvai

rių palyginimų, kad išreiškus 
jos veikimų žmoguje.

Štai žymiausieji jos palygi
nimai ir pavadinimai.

1. Dvasia yra Dievo

> burnos; nes Jo (rė, nes ugnis pakeičia kiek- 
jo tik vandeniu, jūs vienų daiktų, kurį tik paliečia, 
liui dienų praalin-} Kadangi mes neturime <lu- 

pakrikityti iven- ‘ ngiškos kalbos, kad išreiškus 
(Ap. D. 1, 4-5).1 dangiškojo gyvenimo Įios’ap 

iat, pildydami savo tis, todėl priversti nnum* rei 

įsakymų, nesiskirs- kšti tas |wslafitts žemiška kn 
...irinkę utefcMintk Ibn ir teMtteh nUtfc. Tie akt*"- n’ikia ui« *>

todėl Dievas, dovanodamas 
mums savo meilę, į dovanojo 

5v. Dvasių, kuri tuoirbūdu yra 

pirmutinė ir aukščiausia do
vana, visų kitų doTfenų kūrė
ja, priežastis ir pagrindas. Vi: 
sas atpirkimas, Sūnius atsiun
timas, kad pasaulis ^pražūtų, 

Įplaukia iš to patiek šaltinio, 
todėl šv. Jonas ir kako, kad 
“Dievas taip numylėjo pašau 

lį, jog davo savo jlūnų, kad 

kiekvienas, kurs į jį tiki, ne
pražūtų, bet turėtų, amžinąjį 

gyvenimą” (Jono 3, IG).
Iš to matosi, kad Dievo 

meilė pirmiau mums buvo jia- 
dovanota, negu net Atpirkė
jas. Jeigu gi tik šiandie šven
čiame tos meilės ilųvanojimą, 
norime išreikšti tą tiesą, kad 
šiandie tapo išpildyta tai, kas 
buvo dovanota prieš amžins, 
amžiams gi bėgant pažadėta,

Kad galėtų įvykti dovanos,

patalpoje, meldėsi vaistai vėl yra labai mtobu 
pažadėjimo išplldy- Ii, todėl nė vienas iš jų pinai 

Jk žinojo/kad tas f»a- neišrettkia Dievo tiesų, už bu 
nebuvo duotas vėl- reikia ponntslol tų vaizdų, į 

i. j vairių |>alyginiruų daugelį,
PraaliakiM <b«ntneiai dienų kad nors kiek prisiartinus prie 
įo jupfidingo tengiirtb’į dafl tos tikrenybės, kuri randasi

t Mt užž/z lo- _

gley, Chicagos arkivyskupo su . Pirmutinį porapijonų gerb. 
prašymu kunigo. Arkivysku- J kun. N. Lukošius pakrikštijo 
pas, ištyręs, kad yra užtekti-; Pranciškų Šliužą sausio 6 d., 
naį žmonių užlaikymui para- 1914 m., lenkų bažnyčioj.

■ *■ i
pijos, paskyrė klebonu į Šv. • Gerb. kun. N. Lukošius, nors 
Petro ir Povilo parapiją gerb. buvo silpnos sveikatos, bet bu 
kun. Norbertų Lukošių 1913 vo nenuilstantis darbuotojas; 
metais, lapkričio mėnesį. (per taip trumpą laiką pasta- 

Išgirdę parapijonai, kad jauj^ bažnyčią ir kleboniją. Visų 
paskirtas kunigus, didelei nu- I>arapijon’l buvo gerbiamas, 
džiugo, kad nebeireikės tran- -Tiktai gaila, kad savo darbais 
k yris gatvėkariais į svetimas^1^^11* džiaugtis; po
parapijas ir visi pasjryžo še- metų Jurėjo apleisti šį pa-

lpti, kiek kas išgalės, gerb. 
kun. Norbertų Lukošių .ir., jo 
pagelbininkus. Tuojau supir
kta klebonijai rakandai ir iš 
nuomuotas namas klebonijai

damas:- “Uolumu- nebūkite ti- 'Pamaldos buvo laikomos len 
nginiai, būkite verdanti dvsu
šią” (Rom. 12, 11)

Tokiu virimu užvirė apaš
talai Sekminių dienoje ir v*.- 
tč per visą savo gyvenimų,

šaulį (1918 m.), eiti į amžiną 
gyvenimų ir atsiimti savo al
gą, kurią čionai ant žemės nu
sipelnė ganydamas Kristaus 
aveles. Dar kun. N. Lukošiui 
sergant buvo paskirtas kun. 
Urba atlikti bažnytines parei
gas per kokius 4 ar 5 mėne-

|<ų bažnyčioj, kol savo pasta 
tėm bažnyčią ir kleboniją, ku 
f i atsėjo $22,742.46. Gerb. kun. S1US*
Norbertas Lukošius sušaukė I>0 mirties a. n. kun. N. 
parapijos susirinkimą išrinki- Lukošiaus, paskirtas klebonu 
mui komiteto. Tapo išrinkti Ke,'h- kun. Jurgis Paškauskas, 
sekantieji: Antanas Vainaus- I 1^8 m,» ' dieną balandžio; 
kas, Antanas Narbutas Bar j*8 darbavosi parapijai virs 9

nardas Šimkus, Antanas Kau- 
lakis, Kazimieras Mačiulskis, 

Mikolaitis, MateuŠasapreiškime Dievo ir Avinėlio ' Petras 
sostą, o iž sosto išeinančią gy
vojo vandens upę, blizgančių 
kaip krištolas.

Toji upė yra ne kas kita, 
kaip šv. Dvasia, kuri paeina 
iš’ ^Tėvo ir .Sūnaus. Prie van
. r\. ‘ .- •' t#

dens gi ji yia prilyginta, nes 
atlieka žmogaus viduje pana- i nedėklienį bus 
šius pareigas, kurias atlieka juos poteriai, 
vanduo jo kūnui. Ji nuplauja
dvasiškus sutepimus sulig Vie 
špaties Įmžadėjimū, duotu K- 
zekieliui pranašui: “A5 išlei

siu ant jūsų tyro vandens ix

metus iki birž. 24 d., 1927 m. 
Per tų laikų kun. J. Paškaus
kas turėjo pagelbininkus, arba

Kiupelis, Klemensas Morkū- j trūstisus, Petrų iMikolaitį, Jo- 
nag j ną Dočkų, ir kitus komitetus,

Išrinkus komitetų, kun. N. su kuria*8 dirbo nenuilstan- 
Lukošius pranešė pa rapi joną- ^ur P®ks<ias negalėdavo

ms, kas aukos nemažiau kaip 
$25.00 parapijai, taps funda
torium šios bažnyčios ir kas 

kalbama už

Čia ir paduosiu pirmųjų 
fundatorių vardus ir pavar
des: kun. Norbertas Lukošius 
(miręs), Antanas Vainauskas

nueiti, tai ant dviračio joda
vo, kol įsigalėjo nusipirkti au
tomobilių. Tiktai žiūrėkite, ką 
gerb. kun. J. Paškauskas nu
veikė per tą laiką: pripirko 
daagiau žemes, pastatė fiese- 
rinm namų, kuris kainavo a- 
pic $9,000.00, įsteigė mokyk 
lų, pastatė svetainę, kuri kai 
nnvo apie $900.00; sutaisė va*(miręs), Teodoras ‘ Žutautas 

jūs būsite apiplauti nuo visų (miręs), Bernardas Šimkus,1 rtf°nUi% kurie kainavo $3,.XX* 

savo susitepimų, lr aš apvaly Į Petras Mikolaitis, Antanas ‘ir tuo Pa<V'iu kartu sumažino
Vaitiekus, MateuŠas Kiupelis,' Išpijo* «kolos per pus. Iš
Kazimieras Paleliūnas, Kaži- t$22,742.46 skolos, apleisdamas 
mieras Žiogas, (miręs), Auta- l>e^ro *r Povilo parapiją, 

nas Kaulakįs, Doininikas U-
selis, Jonas Domikaitis, Jonas

siu nuo visų jūsų stabų" (K-

zek. 36, 25).
Ji šakio i>agundų kraštį, ge

sina geidulių ugnį, malšina že
miškų gėrybių troškimą, todėl
jau laaijas pranašas kvietė tRuika (miręs), Kasparas Tau 

tavičia, Kazimieras Zubė (mi 
ręs), Juozapas Zubė, Antana-

trokštančius prie tokio van
o šiandie išpildyta, kaip kad <'ens akydamas: Visi, kuria 

Išganytojo užgimimas vru t i k į ^tokžtota, ateikite pas vtndi5 Krasauskas, J. J. Stankus (mi 
to pažadėjimo išpiblymas, ku-l”**••• ateikite, pirkite be pini r(.s), juozapas Juknis, Stanį®- 

j ris buvo (luotas dur rojuje, *r he jokio atsilyginimo vy-

1 dovanojimas gi jo ir poskyri-jno pteno ( lz. ,1).
lovas Sereika (miręs), Anta
nas Zubė, Jonas Drungila, Sta

Keikia asmens, kuris dovano 
ja, nes kas pats pasiima kokį 
daiktą, knris kitam priklau
so, be jc leblimo, jiajnldo 'Va
gystę.

b) Keikia asmens, kuris bū-

mas buvo įvykęs prieš amžina ’ Pušiai kalba ir Išganyto'
jas, kviesdamas trokštančiu* ko juos šv. Dvasios atsiunti- 

2 fiv. Dvasia yra ugnis |; prįe saVę„. trokšta, mui: “Sakė gi jis tai apie

Av. Dvasia nnžengė ant a- teateinie pas mane ir tegul ge Dvasią, kurią tarėjo gauti ti

paštalų Sekminių dienoje ug- ria. Kas tiki į mane, kaip sa* kintieji į jį, nes Dvasia dar 
ninių liežuvių pavidale, o tai ko Raštas, iž to vidaus tekės nebuvo duota, kadangi Jėsus 
dėl to, kad mes geriau supras- gyvojo vandens upės” (Jono dar nebuvo pagarbintas ” (Jo 
tume jos veikimų žmogaus vi- i 7, 37-38). Sv. Jonas apaštalas, no 7, 39.).

na apdovanotas ir kuriam iš- duje, n^ didelis yfa panašu- Aiškindamas šiuos žodžius, tai (Daugiau bus)

paliko $11,500.00.
Gerb. knn. J. Paškauskas

prieš put nplcisiant ftv. Petro 
ir Povilo parapiją, dar norė
jo pertaisyti klebonijų ir bu
vo pradėjęs darbą, bet neteko 
užbaigti, nes buvo perkeltas f 
Visų Hv. parapijų, Roselande. 
klebonu, o j ftv. Petro if Po
vilo jmrapijų paskirtas gerb. 
kun. Jonas Statkus, kuris tu
rėjo baigti klebonijos remon
tą. Remontas kainavo $6,50(1 
Gerb. kun. J. Statkui klebo
naujant, potitoikė nelaimė: 
klebonija užsidegė ir turėjo 
vėl darbo ir išlaidų. Paskui 

(Tęsinys 4 pusi.)
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KVIEČIAME
Vi«U< "Draugo” Skaitytoju 
Visut PHeteliUs, Rėmėjus, 
VtsUS Lietuvius Biznierius, 
Visut Mūsų Profesijonalus 
Vigą MūSų Inteligentiją,

Visą Gerb. DvaSiėkijAi 
Visas Draugijas, Orga 
Visą Mūsų Jaunimą, 
Visus Darbo 2mones» 
žodžiu, Visus Chioatc

Ir Apylinkės Lietuvius Į 1934 metų Pavasarinį

ftiame pitniikė tntėahpb proip£ pamatyti ml- 
sirrrnimą “Obllimerlų” baseball tyaio sa jau- 
nųjų Chicagos kunigų tymu. “OMtimerius” ves 
bankininkas JONAS BRRNMA, > jauniems k«ni 
gains vadovaus .$nw

eius.

Taipgi šiame piknike bus užbaigimas “Drau
go” 25 metę Jutyifejftuft K^o

testhiinkai gaus ptbgų užbaigti kontestų visu 
smarkumu, ir išlaimėt dideflttf dovkbft- Pats kirti

PROGRAMAS

11:00 A. M. — ATlbARYMAS

l*X) P. M, _ JAUNAMEČIŲ BASEBALL AAl 
' ?‘y DIMAS. A-,> . '? - •'

fį. ' ' ' k % . ' \ • 1 'J - ‘ ** ' ' ‘ "

3:00 P. M. — “OLtYHMERIAl” VS. JAUNUO 
r, • SIUS KUNIGUS; BASEBALL ŽAIDI 

MAS.

4:00 P. M. — “DRAUGO” VAJAUS UŽDĄ R,Y 
MAS.

6:00 P. M. — VAJAUS KONTESTO LAIMĖTO 
JŲ PASKEIJUMAS.

7:00 P. M. — GARBINGŲJŲ SVEČIŲ ŽODIS.

Vytauto 115 Street tarpe Crawford ir Cicero Avės

Jžanga 35c su iėlalmėjlmaiaPradžia 11 valandą ryto



SS. PETRO IR POVILO PARAPIJA, 
WEST PIILMANE

(Tęsinys iš 2 pusi.) $600.00. Paskui rengėm buzu-
Bž: . t i •* » v.'rų ir šiaip taip gula su galu i-h. kun. J. Stokus išdažė * .. *surisoni. 1932 m., depresijų;- 

laiku darbininkas pigus ir me
džiaga pigi, musų gerb. kleb 
kun. A. Linkus sumanė pri
statyti zokribtijų. Komitetas

yčių ir sudėjo naujas avie 
- i.erb. kun. J. Statkus kle- 
navo Šv. Petro ir Povilo pa 
pi i«>j 4 m. ir 2 mėnesius.

Po išėjimo kun. J. Statkaus, pritarė. Pristatyta puiki ir pa- 
o paskirtas dabartinis mū-jtogi zokristija. Mūsų gerb. kle 
klebonas gerb. kun. Anice- bonas kun. A. Linkus per taip 
Linkus, 1 d. rūgs. 1931 m.

«9a~=aME=e*=em. ■. ■ r---- uu ■ »—i---
i Kadangi seselėms nebuvo na
Į mo, tai jos turėdavo kasdien 
atvažiuoti iš ltoselando iki 
namas buvo pastatytas ir įro 
ngtas.

Šv. Petro ir Povilo mokyk
la randasi viršuj bažnyčios, 
ant antro aukšto. Užima visą 
antrųjį aukštų, įtaisyti ketu
ri kambariai, šviesūs su vi
sais reikalingais patogumai^ 
ir mokslo dalykais.

Antrais mokyklos metais 
mokinių susirinko daugiau, 
net 176. Atidarytas 7 skyrius.

Trečiais metais mokinių

P BAUOA S

"ALENUTĖ” WEST 
SIDĖJE

Šeštiulienls, gegulės 19, 193-1

Ina treti inetpi, kaip gerb. 
n A. Linkus darbuojasi su- 
.iii su parapijonais. Kun. 

Linkui atėjus į. West Pūli
ni;] depresijos laiku buvo

sunkų depresijos laikų užsili
Rusių bilų. išmokėjo apie $7,- skaWius iki 238' Ati'

darytas 8 skyrius. Buvo reika
lingos keturios mokytojos. Pi
rmieji baigę aštuntąjį skyrių 
mokiniai yra:

000.00, o kaip pradės geriau 
darbai eiti tai Šv. Petro ir 
Povilo parapijų, kurioj kleb.

Ilgai vestsidicčių “jUenuie ’ 
(graži operetė) jau pasirodys 
\Yest feidėje rytoj, gegužės 26 
d., parapijos salėj, 8 vai. va
kare. Operetę stato scenoje 
Aušros Vartų parapijos cho
ras, vedamas varg. J. Brazai
čio. Vaidinime dalyvuuja visi 
mūsų solistai-ės ir visas cho
ras.

Vestsidiečiui gerui pamena 
gražius choro vakarus - vai 
dinimus: ‘Katriutės Gintarai’, 
“Kastutė”, “Velnio išsigan
do” ir kitus veikalus su dai
nomis ir šokiais. Visiems pa
tiko. Užtikriname, kad putiks 
ir “AlenutS”. Tat visi kvie
čiami atsįlankyti. Įžanga 35c.

Reng. Komisija

“ALENUTC”

re

jiarapijonus paremti jį savo ALTASS ŠOKIŲ VAKARAS
atsilankymu, paremti jų ruo- į -------- —
šiumų vakarų, kurio pelnas ; West gide _ ALTASJS sUy-
skiriamas būtiniausioms choro 
reikalams — gaidoms pirkti ;

Choras tikisi parapijonų ši
rdingos jiuramos, tikisi visus 
matyti šiame baliuje. Pakvie
sti ir visi parapijų chorai; pa

riaus šokių vakaras įvyks ge
gužės 19 d., 8 vai. J. Baraus-

• ko salėj, 2242-44 W. 23 P!.
Kviečiame ALTASS narius iv 

i rėmėjus iš kitų kolonijų. Bus
gera muzika (Silver Cressents

Komisija i m žadėjo dovanu' ' »
tam chorui, kuris skaitlingiau^jduuil*c0!i U skridimo reika- 
siai pasirodys. LiHuvytis lams. Komisija ir valdyba

sižadėjo atsilankyti in corpa j

kun. A. Linkus, sunku bus ir
pyragai. Kasa tuščia, tar-j d^d®^ms parapijoms pralenk J. Janušauskas, J. Cesiūnas, 

rus algos nemokėtos, bilosUi d«l t0> kad klebonas E. Savičius, V J Daugintas, A
plaukė iš visų kraštų. Vie- yra dkras vadas, karve- j Alešauskas, A. č’arnis, J. Vai 
gerb. kun. A. Linkus ne- dis Kristaus kareivių, kuris ’ navičius, J. Plopa, P. Drtn __________

iminė; drąsiai stojo į dar - savo d^ųsa, tiesa ir energija gėlas, M. Cicenaitė, E. \ ait-. . Atiadinio gv
.-u pagalba komiteto ir pa- ta*P įjungė visus į vienybę, kiūtė ir E. Konstantinavičirttč ' .... .___ ’

ji ioiių. Pirmais metais tru- kad visi, kaip bitės, visos už Nuo 1925 iii. iki 19._>4 m. a
-uis buvo: Petras Mikolai- v*en$’> 0 viena už visas. Taip pie dvidešimts penki mokiniai 

ir Jonas Dočkus, antrais dabar Xra šv- petro ir Povilo kasmet baigia aštuntųjį sky-' _______
dais Juozapas Savičius ir P^PUOJ 'Vest Pullmane. Vi- rių. Mažųjų mokinių į pirmų j Drfl .. juozapo :ku. 
anislovas Piktužis, o.šiemet si Parapijonai su gerb. pulkve skyrių po tiek jau neateina. d gegužės 1913 m gv-

uzapas Savičius ir Leo Ko- džiu kun- A- Linkum maršuos todėl paskutiniais metais mo- G_ na’riaiį.' T’urtc

turi $3,000.00.tant. Pirmi metai buvo la pirmyn, pirmyn ir pirmyn. ‘kinių skaičius sumažėjo.
i nemalonūs dėl mūsų gerb. 
bono kun. Aniceto Linkaus, 

galėdavo atsigauti visokių 
ilvk'.orių su bilomis. Reika
lo u mokėti, o parapijos ka- 

>uvo tuščia. Kų daryti?f
šaukė susirinkimų

Parap. Petras Mikolaitis šiemet birželio 17 d. sekan-
-------------------- I tieji mokiniai baigia aštuntų-

■ jį skyrių: J. Galdikas, K. Kla- 
inas, V. Impis, J. Meteišis, J. 

, Sadūla, K. Šalkauskas, S. Sta-

ŠV. PETRO IR POVILO 
PARAP. MOKYKLA

Kryžiaus įkurta 19 d. kovo, 
1905 m. Gyvuoja su 60 narių; 
turto turi apie $1,700.00.

Valdybos narys
J. Andruška

I
Čia atgaivintu ir gerai gy

vuoja Maldos Apaštalystės 
draugija. Karių turi virš ke- 
turiasdešimts. Susirinkimus

Adelė Šiauliutė, Aušros Va. I 
tų parap. choro solistė (sopru ' 
nas), rytoj choro stktomoj ope
retėj “Alenutė” vaidins vj- 
riausių Alenutės rolę. Opere
tė bus statoma Aušros Var
tų parapijos salėj, 8 vai. va
kare. *

LAUKIAM VISŲ

North Side. — Laukiame vi 
sų į s-avo metinį balių - so 
kius, kurie įvyks rytej, geg. 
20 d., Įjarap, svetainėj.'

Chore randasi veikliausios 
jaunimas, kuris per ištisus me 
tus tarnauja parapijos bei 
draugijų reikalams. Bet tik 
vienų kartų kviečia geruosius

ASMENIŠKAI VEDAMA EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Išplaukia/iš New Yorko Ekspresiniu Laivu

BREMEN Birželio 13,1934
Po vadovyste

KUN. JURGIO G. M. C'ESKA 
Dėl informacijų kreipkitės pas

O. E. JACOBSON,
E. & W. Buildg. feioui City, Iowa

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

f

Gerb. kunigo J. Poškaus ko, nkus, S. Vaitkus, A. Venckus, 
l ada gerb. kun. A? Linkus' tuometinio klebono, rūpesčiu, Drungelajtė, 'Jusevičiū- 
aukė susirinkimų ir nutar--šioj parapijoj 1921 m. atida-1 & Kiaurakytė, fe. Lekavi-
surengti piknikų. Tai buvo. ryta mokykla su šešiais sky-į^dtė, F. Perėdnaitė, U. Pet- laiko kas pirmų mėli. penk 

.ali'i mėnesį. Pirmas pikui- Iriais ir 149 mokiniais. Moki- j ravičiūtė, M. Pietukaitė, T. tadienį ir tų’dienų užprašo šv.
t- (1931 m.) atnešė pelno no trys seselės Kazimierietės. Puidokaitė, A. Rimkutė, I. Za 

- maravičiūtė.
F

KODĖL VISI
NAMŲ REIKMENIS — RAKANDUS

iš mūsų krautuvės?
TODĖL. KAD PIRKĖJAI NOKI GAUTI SAVO 

PINIGŲ VERTAI
lloosevelt Furniture Krautuvėj gaunate prekes gerės
iu -s kokybės ir pigesnėmis sutaupymo kainomis. ' 

Parduodame ant lengvų — ilgo laiko išmokėjimų.
--------_'o ------------

Vargas tai šeimynai, kuri 
neturi elektrikinės ledau- 
nės, ypač vasaros karščių 
metu. Tuo labiau, kad Jūs 
galite įsigyti, dabar už pa
lyginamai laimi mažų su- 
nių. ' ■

•S •
Nuo

$

8950

ir aukščiau.

Turime didelį pasirinkimų APEX, NORGE ir kitų 
išdirbyseių

SEKLYČIŲ SETAI

$AA50

Roosevelt Furniture Co
INCORl’ORATED 

(į)iėdiniui City Purniture Co.)
M P JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS. Sav. '

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760

Parap. choras

Choras, .rodos, buvo sutver
tas 1914 metais. Kiek žinoma, 
vargonininkavo čia: J. Kudi
rka, V. Niekus, Vyras, Balsis,I

• Karečka, Medonis, Dombraus- 
kas. Dabartinis varg. fe. Rai
la jau 4 metai kai vargoninin
kauja.

Choras, perorganizuotas iŠ 
naujo. Vardas duotas Šv. Gri- 
goriaus. Choras turi 36 na
rius. Daugiausiai priklauso čia 

l augęs jaunimas.
Choras gieda sekmadieniais 

per sumų ir vakarais balny 
čioj per pamaldas. Rengia į 
vairius vakarus parapijos ii 
savo naudai. Jdalyvauja ir dr 
gijų parengimuose.

Mokyklos choras

Mažasjs choras susideda iš 
į 48 narių: 26 mergaičių ir 22 

berniukų. Graž.iai gieda sek
madieniais, per pirmas šv. 
Mišias ir retkarčiais dalyvau
ja parapijos parengimuose bei
padeda išpildyti programas.

Draugija fiv. Veronikos

*
Gyvuoja per 20 su viršum 

metų.
Kovo 18 <1. 1934 iii., jjarapi 

jos svetainėje, suruošė 20 m 
sukakties paminėjimų. Publi
kos suėjo apie trys šimtai.

Mūsų dvasios vadas klebo 
nas kun. A. Linkus pasakė 
gražių kalbų. Septynios gar 
lies narės gavo dovanas, nes 
nesirgo per dvidešimts melų.

Draugija luiko susirinkimus 
kas mėnuo antrų nedėldienį.

Narės durbuojasi vienybėj, 
tarsi, vienos molinos dukrelės. 
Duriiuojasi savo labui, nepa
miršta ir parapijos, ir kitų 
reikalų.

Mišias. Kas pirmų nrėn. sek 
madienį in corpore eina prie 
šv. Komunijos. Pirmininkė Ie 

‘ va Meleisienė. Vadovauju ku
nigas A. Linkus.

Tel. LAFajette 1U«

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

<140 Archer Avenue
▼al.: I—4 Ir 7—• vai vakar*

Bes. 2136 W. 2<th St.
Tek CANal

Office rhone
PKOspcėt 1028

Itea. and Office 
2351* So. LeavlU St.

CANAL 0708

OR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1448 80. 49lb (T., CICERO. ILJ 
ntar., K et v. ir Pėtn. 18—t vai 

8147 80. HALSTED ST.. CH1CAO< 
Panad., B*r*d. Ir HnbaL 9—t vai

Ot*nom* Tel LAFayette 6798 
Naktimi* TeL C Akai 0408

DR.A.J.JAV01Š
Office: 2643 W. <7th Street 
VaL: S Iki 6 popiet. 7 Iki » vok 

Nedėlioję pagal sutarti

: -A

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and 6UKGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUKH:

2 to 4 and 7 to S P. M. 
Sunday by Appolutmunt

Office Tel. REPublIe 7B»»1 
Uca. Tel. GKbveblII 0617

7017 S. FA1KF1ELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. 51 VRŲIETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vul. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryto 
NcdėlfoJ susitarus

Kai mirtis pažiūri į akis, vi 
sos žemiškos viltys užgęstą; 
laimingiausias, kas turi Kris
taus įdiegtųjų viltį,

VYRAI - ATYDA!
fttai yra speciali* pranešimas, kuria 
bu* jdomus kiekvienam vyrui, kuria 
pasieki “vlduram*|" Ir Jaučia reika
lingumu tam tikro gaivinančio TONI- 
KO. Kad sutelkti gullin-uuia tūkstan
čiams, kurie dėl kokios nors priežas
ties atidėlioja užsisakyti

Nuga-tone
_ _______________________  )
tiesiog nuo diRtrfbulortų. š) (lydyto- j 
Jau* prcskrlpcija dabai parduodama1 
visose valetinyčlose. Vienas Doleri*1 
už mėnesio treatrnenlą t— būkite sa- Į 
vimi gaukite butclj Šiandien — garan
tuotas.

■ ■ ■ . n —Į— — —

LIETUVIAI DAKTARAI:

TeL LAF*ye»»r 80117

DR. A. R AČKUS
GYDYTO J AB ir CHIRURGĄ*
\ X—SPINDULIAI

3051 Weat 43rd Str.
(Prl« Arokttr A*»

YaiAndot: nuo S tirt t vai. vakaro 
Baredomla Ir nadMlomla pa«a)

■u tarti

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS
<204 ARCHER AVĖ.

----------- » ’ corner Sacramento
Taipgi atgaivintu Sv. I‘ra-ĮV,L: poo 9 v. ryto iii 8 v. vak. 

nciškaus Tretininkų dr-ja. Na
rių turi virs trisdešimts. Pir
mininkė yra Joana Lukošienė.
Susirinkimus laiko paskutinį 
mėn. sekmadienį. Jr čia vado
vu yra kun. A. Linkus. DR. VAITUSH, OPT.

___  UETUVIS
OptonustrRAllz Aklų Spedaliatas

•»U-^rtfi2«tlnOklU lteDaPlm*> *««*• 
ralvot skaudėjimo, 

aklų aptemimo, servuotu* 
mo, skaudama aklu karsti, atltaiao 
į-umpareryst, ,, tollr««y»tę. Priren
gia teUingral akinius. Visuose atsiti
kimuos.: e<«inilnavlrnss daroma* su 
elektra, parodančia mažiausia* klai
das. Speciali atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akfa ati
taisomo*. Valandos nuo 10 Iki S v
NedClloJ nuo 10 iki 12. Aklni’y kal
no* per puse pl<1aus, kaip buvo pir
miau*. Daugel v atsitikima aAy* atl- 
lal.snmos be akinly. KsIuon pigiau 
kaip pirmiau.

«Tt* SOLTR ASHLAND AVK.
HAn<rt»r^ 7f.*B

Phone CANal fflts

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS 

ir prirenka akiniu*
at.Makomingal

Vai.: nuo 10—3 v. p.p.
Ned.'-IOJc pagal suturt)

2201 W. 22nd Cermak Rd.

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 4 Iki t vak 
Nedėltomla pagal sutarti 

Ofiao telef. ,BOlilev*rd 782* 

Namų Tel. PltOspect 1930

TeL BOClevard 7041

DR. C. Z. VEZEL’IS
DBNTIBTAI

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tl> Street 

«*1.: nuo 9 Iki 8 vakar*
S*r*doJ pagal sutarti

TnL CANal 8199

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAB 

2201 W. Cermak Boad
(Kampo* Leavttt BL) 

Valandos: Nuo I Iki II ryt*

Nuo 1 |kl 8 vakar* 

BeredoJ pagal sutarti

I VAIIŪI DAKTARAI:

TeL CANal 0957
Re*. PROapect 8858

' DR. P. Z. ZALATORIS
K GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1891 SOUTH HALSTED STIUUB>

GANO) 8*198

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* ’v CHIPURGA* 

2201 W. Cermak Boad
Valandos 1—I Ir 7—S vak. 

Šaradomis Ir Nedėllcvnla pagal šutai* 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ava.

Telef. REPublk* 7888

OR. CHARLES SEGAL
OVTfl A fl

4729 So. Ashland Avė.
I luboa

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 18 vai. ryta, nuo I iki 4 
»al. po pietų Ir nuo 7 Iki 1:80 vaL 
vakaro. Nedėllotnl* nuo 18 Iki 1> 
valandai dlona.

Telefonas MIDvray 2880

Of l*n Tvd. VICtnry
T*L DREml tl««

««va
Valandų*: 11 ryto Iki 4 poplat

8 Iki 8:S8

R«a, Phon«
HGIevond 8841

Offlee Pbons 
TRIangle 8844

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 818

••t: «-4 ir T-t v»i rakai*

OR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytoj** Ir Chirurgą*

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų If 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampa* 81*t 8tr**t

Valandos: 1—4 popiet. 7—8 vai. v*k 
MedAlfoml* Ir tv*ntadlenlal* 18—-1»

DR.J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojos

2515 WE8T 69th ST.
Of. ir Bes. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nno fi . R vakarais

OFISAS NAUJOJ VIETOJ
orto: Tel. LAFsyrltc 4017 
Rea: Tel. HEMImk 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM

4142 ARCHER AVĖ.
Ofleo valandos: 2-4 Ir S-8 vai. vuk. 

RealdencIJos Ofisas: 2056 IV. *9lli ML 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vuk. 

Meredomls Ir NedCIloml* pagal sutarti

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. Y A R.b. 0991 

lUa: Tol. I’L.Ua 2100 
Valau doa:

■Nūn 10-12 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. v. 
N«dfcldJenUl« BU© 10 Iki 13 dieu*

Office Tel. Wentworth 4830
Ito*. Tel. Hydo Park 3895

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

8PEC1ALI8T8

6900 SOUTH HALSTKB ST.
Valandos: I Iki 4 po plotų. 7 Iki S vak. 

Ubkyvu* Ssredouut

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0030 

Oflno vai.: 2—4 Ir t—8 p. m. 
NediUoml* patai sutarti

Tel. orto BOtLevartl 5913—14 
Re*. VK’hiry 284*

DR.-A. J.BLrtlASH
Ofteo vai. nu* 1-2; nuo 8:88-8:80

756 W- W Strctf

L.Ua


Šeštadienis, gegulės 19, 1934

1 pikniką: ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJO DR- 

JOS 15 SEIMAS

ir norėtų arčiau pažinti vei
kėjus ir vadus,

Cicero. — Rytoj ciceriečiai 
važiuoja į “Draugo” pikni
ką. Petras Šeputis, daržovių 
išvežiotojas savo naujp, gra
žiu troku nuveš visus darbi- Geimas įvyks sekmadienį, ge 
ninkus, kurie dirbs prie baro. E11^8 d 

k Trokas 9:00 ryto stovės prie

vės: F. Šimkienė (dabar F. Ša
tienė), B. Pranckevičienė, O. 
Prascevičienė.

8 sk., Marųuette Pk., atsto
vės: P. Arnionienė, K. Klimie 
nė (mirus), M. Norušienė.

9 sk., Cicero, lll., atstovės:

Parapijose, kolonijose dide ’ E. Gricaitė

D RA r GA S
"T"?T! "".r-.Ll » ’..—;—

BRIUSELIS, Belgija,
17. — Iš Paturages anglių 
syklos, kur įvyko sprogimas, 
išimta 43 darbininkų lavonai. 
Sprogimo metu kasykloje bu
vo 48 darbininkai. Tik penki 
iš jų išsigelliėjo.

Gegužės 27 d., sekmadienį, 
parapija rengia viso Rockfo
rdo lietuvių išvažiavimą - pi
kniką1 į Šlauterįo farmą, ne
toli New Milford. Vieta la
bai graži — ąžuolynas, pievos, 
ganyklos, upelis. Bus tikras 
lietuviškas kermošius, lietuvi
ški žaidimai, belės lošimas, 
tug of war ir kitų įvaireny
bių. • Rockfordietis

Gal dar plačios Amerikos 
lietuvių visuomenėje atsiran
da tokių, kurių mažai težino 

1 O. Statkienė, K. Gasiūnienė,, apie įSįę, jau geną lietuvių ko
loniją. Lietuviai katalikai Ro- 
ckforde, lll., turi gražią ir 
didoką bažnyčią ir mokyklą.

Bažnyčios ir mokyklos bu
tas, statytas kun. V. Kulikau
sko^ M. 1. C., 1929 m., yra 
gerai sutvarkytas. Taip pato
gią ir gražiai įrengtą moky
klą vargiai bus galima rasti 
kitur lietuvių kolonijose. Mo
kyklą veda keturios vienuolės, 
Šv. Kazimiero seserys. Vai
kučių mokinasi 99.

Parapijoje yra du chorai, 
jaunų vyrų ir mergaičių. Taip 

i pat gyvuoja A. L. R. K. Fe
deracijos skyrius; Susivieni
jimo A. L. R. K. skyrius; me
rgaičių Sodalicija; Šv. Var
do vyrų dr-ja; Apaštalystės 
Maldos, Šv. Pranciškaus Tre
tininkų, Parents and Teach- 

turėti rėmėjus ir prašyti pa-’erg Ass’n — Mokyklos Ėėmė- 
ranios tik tose vietose, kur jos jos, Moterų Sąjungos kuopa 
mokytojauja. įr gy. Petro ir Povilo dr-ja.

Visa širdimi kviečiame •’ Draugijos ir parapijonąi iš 
Visas rėmėjas, dalyvavusius v’en darbuojasi ir remia vi

lis judėjimas. Visos dr-jos re-
dėję dirbti nepavėluokite at-^ n^a ^stovus j seimą. Akade- 
vvkti . Į mikės ruošiasi su programa

Baro Menedžerius.' at8tovalU8 Mūsų ge- raitienė, O. Aleknaitienė, O.
sesutės Kazimierietės tt

parap. mokyklos. Visi pasiža- 10 sk., VVest Side, atstovės: 
V. Butkienė (Lietuvoje), A. 
Kairaitė, E. Šaulienė, Z. Pet-

‘CUBS” MANADŽERIS

TOSIOS

ruošiasi prie vaišių atstovą 
ms. Ruošiasi ir rėmėjos. Cen
tro Vaidyba bei skyriai su ra 
portais, su dovanomis.

Prieš 15 metų

Gaidaitėį U. Daukaitė.
12 sk., Detroit, Mich., atsto

vės: F. Aleksienė (mirus). 
Viso 1 seime buvo 37 atsto

vės iš rėmėjų sk.
Sveikinimus' 1 seimui pri

siuntė: 14 sk. iš Cambridge, 
Įdomu skaityti A. R. D. 1 Mass., lū sk. iš Phila., Pa., 17

seimo protokolą ir pastebėti, 
kad jau pirmame seime daly
vavo atstovių iš 10 A. R. D. 
skyrių. Štai, jų sąrašas:

sk. iš Phila., Pa., 16 sk. iš Cle
veland, O., ir iš Urand Rapids, 
Mich.

Pradėjus mokytojauti sese- j

OT
įį

1 sk., Town of Lake, atsto-1 rims Praneiškietėms aukščiau 
vės: M. Šedienė, M. Mikšaitė suminėtose parapijose, A. R. 
(dabar sesuo M. Coletta), V. D. skyriai liko likviduotu 
Galnaitė (dabartinė A. R. D. i Seserys Kazimierietės ir A,

■ centro nut. rašt.), M. Petro
šienė, N. Sokaitė, M. Bajorių- 
niūtė.

R. D. laikosi tos taisyklės, kad

Kad ir sunkūs laikai, darbuo
jasi kiek gali

Žmonės gyvena gražioj apy 
linkėję. Namai gražiai užlai
komi, medžiais apsodinti. Gy
vena kaip miškelyje.

Naujai atvykęs klebonas ku 
nigas M. Švariis jau gerokai 
susipažinęs, imasi darbo ir 
tikisi padidinti parapijonų 
skaičių. Naująjį kleboną su 
rockfordiečiais supažindino 
buvęs klebonas kun. A. And
riušis.

Rockforde lietuviai gyvena 
visose dalyse miesto. Kai ku
riems tolokai į lietuvių baž
nyčią ir dėlto jie priklauso 
prie svetimtaučių parapijų a- 
rba dažniau ten lankosi, kaip 
lietuvių bažnyčion. Be abejo, 
jei visi Rockfordo lietuviai sa 
vo bažnyčią lankytų, jie su
darytų vieną iš didžiausių lie
tuvių parapijų Amerikoje.

Sklandymo sportas Lietu 
voje vis labiau prigyja. Daug 
jaunuolių šio gražaus sportū 
pramoko, lankydami sklandy
mo mokyklą Nidoje. Tokia 
mokykla ten veiks ir šią va
sarą nuo birželio mėn. 1 d. 
ligi spailų mėn. 15 d. Į šią J 
mokyklą įstoti yra daug no 
rinčiųjų.

VIENINTĖLIS LIETUVIS 
KVIETKŲ AUGINTOJAS

Kun. A. Valančius,^Lietuvos 
Vyčių dvasios vadas, “Drau
go” piknike vadovaus Chica
gos jaunuolių kunigų tymui,

2 sk., Bridgeport, atstovės: 
A. Nausėdienė, Z. lješčauskie- 
nė (mirus), O. Sekleckienė, 
M. L. Gurinskaitč, (A. R. D. 
fin. rašt.), M. Overlingaitė - 
Mikšienė, A. Valančiūnaitė, J. 
Volterienė, A. Gilienė.

1 A. R. D. seime, kviečiame į 8118 
15 seimą. Didžiuma jų tebėra 
gyvos ir su rėmėjomis tebesi
darbuoja. Tat ypatingai pra-

parapijos parengimus.

Sekminėse, geg. 20 d., pra
sidės 40 valandų atlaidai ir 
tęsis per geg. 21 ir 22 d. Į 
atlaidus pakviesti Chicagos 

'lietuviai kunigai. Visi domi
si Chicagos, lietuvių veikimu

Sumažinti inteligentų be
darbių skaičiui, Lietuvos vi
daus reikalų ministerija or
ganizuoja vadinamąją darbo 
stovyklą. Tos stovyklos orga
nizacinį darbą paruošia tam 
tikras instruktorius., Darbo. • N
stovykla bus įsteigta kol kas 
tik 100 žmonių trims vasaros 
mėnesiams.

Auginu žydinčias ir kvepia- 
• nčias gėles dėl namų ir darže- 
j lių, ir dėl kapų, taipgi apsodi
nu kapus sulig jūsų noro, už 

'prieinamą kainą. Užprašau vi- 
j sus gerb. lietuvius atsilankyti.

A. B. SELEMONAVIČIA, 
3840 West lllth Street 
Phone Cedarcrest 0855

Vienas blokas į rytus nuo 
Šv. Kazimiero kapinių

3 sk., North Side, atstovės: , . f .
E. Nausėdienė, B. Xlun(litė j šome v.ay dalyvauti .r 15 sei-

IŠSKIRTINA PROGA
PLATINKITE “DRAUGĄ”

(dabar Lietuvoje).
4 sk., Roseland, atstovės: P. 

Susnienė, B. Sabonienė, (Lie
tuvoje), P. Sienunienė.

5 sk. Apvaizdos Dievo par.

me, kad ir be mandatų. Lauk
sime mūsų pirmųjų veikėjų.

Susivažiuokime skaitlingai 
į 15 seimą. A. R. D. seimai 
jaukūs, draugiški, įdomūs. Se-

Mcx siūlome dūliiau.sitis bargentis Atsiimtuose Automobiliuose, kuriuos 
t'lu.atfo yra <lar kada marinsi.
NEPRALEISKITE MJOS DIDELĖS PROGOS
Pritinsime Jūsų seną karą j mainus, tr duosinc nuo 12 Iki 18 mėnesių 
užsimokėti balansą. '

kiekvienas šių automobilių mūsų garantuojamas raštu 90 dienų. Taip
gi duodame dykai Išmėginti 7 dienoms.

KVIEČIAME ATIDA- 
RYTI ČEKIU

kurs stos prieš “oĮdtiineriuĮC’. ^omaitė, V. Lukošienė.
atstovės: Z. Bartkaitė, B. Ab- selės Kazimierietės laukia sa-j

Žaidimas prasidės 3 vai. po
piet.

“WHITE S0X” MANA- 
D2ERI3

6 sk;, Brighton Park, atsto
vo prietelių, ųėųjėįų, globėjų. 
Neužvilkime jų. iena iš visų

•f

BL'ICK vėliausias 1921 De Buše 
Sedan. Labai mažai vartotas. Ori
ginalia išbaigimas taip kaip nau
jas; tobulas, tykus motoras. Nau
jas kainavo |U00, mūsų *i 
kaina tiktai ..i'.*....
NASH De Liūte Sedan. Visais at
žvilgiais Kaip liaujas. Labai mažai 
tevažinėtas. Su t (tratintais ratais, 
gerais guminiais lankais. Turi mū
sų 90 dienų rašytą, ga- 9
ranciją. Tiktai ............... ,
FKAAKL1N 1931 Sedan. Labai ma
žai vartotas. Tobulas išbaigimas ir 
tajerai. Naujas kainavo suvirš *2, ■ 
800. mūsų kaina ^*9 “1 C
tiktai ............................ • O I D
AL'BURN 1931' Sedan. Tobulam 
stovy, g d ratiniais ratais,-O ge" 
tajerai kaip nauji. Tiktai .fc I 9 
CHttYSLEK De Luxe 1931 Sedan, 
tobulas kaip kad būtų ką tik iš 
dirbtuvės. Tarnaus dar daugel] me
tų. Kainavo suvirš $
11300. Mūsų kaina tiktai i

HLDBON 1932 Sedan. Tobulam
tiktai ........................................................

KEO 1932 Sedan. Labai mažai iš
važinėtas. Negalinta at- S 
skirti nuo naujo ‘'Tiktai 
DODOE 1931 Sedan. Kaip ir ne
vartotas. Tobulas Išbaigimas, (mo
toras ir tajerai. 90 dienų garan-

*235
PACKARD De Luxe 1931 metų 
Sedan. Garantuotas kaip naujas. 
Puikus karas. 6 dratiniai ratai, 6 
kuone nauji tajerai, net rū katantie
ji stiklai. Gražus išbaigimas. Kai
navo suvirš $3900. Mū 8 
sų kaina tiktai ....
CADILLAC 1931 De Luxe Sėdau. 
Puikiausias karas, kokį galima pir
kti už bile kokią sumą. Turite pa
matyti. kad Įvertinti. Mūsų kaina 
nustebins jus S
Tiktai .........................

PONTIAC 1931 metų Sedan. 
Išvažinėtas tik kelta šimtus my
lių. Negalima atskirti 8 
nuo naujo. Tiktai i
stovy j. taip kaip naujas, 8

Balansas turi Imti 
ne mažiau $!(M).

PAKANKI S-l>BAl (.IŠKAS

«■■■■■■■■■■■■
;Reumattzmassaiis£elej
■ NsalMankyklte sąrąs skans-
_ mala. Reumatlamu, Bauagėls, <
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlu ogi a į
■ — raumenų sukimu: nes skau- . 
g dėjimai naikina kūne fjrrybą
_ ir dažnai ant patalo paguldo. t

I

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir J9th PI.
Narys FEDERAL 

IN'Sl KANCE KOKPlIKAi ĮJOS

“ CAPSICO COMFOUND
■ stis lengvai prašalina rlršml- 
g nėta ligas; mums Kandie dau-

gybė žinosiu siunčia padėka-
■ renee pasveikt. Kaina ėte per
■ paštą tte arba dvi už >1.89. 
A/t—Knyga: “•ALTINIS «VBX-

KATOS” augalais gydytlea, tel- 
I i* II eentų.

■ Justin Kulis

In
Sžftt 80. HALBTBD BT. 

Chieage. UL■ ■■■■■■■■

*

fr

Jonas Brenza, Metropolitan 
>tafe Bank prezidentas, ‘Drau 
go’ piknike vadovaus “oldti- 
merių” baseball tymui, kurs 
stos prieš Chicagos jaunuolius 
kunigus. Praktika prasidės 2 
vai. popiet. ••

“OLDTIMERIŲ” LLNE.UP

Dr. J. Poška SS
Julius Brenza LF
Kon. J. Mačiulionis 1B 

„.Adv. Jonas Brenza, 2B
Dr. J. Simonaitis RF
J. Eudeikis, grab. 3B
Adv. J. Zuris, OF
Dr. Nausėda 0
P. Šaltimieras P 

Subsititutes:
Dr F Winskunas,
J. Giedraitis,
Al. Kumskis,
J. M. Pavilonis.
Adr. K. Savickas

ELECTRIKIHĖS

LEDAUNĖS
Kainos nuo $99.00 ir aukščiau 

Pas Budrikę Didelis pasirinkimas Westing- 
house, Norge, Leonard, Crosley, Apex, Gib- 
son ir kitų

Lengvus išmokėjimai

Jos. F. Sudrik,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Bėul. 4705

HLIPMOBILE 1931 Sedan. Kaip tik naujas Ti*ktai ....
GRAHAM Dc Luxe 1931 Sedan. Tobulas visais atžvilgiais, 8 «d AfZ 
tiktai ............................ ..........................................i...................... I

Ir daugelis kitų. Nepraleiskite šio didelio Išpardavimo. Duliar yra lai
ka* pirkti sau karą.

Duosime liberališką nuolaidą iiž Jūsų seną karą, ir nuo 12 iki 18 
mėnesių laiko 'užsimokėti balansą.

Atdara kasdieną ir Neateitomis iki 9 vai. vak.

SOUARE DEAL AUTO FINANCE CO,
2529-35 NORTH CRAYVFORD AVĖ.

Bridgeport
Hardware & Paint Corp.

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų iv 
visokių geležinių reikmenų su numtlžintomi.s kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500 
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Vamisli, galionas.........<........>... $-1 O R
ir aukščiau.
ALIVIN&S maliavos galionas .....................
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

gi®■ns VISA KELIONĖ JUROMIS
Į JŪSŲ TAUTINI KLAIPĖDĄ

(per Copenhagą)
IŠPLAUKIMAI It NEW TORKO

S. S. FREDERIK VIII .. Gegužės 26
S. S. UNITED STATES .. Birželio 16
S. S. FRBDERIK VIII .. Birželio 30
S. S.”'UNITED STATES” .. liepos 21

DIDELĖ EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu ‘‘UNITED STATES 
ii Nevr Yorko Gegužės 12 d.

Prisidėkite prie vlentnlėh'-s oflcialCs Ektdonraljo* | 
Tautini Eukari-dlii] Kongresą po vadovyste Lietinių Ky
mo Katalikų Federacijos.

Išplauks laivu 
•‘FREDERIK VIII”

U New Yorko, Gegužės 26 d.

DIDELE VASARINE EKSKURSIJA
ypatižkai vadovaujama Juozo Jaausb'o, Jr. 

laivu “FREDERIK VHI” 
iž Neir Torko Birželio 30 d.

Dėl informacijų kreipkitės pea “vietinį agentą arba į
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue, Ohicago, Illinois

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St. -

b.

sotus
STOMACH 

Ulcer Powder

Tai yra geriausias—vienatinis vais 
tas nuo

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—1 
atnešk dalį likusio pauderio, gausi 

pinigus atgal.

' MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINĖ

32d 1 S. Halsted Strėet Chicago, III.
TEL. VIOTORY 7386-7048

*-■ į- r---- - - ■ -ll- Įlf --- ------- LaiMB
—

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIBKOd, RI S1ŠKO8 SULFERIMfrR VANOS IK KLCKTROfr 

T R B AT M B W T A I
tvMUkl mankštinlmal Ir elektros

Tre.tm.nUi visokių lirų. r.utn»tl.n)O. narvų atitaisymo. Šalčio 
Ir taip toliau, au elektriniais prietaisai. Violetiniai Saulė. Spin
dulių treatmenUI.

Mineralinė, rulfartnė. vanos duoda dldžlauelą kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių Ilgų.

Kambariai dai pergulėjlma.
Motorų skyrius atdaras UUrnlokals auo t Iki lt vai. nakties.

T 657 W. 45th Street
Kampan So. Paulina Bt. T«‘l. Boulevard 45112

I
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UN. A. CIKOTO, M, I. C. 
MISIJOS AUsROS VAR

TŲ BAŽNYČIOJE

Visus kviečiu pdt šms Mi- kilminga procesija; procesija,
sijt.v padaryti atlyginimą 1h - esant patogiam orui bus lau- 
•r.i m Jn > sus«t .iklnti ir pe- ke.

Ateinantį Bekmadienį ašt'uo-

Pirmadienį, gegužės 21 d., sime.
30 vai, vakare Aušros Var-į A'mh.

|nyti atlaidus. Turime atsimi-
liti, ko.1 panašios .progos ir paviino ,aikag tod5|> pa 
brangesnio laiko nebesnlauk- sinaudoldte t„mį3 telkiant-

nioliįdeČiai rengiasi skaitlin
gai dalyvauti “Draugo” pa- 

Atlaidai yra Dievo malonių I vasariniame piknike. Sakoma, 
kur važiuoti, nevažiuoti, o į 
“Draugo” pikniką reikia bft-

rodo, šios parap. draugijos 
bus skaitlingai atstovaujamos.

J. Paskauskas, kleb.
mis malonėmis lankydami Iš- Keli parapijonai įsigi-
ganytoją Šv. Sakramente rie- fioujuš automobilius, taigi

Praėjusį sekmadienį pnrap. 
jaunimas pagerbė savo moli
nas. Malonu buvo matyti di
delius būrius, besiartinančius 

(pfie Dievo stalo. Tą vakarą

lando. Be to, bus puikios mu
zikos. Šiai programai pasiliai- 
gus, bus kita iš stoties WAAF 
920 kil. nuo 1:30 iki 2 vai. po
piet.

Prie šios progos turiu pri
minti, kad Budriko korpora
cija rengia “radijo pikųiką”,

Progress Fumiture Co. 
krautuvės, 3224 So. Halsted 
St., radijo programa įvyks 
rytoj, 11 valandą fyto, iš sto- 

f ties WGRS.
Programoj dalyvaus radijo 

dainininkai ir dainininkės. Vi 
si rengiasf padainuoti naujų

Sai įstatytą, klausydami Sv. bnB Sera Pro8a 3uo8 išhandy
Mišių ir eidami prie šventų tb
sakramentų atlaidų metu. " ' - ,

Vaitukaitis Sekmadienio rytą būrelif

atlikta graži programa arba mažai girdėtų dainelių 
Be to, bus gražios muzikos, 
kalbų ir įdomių pranešimų 
Malonėkite nepamiršti pasi 
klausyti.

gegužės 27 d., Birutės darže 
Dalyvaus daug meno jėgų 
kontestantai, radijo artistai, 
2 orkestros, *50 akordinų, dū 
dų orkestrą etc. ZAmerikos lietuviams šisl CHICAGO. Šv. Juo

•biarrms misijonierius jau'zaP° Prijos bažnyčioje 40
t žinomas, kaipo garsus pa- valan<h> atlakiai bus šl°
kslininkas Prieš dešimts j npR’° ’r ^2 dd.

tų kun. A. Cikoto, kartu Atlaidai prasidės sekinadie-
kun. P. Andziuliu, yra da- nį, rytoj per sumą.
labai daug Misijų lietuvių ... . , ... ., ® “ 1 vakarais bus laikomi iškil-

mycioge Amerikoje. . . ., . . .
.v ,r , v lning1 mišparai ir svečių ku

ro Misijų Aušros Vartų ba . , . , , .
.. . , , .. nigų sakomi pamokslai. Is-

fčioje, kun. A. Cikoto gris. .. y. . ,, . . <, , < .pažinčių bus klausoma rytais
mon ir negreit aplankvs A-r . ., . TV... . ; ir vakarais atlaidų metu. Pi
nkas lietuvius. Taigi, pa- ,. . .. rmadienio ir antradienio ry- 
itinė proga pasiklausyti ga . . . ..... , . ... . ... r tais pirmos Mišios bus laiko
ms ir įtakingo musijome- n , A , , ,‘ ° ** ma 6 vai. ryto ir tada bus

įstatytas Švč. Sakramentas 
Pikiuosi, kad mano para- viešam garbinimui. Kitos Mi
knai pasinaudos šia proga, šios bus laikomos 8 valandą,' darbininkai 
ūs pasiklausyti pamokslų1 suma 9 valandą ir po sumos nutarė kvit 
pasimelsti už mūsų parapi-' pamokslas. Vakarais mišparai savo priete 
5 reikalus. Apač norėčiau, ; j v pamokslai 7:30 valandą. jų, nes vi?
d jaunimas kuo skaitlin-Į Antradienį, geg. 22 d. va-i eks-aŠtuonii 
vašiai atsilankytų. Senes-t .♦i.y.: OTl —

RUOŠIASI PRIE PARAPI- giausia jiems diena ir tėvamą

' IOO DIVklIVA' didelis džiaugsmas. Kaip vi-
Juo “IMllKU suomet, šita metinė vaikelių TRADE WHERE YOUR TRADE IS APPRECIATED

ALEX ZUBE ' .V; .-

GROCERY and MARKET

Commodore 0805

KOLOMYSKI HARDWARE COJ, MONDRZEWSKIS
AVHOLESALE MEATS and PROVISIONS

6600 So. Washtenaw Avė.
Business Phone YARds 4700

Res. Pbone IIEMloek 3340

If you tbink of paint or IIardware,. come to us 

We have the best.

Phone Pullman 4660

C H Af R L E S ’ TAVERN 
K. POCIUS, Sav.

I'žlaklo Garsų Vokiečių Alų “BISMARCK'

ANTANAS ŽITKEVIČIUS
Plačiai vMems žinomas kaipo žymus veikėjai, 
pus p. Zilkcvičlii galima gauti gardžiausių lietuviškų 

Sūrių ir Medaus
JO ADRESAS:

aria Str. Telefonas — PuŲman 5805W. Pullman, IU
Kompanijos Krautuvės

Pirmutinė ir didžiausia Lietuvių Korporacija Amerikoje 
MINI 18 tas METINES SUKAKTUVES 

Tęsią svarbų
WEST PULLMAN HARDWARE CO., Inc.

x JOHN 4. GRIUVI., Sav.
HARMVARF. A PAINTS; OII.S, VARNISHFS AND G LAKS

Kta’tven and H«uWw<d Utensllfl Eleftrtcal and PI u m b ing Supplles
* 535 W. 120th Street

FOR PRO8PER1TY1 Buy ln your own Communityl

STASEY’S TAVERN 
Puiki Lietuviška Užeiga

l’ilalko teitų Alų, Skanių Degtinę Ir Vyną
12217 So. Halsted St. Chicago,, Hl.

• Siūlo didžiaus$m

PREKIŲ VERTYBES!
,• A * - ■ <4 j/' ' x •

Nepalyginamas pasirinkimas gražiausių madų, geriausių 
padarymų, apkainuotos mažiausiomis kainomis mieste.'

S U C I L L A

GROCERY and MARKET
MIDWBST. STORE F. Savičieaė

’ BUČEHNft IR GROSE RN K
Phone Pullman 235012258 Union AvėROSELįAND. — Visų Šven 

ii jų bažnyčioj per Sekmines 
I gir. 20 d.) prasidės dviejų - 
tavai''i ų Šventųjų Metų Did- J? 
dojo Jubiliejaus Misijos, kil
ias duos tėvas J. Bružikas, 
fenilas. Misijoms laiką pas 
•yrė Jo Eminencija Chicagos 
ai Iii das. Pirma savaitė ski 

r i am a moterims ir mergino- 
ns. antra -- vyrams.

Jo Eminencijos kardinolo 
I o-l unas yra, kad Didžioj) 
Jubiliejaus Metu risi ke.tsli- I 
kai a- iktų šv. Misijas, taip 
[.nt n tie kurie yra atšalę* r 
ir jau daug metų nebuvę ba
žnyčioj. Jis prašo katalikų 
?ir.nių Sekminių dienoj ir 
per M i ijas melstis už nusi
imu'I n atsivertimą pi midi šv.

K- uraniją. “
P t i Misijas paim kslai bus ' 

s'.Imi•! rytais ir vakarais. Mi 
s’jo? i aigsis birželio 3 d. Ki
ta M i i i tvarka bns paskel 
Lt n vėliau. Ik

12300 So. Emerald Avė. Pullman 3990
We Deliver

B. STATKUS TAVERN 
- > švari Užeiga
teito Alaus Gttettn RflAtes DegtlnP*. Vyno Ir Namie Virto Clilll 

NEPAMINKITE
715 W. 120th Sk

LIBERTY BAKERY 
Sav. S STANLIONIS

11926 So. Halsted Sk Telef. Pullman 5444

S. ZUBIENĖ
Užlaiko Puikią, Bučernę ir Onos^mę 

. .. . Mčs* VUniomet Avte-Da Ir Gera
12022 So. Halsted St. TeL Pullman 3641

H. RUBIN HAKDWAREs , _ • t
Plnmbtng antį Elcctrleal SnppUco; Painia, OU, Glam and 

Wln<1ow Shaden 
Fl’RNITI’RE

Phone Pullman 1OO» 7O« W. UOth Su Ren. Phone Com. ĮS82
Eeilių — eilės, visokių — visokiausių

RAKANDŲ — RADIO 
REFRIGERATORIŲ 
KAURŲ, PEČIŲ 
DRABUŽIAMS PLOVYKLŲ 
PROSIJIMUI MAŠINŲ 
KAURŲ VALYTOJŲ, PIANŲ 
VISOKIŲ GRINDOM UŽDANGALŲ 
VAIKAMS RAKANDŲ IR ŽAISLŲ

JOE’S PLACE ;
Grynai Lietuviška Užeiga

Skani Itegtlnč. teitam Alum ir Kiti Gčrimal
NEPAMIRŠKITE ATSILANKYTI J

635 W. 119 Ct. Tel. Commodore 11386

WEST PULLMAN PHARMACY
REI.IABLE DRUOS

725 W. 123rd St. Cor. Emerald Chicago, IU
8. R. KOZLOWSKI, Reg. Phar.

DRAUGYRTft S V. VERONIKOS 
LINKI DIENRAŠČIUI “DRAUGUI" IAI M INGOS ATEITIES 

Plrft. V. LAPIENE
V k-a Pirm. A. 4ANULIENP.
Prot. RaSt. R. KIUPELniTft
Fin. RaSU A. SAVIČIENP. /
Ild. H. RANRIENO.

S PAREDNA
SVARI LIETUVIŠKA UŽEIGA

VLmuomet Skanus ir tel t art Alum; Visokiom RūAIem Degtinė Ir Vynam 
NEPAMIRŠKITE

12000 So. Emerald Avenue
ir tt. ir tk

Viskas parduodama mažiausiomis kainomis, 
lengviausiais išmokėjimais!

Visi, kurie tik pageidaujate įsigyti geriausius namų rei 
kmenis mažiausiomis kainomis, būtinai šiandieną ar bė 
gyje sekančios savaitės atsilankykite į šias Lifetuvių did
žiausias ir patogiausias kmutuvos, į 18-tą Metinį Sukak 
tuvių Išpardavimą.

HALSTED TAVERN
Bajarunas, Prop, 12003 Bo. Halsted St.

Beer, ImuMth, Wkv\ I.iąuorm Best In Qu*llty muI Price

Chicago, Illinois Phone PuU. 0577AMERIKOS ln,
DIDELĖS EKSKURSIJOS

Ii
NEW YORKO

Kiti
liPLAUKIMAI

(LIETUVĄ ,
Bengiamos Liet. Laiv. Agentu 

SyUNGOŠ Amecikoje

Moderniškuoju, baitu Motorlaiviu
TGRIPSHOLM*
Godulės2ft 
Liepoj S,S.m.
I KLAIPĖDĄ

ROYAL TAVERN
12304 So. Halsted Bt.

JI'OKAS GAIDELIS Savininkam 
Užlaikau Geno Alaum ir Uikandftių. Kepti Eteriai (Perrh) 

DYKAI Pčtnyčkmh,
8.8. Drottningholm, gegui. 18 
M. L. Kungsholm, birželio 4 
S. S. Drottningholm birž. 12 
M. L. Gripshohn, Liepos 3 

• ^r^mformacijų ir laivakorčių kreipkitės į vietinius afentus arba j 

r SWEDISH AMERICAN LINE
B«STOrt,IOSTATE ITH.-ME* Y0«Kz 21 STATE DH-CmiCACO.IN MO.MKMICAN AVt 
BroUurėU apie efnkunijat Timttai bui suteikta veltui ant pareikalavimo.—-•

JMANUFACTUBlNa COMmAteY®

4183 Archer Avenue Į 2536 W. 63rd Street 
Tel. Lafayette 3171 | Tel. Hemlock 8400

Chicago, Illinois

Sveikiname Mūsų Dienraštį “Draugą’* Jubilėjaus Proga
wun PI'LLMAN, IAB n ARI V lOta KUOPA 

Pirm. K. RAILA 
Virte Pirm. VL. PARftDNA 
nait. E. Gudžianaiič

Z
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SUKfflS KITAS KOLO
NIJAS

J. Pankas, 2543 W. 69th St
Tek Hemloek 0496.

Peter Wolfs, 2611) W. 71st
St. Tel. Rfepublic 5417-.

Anton Prosevicz, 2659 W.
71st Wt. Tel. Prospect 6288. 

l)om. Pfteewicz, 2614 W. 69
St. Tel. Hemloek 2332.

Balfecks£ Grocery and

Marąuette Park. Musų pro 
fesijonalai ir biznieriai rengia 
si į “Draugu” piknikų, Vy
tauto parke.

6v. Vincento a Paulo dr-ja >r . . _ , ,
smarkiai platina tikietų.. Ko Meat ?**rk'1' 8015 Kedaie 
Ii šimtai tikietų išduoti kia- Tel- Be<n'bkc. B0W 

nieriains, kuriuos čionai tru*
mpai pažymėsiu.

Mėsos Dyleriai
^Napoleonas Poczulp, 6600 S.

Sacramento avė. Tel. Proepeet

fiacilK Tavern, 6753 S. lta
cine Avė. Tel. Wentwortn 
5743.

SUivIjai

Cass the Tailor, K. J. Ger- 
viiis, prop., 2614 W. 71st St. 
Tel. Prospect 0964.

Paul the Taiior, Paul Krik* 
ŠČiūnae, prop., 2816 W. 63rd 
St. Tel. Hepublic 3719.

A. Masanakas, West Wood 
Tailor and\ Gleaner, 2412 W. 
71st St. Tel. Proepeet 3649.

George Skoby, Cleaning and 
Repairing, 2415 W. Marąuette

Mary Eurkaitis, 2449 W. 69 Mui'eika, sav., 6236 So. Weet- 
St. ' Į'hm Avė.

Anton Hajunski, Grocery, 
Sohool Supplies, Ice Cream, 
Cigars and Tobacco. Tel. Re
public 8894.

Franka Barber Shop, 2354 
W. 68th St. and Western Avė. 
Fr. Druktninis, prop.

J. Velička, Coal, AVood, Mo

Kontraktoriai

John Pudzvelis, 2650 W. 09 
St., generolu namų statytojas, 
getai lietuviams žinomas.

Negulime suminėti visų bi
znierių; kitus pažymėsime kitų 
sykį. Visi jie žada pasimaty-

GOLFTNIKKŲ TURNA 
MINTAS

1117.
Jacob Poczulp, 6924 S. Fair-

day’.s and Bill’s Fresh 
Meata, 2557 W. 63rd St. Tel,
Republic 4378.

Marąuette Home Bakery,
3616 W. 6»th St., S. Petraus-į Rd. Tel. Hemloek 6296
kas, prop. I Pentortai ir dekoratoriai ,

Dan’s Gricius, 2451 TV. 69 Petras Grybas, 6127 S. Ma j Į

ving and &pr.B»ing, 2506 i“ “Ur“u8°” Pik.i.ke, Visi re- 
W. 69 St. Tel. Hepubik 3713. |ngias važ““‘i’ kad mS"i k<> 

Yanas Hutlme and Paint l<mij“ sukirst,» viBU,i kitas k<>

Co., 2747 W. SSrd St. Tel. 
Prospect 1297.

Lietuviška valgykla, P. O.

lonijas.

Sekmadienį, geg. 20 d. įvyks 
Lietuvių Golfininkų Sųjungos 
turnamentus. Turnyras bus 
įdomus. Kiekvienas iš keturnj 
geriausių lošėjų gaus dovanų.

Sųjunga kviečia visus lietu
vius golfininkus į pirmąjį šių 
metų turnauientų. Lošimas pra 
sidės 8 vai. ry to. Prašomi liesi- 
vėluoti.
, Į Twineagles Country Club

field avė. Tel. Hemloek* 9088.
M. Miniat and Son, 6454 S..

Wliipple st. Tel, Hemloek 4080 dolin Baltutis Oil Co., 2623 tenaw ve. 
John Pužauskis, 6559' So. ■ ^* ^t- Tel. Lafayette 0u76.

Campbell ąve. Tel. Prospect 
153.

Gazolino stočių vedėjai

plewood Avė.
S. Cibulskis, 7211 So. Wask

•Saldainių krautuvės
Marąuette Auto Shop, 2242 joe Kiškūnas, 2638 W. 71 

W. 69th St., Al. Alesauskas, gį

jarles Stasukaitis, 6720 S. 
įpbell avė. Tel. Hemloek

2330.
JuozajMs Momlraejevskis, 

6600 S. Washtenaw avė. Tel. 
Henddck 3340.

Buderiai
Stanislovas Sambaras, 6500 

So. Talman ata. Tel. Prospečt 
3096.

W. A. Danta, 2547 W. 71st 
St. Tek Prospect 4586.

John Walantinas, 2558 W 
69th St: Tel. Prospect 4814,

PADEKONE

iii
M KAZIMIERAS 

LEBRIKAS
kulta mirt gegužės 10 d.. 1934 
Ir tipo palaidotas Gegužės 14 
d., 'o dabar Ilsis .Šv. Kąęimie. 
ro kapln»se amžinai • nutilo*, Ir 
negalėdamas atidėkoti tiems 
kurte suteiks jam paskutinį 
patštmavimą ir palydėjo Jį į 
tą neišvengiamą. amžnlybčs 
Vietą.

Meš atmindami ir apgailė
dami jp prasišalinimą iš mū
sų tarpo dtkojame mūsų dva
siškam tėvui Kan. kleb. Bal
tučiui, Kun. I/ukošiui Ir Kųn. 
Katanskul. kurte atlaikė t įspū
dingas pamaldas už Jo sielą 
ir pasakė pritaikintus pamok
slus bažnyčioje ir ant kapinių.

Dėkojame visiems dalyvavu
siems vargonininkams, Av. An
tano draugijos grabnešlama 
Av. Mišių aukotojams ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame graboriul Syre- 
ųrlctiui. kuris savo geru Ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinantį, o 
mums palengvino perkęatl nu
liūdimų ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešlams ir viSiema 
kurie paguodė mus mūsų nu
liūdimo valandoje Ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms, o 
tau s. a. Kazimierai lai Dievas 
suteikia amžiną atilsį.

Nuliūdę lieka Moteris Duk
tė. Anūkai, Poditkrė ir Ponū-

Jr., Tel. Prospect 0388.
Highway Service Statkui, S 

E. Cor. 70th and Western av., 
Frank Dorgelas, prop. Tel. 
Hemloek 1017.

Lietuvių Gazoliao Stotis, J. 
Vilimas, prop., 2634 W. 63rd 
St., Tel. Republic 1701.

Petras Dargis, 68th St. ana 
So. Westerfl Are., Tei. Hem 
lock 5190.

South Westem Service Sta- 
tion, 7002 So. Western Avė. 
D. B. Pratapax, prop. Tel. He
nri ock 9615.

Laikrodininkai
Marąuette Jewelry Music 

and Radio, R. Andreliūftas, 
prop., 2650 W. 63rd St. Tel. 
Republic 4932.

Diamonds, Watcheš and Jb 
wclry, A. Petkus, prop., 2456 
W. 69th St
“^Marąuette School Store, 

Anthony Mičhhta, prof)., 2640 
W. 69tli St.

PROGRESS
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖ
Šių savaitę pasiūlo 

nepalyginamai gerų pirkimų

REFRICEBATOfiiy
ir

PLOVYKLŲ

Graboriai
J. J. Bagdonas, graborius, 

2506 W. 63rd St. Tel. Repub
lic 3100.

Aludės

J. A. Jonikas, pristatytojas. 
Tel. Prospect 5951.

Imperial Tavern, Antoii Ya- 
nchua, prop, 3052 W. 63rd St. 
Tel. Republic 2410.

The .Green Tavern, Anton 
Linkus, prop., 2547 W. 63rd 
St. Tel. Hemloek 1319.

Tamošaitis užeiga, 1900 W. 
63rd St. Tel. Prospect 9181.

United Liąuor Store, Fr. Ži
nias, 2G46 VA 63rd St. Tel. 
Prospect 0746.

Didžiausias refrigeratorių 
pasirinkimas mieste 
General Motors 
FRIGIDAIRE
SPARTON^
CROSLEY
NORGE
GIBSON

ir kitų
Mūsų mažos kainos

Nuo
Nuo £89-50

ij\aukščiau
Lengvus Išmokėjimai ' 

Maži Įmokėjimai

Geriausia vieta pirkti 
Drabužių Plovyklų ar prosų 
iš didžiausio pasirinkimo!

MAYTAG
WESTINGH0U-3£

v A B C, THOR,
BEE VAC, APEX

ir kitokių
Mūsų sumažintos kainos

Nuo *29.75 ir aukš.
Lengvos išmokėjimai po 50 
centų ar daugiau i savaitę.

Prosijimui Mašinos nuo 
920.00 ir aukščiau. Kaurų 
šlavikai nuo $12.50 ir aukš
čiau.

Duodame didelę nuolaidų 
už senus dalykus į mainus 
ant naujų.

Atsilankykite šiandienų 
p&Htteiniuti.

3222-26 S. Hakted St
Vedėjas J. Kalėdinskas

Pasiklausykite mūsų pro- 
gramo nedėlioję, 11-tų vai. 
prieš piet iš W. (1. H S. sto
tiw, 1360 kilocykles.

in. i»iwn mnai »i1 — <

ghway, tat, vtotoj važiuoti per
tiltų, reikia pasukti po deši
nei, reiškia į vakarus, kur į- 
važiuojama į McCartliy road 
ir tuo keltu reikia važiuoti 
kol privažiuojama Twiaeaglea 
Country Club, Važiuojant kai
rėj matosi dirvonai ir ant ka
lnelio graži “clubhouBe”. Prie 
jo rasite Sąjungos komisijų*. 
Vitkų, dr. S. Biežį ir žemiau 
pasirašiusį.

Laukuose dabar yra labui 
gražu. Medžiai vos pradėję 
lapoti. Gamta maloni ir vilio
janti. Dr. G. I. Blotis, rašt.

reikia važiuoti South West 
Bv. Vincento a Paulo df-Jos Į Highuay iki McCarthy road.

McCarthy read yra iškeltas, 
eina tiltas per South West Hi-

Valdyba
SKAITYKITE “DRAUGĄ’

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Išdirbėjai aukšteonės rflMee Paminklą 

U Orabnatnlą

Didžiausia aamlaklą
Cbickgoj

dirbt u rė

-o-
Suvirš 50 metų prityrimu

------ o ■
Kirkiu tiesiai iš dirbtuvės U 

taupykite pinigu*
--------  o . . -

-le» atlikome darbą daugeliui iy« 
gėų Cbicagos Liet* v tą.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI OĮtABOMAI

Patarnauju laldoibVpse kuoplglauaia 
Reikale msldiiu atrišau kti, o mano 

darbu bUMą užganėdfnti 
Tel. OAMal ŪM» arba MII 

2314 W. 23rd PL, Chicago
-i - * i tq»-

1439 S. 49th Cfc Cicero, UI
Tek CICERO M27

ii-------------------ra * / —£—

r Telefonas TAKda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama

3319 Lituanica Avanse 
Chicago, 111.

SIMONM.WAS
iRABORIUS IR ttAUBAMVOTOdAS 

^ntnmnrtiMs «t*M tr nebenhget
718 W. 1»* St.

J. F. HttflOS
Ine5

- uETirnv oraSDriTM
Palaidoja ut »lktt ir aoktčlan 
‘.-Moderniška koplyčia dykai.

ma W. 1SIA Ht. TeL OAMal gilė 
' Cbloago. IU.

LliflLP
iMABORftn IR LAlbOftmi

VEDAI AB
•44 VVEST 4flth STBEE'I

«m. CICEftO m
SYREWICZE

SRABORiųg
etdotuvėįvėf. ptlttM tttgM-navMtk.

ė«e ntamvt n.

U

GRABORIUS
Koplyčia dykai -

1410 SO. 49th COURT
Cicero, Illinois

Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. 
TBl. Boulevard 4139

TOL LAFayetto BS7I

J. Uulevičius

ffetaraaaja tikt
eagojė Ir aptarta

gra*

ROSELLI BROTHERS, INC
PAJMIMK.LŲ OIKBZJAI

Alfted Roeelli, pres.

I
L-bl ISpecialistai Iškalime Ir išdirbi 

nte visokią rttlą pgminklm tt I

MOhų šeimyna spedallruoja 4a- 
ax> darbe per šešias kartas.

Vetklte paminklą reikalu dė
stai au pačiais tšdb-Mjas»

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Viena-, bloką-. į rytus nm, 
didžiulio vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rei. PENSACOLA 9011 
BELMONT s<<&

Office: HILLSIDE M«5 
Vluoent RoseUI, secr. ,

( R ą f A |

I

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
■

LAIMIAM PIGIAU NEGU KIU
Ambuiance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Cloeeo 2109

ANTANAS 
PETKUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

1. Simpatiškas, mandagus, pfi- 
imnus, ir asmenifikas patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl užganėdinto darbo, 
kreipk Rėš prie grab; Petkaus.
4. Teikia geriausį patarnavi
mų, mdoniai, ir už pigiausią 
kainą. ‘
6. Patarnauja Ciraro, Cbiea* 
goj, ir apieliukėja.

A. PETKUS
1410 S. 49th Ctn Cioero, III.

mesto 2109

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl man 

savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 2100
2SOB W. BSrd St.

■ItotoMBB

-IR-
■ TĖVAS

JEIGU NORITE DAILUMO IR MBMULMOUMO 
LAID0TUV—I....... PAŠAU k 11fe

REPublic8340
SB'i O So. Kedzie Avenue

__________(Neturime eąryttų na firma tuo pR'-lu verda)
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PAMINKLINĖ KNYGA KAS U DIRBS PAVASA- 
■■■■■ RINIAM “DRAUGO" *'
Sidabriniam jubiliejui pa

minėti, TT. Marijonai leidžiu 
paminklinę knygų. Joje bus 
įprašyta TT. Marijonų atsi
gaivinimas prieš 25 metus ir 
peikia per visus tuos metus 
Lietuvoje, kituose kraštuose 

{Amerikos lietuvių tarpe, 
yga spausdinama ant liu- 

susinės poperos, papuošta 
daugeliu ntvaizijų. Tai bus 
paminklinė knyga. Kiekvie
nas,, atsilankęs į jubiliejinę 
TT. Marijonų vakarienę, ge- 
gužės 27 d., Dievo Apvaizdos 
parapijos salėn, tų paminkli
nę knygų gaus dykai. Šiaip 
jau reikėtų už tų knygų mo
kėti $1.00. Vadinasi, kiekvie
nas TT. Marijonų kolegijos 
rėmėjas, kiekvienas, kuris tro
kita susilaukti ateiviai vttdq. o moterys prie aerijų.
iš jaunosios mūsų kartos, ku-! rtdgeparto, ftv, Jurgio pa
rų auklėja ir ruošia TT. Ma-I™^ darbininkai prie “Ra 
rijom/ įstaigos, atsilankęs į '« Imies ritinės ir
jubiliejinę vakarienę, ne tik; “Rntos” kinius saujomis

• ■ y dalins,gražiai pasisvečiuos, ne tik

PIKNIKE

f MAR0UETTE PARK. - 
^Veličkos t rokas su piknikie- 
I riais išlėks 1 va).

‘ TOWN O E LAKE. — šv. 
i/Kryžiaus parapijos “sporti

t”inhi
ninkai” prie sportiškų lazde-

RoseLando, Visų šventųjų f Hų ir “Bifiopo”. 
parapijos moterys ir merginos/ WRST SIDE, Aušros Var- 
restorane gamins skanius va-,*tų parapijos darbininkai tu- 
Igius. Vyrai turės giliukingn, rėš svečių stalų su keptais 
ratų. ’ ||kumpiais, didelį ratų su čeko

Oicero, šv. Antano parapi- ladais. Kyloeiai: Lakaviėius.
jos vyrui prie "Vytauto šuli Karlavičius, Brazauskas, Do- 
nio” trokštančius pagirdys ir brovalskis organizuos stipriau 
skanių sūrių turės. Lsius vyrus virvei traukti. Pi

Dievo Apvaizdos parapijos knikc bus išbandyti nauji biz
smarkios darbininkės šaltoko- 
šę piknikieriams dalins ir 
“bot dogs” keps, o vyrai strai 
kerį išbandys.

Marųuette Park, Gimimo P. 
Š. Įiarapijos stipriausi vyrai 
prie tikietų ir darže tvarkos

mai.
We.st Sidės didžiulis St. 

Fabijono krokas sn visomis pi 
kniko gėrybėmis ir darbinin
kais išeis po 8 vai. šv. Mišių.

Visi biznieriai, atsilankę j 
piknikų, visi pikniko darbini
nkai

pasigerės gražia programa, West Pullman, šv. Petro »i r
bet dar dykai gaus pamink-(^>ov^° parapijos uolieji dar- 
linę knygų. Į bininkai “seven leven” dabos.

, Ncrth Side, Šv. Mvkolo pa- 
Ruoškimės, t.t, viii į jubi-| rapi> vyrai darbuosia prie
Ifaę vakarienę. Kad užtik- Į ^aspadori.škos būdos ir orlni- 

rintis aauviets Um pokylyje, ,iu „,okins ,kraidyti 
visi prašomi iš anksto Įsigy
ti bilietus, kurių galima gau-’ Norintieji ir pasižadėjusie- 
fi visuose M. K. K-jų sky ) J' pasidarbuoti piknike, pra

tę ir šiaip pas veikėjus, * w'mi nesivėluoti su atvykimu
R. K. J i <Urž»-

1 š- EKSPRESAI'<
••BRAUGAS”

ilikiškas! 
-lietuviškas!

Patriotiškas!
'luisinvanl

i ROSEIŽANDE prie bažny- 
| čios A. Trakinsko trokas lau- 
i ks piknikierių. Išvažiuos po 
sumos. Biznierius A. Tumo
nis, 10742 Wabash ave. nuveš 
ir parveš šeimininkes. „

p n«Ą v q a s
Pranešimai

®leStutii rnl:
parapijos salėje, gegužės 1?) jam atneštų jo sčmis butus, pąbbvomm arta* i«ri:iih onim 

. Tarėm t'lceroj au vtnsiM įrengimais, 
le'iIgviaUbi.’ ksn tik yru reikalinga tam blanlui.

Vieta išdirbta ptsr daugelį metų. Pu- Seldt’D. matykite, neMlgallėaiYe; g>-re progų 
' geram žmogui. Adresas: 1447 Solidi

4. Grieš gerai žinoma “Ro 
yal Eddy” orkestrą. Viai kvie 
čiami atsilankyti. Bilietai ne
brangūs. Pradžia 7:30 vai. va 

• kare. " A. A.

s? jie jo kojo;...
BRIDGEPORT. — Dr-jos 

Šv. Ražančiaus (pašei pi nės) 
moterų ir mergaičių susirin
kimai iš sekmadienių tapo
perkelti į pirmadienius — kas BRUKI EPORT. — Susiri-
.treėię pirmadienį kiekvienai nkimM ftv ,MroniųPs
mėnesio. Sekantis sus-mas j-
vyks gegužės 21 d., 7:30 vai. 
vakare. Valdyba

įvyko gegužės 6 d. paran. sa
lėj. Susirinko skaitlingas hū-

IftRKNPAVIMUl du fonii- 
šiuoti kambariui. Su šilima ar
ba be Šilimos. Su valgiu arba I* 
valgio. )

3227 MTUANICA AVE.

CICERO parsiduoda hin'i-mė
gru-ernė au naiuu ar.he namo, ar
ba kas turite kokią nuosavybę Lie-

nzs iinrin Priimtu uoL-nnčinK ,uvo^. priimsiu J nialnua. Kum rei- rys narių, į riiniui sekant tos ka4|nMU (okl vletai In<ųdtiu utva-

4t»th Ave., <ken». IlSnols.
V'

T0WN OF LAKE. — Dr- 
gija ftv. Pranciškos Rymietės 
moterų ir merginų laikys mė
nesinį susirinkimų geguy.es 20 
d., 2 vai. popiet, parapijos mo 
kyklos kambaryje. Narės kvie 
čiamos dalyvauti šiame susi
rinkime. Kurios pasilikusios 
su mokesčiais, malonėkite už
simokėti. Nut. rašt.

naujos narės: M. Paukštienė, 
P. Dubinskienė ir B. Genio- 
tytė. Mūši} dr-ja nemažėja, 
bet auga per kiekvienų susi
rinkimų. Per vasarų susirin-

tluott, nesige ll*dtl e.
1308 So. 49th Ave. 

Cicero, Ilk

PAKVIETIMAS

PiRDAVrMUI 8 Maumu, 
žuolo medžio, truputį vartotos, 
talpina po 100 svarų ledo. Pn- 

, nluosim sykiu arba atskirai, 
i,'Kaina po $5 ar mažiau su 

pristatymu Chicagoj. Adresus:

A. YABLON8KI8,
820 E. 67th St.

kampas Maryland Ave., į ry
tus nuo Cottage Grove Ave.

, . . , . , Širdingai kviečiu visus Chi
kūnai bus- laikomi vakarais jcagog jr apielinkinių miestelių

PARSIDUODA PIGIAI 40 a-
kerių ūkė. Su gyvuliais ir paiu 
kščiais. Geros triobos. Laukai 
apsėti; prie gero kelio ir neto
li nuo miesto. Agentų nerei
kia. Atsišaukite:

MRS U. ASTRAUSKAS 
Route 4 Box 84 
Plymouth, Ind.

pirmų pirmadienį kiekvieno lietuvius, draugus is senus pa
nų'nėšio. . J žįstamus atlankyti mane mano

biznio vietoje. Užlaikau dide- 
Dabar rengiamos prie i.šva- !į pasirinkimų. Visokių degti

nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku- 
siems.

žiaviino gegužės 20 d., į Ku
činsko vietų, JuRtiee Park, 111. 

- O, Khuinskaiiė, rašt. 

kmadienį, gegužės 20 d. ne- MELROSE PlARK. -

CICERO. — Labdarių Kų-
vai, visi prisidėję su dova- Qs g kuopos susirinkimo se
imta 1a ii o rtno/Arkli 4 4 T? A ^no ’ '* *nomis, bus pagerbti “Rūtos 

darže birželio 24 <t, per Vla
dislovų vardines. .* 

BRIGHTON PARK, Neka
lto Prasidėjimo P. Š. parapi
jos darbininkai palikti meti
niam “Draugo” piknikui, lie-

bus; perkeltas į gegužės 27 d.,I ALTASS komisija praneša,
1 vai. popiet, parapijos mo 
kyklos kambary. Susirinkimas 
perkeltas dėl “Draugo” pik
niko.

Svarbu taip pat visiems ži-
pos 1 d., “Birutės” darže. | noti, kad Labd. Sų-gos 3 kp.
Šeimininkės bus pakviestos re 
storane pasidarbuoti.

LENKTYNES 
So. Chicago, Chicago'Hgt.% 

M e 1 r o s e Park, Gary- v
Indiana Harbor, Waukegan, 
Roękford, Kenosha kas lietuv. 
veikėjų pirmutinis piknike pa 
sirodys, gaus gražių dovanų. 

Draugo piknikų renginio 
Komisija

Tik dailininkas — genijus 
ant mažos drobės gali įspū
dingiausi paveikslų nupiešt.

C. 0. IVarner.

rengiamoji rinkliava (Tag 
Day) neįvyks šį pavasarį. A- 
tidėta ant toliau. <

Sekmadienį, gegužės 20 d., 
Barausko svetainėje, 1 vai. 
popiet įvyks mėnesinis drau- 

! gijos “Lietuvos Ūkininkas” 
susifiukimas. Visi nariai ma-• a I
lMiėkitc susirinkti. Bus svar 
stoma daug svarbių reikalų. 
Išgirsime pikhikg^ komisijos

I. Lnkošiiiti, /Tau. rašt.

CICERO. —/ P. Š. 

draugija rengia .šokiu, vakaru.
—— ■■

Ar jus galite dti rodyti kad OldGold 
7

!l -

yra lengvesiu ant t 

t

Paklauskite

-7

T Senas Old Gold mltyHįas nae 1932. |ls~| 
L mėgina {tikinti abe{e|a»ti draagg J

Air.|>ni«dCo..lor.

Malonus p. Raft:—

Kovo 9, 1934 męs užkvietemė kongresų geriausių 
Amerikoje rūkymo ekspertų, rūkyti ir palyginti ketu- 
rius Žymiausius cigaretus, užslėpus jų vardus, kad jie 
išrinktų cigaretų, kuris jų manymu butų-Svelniausias; 
ir todėl lengviausias ant gerklės ir nervų. Užkvieti- 
thas buvo priimtas. Dalyvavo Šešiasdešimts devyni 
ragautojai: vyno, kavos, arbatos ir cocoa ekspertai.

Pakartotini bandymai tų skonio autoritetų, išrinko 
Old Gold kaipo Švelniausius cigaretus. Jeigu Šis 
įrodymas nėra pakankamu įrodymu dėl jūsų draugo 
. . . paprašykite jo pamėginti Old Gold keletą dienų 
ir tegul jo skonis nusprendžia.

Širdingai,
P. LORJLLARD COMPANY, INC. 

istbgta n«o

P. S.—Old Gold Švelnumas nėra netikėtas, P. Raft: 
Geresnio Tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jie yra tyrus. Todėl Old Gold yra taip 
lengvus ant GERKLES IR NERVU.

Pamatykite Gnonca Raft naujautiame Paramount Paveikle "THE TAUMPET BLOWS"

AMERIKOS CI GAR ETAI

■■i H

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

kati rengiamas piknikas ir į Reikale esant, atsiminkite 
išvažiavimas Dombrovskio da žydelį.

F$se, gegužės 20 d., tapo ati
dėtas ant tolesnio laiko.

Pirmininkas ir Sekretorius 
Melrose Park ALTASS

komisijos 
Petras F. M e trik, 
Petras P. Gaddg

Seni draugai geriausi. Kara 
’ius Jokūbas šaukdavo, kad

Reeldence Phone
Knflcw<xxl 584(1

P, CONRAD
BusfneoB Phone
l.ių{t( w<*ttd MM3

NATHAN KANTER 
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 0801

MODRHN PHOTO 
NTIDIO

, Įrengta
Ho1I> wiwmI Nvk-eomLs 
AVKATOS RUA]£8

PAVEIKSLAI
Nutrauktame <ltcną ar 

vakare

t
’S-

420 WEST 63rd STREET

J. B. B I R D STORE 
Savlnlnkan Met n vis 

Užlatkom gerai giedančiai KA- 
MARKAS. Ęeikale užprnAom lie
tuvius atsilankyti.

1737 W. 47th Str.
Taipgi atdara nedaliomis iki 5 vak.

CHICAGO

EKSKURSIJA Į LIETUVOS EUCHARISTINĮ 
KONGRESU
Puošnusis laivas

BERENGARIA
išplauks iš New Yorko

*1934- m., birželio 16 d.
Ekskursijai vadovaus .“Draugo” specialis atstovas 

Visokių informacijų kreipkitės į

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Ąvę.,

«* s- ' A g-V*
: - x Arba

Chicago

CUNARD LINE

PASIDABINKIT. PERMANENT 
W A V E

Dabar kol kaJfKM dar fc*mo» Mldland'o 
nanb pcriiMiM-ntnt dėl nava.«ar*o:

REALISTICS
92.00 ir aukščiau iki $6.00 

Kiti padabinimai: Shampoo —
finger vra ve—60c; Shampoo - fin
ger tvave - arch - rin.se — 91.00; 
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sha 
mpoo - marcel - manicure - 91.00.

MIDLAND BARBER 
BEAUTY SHOP

4182 ARCHER AVENUE
TEL. LAFAYETTE 4«3#

JOHN B. RORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 iltį fi 

PanedMio, Seredos Ir Pėtnyi'loe
Y&karafc 6 Iki 9 

Telefonas CANai lltt
Mamai: 6459 S. Rockwell St. 

Telefonas REPuhMc

PAVASARIS

latikas apsivalyti Ir maliavotl.
18 colių sieninė poplera...
Ir aukftčiau
80 tolių sieninė poplera >a 

. ir aukftčiau. I <daCf1 Sieninę popierų apipiaustom Dykai
4 vai. SPAR VAKNISH Geros rO-........... Q
galionas lai <7
4 vai. KNAMEL ........... Of’lr-
kvorta

MAIŠYTO Geros rflfties 
galionas •1.10
langams fteidus padarome sulig 
užsakytnų ............
Ir aukftčiau c:
HEIFERMAN’S PAINT 

STORE

2547 West 63rd Street,

Tel. HEMloek 0*70 
Mes pristatome

Km atsineš #f paganini - 
mi) gaiiN permanent ware 
50c pigiau negu paprastai.

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

l

LIETUVĄ mažiau 
kaip 8 dienos

FRENCH LINE 

‘ILB DE FRANCE’
Eipress
Laivas

Platesnes Informacijas teikiam Ir parduodam Ijllvako tęs. 
Padamate visokius popierius Ir dokumentu-. Kluaėiam pinigus J 

LIETUVA

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIS 

KUS BONUS

REAL ESTATE» •
19 metų teisingai pamatuotas litinis. 

SUSIPAŽINKITE IR REMKITE IJETUVJ.

2608 W. 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

NAUJAS IŠRADIMAS
KTEKVIENAI YPATAI YRA
SLALONV TL'Rfm GRAZII R 

IR DATLirS PLAUKES

ftis naujas naturaltftkas valntaa 
netik sulaiko plaukų slinkimą, pra- 
ftalfaa plelskenas. bet tr atgauna 
plaukus. Hį naudingu vaistų pasi
sekė surasti, man besigydant slin
kimų savo plaukų. Pasekmės Mo 
naujo vaisto yra patvirtintos Ir ga
rantuojamos Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis ft.®*. 
Atsiftauklte laAkU;

MRS. PAULINA RIMKUS l
1581 SHIEI.nS AVENUE 

Chicago Heights, III.

CI4MAX. ft leninės popieros valy-
“*•......3 '* 25c
SEA f’raft R pa r Vsmlias. Galio-

................*1.59
Int Gloss Enamel Maliava, taip 
lengvai užsideda kaip Ir maliava, 
dtlOsta lllengvo, kaip gloss arba 
enamel — kvotta ...........

Raitas Ensmslfh, iftdtlflsta l 4 va
landos, kvorta ................ 76C

YANAS HAROWARE & 
PAINT COMPANY

9747 WEST «Srd flTRFFT 
, Tel. Prospect 19*7

geguy.es

