
4 D R A U O A S 

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS 
wtsi SIDE 

SVEČIŲ IŠ LIETUVOS 
ATSILANKYMAS 

Kadangi \ yriu centras tik 
kelioms tlieiioms jjrieš pąpen-
įimą pranaše, kad svečiai at
važiuoja, nebuvo laiko geriau 
prisirengti svečiu priėmimui. 

Geg. o ii. veikėjai stoty pa-
tiko svečius — Dv. Leuuoną 
ir adv. Lauekjj. 

Pirmadienio vakari' L. Vy* j 
ei u 102 k p., Lietuvių s ve t., 
gražiai svečius prieme: vir
šutinėj svetainėj buvo išdėta 
Pavasarininkų įvairi rankdar
bių paroda, kuruj, svečiai dran 
gi' vežasi. Paroda visiems pu 
tiko. Net jaunimas domėjosi i 
Lietuvos jaunimo pavasarinin
kų rankdarbiais. 

Apžiūrėjus paroilų žrniuti-
nej svetainėj buvo vaišes. Kle
bonas kun. 1. F . Boreišiui su
pažindinus su svečiais, žingei-

Siuvėja Ona Kutkelaitė Ve
lykų švenčių proga Šv. Anta
no bažnyčios klausyklai pintu* 
kojo gražius, aksominius už
dangalus. Tai brangi dovana 
kilnios lietuvaites. J i ir pir
miau yra aukojus bažnyčiai — 
visus gedulos papuošalus. Šir
dingas jai ačiū. 

Pijaus Grybo šeima, jo gi
mimo dienos proga, buvo savo 
name surengus draugiškų sįi-
ejimą, kuriame dalyvavo arti
mesni draugai. P. Grybas yra 
geras x>arapijos rėm-ejas, iJ)rau 
go' skaitytojas ir platintojas. 

Geg. 10 d., Motinų Dienoj., 
rengia Šv. Antano parapija 

jaunimui pagerbti vakarėlį, 
Lietuvių svet., 8 vai. vakare. 
Visi prašomi dalyvauti. Įžan-

50c. Diedas ga 

Linkėtina, kad ir kita pusane du buvo pasiklausyti jų kai- v . ., ,. . . . T* , • v , . v , , ^ ' zį taip veikliai praleistu, bu. Pakviečia dar mz. 1>. J . 
Žiūrį, kuris reiškė džiaugsmo 
galis dalyvauti tokioje puotoj. 

Dr. Leimonas savo kalb.oj 
papasakojo apie Lietuvos jau
nimo pasiryžimus siekiant Lie 
tuvos gerovės. Adv. Laučka 
vaizdžiai atpasakojo, kaip ga
lima turėti artimesni santy
kiai Vyčiams su Pavasariniu-
kais. Svečiai taipgi perdavė 
nuoširdžius sveikinimu^. 

Kun. I. F. Bortišis padėko
jęs svečiams už kalbas bai
gė programa. Po to dar pasi
linksminta. Vaišių surengimu 
pasidarbavo vytes, taipgi ir 
kuopos pirm. S. Baibokas. 

Sekmadienį svečiai pavežio
ti po Detroite, parodyta kun. 
Cougblino, pagarsėjusio radio 
kalintojo, nauja bažnyčia, iš i pailga 23c. 
kurios kalba per radio. Į 

EAST SIDE 
Moterų Sąjungos 54 kp. re

ngia muzikalę programų Mo-

Penktadienis, gegužes 8, 192 

riui uoliai veikia Antanas 
I Pocius, laikrodininkas. Bū 
' gerai, kad daugiau bizniei 
priklausytų Federacijai. 

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS 

Geg. 10 d., Vytauto parl 
įvyksta fi& Petro ir Pauliai 
parapijos pavasarinis piki 
kas. Grieš Pliil Paliners o 
kęst ra. Kviečiame svečius 
visur skaitlingai dalyvauti. 

i>,d~iės Karines de^i-nscrauijos iJc-nynu. Vokietijos "diktatoriui minint 47 m. amžiaus sukaktį, Berlyne su
ruošta milžiniškos karines demonstracijos. Be pėstininkų ir kavalerijos pulkų, gatvėmis pervažiavo 1,000 tankų. 

(Acnie Photo) M\Šk\i' 
- t a . . i 

Geg. 3 d. parapijos ofise 
vyko komiteto su klebonu p 
sitarimas reikale parapijos jį 
knikų, kurie gegužės 10 ir r 
gpiūčio 2 — abu Vytauto pa 
ke. Pasidalinta darbais. 

Finansiniai parapija labi 
gerai stovi. Padidinta ir p 
gražinta paiapijos svetainė 
visos suskaites apmokėtos. V 
rapi jonys dėkingi kleb. k u 
A. Linkui už nuoširdų pan 
pijos reikalų vedimą. 

Geg. 

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS 
Į DVASINĘ PUOTĄ taip pa t ir tas, kurios nepri 

: įklauso draugijoms. 
Artinasi reikšmingoji diena, Susirinkite į para|)ijos sve-

kurioj pagerbsime savo moti- .tame 7 vai. pasipuošimui ge
neles. Moterų Sąjungos 2 kp. Ulėmis. A. J. 
vardu visas kviečiu dalyvauti! 

mijos Rėmėjų seime gegužės .bė toms draugijoms, kinius 
|17 d. Paskirta $5.00 aukų. iui- jatsiunčia delegatus. Nebuvo 
! portą, iš apskričio išdavė B. delegatą iš Apaštalystės Atai-
! Kazlauskas, moksleivis, kuris jdos, Šv. Vardo, Liet. Vyčui 
! randa laiko ir mokslui ir ve j-į 14 kuopos, Nekalto Prasidėji-
kimui. Kad nors desėtkų ta- i1110 P* Švč., Šv. Rąžančia u s, 

D d. 8 vai. vak. tru.;i 
so Juozo Savičiaus rezideae 
joj, 12352 Emerald ave.. įvyi 
sta parapijos komiteto drai 
giškac suėjimas. Visi naru 
malonėkite laiku susirinkt/ 

rullman.' zl 

in corpore dvasinėj puotoj se- Balandžio 26 d. buvo Fe4fc- k i V'^J^l i« Kazlausko 

retunieni jaunuolių tokių,,ki 
taip darbas eitų mūsų jauni 
mo tarpe. Cicero jaunime, ini-

Amerikos Liet. Kat. Dukterų. 
. . . 
Iš biznierių Federacijos skv* j III sėkmių bizny'} 

Plačiai We*t 
noma.s Juozai Zube nupirk 
nuo B. Sucilknės bučeriic 
grosernę adre. u 12300 i rnnr 
aid ave. Linkine J. ZtdU" ge 

Rap 

tinos Dienos šventėj, gegužes kniadienį, geg, 10 d., 7:30 v. j racijos 12 skyriaus susirinki-
10 d., 7 vai. vak., dv. Jurgio Mišiose, Šv. Antano bažnyčio- i nias. Nutarta užrašyti "Drau-

j -

parap. svetainėj. Dus suloštas 
veikalas ' ' Motinos .Dalsas ' \ 

Jaunumėliu sĮcyrius prisidės 
prie programos kitu veikalu. 

Kviečiami visi atsilankyti. 

je. Kviečiu visas moteris i r iga / ' į Lietuva į vienų žemai-

raugijų atstovai darė pra- Į 
nešimus i; :avo veikimo. Gar 

mergaites iš visų draugijų, čių kaimų. Prisidėti prie pa
rapijos sidabrinio jubiliejau* 
su $25.00, jei kitos draugijom 

AKIŲ GYDYTOJAI 

LIETUVIAI ŠIMTMEČIO 
PAMINĖJIME 

tersono, Lindeno, Jersey Cit} 
irvkitų niksteliu. Turime už-1 p rį t iįdes. Taip pat nutarta da-
rMdyti milžiniškų teatrų vieai i v v a u t i gv< Kazimiero Akado-

Rengimo Komisija j l i e t u v i a i s -
Įžanga, rodos, miesto nusta

tyta 10c. 
Programų, rodos, atidarys 

Lietuvos (Jeneralis Konsulas 

sugnea Simfonijas orkestrą 
\ iena gražų Žilevičiaus veika
lą. 

' - .-Lietuviai ta vakarų turėtų New lo ik , P. Daužvardis. Pail 
vi.-i išeiti iš namų, iš vvisos j visi, o visi į Mosque teatre, 
apylinkės: Newarko, Elizabe- gegužės 2G d. Pradžia 7:30 vai. 
tho, Harrisono, Bayonės, Pe- vak. Žinantis 

KEWARK, N. J . — Visi 
Jietuviai sujudo į darbų, nes 
jau artinasi gegužės 26 d., ku
rioj bus lietuvių pasirodymo ^ ^ = ^ ^ = = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = ^ = = ^ ^ ^ ^ = ^ = 
vakaras. Xewarko miestas šve ! AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
nčia šimtų metų gyvavimo su- ofiso Phone 
kaktj ( " N e m * Charter Cen-j -™>spect 1028 
tumiai Celebration'?). Visos: 
fanto* pakviestos sukaktį pa
minėti. Lietuviai gavo vakarų 

Res. and Office 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0/06 

OR. i , J. K0WAR 
gegužės liti d. vi( nani gra/iam 
miesto teatre ("Moscpie The-
a t r e " ) . Toji vieta pirmų kar
tų išgirs lietuviška dainų. 

Į programa, :<aip girdit, jau 
pakviestos geriausios mū ; iš
eivijoj muzikos pa j ėga . E. 
Mickfmaite iš Pliila., P<;., tu-
vusi Lietuvos valstybes ope-
ros solist?, Ant. Banys, NBC į 
radio artistas iš Nevv l'orko, 
smuikininkas Ant. llaišys. vie Tel. CANal 6122 

(KOH'AIISKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
OFFICl) U0UK8: 

8 to 4 an<! 7 to 9 J*. M. 
Suiiday by A|»|K>intmcnt 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
O Tiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S v;k. ' 
Ncdrliomis pa^al autai t. 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų. Tel. PROspect 1930 

geriausias vir-

% ! 

nas Ši II laikų 
tuozas solistas iš Xew i orko^ 
ta ;pgi visos apylinkes muziku 
vargonininkų asamblis, veda
mas buvusio Lietuvos Yuisty-
bes Muzikos Konservatorijom 
Klaipėdoj direktorio Juozo Ži
levičiaus. 8v. Ceeilojos clioras,' 
ved. muz. A. Stanišausko, dai-j 
nuos gražias ištraukas iš ope
retes "Švarkas ir Milinė''. 
Bus parodyta svetimtaučiams 
lietuviškas jaunimas lietuviš-
lais kostiumais. Dainoms p-i 
,ars simfonijos orkestrą. J3us 
ir mažų mergaičių šokikių bū 
ryst pašoks lietuviškus šokius i 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Xcd("I. pajjal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

b' iki 8 vai, vakaro 
Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Scredoj pagal sutartį 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A. J. BERTASH 
Ofisą vai. nuo 1—>'}; nuo (i:.'!<)—8:30 

. 756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

Oi'iso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
N'vdrlioinis puĮjal sutartį j 

LIETUVIAI DAKTAKA1 
Res. 6924 S. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Offioe Tel. HEMlock 484S 

DR. J. J. SIMONAITIS 
2423 W. Marąuette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveriais pagal sutartį 
RES. 2136 W. 24th 8T. 

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
l 'tam., ketv. ir r/etn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chicago 

Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. A. J. MAN1KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116- 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartj 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Paleng-vins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaud§jimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą, akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 
4712 SO ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
TeL CANal 0523 

Ofiso ir Namu Tel. Cicero 365<5 

DR. J. SHINGLMAN 
4930 West 13th Street 

Jo speciališkuma* yra širdies ligos 
ir reumatizmas. 
VALANDOS: nuo 10 iki 12 iš ryto, 
uuo 2 iki 4 po i>ktŲ, ir nuo 7 iki 6 
vakare. 

W<lf'! icmiiN i»;itriil n u b i r t i 

AR VAŽIUOJI | LIETUVA ? 
^ 

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio 
Draugo" laivakorčių skyrius aprūpins visus 

Tamsios kelionės reikalus, išgaus reikalingus 
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais ir 
patogiausiais laivais. Per " D r a u g o " agentūra 
bile kada galite važiuoti į Lietuvą. 

Tiesiog į Lietuvę Laivu 
"GRIPSHOLM" 

Geguzes-May 29 dienę 
o — 0 — o 

"DRAUGO" Ekskursijos 
" B E R E N G A R I A " 

Birželio-June 17 d., 1936 
" G R I P S H O L M " 

Liepos-July 1 d., 1936 
Pradekite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 

informacijų kreipkitės į 

Tel. CANal 7790 

UNCLfi WIGGILY'S TRICKS 

I V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, 1LL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
;NUO 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

vakare 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Ref : TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieng 

file:///iena
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VIETINĖS ŽINIOS 
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NOKTU SI n - _ g«gn2fe 
12 <1. j>aiapiJG<* .c\';lauKjo įvy
ko smagi prti'.osja sir'uošta 
vienam noriIWnlictiui, Jonui 
Kupčiūnui ir ] j įdukterei 0-
nutei pagerbt'. Ddi.vavo gra
žus būrys atiįT^nj ir jau'.imo. 
Įeinant jiems i s /etainę, visi 
sutiko fefffStt! rankų ploji • u. 

Po skanaus užkandžio pasa
kyta eii-1 iia.tu, pareikšta šir
dingiausia lirivejim-Į Ant ga
lo buvo šokiai. 

J . Kupčiūnas ou dukterim 
Onute neužiig. žada apleisti 

rium Millard's " A T « Mar ia" l C l l i c a S * ??**+ aplankyti 
Lietuva. Laimingos ji^-is ke
lionei, h*..••'/sii^o s'.»rr]^iant »r 

BJandžiu 30 d., Šv. Kry
žiaus ligonines rėmėjos minė
jo savo septynių metų gyva-
\ imo sukaktį. 

10 vai. ryto šv. Mišias kop
lytėlėj laike ligonines Tarybos 
Komisijos pirm. kun. Vaieū-
nas ir pasakė gražų pamokslą. 
bei suteikė palaiminimą. Cho
rą sudarė dalis narių, kurias 
suorganizavo Biežiene, o var
gonais grojo L. Daukšaite, Šv. 
Kryžiaus parap . vargonininko 
Daukšos duktė. Per Oft'erto-

solo gražiai išpildė O. Bie
žiene. Koplytėlėj imitėsi tar
pe kitų seselių Kazimierieeių 
Motina Maria ir vienuolyno 
viršininkė sesuo M. Juozapa. 
Taipgi kun. A. Baltutis ir 
kun. F . Lukošius, kuris ta. sa
vaitę ėjo ligoninės kapeliono 
pai eigas. 

Fo trumpo susirinkimo, na
rės susirinko į slaugių Sola-
iium, kur seselės buvo gražiai 
jriruošę stalus pietums. Kiek
viena narė prie savo vietos 
i ado programų, kuris buvo se
serų rankom pieštas ir kiek-
^ ienai tekės 'Jeorsage *' irgi 
seserų gražiai sudėtas iš sal
dainių. Po pietų kalbėjo kun. 
Vaieūnas, kun. Baltutis, kun. 
F . Lukošius, ligoninės vedėja 
refci.o M. Justina, narės: K. 
(jJregg, A. Poškiene, F . Kraft, 
O. Jagiello, mūsų organizato
rė bei pirmutinė pirmininkė 
O. Biežiene, kita nenuilstanti 
dainuotoja F . Burba, V. Trust, 
Drago, Peters ir V. Torczyn-
<ki. 

l i e tų komisijos pirm. B. 
Lauraitienė vedė programų, 
kuris susidėjo iš dainų ir ma-
zveių vaikučių šokių. Taipgi 
buvo perskaitytas ir laiškas 
nuo rėmėjų pirm. J . Kadze-
wiek, kuri, dėl ligos, negalė
jo dalyvauti puotoje. 

Po pietų narės likusį laiką 
praleido belošdamos kortomis 
Vei kauliukais. Alfa 

paivežant daug *;;;.r:e apie sa
vuosius, gyvenančius Lietuvo
je. 

Baigdamas n»,i»i pridurti, 
kad begalo £i£Žu, kai lietu
viai užjaučia -.a n* kit.j ir 
moka tinkama' pagerbti. 

8ių puotų s ' iuosė Ona lia-
moškiūtė ir pa.tųijos komi
tetu nariui, J Kupčiūnas ir 
jo dukrele yr« n.-isij koloni
jos veikėjai. ivalgutis 

Trūksta mėsos — paukščius medžioja. Karas su 
Etiopija ltalijų labai suvargino. Maistas gabenamas ka
riuomenei j Etiopijų, o namie italai badauja. Atvaizde 
parodoma, kaip italai klastingų būdu medžioja lauki
nius paukščius, kad šalę makaronų turėtų ir gabalų 
mėsos. (Aenie Plioto) 

T0WN OF LAKE ŽINELĖS 
Žinoma townot'lak.ri %C A. Jo-

tk'enė gyv. 45113 So. \Yood st., 
nugabenta Šv. Kryžuius ligo
ninėn, kur padaryta ounki ge
rklės operacija. 

Linkime jai kuogi?- čiausiai 
pasveikti. j 

JLK 

PRADĖJO TVARKYTI 
KURORTĄ 

Kačerginėje baigti įrengti 
keli nauji namai. Vedamos 
naujos gatvės ir pastatytos 
kelios naujos vilos ir Palan
kiu kaime. Kertami nereika-

Tiktai su U. L. U. Draugi
jos parama galime pasiūlyti 
šių nepaprastai pigių kelionę 
įv^iefuvų'. : -'V.-

Jeigu patys negalite važiuo
ti šių vasarą, tai duokite sa
vo sūnui ar dukterei pasinau
doti proga pauu&iyti Lietuvą. 

Ekskursantai pabus 3 dic 

Ponų Doršų sūnų-, Antanas 
geg. 23 d., 5 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj p ' nms Mo 
terystės Sakramentų tu visie
ms plačiai žinoma (iur=Kių du
krele K. Gurskaite. Vestuvės 
i vyks Nekalto Pras. P. Švč., 
parap., Brighton Park salėj. 
Jaunai porelei linkime daug 
laimės naujame gyvenime. 

i 

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS 

Susiv. Brolių ir Seserų Lie
tuvių draugijos susirinkimas 
Įvyks gegužės 10 d., 1 vai. po' 
piet, parapijos svetainėj. Pra
ėjusį susirinkimų nutarta re
ngti piknikų su serijomis. Na
rys privalo parduoti po seri
jų, ar sau pasilaikyti. Nariai 
pažadėjo daug dovanų. Komi
sija praneša, kad serijos jau 
gatavos ir daržas piknikui pa
imtas. Piknikas įvyks birže
lio 28 d., Binkio darže, prie 
Archer ave. 

Kita svarbi žinia gauta iš 
komisijos, kad galutinai jau 
sutarta su Lietuvių Piliečių 
Brolybės klubu sueiti į krū
vų. Klubas turi šimtų narių 
ir $2,000.00. Dabar mūsų dr-
gija padidėjo 400 narių ir 
$8,000.0 turtu. Galima sakyti, 
greitu laiku bus viena did
žiausių pašalpinių draugijų A-
merikoj. 

Svarbu kiekvienam lietuviui 
— vyrui ar moteriai, vai i inui 
ir merginai prisirašyti prie 
šio* d r a n g o s . & £-Es 

Kadangi dabar gražios die
nos, gražu būtų, kad kiekvie
nas namo savininkas dažytų 
namus, apvalytų savo kiemus 
ir pasodintų po keletu med
žių. Tuo būdu Town of Lake 
labiau pasipuoštų. 

w. c. r. L. 

"PLATINKITE "DRAUGĄ' 

tingi krūmai. Lyginamos pa
krantes, kupstai. Per Velykų1 nas Paryžiuje, 1 dieną Bcrly-
šventes buvo daug kauniškių ne ir 30 dienų Lietuvoje, kur 
suvažiavę į savo vasarnamius, atlankys, Kaunu, Dotnuvų, Pa 

žaisi į, Marijampolę, Alytų, Bi 
ržus, Šiaulius, Palangų, Juod 
krante, Nidų ir kitas įdomias 
vietas. ' 

Visa kelionė iš Chicagos į 
Lietuvų ir atgal, visas buvi
mas Lietuvoje nekainuos dau
giau $300.00, jeigu ekskursą n 
tas yra 20 metų ar daugiau. 
Jeigu jaunuolis yra 19 mjtų, 

IZIDORIUS TOLISHES 
įniro Geg. 5, 1936, 12 vai. die
na, pusamžio metų. 

Kilo iš Pajų/ėa parap., Pa-
nemulio kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį -Marijona, dvi dukterys: 
Ona ir Kleną, tris Sūnus: My
kolą, Stanislova ir Benediktą, 
anūkę, seserį Karolina, švogerį 
Stanislovą, ir jo šeimą. 

Kūnas pašarvotas 4400 South 
Itichmond Ave. 

Laidotuvės įvyks Geg. 9 d., 
1936 iš na,mų 8 vai. ryto bus 
atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
švenr. Panelės parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamak 
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas \ šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paz/s-
tamus-mas dalyvauti tiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
Sūnai Ir Giminės. 

Laldoluvėms patarnauja dire
ktoriai Juozapas ' udeikis ir 
Tėvas. Tel. RKPpublie 8340. 

50 DIENU LIETUVOJE, 
PARYŽIUJE, BERLYNE 

UŽ $300.00 
Man malonu pranešti, kad 

su Draugijos Užsienio Lietu-
viams remti kooperacija, šių 
vasarų rengiama pirma Ame
rikoj gimusių lietuvių eksku
rsija į Lietuvų, Cunara Lini
jos laivu S. S. Georgic, kuris 
išplauks iš New Yorko, lie
pos 11 d., 1936. 

Svarbiausia šios ekskursi
jos idėja yra: 1) užmegs , ry
šius tarp Lietuvos ir Ameri
kos jaunimo. 2) kad Amerikoj 
gimę lietuviai, ypač studentai, 
galėtų už palyginamai mažą 
sumą pamatyti visas Lietuvos 
grožybes ir geriau susipažint i 
su gražia lietuvių kalba. 

Draugijos Užsienio Lietu
viams Kemti globoje visi eks
kursantai, ypač studentai, n<> 
tik pamatys įžymesnes ir gra
žiausias vietas Lietuvoje, bet 
bus tinkamai prižiūrėti. 

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams 

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus Tai puikus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą ir padedąs malimui. 
Skatina plaukimą syvų pilve ir žar
nose. Vidurių judėjimas pasilruosuo-
ja. NUGA-TONE veikmė j širdį iš
šaukia didesnę energiją jos įvai
rioms funkcijoms. Sveikstant po sun 
kios ligos, tai yra stebėtinas tonikas. 
Imkit NUGA-TONE šiandien. Persi
tikrinkite šio toniko Nauja galia. 
Mėnesio trytmentas tik už Vieną Do
lerį. Pasėkos garantuotos arba pini
gai grąžinama. Parduoda visi ap-
tiekoriai. 

Nuo užkietėjijno imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
ir 50c. 

Laidotuvių Direktoriai 
. JUOZAPAS 

E U D E I K I S 
ir 

TĖVAS 
REPublic 8 3 4 0 

Jr 

'% 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda už 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
sų komas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnės. 

MRS, ANNA BITTIN'S MONUMENT VVORKS 
3958 W. 111 th St, prie Crawford Ave. Chicago, III. 

(Skersai K v. Kazimiero Kapinių) 
sis didelis išpardavimas įvyksta, dėlto, ktui as nopajicgtu uzlaik.vti 

dviejų biznių. MRS. ANNA B1TT1N 

S P O R T A S LAIŠKAS Iš LIETUVOS 
LIETUVIŲ GOLFININKŲ 

SĄJUNGA 

Lietuvių Uolfininkų Sąjun
ga rengia jėgų išbandymui 
turnamenta sekantį sekma
dienį, gegužes 10 d., 8 vai. 
ryto, Gleii Eagles aikštėse 
— dirvonuose (-Glen Eagles 
Country Club). 

Turnyras bus turtingas, 
nes kiekvienas "foursome-
a s " gaus dvi dovanas. 

Sąjunga kviečia visus lie
tuvius golt'ininkus į pirmąjį 
šių inetij turnamenta . 

Turnamente dalyvaus ir 
bank. Julius Brenza, savojo 
golfo klubo čempijonas. 

Pastaba: Kurios moterys 
neloš golfo, galės lošti 
bridge — kortomis ir geriau
sios lošėjos gaus dovanas. 
Kortomis lošti yra labai 
graži klubo sale. 

Važiuojant į Glen Eagles 
dirvonus reikia važiuoti Sou-
thvvest Highvvay iki MeCar-
thy Iioad. McCarthy Road 
yra iškeltas ir eina tiltas 
per Southwest Highvvay. 
Ten, vietoj važiuoti po til
tu, reikia pasukti dešinėn į 
kaina į McCarthy Road ir 
važiuoti į vakarus iki sura
site dirvoną kairėje pusėj. 
Rasite ten jau jus laukiant 
L. G. S. komisiją. 

Veik. rast. D r. Bložis. 
^ i • • . i — • - • -

ar jaunesnis, ši kelione kai
nuos ne daugiau $250.00. 

Ekskursija išplauks liepom 
11-tą ir grįš rugpiūeio 29 d. 
Del informacijų kreipkitės į 
" D r a u g o " redakciją, 2334 So. 
Oakley Ave., arba V. Byans-
kienę, 281 Olmstead Road, Ri-
verside, UI., Riverside 2482. 

V. Bijanstoenč 

Aukštai gerbiamieji Šv. A-
ntano garbintojai - anierikh.-
ciai. 

Kretinga garsi šv. Antanu. 
Žemaičiai ir bendrai visa lute-' 
tuva myli ir garbina šv. An
taną. Ir amerikiečiai nelaiu.ė-
se ir varguose kreipiasi piia 
šv. Antano prašydami ,]o ga 
lingejc užtarymo. Kretinga y-
ra /U-maitijos centras, todėl 
vykstantieji užeina ir į Kre
tinga. 

Ki\.'»ngos bažnyčia yra nu
sidėvėjus, apšepus. Reikalin
gas gražus dekoravimas. Taip 
pat ii šv. Antano altorius iuu-
kia pagTažinimo. 

&iais metais pradėsime Kre
tingos bažnyčią dekoruoti, da 
žyti, kad maldininkai jausi ie 
sl gražioje bažnyčioje les i 
nu kianti. Tam tikslui reika
linga lėšų. 

Maloniai prašau gerbiam 
amerikiečių, šv. Antano my 
letojų, o ypač žemaičių ir kr : 
tingiškių sn^o aukomis pris' 
dėti prie benuro darbo — ba 
žnyaos išpuošimo. Kiekviena 
centelis bus maloniai priimta 
ir padėkotas. 

Aukas galite siųsti man 
adicsu: Klebonui Tėvui Aloy 
'/.ui, Kretingos Vienuolyną. 
Kretinga, Lithuania. 

Arba asmeniškai parduot 
Kretingiškei Kotrinai Vaitkie 
nei, oS_)(J So. Talman Ave. 
Chicago, Ui. 

Tėvas Aloyzas Jonošaitis, 
Kretingos kleboną; 

Rūkykite Dvigubai - Švel
nius Old Golds. 

Malonumu prie visų savęs 
nepasmerksi, o šiurlįštinm n« 
kitus, tik save apdergsi. 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Iftdirbėjai ankstesnes rūšies pamink-

li lų ir Grabnamiu 
6 * 

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Ghicagoj 

o 
Suvirs 60 metų prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir 

taupykite pinigus 
o 

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

527 N. VVESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktoriij Asociacijos 
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Ilermitage Ave. 
Plione YAlids 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. 

LacMcz ir Srniai 2314 West 23rd Place 
Plione Canal 2515 

S. C. Lachawicz 
Ui 

42-44 E. 108th Street 
Plione PULIman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave 
Phone YARds 1138 

-*-

If you've lošt the spirit of youth 
you can find it again quickly and 
naturally with Clairol. If your hair 
b drab and uninteresting or streak-
ed with gray, Clairol will impart 
natūrai color or change its shade 
gradually . * . secretly . . . ąuiekly. 
Don't think of Instant Clairol and 
Progressive Clairol as common, 
old-fashioned hair dyes. Clairol 
does what nothing else can! In one 
simple treatment Clairol sham-
poos, reconditions and TINTS. 
Ask your beautician or write now 
for FREE booklet, FREE advice 
on care of hair and FREE beauty 
analysis. 

A. Masalskis ' 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUJevard 4139 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

J. F. MIK 668 West 18th Street 
l^one CAlsal 6174 

S. M. Skydas 718 West U3lh Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 Wcst 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

ĮFREEĮ . Beverly Kine, Clairol Inc., 
{ 132 We*t Mth St., N. Y. C 
J Seod FREE booklet, advic* *ad analysis j 
l N i n e . . _ « 
i 

l Addrcsi, 

i Gty__ 

AMBULAKCE PATAKNAVIMAS U1KNA. IR NAKTĮ 

J. F. EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 

GAR Y, IX D. l iArnOTLVIV DIRKKTOBIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavknas — Moteris patarnautoja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave. 
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VIETINĖS 2INI0S 
PAVASARININKAI ŠĮ 
VAKARĄ PAS MUS 

MARQUETTB PARK. — 
Dr. Leimonas ir J . B. Lauoka, 
svečiai pavasarininkai iš Lie
tuvos bus Marąuette Park 
šį vakarą, gegužes 8 d. 

Vietine L. Vyčių kuopa re
ngia gražų vakarą parapijos 
salt" j . 

Svečiai atsivežė ir gražią 
pavasarininkij rankdarbių pa
rodą. Be to, rodys judamus j 
paveikslus iš Lietuvos gyveni -
mo. Marąuette Parko vyčiai 
pavasarininkams padovanojo 
Amerikos jaunimo filmą, ku
rioje atvaizduojama L. Vyčių 
Chieagoš apskr. basketbali žai 
dimai, ir vyčių dienos iškil
mės, Waukegan, 111. 

Visi mark et park iečiai daly
vaukite šiam vakare. Įžanga 
25c. Visas pelnas eina svečių 
kelionės lėšoms padengti. 

Marketparkietis 

dys, kaip viena motina suval
dė savo dukreles, kurios no
rėjo nuo savo mamytės atsi- j 
skirti ir savo keliu važiuoti. I 

Sūnau, duktė! Jei negali ko 
kiu būdu pagerbti savo ma- j 
mytę, ateik ir ją atsivesk, taip 
pat ir savo tėtuką į parapijos 
svetainę sekmadienį, gegužės; 

Į10 d. Pamatysit nepaprastą 
veikalą. Nuoširdžiai kviečia 

Sodalicija 

LAKŪNAS KIELA 
CHICAGOJ 

4'MOTINŲ VARGAI" 

Toji diena, kurios kiekvie
nas laukia ir kuri ateina tik
tai kartą į metus, jau čia pat : 
Motinų Diena, gegužės 10 d. 
Tą dieną visi stengiasi ar šio-
kiu ar tokiu būdu savo moti
nėles pagerbti. 

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. mergaičių sodalicija 
ypatingu būdu pagerbs savo 
motinėles. Iš ryto 8 vai. Mi
šiose in corpore, kartu su sa-

Trečiojo transatlantinio skri 
dimo organizatorius A. Kiela, 
kuris ry7:Vasi 1938 meta's bai
gti Dariaus - Girėno žygį, t. 
y. iš New Yorko skristi į Kau
ną šiomis dienomis atvyko į 
Chicagą, kad suorganizavus 
komitetą skridimui remti. 

Rap, 

IŠ VYČIU VEIKIMO 
MARQUETTE PARK. — 

Pastaram L. Vyčių 112 kuo
pos susirinkime padaryta daug 
gražių nutarimų. Pirm. J. Juo
zaitis pranešė, kad nuo šio 
laiko kuopa turi padidėti ir 
kad prieš seimą vėl būtų vie
na didžiausių, veikliausių kuo 
pų. Šįmet seimas įvyks Pro-
videnee, R. I. Į jį žada va
žiuoti žymiausi kuopos vetko-
jai, net pats pirm. J . Juozai
tis ir buvęs pirm. A. Lapins
kas. Mūsų kuopoje dabar yra 
įvesti laipsniai (degrees). Da 

programos, kurią priėmė ImMionėj smulkmenų jo vadovau- lieininką užpuolė briedžių šei 
migration and Naturalization-iamų keleivių laike kelionė* ; Policininkas briedžius a t 

per Atlantiką, o pasiekus ki
tą puse, jis pagelbės kėlei 

muitinė* 
Service. 

Knygutės kaina 25c. Gali
ma gauti knygų krautuvėse, 
arba tiesiog iš Foreign Lang-
uage Information Service, 222 
Fourth Avenue, New York Ci
ty. . ras 

TEPLANSKIO EKSKUR
SIJA Į LIETUVĄ 

Plėsdko arsenalas. Suimti Cliicagoj Indianapolis, 
Tnd., plėšiko ir jo gengės bute policija rado didelį 
ginklų ir amunicijos arsenalą. 

IŠVYKO VAKACIJOMS 

vo mamytėmis, pasipuošusios 
_ , _ . * ^ .' įbartiniu laiku vedama nauju 

gėlėmis, eis prie sv. Komuni-1 . _;'\ įoe. Mišios šv. bus laikomos 
soda liečiu i r jų mot inė l ių in
tenci ja . P o Mišių b e n d r i pus 
ryč ia i p a r a p i j o s sve ta inė je su 
gražia programa motinoms pa
gerbti. 

3 valandą po pietų ir 7:30 
vai. vak. sodalietės los įspū
dingą veikalą "Motinų Var
gai" , kuris yra pavestas vi
sos parapijos motinoms. Vi
siems verta veikalą pamatyti, 
nes yra pritaikintas šių laikų 
jaunimo gyvenimui. Pav., kaip 
jūs išrištumėt klausimai " K ą 
reikia daryti, kad mano duk
relė iki vėlumos nepareina na
mo!" "Motinų Vargai" paro-

narių prirašymo vajus. Yh\ 
Marąuette Parko lietuviai — 
tėvai, kurie nori, kad jų sū 
nūs ir dukterys būtų gerais 
lietuviais - patriotais, turėtų 
raginti juos rašytis prie šios 
organizacijos. Susirinkimai 
laikomi kas antradienį parapi
jos salėj. Marketparkietis 

MARQUETTE PARK. — 
Vincas Rukštalis, gerai žino
mas Aetna Life Insurance ko
mpanijos agentas, išvyko ke
turioms dienoms vakacijų prie 
James Lake, netoli So. Bend, 
Ind. Vakacijas rengia kompa
nija pasižymėjusiems savo a-
gentams, kurių skaičiun įeina 
ir V. Rukštalis. Rap. 

F. L, I, S, NATŪRALIZA
CIJOS KNYGUTĖ 

Hî rynė revolverio šūviais. 
Vikrią 
nudėjo. 

Ponas Eugene Teplansky, 
vadas Vasarnės Ekskursijos 
birželio H d. laivu BREMĖN' 
iš New Yorko, yra gerai žino
mas tarpe per Atlantiką ke
liaujančiu keleivių. Kaipo ke
leivių palydovas į Central i IK; 
ir Rytinę Europą, p. Tepiau-
szky yra jau padaręs aštuo-
niasdešimts dvi keliones i abi 
puses "EUROPA," kuris vru 
iyygog panašumo laivui 'BRE-
MEN, ir jo pažintys su šim
tais vyri> ir moterų, kuriuos 
jis susitiko kiekvienoje savo 
kelionių, davė jam neapsako
mo patyrimo studijoms žmo
nių ypatybių, keleivių reika
lavimų pasilinksminimams ir 
visapusĮš\o supratimo s a v o , - ^ 1 K A h m G r A DARBmiNKĖS ' 
sankeleivių. Jis nuosekliai y - j — — 
ra susipažinęs su Europos že» j REIKALINttA mergini lengvam na-
mynu ir jo vadovaujamos eks- mų darbui. Maža šeima. Kreipkitės: 

viąms muitinėse peržiūrėti ju V i ( . b r i e d i besigindamas 
daiktus, bagažo pervežimą Jr | 
asmeniškai duos patarimus 
kasi ink vykimo į Lietuva. 

"BREMEN" laivas yra 51* 
656 t o n u , vadovaujantis 
NORTH GERMAN LLOYD 
laivyne, gerai žinomas savo 
greitumu, puošnumu ir patar
navimu. Šio laivo Trečios 
Klesos kambariai, kuriu dau
gelis yra buvusieji Tunfslu 
Klesos, yra dideli. Dvi pasi
linksminimų sales, du valgy
mo kambariai, du rūkymo 
kambariai, speeialis vaikų 
kambarys, iriinnastikų sale ir 
išlaukiniai deniai — visa tai 
yra i rengta patogumui ir pa
tenkinimui keleivių. Specialus 
pasilinksminimo programai 
bus surengti Teplanszkio ek
skursijai ir kiekviena vakarą 
bus kalbantieji judžiai bei šo
kiai pasilinksminimo salėse. 

BRIEDŽIAI UŽPUOLĖ 
POLICIJĄ 

KLAIPĖDA. — Skirvytė-
le plaukusį ir vienoje vietoji4 

i krantų išlipusį pasienio po-

i > 

Pranešimai 
Siuvėjų Lokalo 269 A. C. 

"VV. of A. . susirinkimas įvyks 
gegužes 8 d., 7:30 vai: vak., 
Amalgamated centro name, 
j&3 S. Asbland Blvd. Malonė
kite visi dalyvauti. 

F. Prusis, sek r 

PAVASARININKŲ, DR. J. 
LEHVTONO IR J. B. LAUČ-
KOS VIZITŲ CHICAGOJ 

SEDULA: 

Gegužes 8 d. — M a r ą u e t t e 
Pk. L. V. 112 kp. 

Gegužes 12 d .— Roseland. 
L. V. 8 kp. 

Gegužės 13 d. — Indiana 
Harbor, Ind., L. V. 55 kp. 

Gegužes 14 d. — Dievo Ap
vaizdos parap., L. V. 4 kp. 

Gegužes 15 d. — Brighton 
Pk., L. V. 36 kp. 

Gegužes 18-19 dd. — Nortl: 
Side, L. V. 5 į p . 

Gegužes 20-21 dd. — Cicero 
L. V. 14 kp. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ 
VIETĄ 

Naujas, aštuntas leidinys - -
Kaip Tapti Su v. Valstija 

Piliečiu", kurį paruošė k'o-
"reign Language Information 
Service, jau gatava. J i turi 
visas vėliausias permainas kas 
link natūralizacijos. 

Šešiasdešimts kelerių pusla
pių knygute smulkmeniškai iš 
aiškina, kaip »S|H;dyti Inten
cijos Deklarai »j.i ir Natūrali
zacijos Petic-įi, 4caip ateivio 

kursijos keleiviais ras jo pa'-
tarimus ir vadovybe neapsa
komai naudingais. 

Viso to priedui, dar reikia 
pridėti prižiūrėjimas visu ke-

RADIO 

FAIrfax 4185. 

PARSIDUODA 2 aukščių medinis 
namas. Pigiai. Savininkas vasno
ja į Lietuva. Taipgi parsiduoda 
r&Somoji mašinėle". Kreipkitės: 1416 
S. 50th Court, Cicero, 111.' 

MALIAVOJIMO KONTRAK-
TORIUS 

i 

NAUJAS KOSTELANETZ 
RADIJO PROGRAMAS 

Šįvakara, 9 v. vak. per Co-
lumbia Broadcasting Co. ra
dijo tinklą girdėsime antrą 
iš naujų Kostelanetz radijo 
programų. Ši programa už
ims vteta šeštadieninių pro
gramų, kuriuos leido žiemos 
laiku. . 

Naujoji eile programų duos 
na tū ra l i zac i j a ZicZ'ti jo a r b a j u m s vė l iaus ias melodi jos , ku-
jos šeimyna, aprašo motejų irias gros Andre Kostelanetz 
pilietybę, ir procedūra specia- 145 dalių orkestrą su pagalba 
lems klesoms — ateiviams ve- jKay Thompson ir Ray Heart-

MALIAVOJIMO kontrnktorins — 
Dekoraiorins. Maliavojn senas ir 
naujus namus iš vidaus ir iš 
lauko. Kreipkitės: Peter Grybas, 
6127 So. Maplewood Ave. REP-
ublic 5332. 

UŽEIKITE PAS LTETUVI 
PETER'S BUFFET 

Priež Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETEtf KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
Tek Prospect 5086 Chicago, HL 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
'Metropoli tan S ta te B a n k n a m e 
V a l a n d o s kasd ien nuo 9 iki B 
Pen^del io . Reredos ir Petnyčioa 

v a k a r a i s n u o 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

NamaJ: 6459 S. Rockwelf St. 
TVIefonas R K P u h l l r »«00 

none: BOTTlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LTETTJVTS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenne 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

STAte 4690 PROspect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ADVOKATAI 

188 W. Randolph St. 
6322 S. Western Ave. 

Valandos: 
!>:»') iki .'.rOO 

Yalaudos: 
8:.'H) vai. vakaro 

Siibalo.j: 12:00 iki 
3:30 popiet 

EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

teranaius, ateiviams, kurių at
vykimo į J . A. Valstybes ne
galima patikrinti, ateiviams, 
kurie atsisakė tarnauti utili
tarinėje tarnystėje per pasau
linį karą, žmonas ir nepilna
mečius vaikus deklaranto, ku
ris jau miręs ir t.t. 

Knygutes 20 puslapių pas
kirta klausimams ir atsaky-
mams. Su jais kiekvienas ap-

herton ir Rhythum Singers. 
David Ross bus šių progra
mų pranešėjas. 

Musų stokus atsakančių vartotų karu šiuo laiku yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpanlavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

Programa 
; RUTCK '35, — 5 Sodan, Radio , k a i p n a u j u 
| RIT1CK '34, — H Sedan, ka ip nau jas 
; BT T i rK '33, — 5 Sedan, tobu las 

BUICK *:!(), "• Sedan, gv ra i . bėgan t i s 
trečiadieniais su Lily Pons ir BUICK '29. — 5 sedan 

/ C A D U J J k C '34, - f> Sedan, puiki: 
Kostelanetz koncertine orkes- CADILT-AC 11. - R mun s.d.m 

ii išrodo 

t ra ir choru bus lei«ižiania it 
toliau. Lily Pons šiomis die
nomis buvo radijo redaktorių 
išrinkta popuiiariškiausia ra
dijo dainininke. 

Kostelanetz penktadienio 

C A D I L L A C '29, — r> To\vn Sedan 
CHEVROT^ET '30, — 5 Sedan. bCga O .K . . . . 
F O R D '3.ri, — 2 r 'oup'1 . ka ip naujas 
F O R D "30, — 2 Durų Sedan. . 
LA SALL7 '34, Coupe labai puikus , ka ip nau jas 
LA SALLE '34, — f. Sedan. labai g ražus 
LA SALLK 7 S«-dan 

likantas turi nors truputį su-1 programoms surinko 37 muzi 
sipažinti. Kai kurie iš tų var- 'kantus iš žymiausių Amerikos 
tojami kvotimuose. Tie klau- orkestrų. J i s sako: "Mėgin-

TOWN OF LAKE. — Pla
čiai žinomi visuomenes dar
buotojai Čepuliai persikėle į 
naują vietą adresu 5524 So. 
Lincoln st. 

J . Čepulienė yra viena įžy
miausių Town of Lake koloni- I 
jos veikėju, o J. Čepulis yra 1 
parapijos trustisas. Rap. 

simai ir atsakymai pataisyti 
naujame leidinyje, kad prisi
taikytų prie naujos pilietybės 

sime duoti geriausią ir įvai-
rainsių šokių programų, kokį 
kada nors girdėjote."' 

r ^ 

REDAKCIJOS ATSAKAI 

Ą p O L l C e M A N T V l H © 
NEVER F A l L E D ' 
T O T R Y AUL TWC 
& T o R £ O O O R S GH 

*•&**•. 

Kavalieriui. Garfįeldo Park 
Lietuvių ir Moterų pašalpinio 
klubo korespondencijos nedč\ 
sime dėl to, kad yra kito lai
kraščio iškarpa. Galėjote pa
sielgti ir atbulai: " D r a u g u i " 
atsiųsti originalą, o kitam lai
kraščiui iškarpą. 

B. RudgaMūtei. Kęstučio 
klubo rast. Turbūt, per klai
dą atsiuntėt "Draugu i " klu
bo nutarimus ir pritarimus. 
Atsiųskite pašto ženklelį, ko
respondenciją pasiųsime vie
nam laikraščių tų, kurie taip 
energingai " g i n a " Lietuvos 
demoi ratiją. 

Pakol namų kainos pakils, dabar yra laikas pirkti 
namus paimtus už mortgičius. Kainos pradeda kilti, to
dėl, dabar laikas pasinaudoti nejudinamo turto žemomis 
kainomis. 

Sekantieji namai siūlomi pardavimui: 
B R I D G E P O R T E : 

(37T,2) 

: ^ 

L1NOOLN '?,'>,, — 7 Sedan. tobu lam stovy 
LINCOLN '31 , — Sport Phae ton , ka ip nau j a s . . . 
LINCOLN '30, — 7 Town Car. labai šva ru s k a r u . 
OLDS ' I I , — 2 Coupe, trražus mažas k a r a s 
P A C K A R D 120 *35, f> Sodan, mažas 8, k a i p nau ja s 
P A O K A R D '29, — 7 Sodan ' 
P I E R C E "33, — 7 Sodan. labai p u i k u s 
PLYMOITTH '34, 5 Sodan, tobu lam stovy 
PONTIAC '35, 2 Coupe, ka ip naujas , g a r a n t 
RF50 '31 . — 2 Ooupo, labai šva rus 
S T U D E B A K E R *34, 5 Sodan, labai Svarus G ovl. . 
STITDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas , S oyl. .' 
T E R R A P L A N E '34, '5 Sodan, pu ikus mažas k a r a s 

79.-». 
«45. 
K45. 

nr>. 
i l i s . 

395. 
14S. 
I M 

475. 
145. 
895 . 
875. 
345. 

1395. 
595. 
315. 
295. 
375. 
145. 

695. 
475 . 
695. 
295. 
495 . 
475. 
415. 

į m a i n y k i t e savo aeaą k a r ą l ibera l i škom atlygiam, a n t 
saugaus , a t sakanč io ka ro . Balansą gal i te iSmokt t i l eng
vais i šmokėj imais , i n iman t pi lna a p d r a u d ą , v a r t o j a n t 
maža i ka inuojant į G. M. A- C. planą. 

( 3 6 2 6 ) 

M A R Q U E T T E 

(1638) 

(8900) 

Penk ių k a m b a r i ų med in i s n a m u k a s pečiu š i ldomas . 
Lo tas 25x125. 

Penk ių k a m b a r i ų medin i s n a m u k a s fu rnace š i ldomas . 
Lolas 25x125. 

P A R K E : 

Modern i škas dviejų aukšč ių mūr in i s n a m a s su Eng-lish 
sk iepu . 

Dviejų ka rų m ū r i n i s ga radž ius . 
Garu š i ldomi flatai . 
L o t a s 30x125. 

Dviejų aukšč ių b izniavas n a m a s su pr iedu. 
K a r š t u v a n d e n i u ir* pečiais š i ldomas . 
L o t a s 45x125. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Cr»awfond 4100 

i 1 ^ 

Vlršmine t i n a m a i y r a g e r a m e stovyje ir t aksa i y r a a p m o k ė t i . 

ATSIŠAUKITE: 

Lithuania Bldg. Loan 8C Homestead Assn., 
713 West 18th Street — 7:30 Antradienio vakarais 

ARBA 

John P. Ewald, 
840 West 33rd Street, Chicago, Illinais. 

ŠUKYS -- DOODY -- ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūš ie s I n s u r a n c e — Ugnies , Viesulo, Automobi l ių , 

S t ik lu Ir t . t . 

JOHN P. EWALD 
LOANS and JNSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigu ant P inro Mortgičiu. arba 
'apdraudos nuo ugnies, vėjo. e te , atsišauk: 

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i 

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS 
\ s l IMviK 

^ ^ 

s 


