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Telefonas: Roosevelt 7790

Roosevelt’as užima J. V. prezidento ofisą
CHICAGOJE LIETUVOJE

NAUJAS PREZIDENTAS 12:45 DIENĄ
PRISIEKDINAMAS

SIŪLO 4 METUS LAIKĄ

DAR APIE NUKRITUSI

METEORĄ

Cook’o apskrities iždinin
kas suplanavo
palengvinti
tiems visiems, kurie per kelis
metus mokesčių neužmokėję.
Iždininkas siūlo
užtrauktus
mokesčius išmokėti
dalimis
per 4 metus. Tuo laikotarpiu
tų žmonių namai bus nuo par
davimo apsaugoti.

JAPONIJA IŠTIKO BAISI KATASTRO
FA; DAUG ŽMONIŲ ŽUVO

Jau buvome rašę apie nu BOLŠEVIKAI
DEL HITLER’IO
kritusi meteorą Ukmergės ap PRAKALBOS LABAI ĮSIŽEIDĖ
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BUS PALAIDOTAS
Prancūzijos premieras Daladarė 1,250,000,000 dolerių ne j^rvąjį tikėjimą ir prie kiek laikomas net ir tose Rusijos
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dier planuoja vykti į Londo
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pritekliaus.
AVASHINGTON, kovo 3.— ną karo skolų klausimu.
žįsta, kadangi viešas tikėji vybė siaučia. Tose srityse yatvežtas
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LAIŠKŲ RASĖJAS
SPRINGFIELD, Ilk, kovo mo išpažinimas kariuomenėje pač moterys ir jaunimas yra
nė šaukiama vasario 25 d. į mirusiojo senatoriaus T. J.
ORO STOVIS
3. — Ties Peabody anglių ka nė kokiu būdu neįmanomas. ,susijungę į slaptas tikybines
Policija suėmė AV. J. Ra- Panevėžį pas III nuovados Walsh’o lavonas. Stotyje se
syklomis angliakasiai pikieti- Laikraštis pažymi, kad kai'grupes, kad palaikyti
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ninkai susirėmė su kareivių kurių miestų įgulų tikinčiųjų' tėvų tikėjimo liepsnelę, kol 18 gat. už grąsinančių laiškų kauja iš seniūno, ir klausia, visa eilė atstovų. Bus palaido
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verčiamas toms pagundoms pasiduoti, bet to
jaunikaičio nepalaužė. Šv. Kazimieras mokė
jo budėti. Jis buvo šviesa, kuri šviečia tam
Uelna kasdien, ttaltyrua sekmadienius
PRBNUMBRATO8 KAINA: Metams —
Pa sybėje, bet tamsybė jos neapėmė (Jon. 1, 5).
lei Metų — tl.ta. Trims Mėnesiams — >1.11. Vienam
Kuo daugiau mūsų jaunimo atsiduos vi
Mėnesiui — Tie. Murepoje — Metams IT.lt. Pusei Me
tų — »«-H, Ksptja .tas.
BeadradarMams 1* korespondentams Mitų negra siškai šv. Kazimiero globai, kuo daugiau^ jo
uš*. Jei nepialsma tai padaryti Ir aeprlMunčlama Um paveldės bent dalelę savo globėjo doryfių,
tikslui palto lenkių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 tuo mūsų tauta bus sveikesnė ir stipresnė.
Taip pat, kuo labiau mes, lietuviai amerikie
vai. po niet
— nuo
Iki XI:M mL čiai pamylėsime savo tautos šventąjį, tuo
lengviau mums bus išsilaikyti ir kaipo lie
tuviams ir kaipo katalikams.

'ris, iš tikrųjų, yra mūsų va-į
I das. Džiaugkiinės, kad Dievas k
mums Jį suteikė.
Šių dienų jaunimas, gyvena- Neužtenka, kad mes naudontis pagonizmo bangose, rei- [ ‘“.ik-uk-s J° vadovyste, jo u!ŽINELĖS
už tai ir pasekmės geros. Kitų
kalauja vado, kuris padėtų Ur-Vmu>
P“‘y»
Mok. Rėmėjų vardų nepami
jam sėkmingai siekti Šutvė- ,Ja‘“ sutdkti bent koki tttlygi’
X Šv. Vardo draugija pra nėjau, nes vienos nenori, o ki
rėjo suteiktą tikslą.. Ne vien niiną, nors pagerbti Jį Jo die eitą sekmadienį, vasario 26 d. tų neteko sužinoti. Jos visos
surengė vakarą
“Minstrel daugiau rūpinasi mokykla ne
kad padėtų siekti tikslą, bet noje.
Šįmet
sukanka
penki
metai,
ghow
”
.
Suruoštasis
vakaras gu savimi,
kad galėtų parodyti tiesos ke
lią visiems, kurie klaidžioja kaip Lietuvos Vyčių organi- kuvo originalus ir gražiai su-Į Ateinantį trečiadienį, kovo
arba bedievybės arba abejo zacija mini savo globėjo Šv. [vaidintas. Mūsų artistai vai- 8 d., 7 vai. vakare šių mū. ų
Kazimiero dieną. lą dieną yi-[dintojai. visi savo užduotis at- darbščiųjų Rėmėjų bus mėnesinių įtakose.
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avtįstiškai ir gausiai šu-Įcis sus-mas mokyklos kambaPasaulio ateitis, jo gerumas, si Vyčių organizacijos nariai
Putoilskod Dany. Bmept Bundap.
susirenka
į
vieną
bažnyčią
ir
8UBSCRIPTIONS: One Tear — •«.»». 8ta
sirinkus publika kiekvieną jų ryje.
didžiumoje priklausys nuo to,
— II-II. Three Month* — IMI. One Month — Tie.
Šiandien naujojo prezidento Franklin D.
in corpore išklauso Šv. Mišių, veiksmą palydėjo garsiu ran- X Sekmadienį, kovo 5 d. šu
kaip dabartinis katalikiškas
■urope — One Tear — IT.N. Ma Months — KM.
Roosevelt inaguracija. Vadinasi, nuo šios die
priima šv. Komuniją.
Oepy — .SSe.
z
kų plojimu.
Ima bus laikoma prie įstatyto
jaunimas išlaikys savo tiky
APvertMa* ta “DRAOOAJT* brfnps kasi roonltn
nos
pradeda
veikti
krašte
naujoji
vyriausy

Vakaro
suruošimui
daug
reijšv.
Sakrąmento. Tą dieną per
ALrortlsInp rates on applioation.
bos tiesas, kaip jis jas pri Šįmet Vyčiai pageidauja,
bė. Respublikonų partijos žmonės iš valdžios
taikys savo kasdieniniam gy kad visas lietuviškas katali kėjo įdėti darbo, sumanumo ir pirmąsias Mišias visos soda"DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Cbicago
išėjo ir įėjo demokratai. Svarbus tai yra venime.
kiškas jaunimas sykiu pager savęs pasiaukojimo, ir mūsų lietės, mergaitės ir moterys ei
įvykis.
t
btų lietuvių jaunimo globėją. talentingi jaunuoliai sugebėję na bendrai prie šv. KomuniAtsižvelgiant į tai, kad praėjusiais pre Pasaulis šiandien žiūri j Tat, jaunime, kaip vienas, ei- j jį tinkamai surengti ir išpil os ir sodalieeių sus-mas.
DIENOS KLAUSIMAI
zidento rinkimais demokratų partija laimėjo mus, katalikus, ir daboja, a? kime ir pagerbkime savo vaidyti. Šio vakaro surengime ir X Sekmadieni, kovo 5 d.
didele balsų dauguma, kraštas šios dienos mes eisime į pagonizmą, ar, dą. Pasirodykime, kad daug;lošime vadovavo energingas'ir po sumos Moterų Są-gos
MUSŲ TAUTOS GLOBOJAS
nekantriai laukė. Laukė, kad nauji žmonės laikydami tiesos šviesą save yra lietuviško jaunimo, kuris [darbštus jaunas veikėjas Juo- įesinis susirinkimas. Nepl
pradėtų valstybės reikalus tvarkyti, nes ti rankose ir patys eisime ir ki
rškite dalyvauti.
Šiandįen yra mūsų tautos globėjo šv. Ka kėjosi, kad prie naujos valdžios dalykai pa tus visus vesime tiesos keliu myli savo tikėjimą' ir savo zapas Paškevičius.
X Mokyklos Rėmėjos visuo
X Šv. Vardo draugijos, visu
tautą, kuri nors vieną sykį
zimiero diena. Dėl to šią dieną teisingai ga
kjek J°?iį metus susijungia, kad išrei- met savo uoliu darbštumu bei vaikinų ir vyrų įvyks kovo 12
kryps geresnėn pusėn. Mat, tikėjo priežod
lima vadinti antraja tautos švente.
žiui: nauja šluota geriau šluoją. Bet ar taip|&a oa^lua rasti, o labiausiai j
savo pagarbą savo glo- veiklumu teikia mokyklos pa- d. pirmose Mišiose bendra šv.
Mūsų manymu, A. L. R. K. Federacijos bus, ar ne, tuo tarpu sunku yra pasakyti. Pr^e amžinosios ramybės.
Į laikymui gausią pagalbą, bet Komunija.
; bėjui.
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rikiečiams ypatingai yra brangus šv. Kazi ( jų nebuvo, kuriems teko krašto vairą imti Kristaus vynyne, kaipo vienis PŠv. parapijos bažnyčioje,
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-i Konusijoii jejo sios narės: X Užgavėnių dienoje apsi
sigyveno šiame krašte ir jai gręsia dideli nu keliolika milijonų darbininkų be darbo, už- yra mūsų tautos žmogus. IŠ |^. paS& ‘JT"“T C !Kk». Varekojienė, Anelė Mise- vedė dvi įžymios poros: Alf.
tautėjimo ir tikėjimo praradimo pavojai, dėl daryta daug bankų su didele darbininkams [visų pusių Jis mums priklau- L?* m
?.am°
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, ldra išlaimėjimui visos narės meikvte. Abiem porom linkigloba ir pagalba.
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Gerai, kad A. L. R. K. Federacija, L. sėn pasukti.
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HOS
su
ekzekvijonns,
pasakyVyčiai, kai kurįos mūsų parapijos ir drau
Bockfonle, bet jos pasiekė ir (u pa,„okslas ir laWota šv.
gijos šv. Kazimierą pasirinko savo globėju. padaryti, kad bent truputį palengvinti žmo- 'gyvendamas su Aukščiausiuo- !
Kun A Valančius,
Belo.to, p. Crubehenė, V. Sta- Mari> kapinfa(!
R4s
Bet būtų dar geriau ir turėtų taip būti, kad nių būtį. Mums rodos, kad taip. Nors nega- -ju daug geriau pažįsta jaunų- [
Centro ir Apskričio nkienė, x\d. Misevičienė, P. Po >
mes visi jo globai save pavestumėm ir pra įima laukti, kad staiga laikai pagerėtų, bet
reikalus, žino, kaip 'išrišti
litikienė, p. Mogolienė tarpe
Dvasios Vadas.
ŽIURINT PER PLYŠĮ
šytumėm, kad-šv. Kazimieras melstus už mū jei tik naujoji valdžia rimtai į savo atsako-i
klausimus, gali jiems pa-[
___________
svetimtaučių. Elž. Keliotienė
sų tautą ir už mus kiekvieną.
mingas pareigas žiūrės, jei mažiau politi-Įdėti savo galinguoju užtarv- [SKAITYKITE IR PLATIN- skanaus alučio padarė, žodžiu
Kiekvienai tautai Dievas davė tikėjime kuos ir daugiau dirbs, be abejojimo, žmonių mu. Tai Šv. Kazimieras, ku-Į
KITĘ “DRAUGĄ”
sakant visos gerai darbavosi,
Van,o Df ja
pasižymėjusių žmonių, šventųjų ir globėjų. būtis netrukus turės pradėti gerėti. Juk šiam
Mūsų tauta taip pat neužmiršta. Jos globėju kraštui jokio turto netrūksta ir maisto ne ciklikas “Rerum Novarum” ir “ Quadrage- liet jei nieko nebus padaryta žmonių gerovei žiai pasirodė su savo “Minsyra šv. Kazimieras, lietuvių kilmės jaunikai gali pritrūktų tik reikia sumanios rankos tą simo anno.M77 Jie ten surastų kelius, kuriais ir tik partijos reikalai rūpinami, po keturių trel Show.”
tis, kuris anksti atsiskyrė iš gyvųjų tarpo, turtą taip išdalinti, kad jis ne į vieno kito einant būtų galima kraštą išvesti iš tos bū metų juos taip vers, kaip praėjusį rudenį res
Užgavėnėse, Mok. Rėmėjos
tačiau ir per trumpą laiką spėjo įgyti gau kišenę sueitų, bet kad visiems tektų.
ties, kurioj jis dabar yra. Jei demokratams publikonus.

JAUNIME!

“DRAUGAS”
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sių dorybių. Nors karaliaus dvaro gyvenimas
turėjo daug pagundų, nors jis verste buvo

Kun. A. Petrauskas, M.I.C.

&

Sveika Marija
(Tęsinys)

Kristaus perlai — kentėtojai
Ką gi kalbėti apie tas krikščioųiųkankinių minias — tūkstančius jaunų mer
gelių ir kūdikių, kurie su džiaugsmu ėjo
kentėti dėl Jėzaus Kristaus meilės? Už
Jo mokslą ir kryžių džiaugdamiesi pasi
davė jie didžiausienis sopuliams bei ken
tėjimams. Vieni jų buvo žaidimu ištvir
kusiai pagonų miniai, kuri, aprėdžius
vargšus laukinių žvėrių kailiais, šunimis
piudydavo ir trypdavo iš džiaugsmo, žiū
rėdama, kad Suneš į sklypus juos dra»ko...
Kitus, derva aplieję ir prie stiebų priri
šę, gyvus degindavo... O! brangieji žibin
tai, kurie švietėte Rymo gatves ir cezarų
sodus!.. Kitus būdavo palengvėl ant ža
rijų kepama. Kitus išnikusiems liūtams
ir rainiams suėsti išmetama. Kitiems bū
<lavo dantys išmušami, replėmis sąnariai
vienas j>o kito nutraukiami, smailais
vanagais kūnas draskomas, liežuviai išplaunami ir lokių sopulių daugybės už
duodama, kad didesnių nei pats praga
ras išgalvoti negalėtų...
,
Argi šitie visi sopuliai ir tas kan
kinių kraujas ne gražesnis ir ne puikes
nis, negu gražiausia aušra, kuri raudona

Būtų gerai, kad naujieji krašto vairinin- pasisektų tai padaryti, jie ne tik ketverius
kai su atsidavimu perskaitytų popiežių en- metus, bet ir kitą tiek valdžioje pa. iliktų.

savo skraiste plačiai apsupa dangaus
skliautus giedro vakaro metu? Argi ne
gražesnis tas puošiąs Katalikų Bažnyčią
kankinių vainikas už gražiausią perlų
eilelę, kybančią ant skaisčios seselės kak
lo?
Taigi suprask iš ro, kad yra ant že
mės žmonių, kurie, puikesni yra už visą
gražųjį pasaulį ir didesni už didžiausius
jo plotus. Šviesus jų protas aiškiau spin
di, negu saulutės šviesa. Jų ramybė — gi
lesnė už ramiausių vasaros naktį: ji ne
nyksta taip ūmai. Jų mintys yra mieles
nės, negu dangaus žvaigždelės: jos kyla
aukščiau už tas žvaigždes, jos Dievo sos
tą pasiekia ir gėrisi Jojo veido grožybe.
Jų darbai vaisingesni, negu derlingiau
sios dirvos. Jų širdys gražesnės už gra
žiausius gėlių darželius ir už puikiuosius
Nemuno krantus. Tose širdyse yra tiek
meilės, ramyliės, mandagumo, švelnumo,
nusižeminimo, savęs atsižadėjimo, kad
• joms permaža šios /.ėmės, jos veržiasi,
l Ivg tas vyturėlio čiulbėjimas, aukštyn,
prie put Viešpaties sosto!
1

Dievo malonė
Pilnas yra pasaulis Dievo galyls's,
l»et ir žmonėse pilnti yra tos galybės. Tą
Dievo galybę, žnioguje apsireiškiančią,
mes vadiname — malone. Taigi Marija,
turinti gryniausią bei gražiausią sielą,
Dievo malonių tiek turėjo, kiek tik žmo

gaus siela apimti gali. Ne dovanai tad ir
Arkangelas Ją sveikina: Sveika, malonės 1
pilnoji!
.
i
Tiesa, kiekvienas doras ir maldingas 1
žmogus turi savyje daug Dievo malonių.
Jėzus Kristus, mokydamas Apaštalus, aiš
kiai yra pasakęs: Kas myli mane ir ma
no Tėvas jį myli ir ateisime pas jį, tai
yra ir Tėvas, ii* aš — Jo sūnus, ir 6v.
Dvasia ateisime‘pas jį ir yyvenimą pas
jį padarysime. Stebuklingi ir raminantieji
žmogaus siela žodžiai! Kas Jėzų Kristų
myli, tasai yra visos šv. Trejybės numy
lėtinis. To sieloje gyvena Šv. Trejybė su
visomis savo malonėmis. Teisingai tokį
žmogų galima pavadinti — malonės pil
nuoju. Kadangi vienatinis šventųjų gei
dimas Jėzų Kiistų mylėti — tai tikrai jų
sieloje visa šv. Trejyln" gyvendavo ir jie
būdavo Dievo malonės pilni.

Naujai valdžiai linkėtina pasisekimo su
nkiame ir atsakomingame darbe.

tvirtesnė už kiečiausią akmenį, stipri kaip
mirtis. Tokia meilė ir parkvietė iš dan
gaus į gryniausią jos sielą visą Trejybę,
kuri gausiai išpylė jon savo malones. Iš
tikro, Marija, tu esi malonės pilna! Pil
nesnė už visus šventuosius ir gryniausias
dvasias.
Bet kaip tai? — klausi gal nustebęs,
— šventieji yra Dievo malonių pilni, o
Marija dar pilnesnė? Ar gali tiesi linija
būti dar tiesesnė, arba apvalus ratas dar
apvalesnis? —- Paaiškinsiu tą paveikslu.
Buvusi, sako, kitą kart susidariusi
tokia draugija, į kurią būdavo priimamas
tik paskirtas narių skaičius, ir tai tik su
manių ir mokytų vyrų. Jei narių skaičius
būdavo pilnas, tai nė vienas daugiau ne
būdavo priimamas, nors jisai būtų ir mo
kyčiausias.
Vieną kartą ateina naujas mokslinin
kas ir prašosi priimti į draugijų, o čia
jau ir be jo pilnas skaičius. Draugijos
pirmininkas (o buvo pas juos priimta la
bai maža žodžiais kalbėti) norėdamas atei
( viui ženklu parodyt, kad daugiau jau na
rių priimti jie negalį, ima stiklą, pripila
pilnutuką, kaip akį, vandens ir pastato
prieš ateivį. Paskui paėmęs uzbonėlj įvar
vina dar vieną lašą. Žinoma, tasai lašas,
nerasdamas stikle vietos, nuriedėjo per
stiklo kraštus žemėn. Tai ženklino, kad

Dido malonė Marijoje
Kas gi kalbėti apie Mariją, tą visų
Šventųjų Karalienę, su kuria nė vienas
Šventasis, net nė angelai negali lygintis
Jėzaus Kristaus meilėje. Nes ar gali kas
labiau mylėti kūdikį, negu kad motina
myli? O Jėzus Kristus — tai Marijos kū
dikis, jos vienatinis sūnelis, jos turtas!
Taigi tik ji viena visa firdžia galėjo my
lėti mažą vos užgimusi kūdikį Jėzų Kris
tų. Ji Jį mylėjo visą amžių, mylėjo ir
'aut kryžiaus uūrštautį. Ta meilė buvo ir ateivis taip negali rasti vietos draugi

turėjo pasisekimą savo suren(Tęsinys 3 pusL).

joje, kaip vandens lašas pilname stikle.
Būta tačiau ir ateivio gana sumanaus.
Nieko nelaukdamas, skina jis rožės lapelį,
meta jį į stiklą, o ant to lapelio užvarvina vandens lašą. Lapelis plūduriuodanj
ant vandens lengvai kėlė ir tąjį laš^
nedavė žemėn kristi. Matydami tai moki?
liniukai, stebėjosi ateivio sunianinguniu ir
nutarė priimti jį į savo draugiją, nepai
sydami narių skaičiaus.
Taip ir Marija, nors nuo pat savo
mažummės turėjo nekaltą, kaip dangaus
angelas, širdį ir gausiai buvo aialovanota Dievo malonėihis, bet Viešpats, norė
damas dar gausiau ją apdovarioti, ką da
ro? Štai ima, lyg anas galvočius, gražiau
sios rožės lapą — Dievo Motinos vardą
ir uždeda ant to pilno Dievo malonių inde
lio. Su tuo Dievo Motinos vardu sutilpo
į jos sielą visi braugumynai!.. Todėl tik
vienųZvienai Marijai pilnai tepritinka ta
sai pasveikinimas—malonės pilnoji, nes
nė vienas Šventasis ant žemės, nei angelas
danguje tokios Dievo malonių pilnybės ne
turėjo ir neturės, kaip Švenčiausioji Ma
rija. Jai vienai tik suteikta ta malonė,
kati ji nuo pirmutinės savo prasidėjimo
dienos buvo apsaugota nuo gimtosios nuo
dėmės sutepties. Jai vienai todėl pritin
ka tas vardas — Karalienė be gimtosios
sutepties pradėtoji!
(Daugiau bus).

Šeštadienis, kovo 4 -1
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choras labai gražiai išpildė.
NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Palaiminus klebonui jubilia Nuo vieno iki penkių centų "llig Klasii" Speciul. Krautuvės perka vienų, »lu tris ar
po $1.00. I'urdo vėjui įeinu $2.20 t'asli ir pardavėjus gulina “Dovanų” kurių
tus, prasidėjo šv. Mišios, ku daugiuu
guli parduoti už $1.00. Viskas reikalingu parūpinta Jums kainuoja 65c. Vžsisukykite
išmėginimui tuzinų už $7.80 ur pasiuskit 72c paštu. Chicugos vyrui atsišaukite į ofisų.
(Tęsinys iš 2 pusi.)
Draugijos šv. Antano iš Pa- riame ačiū kun. Kloriui, kun. rias laikė pats klebonas.
PARISIAN RING COMPANY
gtu šokių vakaru. Salė buvo dvos susirinkimas bus kovo 5 \Tuškaičiui ir visiems gerb. ku O, kaip gražų Įspūdį darė, 80 North Dearlmm Street,
“Dcpt. J.”
CHICAGO, II.I,.
pripildyta šokikais — kupinai. ri., parapijos mokyklos 8 kam- ’nigams, kurie atsilankėt j ve- kada jubiliatai suklaupė prie
ADOMO OBUOLIS
Tuo vakaru visi užsigavėjo, bary, 1 valandų popiet. Visi stuves.
altoriaus, o sūnūs, giminės ir Po pietų prasidėjo šokiai ir Svirskas ir Šv. Kazimiero Sežaidimai,
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UrbonąĮ
ir dabar papasninkaus iki Ve- nariai kviečiami j susirinkimų, Včiū ponui Mondeikai, dain. svečiai prie grotelių, kad pribiliatai svečius vaišino.
Svičius.
I Petras: — Tu žinai, Jonai,
I vi e įus.
tykų.
ir užsimokėti mėnesinius mo- Alfonsui Pečukaičiui, sesutė- įimtų šv. Sakramentų, kad Vi
aš turiu prezidento WasliingDainuos
solistė
Felicita
Nau
---------kesčius, kitaip būsit suspen- nis, kurios gražiai papuošė ai- sagalis laimintų jų tolimesnį Apie 9 valandų vėl visi su
tono laikrodėlį.
sėdaitė,
vyrų
kvartetas
ir
jauAr žinote kas buvo atsilanarba išbraukti. T aria ne torių; ačiū vaikinams ir mer- gyvenimų. Tas gražus reginys kviesti prie stalo ir vėl prasi
Jonas: — Tai nieks, aš tu
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vienų
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linkėjiriu Adomo obuolį.
kęs į šokius?... Ugi Ad. Smi
gramų rengia mūsų varg. N.
J- Balneliui, Al. Pe| Gerb. kleb. pasakė pamoksimai,
Stanislova Petkiūtė
tas “in person.” Rodos, kovo Be to, nepainiokit atsivesti
Kulys.
Krw"ai> J- Andrejau- lų ir pritaikė jį prie jubiliatų j Matydami svečius pasitenkiNek. Pins. parap.
16 d. jis dalyvaus rungtynėse, naujų narių. Visiems kaip jau-itku1’
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V.
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ir
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jaunus,
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vakakovos prieš Čikagos C. Y. O. gera proga priklausyti. Vyrai
čempijonus. Pasitikime, kad pasinaudokit proga. Cieeroj y- pamergėms: S. Deniutei, A. gvai galima visas sunkenybes baigti. Skaitlingas būrelis pa- ro pelnas eis seserų naudai.
Įsižada atvažiuoti. Ant rytoRengimo komisija
Ad. Smitas, prie savo jau di ra daug vyrų, kurie dar ne Jučaitei, A- Matonytei, K. Si- pergyventi.
KELIAUK Į LIETUVĄ
monaitei,
J.
Radavičiūtei,
S.
Į
Sugrįžus
iš
bažnyčios
jau
jaus
apie
3
valandų
vėl
rendelio pergalių vainiko prisegs priklauso nei jokiai draugijai.
Terebeizaitei, A. Gulbinaitei, laukė pietūs. Susodinta virš kasi svečiai ir vėl prasideda Sunkiai buvo susirgę keli
pergalę ir ši kartų.
Taip pat reikia grųžinti vi- A. Snabaitytei ir IT. Petkutei. 50 svečių. Namo apačia buvo vaišės kaip ir sekmadienį.
northsidiečiai ir pasidavę lie
sus tikietus vakanj, kurie bu-^Taipgi mažytei mergaitei, mū- išpuošta Lietuvos vėliavomis Ilgai nepamiršim tokio Ma tuvių Šv. Kryžiaus ligoninėn.
Buvo tikras surpraizas išgi- jvo praeitais metais. Čia dide sų giminaitei Geraldinai Mini- ir
M. Zinkieuei dr. A. Rakaus
sidabrinėmis spalvomis, ksvyčių vaišingumo.
rsti, kad Užgavėnėse buvęs cho j lis narių apsileidimas. Kurie atytei.
LINIJA
kas padaro sėkmingų operaci
Vienas iš svečių
Prie stalo galo buvo pasodinristas A. Pankauskas, įstojo į turit tikietų, būtinai grųžinkit Ačiū p. Reikauskienei užjti jubiliatai, o iš šonų giniijų. Jau sustiprėjo ir šiomis
Ii Neui Yorko
tonų” moterystės. Jaunam susirinkime. Kitaip reikės bau gražų vakaro vedimų, šeimi- nės, draugai, svečiai. Pp. Bru- North Side. — šv. Kazimie dienomis parvyko namo. E.
į
J KLAIPĖDĄ
ir jo Mrs. linkime daug smę užsimokėti. Jau praėjo ninkėms, kurios gardžius vai- nzai buvo šeimininkais, o jie ro Akademijos Rėmėjų 3 sky Augaitienei dr. J. Poška darė
Per Cothenburgą
lės!
pusė metų, c. kai kurie nariai gius pagamino: Balčienei, P. rus pagelbėjo Rugieniai ir p-lė ,riaus vakaras jau čia pat —j operacijų, taip pat A. Kumš
GREITA
dar negrųžino tikietų, arba užLileikienei, p. Jasienei, P. Du- E. Rutkauskaitė.
kovo 5 d., parapijos svetainėj, j ličiui padaryta operacija ant ____ ____ _ KELIONĖ
A. Valančius ldienei> R Pocienei ir P. Moc
Pietūs tęsėsi apie 3 valan-jBus atvaidinta “Daržovienė” apendikso. Jau sveiksta ir už j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
Dar prisiminus Šv. Vardo juos pinigų.
kienei. Norime padėkoti ir das, nes svečiai buvo labai (vieno veiksmo komedija).
kelių dienų parvvks namo.
D-jos “Minstrel Sbow” . Kaip
“BAJ/TASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
Sekmadienį,
kovo
5
d.,
jau.Nekalto
Prasidėjimo
draugi

PIGIOS LAIVAKORTĖS
Lankytojas
Be
to,
kalbės
kleb.
kun.
J.
jums patiko “lietuviški nigegausmgai vaišinami visokiais
risi? Ah? Sekančiu dien, ma- įn™et5s sajnngietės 2 kuopos jai, kurios narės patarnavo valgiais.
ISplauklnvil 15 Nciv Yorko:
Kovo 18 d.
Drottningholin,
eis
“
in
corpore
”
prie
šv.
Ko
Balandžio
1 d.
Kii’igsholm,
prie stalų.
čiau kelias leidukes, kurios ir
BALANDŽIO 22 D.
Pavalgius prasidėjo sveikini
•GRIPSHOLM,
munijos,
9
vai.
mišiose.
Tų
GEGUŽĖS 8 D.
•KINGSHOLM
po vakaro kone mirė..', iš juo
Žodžiu širdingai dėkojame mai ir linkėjimai jubiliatams.
Gegužes 20 d.
Prottnlngholm,
pačių
dienų,
2
vai.
popiet
įGEGUŽĖS 27 D.
♦GRIPSHOLM
ko... Ali joms turbūt labai pa
♦Lietuvių Ekskursija.
vyks susirinkimas fin. rašt. A. visiems giminėms ir .drauga A. Rugienis, prataręs kelis žo
tiko.
ms
už
dalyvavimų
ir
už
gau

džius,
pakvietė
V.
Nausėdų,
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės
Karkauskaitės namuose, 1315
j vietini agentų.
singas
dovanas.
North
Sidės
stambinusį
biznie

So.
49tb
Avė.
Visos
narės
ne

SWEDISH
AMERICAN LINE
Iki pąsimatymo!
A. ir A. Petkai rių, kuris gražioje savo kal
pamirškite
atsilankyti,
taipgi
21 STATE ST..
NEW YORK. N. Y.
AKIS
CHICAGO, ILL. 181 N. Mii liigan Avė.
boje
reiškė
daug
linkėjimų
aatsineškite savo duoklių kny
BOSTON, MASS.
10 State Street
•■US aojnoitt iti
TI.1IK ‘JCIOILI/Itt
teityje.
R.
Nausėdienė
ragino
gutes patikrinimui. Pašalinės
Skaitlius sąskaitų Bizniškų Firmų
jubiliatus jaust’3 jaunesniais,
mergaitės, kurios nori prisira
ir
Individualų Drovers Bankoje nuo
kaip prieš 25 metus. Toliau
šyti prie minėtos draugijos,
lat didėja priežastin likvidacijos sto
Išvengk tų Baimę
T
kalbėjo ir linkėjimus reiškė
! širdingai kviečiamos atsilan
Abejojimą veikti taip, kaip veikia ti
vio.
Pinigai
ir
J.
V.
Užstatai
sudaro
Eureka! Eureka! (Means
kri vyrai ir moterys — nėra reikalo
visi giminės, ir draugai. Lin
didelę proporciją Drovers turto.
kyti. Po susirinkimo bus pakankintis nuo įtemptų nervų ir nu
take notice in Cliinese) Tuessilpusios sveikatos. Didis Gydytojas
kėjimų suskaičiau virš 50. Bai
iday LFeb.
’ i 28tb
ooii Al
ai n /
i
si
linksminimas,
Specialistas išrado preskripeiją, kurią
Pankauskas
Kalbame lietuviškai
DOMINIKAS IR JUZEFĄ gus svečiams linkėjimus, ju
dabar vartoja tūkstančiai. Ji parduo
da,m a vaistinyčiose ir vadinasi
tripped gaily down the matri- Balandžio 29 d. jaunametčs
MAKSVYČIAI MINĖJO
biliatų sūnus J. Maksvytis dė
monial aisle. The giri is the sųjungietės rengs šokių vaka SAVO 25 METŲ VEDY kojo visiems svečiams, o ypa
fonner Miss. Mary VDovik. rų. Tas bus pirmas šios kuo
BINIO GYVENIMO JU
tingai tiems, kurie dalyvavo
Ann and Bubbles gavę the pos šokių vakaras. Komisija
BILIEJŲ
Kiekvienas bulelis yra garantuotos
NATIONAL BANK
dvasinėje puotoje. Sūnus Pra
—• vienas Doleris užmokės už mėne
moral support? Good luck to darbuojasi, kad vakaras būtų
TRUST6*SAYINGSBANK
sio treatmentų. Nusipirk butelį šian
nas reiškė didelio visakuora
dien — nepraleisk Vėl nemiegotas
sėkmingas. Pusė pelno bus ski Pp. Maksvyčiai gerai yra
you Newly-weds.
naktis. Jeigu po priėmimui t.ų tab
pasitenkinimo. Ant galo kal
HALSTED IR 42-RA GATVĖ
letkų per dvidešimts dienų Imsite ne
riama parapijai. Iš anksto
žinomi visiems Northsidiečia- bėjo patys; jubiliatai. Džiau
užganėdintas. Jūsų pinigai bus su
grąžinti — jus nieko nerizikuojate.
Girl’s Sodality and all wo- kviečiame visus atsilankyti, ms, nes stambūs rėmėjai para gėei sulaukę savo giminių, i
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serėdoj
men. —- Coinmunion Sunday sykiu paremsite parapijų ir pijos ir nuolatiniai “Draugo” draugų ir ačiavo svečiams, kari
9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.
šukeisite jaunimui daugiau ti
Mareli 5tli.
skaitytojai. Vasario 26 d., 8 atsilankė į jų 25 metų veriy- /
po dirbti gerus darbus.
v. ryto pradėjo rinktis sve .binio gyvenimo iškilmes. D.
Bronė Stulginskaitė, pirm. eV*
On Mareli 12tli the lloly
u ai į Maksvyčių namus (kaip Maksvytis pareiškė net nesi- g]|lllllliiiiuililliiilllllillilllllllllllllllilliillliliiiiiiiiimilllllllllllllllllllllllllllillliK»
Name and all men Communikurie buvo jau iš vakaro at-1 tikėjęs, kad jis galįs turėti
5016 W. 16th St.,
šv. Kazimiero Akademijos
on.
Didžiausis Išpardavimas
vykę). 10:20 vai. jubiliatai, 2 tiek gerų draugų. Taip-gi paTuri gražių farmų dėl pardavi
Rėmėjų 9 skvrius ruošiasi prie i• . _ . ,
. i
.
mo. Ketvirtą dalį įmokant, liku
, ... , . JU sūnūs, gimines ir draugai, reiske, kad dėl vietos stokos
sius 20 met,ų ant 6<% išmokėti.
vajaus vakarėlio, kuris'
•_ v
, . . . „ , !
...
.
„
Siunčia pinigus Lietuvon
We want to announce tliat .savo
.
.
, pasipuošę sidabriniais ženk- negalėjęs visų suprašyti. NuoPerka, parduoda arba išmaino
kovo 5 d. . .__ x
, v. ,v. ...
v.
v .
namus ant farlnų, farmas ant. na
on Sunday Mareli 26th the įvyks sekmadieni,
...
v
Jais gražioje tvarkoje atvyko širdžiai visiems aciavo uz atmų.
gražus programas - , » v. . ,T
. v.
,
.......
Padaro visokius legalius doku
Parišk will present an evening Busv. labai
,v. . _ ,
.1 bažnyčių. Jubiliatai uzeme, si lankymų ir linkėjimus, taip
mentus. Notaras — Notary Public.
Dalyvaus mu-'--__
,
. ,
v
i .
7. , , , . J w
Apdrauda nuo ugnies ant na
of entertainment the likęs of su užkandžiais.
,. .v. .
11,1
,
!Jiems prirengtų vietų uz gro-'gi pranese, kad turi užprašęs
Pagarsėjusių Springsinlu Matrasų
mų. automobilių ir ant visikių ki
sų
didžiai
gerb.
klebonas
kun.i.
,
...
.
.
.
.
\
tokių daiktu.
whieh bave never been seen ,. .v_
.
..
,
__ telių, o kiti visi suklaupė pi- ir muzikantų. Esu, kurie norės
Taipgi yra susitveręs jiaujas tau
Vaicunas,
kapelionas
kun.
U1
....
,
i
.
v
;,
.
2.
~
.
V in Rockford or in any other
pymo kliubas po vardiė Insurance
rmuose suoluose.
J galės pasišokti. Tuo S. Berke-'
Savings Club. tai yra vienintelė ir
Litbuanian Parisb for that!rhonavi?ius’ Centro Pirm- Nan Po “Asperges” klebonas už lis ir pradėjo rėšti vestuvių Į §
3/ie New ACEttress.^
stipriausi taupymo sistema.
Dėl platesnių žinių kreipkitės į
by SIM1
matter. Keepz tbis riate in sėdienė; ims dalyvumų ir a- gje(jojo Veni Creator”, kurį maršų.
viršui paminėtą vietą.
kademikės, ir mokyklos vai-,
d.
bučiai. Bus ir kitų pamargiOfiso Tel. Yards 0344
Sunday Mareli 5th the Wo- nimų.
lies. Tel. Boul. 624C

ROCKFORD, ILL.

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS

ŠVEDŲ
AMERIKOS

į

DIDĖJAPRIEŽASTIN
LIKVIDACIJOS

CHICAGOJE

HIGHLIGHTS

D1P051TARY

NORTH SIDE ŽINELĖS

Nusa-Tone

PARK-GRANT
REALTY EXCHANGE

I

Simmons

I !

men’s League will bave a Kviečiame visas rėmėjas iš
meeting at 12:30 P. M.
kitų kolonijų, visus bulvariškius ir cieeriečius atvykti į
The lloly Name Socicty pre šį vakarų.
Jauna Rėmėja
sented a Minstrel Sbow lašt
Sunday tbat was very good.
PADĖKA
Wlio says tbat we bave no
talent in our Parisb. (Take Su džiaugsmu mes, Antanas
notice, don’t I sav nice tbings ir Agota Petkai, šia proga šiabout you).
rdingiausiai dėkojam visiems
mūsų geradėjams, kurie koTbings are getting tough.jkiu nors būdu mums padėjo
Wliy ob wby wou’t someone surengti vestuves, kurios busend in a contribution.
vo vasario 26 d., Šv. Antano
Canrier Pigeon parapijos bažnyčioje, Ciceroj.
Pirmiausiai širdingai ačiū
GRAŽIAI PAGIEDA.
tariame mūsų tėveliams, kurie
taip gražiai viskų surengė. YPalangos bažnytinis cho- patingai mamytei, kuri tiek
ras atvykus naujam vargon. daug darbo padėjo dėl mūsų.
J. Neverdauskui, gražiai pa Labai dėkojame gerb. kun.
gieda. Choras buvo surengęs H. J. Vaičiūnui už jo gerumų
dainų vakarų.
, ir visas pastangas. Taipgi ta-

DR, V. S. NORKUS

Vaamkit Tiesiai j Klaipėda

KOJŲ SPECIALISTAS

S u

Dabar Geriausia Proga Ui Mažą Kaii)ą įsigyti Geriausią M ai rasą

Didele Vasarine Ekskursija
LAIVU
S. S. FREDERIK VIII

Iš New Yorko Birž. 3, 1933
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
J vieną pusę

1

)
J abi pusi

7

S

š'al keletas pavyzdžių
Simmons Beauty Ręst turintis viduj net 837
plonų sprlngselių ...................................................
Simmons ACB matrasaj turinti viduj net
405 plonus springsellus .........................................
Simmons Deepsleep springsiniai mat rasa t
parsiduoda už sumažintas kalnas .................

*27.50 !
*19.75 1

Simmons Slumber King Springsiniai Matrosai
už didžiausią bargenų kaina ................................

'14.75

=

5

Galima pirkti Ir ant lengvų Išmokėjimų

Trečia klesa .... $92.00........................... .. $153.50
Turistine klesa .. 111.50........................... ... 187.00
Kabinine klesa .. 132.50.............. ........ . ... 245.00

Matykite Juos Simmons Produktų
izuotose Krautuvėse
Autorfz

— Taksai reikia primokėti —

130 N. LoSaUe St.,

Chicago, UL

756 West 35th St. Chicago, UL

«■■
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■
4177-83 AHCMtR AVI. cm RICHMONO ST.

2S3.-4O

W.

ST. 8 MARtEWOOO AVB

| 4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St,
=

Kampas Richmond Si.

Kampas Maplevoood A ve.
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^Reumatizmas sausgėla <
g

_
“
■
a

Del platesnių informacijų, užsakymų Ir laivakorčių kreipkitės
pas mflsų agentus.
Dienraščio “Drango” agentūra Išrūpins Tamstoms visus ke
lionei reikalingus dokumentus. Dėl to kreipkite | “Drangą" 2SS4
So. Oakley Avė., Chicago, Ui.
/ARBA

Scandinavian-American .
Line

Vai.: 9 Iki 12 ryto.
1 iki 5, 7
Iki 8:30 vakare.
Nedėliomis 10:30 Iki 12.

■
H

a

Nesikankyklt. savęs skausmala, Peumattzmu. 8ausgėi«,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų auklmu: nea akaudėjimai naikina kūno iryvybg
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COMrOTTND maatls lengvai prašalina vi rimtn ė ta ligaa: mum. šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 59c per
pašta 65c arba dvi už $1.9I.
Knyga: “KALTINIS 8VEIKATO8” augalais gydytlas, kaina 59 eantų.
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Justin Kulis

MSI

SO. HALATED BT. ” I
Cklaaga,

BĮ.
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v

7
\

šeštadienis, kovo 4 d., 19331
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K OF L’tS

5th SPIRITUAL FEAST

Svečiams susirinkus, p. Mu
“Good luek to you boys and
lei ka pašaukė telefonu pp.
let us see you playing in the
Mažeikus ir pasakė, kad jo
senii-finjils ut White City,
žmona sunkiai susirgo ir kad
K OF L TEAMS 3JN EVEN- next week.”
MARQUETTE PARK i rėmėjos parengtų tokių pra būtinai tuoj atvažiuotų.
The \Vestvillo Kof L teinu
ING AMERICAN TOURNEY
mogėlių ir prirašytų narių
Išgirdę lokių žinių pp. MaŽINUTES
vhieh played against Bridge
prie Rėmėjų Motinų dr-jos. Ižeikai net ašaras liedami kuo
T\vo fast K of L ba kethall port at the St. Phillips gyni
X^ Hio sekmadienio vakare įgreičiausiai važiavo pas ligoį a few weeks ago extended an I X Antanas ir Aleksandra
i teains, Marųuette Park anų
Apaštalystės Maldos dr-ja ir rį
kas atsitiko: pradu
Ali of us, Knights of Lith- under the direetion of Joscph Bridgeport are sure caging invitation to the Marųuette K lonaiėiai apvaikščiojo : idabri- ti etininkai rengia šeimyniškų j n,,s (jur;s pasigirdo halsai
uania, kno.v the iniportance Saulis will sing, and the Cen- tlieni in the Evenin<>- Anieri !of L tonui to play them in nes vestuves. Sekmadienį, va- arbatėlę. Bus ir kitų įvairu- į“Surprise”i Atsisukę pp. Maof Mareli 4. lt is the feast of ter-Distriet Spiritual Advisor, !eau toūrney. Tliey’re making
es^v^‘e’
^ie ^ar€luette salio 26 d. ryto prieš aštuntų'
M)ae judamieji paveiks- peiliai norėjo bėgti atgal, bet,
St. Casimir — our Lithuanian Rev. A. Valančius, vili preaeh the other teems stand up and ^eam acceJ,ted their ohallenge, valandų misiąs abudu ir vailai iš Kristaus gyvenimo, ku- žinoma, svečiai sulaikė, ir, po
nation?s and organization’s a sernion appropriate for the'take notiee. Both teains won ant^
P*ay them
ds earl- kuriai bei gimines ir pažįsta-'
. ,
. .,
, • ,
1 v
v....................... ‘. riUOS rodys lllūsų kolonijos ži-frinlrSmn 8 vnl vok
M
lest
opportumty.
nu buvo baznv.e.ioi
ir pnenie
....
. ,
triukšmo, o vai. \ak. s\cPatron. To fittingly lionor occasion.
their lašt ųuarter finai game ....
,,
Tx
.
.
.
!
,
•
•
•
,
nomas
biznierius
Andreliūnas.
u1Ivn -vcndinti m-io tom
The Giri s Athletic Division palaiminimų, kilių suteikė kle- --.................
....
i(W buvo .Lsoninti pne tam
and show our respeet for him,!
N
,
\isi nai iai ir svečiai yra kvie tinkamai pi puoštų stalų ir
r
l'olioving the ehureli ser-1 and go into the semi-finals1 is unite dead for the time be- bonus A. Baltutis.
the Chicago K ot L Dirtrict ;
,
tici
ts wįų \vhich
.......................................
, night
,
start Wednesday
čiami ateiti
Rap. i prasidėjo vakarienė.
Vhite City. Marąuette deS'”l'c the
gn-ls, Vakare savo namuose lure
is sponsoring the Fiftli annu- enjoy valiu - l„.-akt,wt t»wTer vakarienę mergelių trio
ai Spiritual Banųuet to vhieli !^jivr vhieh the members fifeated the strong St. Cyril’s eeased playin8' basketball, no- jo gražų ir jaukų susirinkime-:
Iš NULIŪDIMO,
sudainavo ‘•ilgiausių M
the attendanee of all the Chi-1 Council 36 are preparing.
Ifive, 33—16 in its lašt ųuarter thing has been said about fur- lį bei puotų. Dalyvavo vieti-į
DŽIAUGSMAS
ther activities in the athletic niai kunigai, dr. A. Rak a u s-!
i Po to sekė kalbos, sveiki
cago Councils is asked.
finai g'ame.
In order to niake spėriai ar- tj11Iiai
line. Hovever, the girls hopc kas su žmona ir biznierius Jo i Adu
26 d. suėjo 25 metai Po vakarienės visi Sol
The Mass will be said at rangeinents for eacli Council
to
start
in
with
hasehall
and
nas
Valantinas
su
žmona.
Po
MARŲUETTE K OF L
vedybinio gyveninio pp. Vin žė, kiek tik kas sveikatos tuthe Immaculate Conception s roup, every chapter presidĮtennis as soon as the veatlier vakarienės palinkėta Jonaičiu- t
- NEWS
centui ir Anelei Mažeikoms, rt'}°
Churcli (Brighton Park) 44th 'ent is asked to notify Leonard j
pennits.
Ona uis ilgiausių metų.
įgyvenantiems
Iridgeporte.
norite ngardžiai
and Fairfield
G ritis, 4534 S.
xo.ni.xviv* Avenues,
xx.wi.uvp, Sun1.11- 'Mini.-,
K,. California
viniimii.iv Avė.
xivv. ,,
Notliing Has
J i oa rd a------- •------(
%
° r
j Kas .........
...... visados
.....
Notliing
has been lieard
day, Mareli 5th, at 9:00 o’-Į— Lafayette 0455 — the ap- pOut the Marųuette K of L C NATIVITY AND ST. GEOR- Ponai Jonaičiai yra pavyz-|-1 oms sukakluvems paminėti save prisivaišinti patartina aclock. Eaeli K of L niember ,proximate number of tliose jįo for sonie time, būt that1 GE S W1N IN CATH. GR | dingi lietuviai katalikai šioj Mureikai ir p. Mažeikų marti plaukyti p. Mureikų. Tai yra
j kolonijoj. Visur ir visuomet Elena sutarė padaryti jiems plačiai žinomas
Marųuette
is expected to reeeive Holy.vdio will attend. Tliis mušt |dQesn’t inean tl.at the couhcil \
SCHOOL QUARTER
prisideda prie gerų darbų ir (^U’prise. Žinoma, darant sur- Bark restaurana , kuris ranComniunion tiiat morning.
j be done no later than Mareli drn’t doing anything. In faet,
FINAIS
Everv effort is beinu mede -.
the council is having so inanv
Even our youngsters are yra uolūs rėmėjai tautos ir ha- prise visuomet reikia kaip <i?.si adrese 2517 ŠV. 69th St.
nors tuos žmonos apgauti.
Stepukas
to niake this day “the Day of i Reinind your fiiends of tliis activities that it is too lnisv proving that tliey’re real bas žnyčios reikaluose.
Days” in the 1933 K of L i important event, and brin ei to advertise.
keteers. The Lithuanians liave j X Musų
Mūsų mokyklos
mokvklos Keniejų
history. The “Dainos” choir,'them with you.
Graja j The strongest ar.d most ac- received reeognition in the K Motinų dr-ja praeitų sekmaNEPALIKITE JŪSŲ MYLIMŲ KAPO
tive division in C 112 at the of C league where our Lith- dienį popiet turėjo vajaus buNEPAŽENKLINĘ
present time is the Boy’s Bas- uanian boys are stars. Why nco ir programėlį. Gerokas hūDabar geriausias laikas užsisakyti paminklus.
ketball d'eani. Marųuette is on the leading Damon council relis rėmėjų ir svečių atsilanPirkite tiesiog iš dirbtuvės
tied for first place honors three of the regulars; Budrick, kė. Trumpai ir raginančiai Rė
VENETIAN MONUMENT CO.
twith Town of Lake. So far, j'Jesen and Kluchinskas are niejų Motinų dr-jos nares ska
lbė commissioners haven’t Lithuanian boys. And there tino prie gero darbo vietinis
523-27 N. Wcstern Avė.
' done a thing about playing are many more.
klebonas.
Taipgi
kalbėjo
Tel. Seeley 6103
Botits To Take PBace March 16, off the game, so tlie eliainps In the ųuarter finais of tlie |“Draugo” icdaktorius L. Ši-i
are unknown. The Marųuette Cath. Gr. Seliool Champion- rimtis apie priedejunes visų
At The C. Y. O. Center
Mes padarome ant orderio
Boys are playing in tlie Clii-' ship Kound St. George’s of lietuvių katalikų palaikyti sa-1
bile kokį paminklą mūsų
-• - 4
Those Draugas champions Į FRANKIE BOCKUS IS I cago Evening American league Bridgeport defeated Visitatioai vo parapijines mokyklas ir
dirbtuvėje
READY
are sure busy boys these lašt i
and have fought their way in- 12—8 antį Nativity defeated imtis priemonių remti tas įstai
Įsteigta nuo 1885 m.
few days. Būt during the next į
i gas. Verta, kad dar daugiau
to the ųuarter finais^.
St. Sabina’s iŠ8.
Del informacijų pašaukit
two weeks they are going to Frankie Boekus, the serap —
be even more busy.
Many py 160 pounder, champion
work-outs and lots of road from Bridgeport has beenA. S. VALŪNAS
23rd ANNUAL STATEMENT OF
work. The reason is beeause Jfighting right along and will
— BerkshTe 1487
on Mareli 16th they go up ini in the best of eondition
against the C. Y. O. aees in vhen be mixcs \vith bis C. Y. i
a mateli that is ereating mileli O. opponent. You all remenih- j
For the Fiscal Year Ending December 31-st, 1932
interest througliout the city. jer Boekus in the Draugas .
Telefonas
__
Taip, jus ga.(ORGANIZED JANUARY 13. 1909)
Our champions are realT'ights. He heat several good ■
champions. The C. Y. O. di-; men and by knock-outs. In tiie (
rectors know that and they, preliminarios he scored a I
are looking for some tough, three-round knock-out and in j
UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ
ASSETS
DISBURSEMENTS
opposition from our boys. the finais a one-round knoek-i
Loans on Re.i! Estate .......................... S3B.775.00
Loans on Real Estate ............................ $58.085.00
Loans on Stock Pledged .................... j.... 11.690.00
They saw eur boys in the'out. A real Lithuanian champ-į
. 17,640.00
Loans on Stock Pledged
Inrerest Accrued and Unpaid ..................... 4.640.73
Installments on Stock Withdrawn and
Installments
due
and
Unpaid
.............
20.0S3.64
Draugas Finais lašt fall and ion and he is readv. AYe’re
Matured ..........................................
149.596.36
Master’s Ccrtificate .................................... 3.181.84
Prepaid Stock. Class"D” ......................... 18.975.00
were surprised, at the fight-įlooking for a victory from him
Real Estate sold on Cor.tract .................. 26.237.73
Paid-up Stock. Class “E" .......................... 62,725.00
2426 So. Halsted St.
Taxcs and Iusuranee advanced ........
771.26
Interest or Profit on Stock Withdrasvn and
ing talent ainongst our Lith- on Mareli 16th.
Furniture and Fixtures ................................... 278.00
Matured ............................................... 15.708.94
2458 So. Halsted St.
Cash ond Hand ....................................
1.900.68
uanian people. They expect
Real Estate Sold on Contract .................. 1 7.595.55
TOTAL ASSETS ................... $424,558.88
Tjxes and Insurance Prcmiums Advanced 760.46
1000 W. 22nd Street
eompetition md they are go-'SKAITYKITE IR PLATIN
Bills Payable .............................................. 23.500.00
Accounts Receivable
..........................
197.38
LIABHJTIES
I’er virs 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias
ing to get it.
;
KITĘ “DRAUGĄ”
Interest on Bills Payable, Class E and D 7,232.21
Installments paid in ................................ $189,518 61
Šiltas
oras verčia mus palaikyti minėtas kainas.
Expenses
—
general
.....
588.98
Installments paid in Advancc .................. 2.793.32
Expenses — Salaries ............................
3.262.00
Installments due and unpaid ................ 20.083.64
Šaltas
oras tikrai privers tas kainas pakelti.
Expenses — Starionary. Postage, Printing 168.00
Prepaid (Stock. Class "D” ...................... 59.287 50
Bandyk
mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (LithContingent Fund .........
1.477.00
Paid-up Stock. Class “E” ...................... 57.950.00
Real
Estate
Reserve
..........
14.500.00
uanian Creain Coal) dideliais ir parankiais šmotais.
Bills Payable .............................................. 19.000.00
Master’s Certificate ...................................... 3.406.8 2
Actounts Payable .............................................
1.12
Kiti
parduoda po $12, pas mus tik
Cash on Hand ............................................... 1,900.68
Profits. Dividcd ......................................... 30.298.08

K Of L NEVIS

TO GATHER AT IMMAOJLATt CONCEPTION CHURCH TUMORO
MŪRNING

CHICAGOJE

1

1

i

•/

DRAUGAS CHAMPI8NS GtTTING
READY TO FACE C. Y. D. CHAMPS

D.K.L Gedimino Building & loan Ass’n.

: ANGLYS z

CAPITAL $2,000,000.00

Geo.P.Taylor,kMtoiipy

=

AR VAŽIUOJI Į EUROPĄ
SĮ PAVASARI?

$8.SO

Interest over 6 months de'.inquent . ...... 1,230.00
RESERVES:
Contingent Fund ................. $25.000.00
Profits Undivided ..................... 896.61
For Interesr
............................. 4.000.00
Real Estate Reserve ............ 14.500.00

Jei taip, dėkis priė mūsų metinės Pavasarines
Ekskursijos

TOTAL RESERVE ................. $44.3901
TOTAL LIABILITIES ........ $424,558.88

J LIETUVA IR ROMĄ

RECEIPTS

Išplaukiant ant didžiojo Prancūzų Linijos laivo

1933 m. Balandžio 29
Per HAVRE IR PARYŽIŲ
Gėrėsitės smagumu, greitumu, geru patarnavimu
ir naminiu valgių gaminimu.

Dėl platesnių informacijų, pasportų, sugrįžimo
leidimo ir tt. kreipkitės į

DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRĄ
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

3rcaęh -Ane

|
|

|

iipųuuiniiiiiuuuuiniiiiimmiĮinmiiiHiimimiiiimuiiiMiiiiiiiiiHiiiiuimiiiii

Cash on Hand at Commencement of Year $5.005.89
Installments paid in
65.451.40
Prepaid Stock. Class “D” ...................... 20.400.00
Paid-up Stock. Class “E” ...................... 54.175.00
Interest
22.306.83
Membership Fees ............................................. 343.25
T ransfer Feees ................................................... 5.00
Fines ...........................
778.54
Loans Rrpaid — Real Estate ........... 145.250.00
Loans Repaid — Stock Pledged
22.075.00
Real Estate Sold ond Contract .
750.45
Taxes and Insurance PremiusAdvanced
585.82
Bills Payable
.......................y.....
42.500.00
Accounts Receivable .................................... 1.490.22
Contingent Fund ...................................
1,477.00
Master’s Certificate .....................................
224.98
Real F.state Reserve ................................
14.500.00

TOTAL RECEIPTS

a

$397,319.33

2324 SO. LEAVITT STREET

TOTAL Disbursements ......... $397,319.38

Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių Storų.
ŠTAI MŪSŲ KAINOS;

OFFICERS:
MIKE JASNAUSKAS
President
2259 Wcst 22nd Street
JOHN GRIGAS
Vice-Pres.
2057 Wcst 22nd Street
S. A. SZYMKEWICZ ............................ Treasurcr
5937 So. Maplevvood Avė.
JUSTIN MACKIEWICH
Sccretaty
2324 South Leavitt Street

DIRECTORS:
ADAM BABTUS
L. GINIOTIS
JOHN GRIGAS
JOHN KROTKAS
DEONIZ. JANKFWICZ JOSF.PH KAMINSKAS
MIKE JASNAUSKAS
S. A. SZYMKEWICZ
JUSTIN MACKIEV/ICH

Teach your cbi’dren to save systematically.
You
can start on account with us for as little as 12 lie
sveekly.
MONEY TO LOAN on Ist MORTGAGES ONLY

NEW SER1FS OPFN. 1 933 JAN. I. APRIL 1.
JULY I, and OCTOBER I.

Tel. CANAL 1678-9

CHICAGO

OFFICE HOURS. 9 to 5 P. M. TUESDAYS and SATURDAYS 9 to 8 P. M. *

Indiana Egg .................................. tonas $6.(X)
Illinois Egg ........................................ ” 6.00
West Va. Lump................................... ” 7.50
Black Band Egg ................................ ” 7.50
Black Band Lump ............................ ” 8.00
Red Asli Erie Lump ....................
”8.50
Blue Grass Lump ............................. ” 8.50
Fancy Luinp ....................................... ” 8.50
Pocahontas Mine Run ..................... ” 6.50
Pocahontas Lump................................ ” 9.00
Pocahontas Egg ................................. ” 9.00
Pocahontas Nut ................................. ” 8.50
Pocahontas Pea .................................... ” 6.75
AVest Va. Re dūmų, 50% rupūs .... ” 7.25
Coke-Range dėl fumasų ..................... ” 9.00
Canell Block ........................................ ” 9.50
StokeT Screenings ............................. ” 5.50
Best Grade Cliestnut............................ ” 15.00
r0RDERIU0K

DABAR

MES PRISTATOME VISAME MIESTE
Mm esame užbondsuotl miesto sverlkal lr kiekvienos vežimas, kuris
Išvažiuoja Iš musų yardo, turi oficialaus sverlko ženklu. Tas garan
tuoja parodytą, ant tlkleto tvarumą.

DRAUGAS

Šeštadienis, kovo 4 d., 1933

šiais bedarbės laikais, turėtų Birutės ir Vytauto daržuose,
pasinaudoti proga — apmuš-1 Komitetas jmsiliko tas pats,
tyti savo Išganytojo kančių, prie jų pririnkta du jauni, riTel. Cahinict 403#
Tel. LAFAYETTE 3057
I
,tyje teks nuims daugiau išgi kad sustiprintų sielų, kad ji mti, darbštūs, Amerikoj gimę Ofiso:
lies.: Tel. Hemlock 02M0
kantriai
galėtų
nešti
šių
die-Įvaikinai:
A.
landžius
ir
A. Į
rsti nuo “Pipirų”. Prieš pat
DR. A. RAČKUS
pabaigti scenoj pasirodė 4šip\ ai gus ii kad apgailestau- Liakas. \ alio jiems ir daug į
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
i
GYDYTOJAS
UI
CHIRURGAS
X-SPINDULIAI
kurčiu’ pardavinėjimo ofisas,savo neištikimumų Išgany- pasisekimo jų darbuose.
3147 So. Halsted St.
3051 W. 43rd St.
į kuri atsilanko keletas įvai-|tojui ir P°r
savo kantr4' X Sekite šių sekcijų, dau Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
X Jei nori naujų dalykų ma rios išvaizdos vvrukų. Nuo pat katėjimų ir nužemintų maldų
Kca,dcnctjo* orkas: 2«5« W. ttutli st
Valandos: 10—12 ryto
giau matysite.
Valandos: nuo 8 Iki 8 vai. vakaro
tyti, atvyk bile sekmadienį į
Seredomis ir Nedėliotais pagal sutartį
prirengtų
sielų
garbingai
Vepradžios iki uždanga nusilei
Beredomle ir nedėllomla pagal
Brighton Parko Žinovas
šių apylinkę.
do, publika netvėrė iš juoko. 'lyhų hvenbi. Neužmirškite tre
eu tarties
Praeitų sekmadienį, vasario (a. Lindzius, V. Simonaitis, J. iviadienaj ir penktadienių va- N (BAUSTAS K l'N. T. VINTel. Cicero 1260
X—RA Y
23 d., parapijos salėje bažny-pjudžius, A. Liakas ir A. Ya-įkanb
K&NELIS.
DENTISTAS
1448 So. 49th Ct
Cicero, IU.
tinis choras, vedamas Justo lančius buvo kaltininkai šio
X Pastaraisiais laikais mū
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomls
LIETUVIS DENTISTAS
Kudirkos suruošė metinį kon “pilvų skaudulio.”
sų parapijos jaunuosius užpuo
10 — 9 vaL
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Tauragnai. Pandėlio nuov 3147- S. Halsted
8t.
Chicago
valandai vakare
certų. Žinoma, koncertas ne
X Tuos pačius vyrukus bus
ligos. Ona Noibutaitė,
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Taikos teisėjas Tauragnu viSeredT'tr s'ubat. 2 —7*9 "vak
..
...
t! lz A7 t* i oi i c tnnbina
»nli
4847 W. 14th St.
Cicero, 111.
naujas daiktas, bet būdas, ko-’ galima
vėl matyti parap. sa- skvriaus mokinė, guli Cook karų kun. T. Venkšnelį nubau
kiu jis buvo išpildytas, labai lėj ateinantį sekmadienį, kovo 'County ligoninėj laukdama a- dė 700 litų, arba pusantro mė Phone Boulevard 7042
TEL. LAFAYETTE 7654
naujas lietuvių tarpe.
3 d., 7:30 vai. vakare kitame PPendicito operacijos. Algeni- nesio arešto.
Choras, kaip paprastai, savo juokų programe. Šį kartų jie J*1 Aato\taitč randasi liinpa- Kun. T. Vinkšnelis padavė 1
DENTISTAS
dalį atliko labai girtinai ir nasirodys “Andriaus Šelmy- ,nuljų Hgūl ligoninėje prislėgta Panvėžio Tpygardos Teismui
Gydytojas ir Chirurgas
4645
So. Ashland Avė.
stėse.
”
Bus
ir
desėtkas
kitų
kbai
sunkios
“
Meningitis
”
pasirodė, kad mūsų pačių ta
4140 Archer Avė.
Arti 47th Street
apeliacijos skundų.
,
padėjėjų,
kurie
žada
publikai
bl
»
os
b
la
kiitiškame
rpe randasi gerų solistų.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Daugiau: ia aplodismentų su suteikti keletu linksmų valan-'Padej1,ae- Prašytume, kad ne
Res. 2136 W. 24th St.
Tel. Canal 6121
teikta naujam, jaunam dvlgu-|dų. Vietinis Federacijos sky- užmirštate šių ir kitų ligonių
TEL CANAL 6468
savo
maldose.
baili “Pipirų” kvartetui, ku- rius platina bilietus. Girdėt,
II
'Tel. Canal 02f»7 Res. Prospect 6659
lis muzikaliu atžvilgiu ir po- v’si rengiasi dalyvauti. Ateia
• DENTISTAS
X ----Parapijos
susirinkime, Į
pulariškuino atveju dailiai iš- k i te laiku, nes šio ratelio va-Į buvusiame praeiVų sekmadie2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.)
pildė keletu lietuviškų daine- Parai prasideda laiku. Prasi- n į, parapijonys išgirdo iš ge
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 iki 8 vakare
lių. Valio A. Giedraičiui, ku- dės 7:30 vai.
j
Įrb. kleb. kun. A. Briškos apie
1821 SOUTH HALSTED STREET
Seredoj pagal sutarti
l is sugebėjo taip dailiai išinoX Per gavėnių mūsų bažny-j parapijos stovį, jos nuveiktus
__
Residencija 6600 So. Artesian Avė.
STANISLOVAS
kvti, ir jaunimui, kuris nesi- čioje pamaldos bus t rečiadie- darbus, ir būsimus šių metų
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
KIBARTAS
Dr. C.K. Kliauga
6 iki 8:30 vakare
gaili pasišvęsti tam darbui, nių ir įienktadieniu vakarais, darbus. Buvo kalbama apie
Persiskyrė su šiuo pasauliu
DENTISTAS
Tikimės, kad netolimoje atei- Kiekvienas katalika s ypač būsimų metinę parapijos puokovo 2-rų dienų, 8:31) vai. ry
Phone Canal 6122
2420 W. Marąuette Road
te, 1933 m., sulaukęs apie 34
—-------------------------- --------------------------------------------------- tų Atvelykyje ir išvažiavimus
metų amžiaus, gimęs Lietuvoarti VVestern Avė.
DR. S. BIEŽIS
je, Raseinių
apskr.,
I,uolių

CHICAGOJE

DAKTARAI:

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. G. RAKAUSKAS

i

••

DR. ATKOČIŪNAS

DB. C. Z. VEZELIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
5147 WEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vaL vak.
Tel. CICERO 662
ir
2»2 1' W. U ASH1NGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Blvd.
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba
Cicero 66.3. Rez. tel. Cicero 2888

Office l’hone
Prospect 1028

DR. GUSSEN

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1C1AN AND SURGEON

, 2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
bunday by Appolntment

DR. F. G. WINSKUNAS

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 AVest Marąuette Road

DB. G. I. BLOŽIS

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
Res. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.

DB. P. Z. ZALATORIS

GRABO R I

Phone Boulevard 4139

A i:

A. MASALSKIS

LACHAVICH
IR SŪNŪS

GRABORIUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2515 arba 2516

Muši; patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

2314 W. 23rd PI., Chicago

Nauja, graži ko

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.

plyčia dykai.

TEL. CICERO 5927

Telefonas Yards 1138

3307 Auburn Avenue

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, DI.

1 J. BAGDONAS

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 6201—8411

Mirė kovo 2, 1933 m.. 4:00
vai. ryte, 18 metų amžiaus
Gimęs Chicago, Iii.

Paliko dideliame nuliudirnc
motinų Agotą, tris brolius Zigrnontą, Steponų ir Andriejų, 2
seseris
Syivijų ir Augustinų,
bobutę ir gimines.
Kūnas pašarvotas 9220 So.
Park Avė.
laidotuvės j vyks Antradienį,
kovo 7 d. iš namų 8:30 vai,
bus atlydėtas j šv. Joakimo
parap. bažnyčių, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. I’o pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Seserys, ši ogeriai, Seserų
Sūiuti ir Giminės
laidotuvėse patarnauja grab.
A. Masalskis. Tel. Boulevard
4139.

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimai
galimas už $35.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

Laidotuvėse patarnauja grab.
I. J. Zolp, Te’. Boul. 5203.

GRABORIŲ

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl germenų. Paiaukito 1UDEIKJ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis oriau

4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti

DB. VAITDSH, OPT.

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimų, kuris
Mti priežastim galvos skaudėjimo, j
( svaigimo, akių aptemmio, nervuotumo, skaudamų akių karšti. Nuimu
-ataractus. Atitaisau trumpų regysty
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
Ltsitiklmuose, egzaminavimas daro9°as su elektra* parodančių mažlauitas klaldaa
Bpeclatė atyda atkreipiama moky

J. Liulevičius
G ra bortus
ir
Italsamitotojas

Patarnauja Chi
cagoje ir aplelinkėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. F, BADŽIUS

PIGIAU8IA8 LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

Moteris, Duktė. Šilinis, Bro
li. ir Giminės.

OFISAS

borlus J. F. Kadžius, tel. Ca
nal 6174.

6C8 WEST 18th STREET

Tel. Canal 6174

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Tel. Yards 1829

PETRAS NORGĖLAS

Laidotuvėms patarnauju gorinusia ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystėa.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPCIALI8TAS

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7887

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlloj susitarus

Bez.: Tel. Drexel 9191

V

DR. M. T. STRIKGL’IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

4142 ARCHER AVENUE
Tek Virginia 0036

Namų

Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ii- sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietjuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago, iii.

DR. P. P. ZALLYS
Boulevard 7689

Re.

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.

25 METĮĮ PATYRIMO

Hemiock 7691

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

Specialistas iŠ
Rusijos

1801 S. ASHLAND AVENUE

Phąue (Xnal 0523

Tet. Grovehlll 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak.
Šaradomis po pietų Ir NedėRJ
tik ausltaraa

8422 W. MARyUKTTE ROAD
Rea Pbona
Englewood 4441
Vantwrtb 8004

Offlc. Pbo
Wentwortb

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

- Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

DR. MAURIGE KAHN.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 14 Iki 18 dienų
Nuo 2 iki S po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 14 tkl 11 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

m

*o ofisų po numeriu

Platt Bldg., knmp. 18 st. 2 auk 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
štas. Pastebėk it mano iškabas.
SPECIJALTSTAS
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ugų
Valandos nuo 9:30 ryto iki Vai.: ryto nuo 14—19 nuo 8—4 ge
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
pletiR 7—8:14 vai. vakare.
Nedėllomla 14 tkl 18
skirtų valandų. Room 8.
j

S325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8481

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Tel. Yards 0994

WISSIG,

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesne ir patoge.
vietų

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Pritaikyme akinių dėl visokių
Gydytojas ir Chirurgas
akių. Ekspertas tyrimo akių
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
ir pritaikymo akinių.

z/

DR. MARGERIO

Phone I’ULLMAN 0855

Trio Y. M. C. A., Roscland

Valandos: nuo 14—4: nuo 4—
■eriėllnmla: nao 1. Iki lt

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CilllLtjltGAS
OFISAS

DENTISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted 35.

Ofiso vai kiekvienų dienų nuo
lld
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki 8 vai. vakare LlarniukAts
Kampas 8 tat Street
Ir ket vergais.
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 ▼.
Rea. Tel. Uyde Park 3395
Nedėliomis tr šventadieniais 19—1»

30 East 1 lith Street

laidotuvėse patarnauja gra-

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PF.B 2S METUS NEŽIŪRINT
KAIP UZSISEN4:.IUSIOS Ir NEIAGYDOMOS JOS YRA
Rpeclaliftkal gydo ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos,' ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir psslnptlngns ilgas. Jeigu kiti nej
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir išgydė tukstunčlus ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdte nuo 11 vulandos ryto iki 1
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.
42U0 UEST 26tb ST,
kampas Keeler Avė.
Tel. Grawford M73
-v ■—r i'
fiH n.g.,11 .... .....
gi

Tel. Ofiso ir lies. Grovebill 0617
Res. 67 37 S. Artesian Avė.

DR. A. A. ROTH

4

GRABORIUS

Tel. I.afayctle 3572

„

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka Ofiso valandos.- nuo 2 iki 4 Ir nuo
re. Nedėliomis pagal sutarti.
Iki 8 vai. vak. Nedėllomla pagal
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUK
sutarti
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU.
Ofiso Tel.: Boulevard 7H2O
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Tel.: Prospect !•»«

Tet Boulevard 7589

Persiskyrė su šiuo pasauliu
kovo 2 d., 1 vai. iš ryto, 1933
m., sulaukęs 37 m amžiaus;
gimęs Utenos apskr., Leillunų
parap., Ažugirlų kaime. Ame
rikoje išgyveno 19 metų. Pa
liko dideliame nuliud.tme mo
terį Emilijų, po tėvats Martlnavičlutę, dukterį Aldonų, sū
nų Alfonsų ir vienų brolį My
kolų, puseserę Elzbietą ir švoger) Pranciškų Blstriiis. o Lie
tuvoj 2 seseris,
gimines ir
draugus. Kūnas pašarvotas ra
ndasi 652 W. 18th St, telefo
nas ('anai 6619.
laidotuvės įvyks kovo 6 d.
8:30 vai. iš ryto iš namų į
Dievo Apveizdos parapijos ba
žnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas į
šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Petro Norgelo gi
minės, draugai ir pažįstanti esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse
ir suteikti
Jam paftkutlnį patarnavimų ir
atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak,
Office: 4459 S. California Avė,
Nedėlioję pagal sutartį

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

ANTANAS PETKUS
i

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. SUZANA A. ŠLAKIS 1

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tcl. CICERO 2109 ir 839-J.

LIETUVIŲ

AKIŲ GYDYTOJAI.

be akinių. Dabar kalno, perpus pissa safkSr- M“a*■

Koplyčia Dykai

į

2201 West 22nd Street

REZIDENCIJA:

I

serys, Bobutė ir Giminės.

Tel. Lafayette 5793

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

klos vaikučiams.

Nuošidžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
dayvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Motina. Broliai, Se

4830 ĮVEST 13th STREET
Cicero, Illinois

Seniausia ir Didžiausia

nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7823

Tel. CICERO 194

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

ANTANAS
IVANAUSKAS

parap. ir miestely.
Paliko dideliame nubudime
2 seseris
Elenorų ir švogerį
Juozapų Malkevičius, Antaniną
ir cr.ogerį Juozapų
Wonderius. sesers sūnus Antanų Tatarėlį, Dominiką Dausinų, Pra
nciškų, Stanislovų, Antanų Wonderius ir gimines, o Lietuvoj
2 seseris Kazimierų tr Teklę,
brolį Juozapų ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi
3612 So.
Lowe Avė. Boule
vard 0808.
Laidotuvės įvyks pirmadie
ny, kovo 6 d., 8 vai. iš ryto
iš namų į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielų, o iš ten bus nulydėtas
į Šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Stanislovo Kibarto
giminės, draugai ir pažystami
esat nuoširdžiai kvieičami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
jam paskutinį patarnavimų ir
atsisveikinimų.
Nuliūdę ilekame

Valandos:

Res. and Offlca
2359 So. Leavitt St.
Canal 0706

Telefonas Midway 2880

6558 S. HALSTED ST]
Vai.: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET
TeL .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgaji
6558 S. HALSTED STT
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vaki
Tel. Ofiso Boulevard 5913-14
Rez. Victory 2343

DR. A. J, BERTASH
756 \V. 35th STREET
ur..u

•k

a. . uuu i .. uuo €..>0-8.Ii

........ . .. : ...... »

■

. .. . _ _

Z

P ff X P O K S

0

šeštadienis, lovo 4

mėjų 1 skyriaus narėms žino-*
tina, kad sekmadienį, kovo 5
d. visos rėmėjos eis bendrai
prie šv. Komunijos Mišiose,
Į kurios užprašytos 7:45 v. rv, to. Visos rėmėjos prašomos
j susirinkti 7 vai. ryto į para
pijos svetainę. Iš ten eisime į
bažnyčių.

CHICAGOJE
linais dalyvauti, ir dovanų duo
ti tai bnneo. “Draugo” konjtestininkė biznierka p. S. Ba
lčiūnienė liuosjj valandėlę sa
vo rankomis daro nepapras----------tai gražių dalykėlių, kuriuos
Naktį iš ketvirtadienio į pe-laukos bnneo party. Taip pat
nktadienį per priekines duris žadėjo gauti gerų dovanų iš
įsilaužė vagys į Šv. Kryžiaus kompanijų.
bažnyčių, Town of Lake, iš Kų išgirsime iš kitų mūs
nešė dvi mažas šėpas nuo šali biznierių, vėliau pranešime.
niuV altoriųt ir kitufc mažiau veBuneo ir eard party tikie*

Apvogta šv. Kry
žiaus bažnyčia

rtingų dalykėlių.

Rap.

ma uja T H O R 1933
skalbiama mašina
Kaina $49.50
iki $109.00
Nauja Maytag Frederick

*49.50
Nauja Voss už

*39.00
Tereikia mokėti po $1.00
į savaitę

los. F. Bodrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167
Pasiklausykite nuolatinio radio programo kas nedėldienį
WCFL, 970 k. nuo 1 iki 2
vai. po pietum
Ketvertais WHFC, 1420 k.
Pradžia 7:30 vak.

Kazimieras J. Pažarskis, Cbicagos Liet. Vy
čių “Dainos” choro pirmininkas, įžymus dainininkas-baritonas, šiandie mini savo vardo diena.
Sveikiname!
Taipgi turėsime progos pasiklausyti p. Pažarskio solo ruošiamam L. V. “Dainos” choro
šventam koncerte, kuris įvyks kovo 12 d., Kimball svetainėje, prie Wabash ir Jackson Blvd.

vickaitė, E. Ogintaitė, H. G e- Town of Lake. — Šv. Kadvilienė. M. Paukštienė jau zimiero Akad. Rėmėjų 1 skyturi pardavus netoli pusantro riaus susirinkimas įvyks košimto. Nėra abejonės, kad va- vo 5 d., 2 vai. popiet, Šv. Krykaras bus sėkmingas ir gra- žiaus parapijos mokyklos ka£ns
Alma
jinbary. Visos rėmėjos prašo-

Kampas So. Paulina St.

Tel. Boulevard 4552

Fcisė/fli. Paterių
kaime
esant 30 laips. šalčio, vienas
vyrukas
savo
apliejo
šaltu
kaimyno karvę
V 1 v•
šalčio
vandeniu. Prie tokio
vanduo pavirto j ledų, gyvu
lys pradėjo bliauti. Šeiminin-i
kas kūlį užsidegęs šildė, ir į
grįčių norėjo vesti karvę, kol
ledų nušildė. Vertas bausmės
ištvirkavimas.

JOHN B. BORDEN

kit tos brangios Šv. Kazimiė-1 Prie progos primintina, kad
ro dienos minėjimo progos. Budriko surengtas dainininkų
ADVOKATAS
Kas turit atsineškit baltas gė- ir muzikantų kontestas dai 105 W. Monroe St., prie Clark
les; kas neturit, gausit sve- vis tęsiasi seredos vakarais,
Telefonas State 7880
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet

\Vest Side: 2151 W. 22nd St.

MANO DRAUGAI!

t

Town of Lake. — L. R. K.

Dabar atidarėme ofisą ir suteikiame ži- |
= nias apie Jūsų morgičius, kuriuos buvot pir- |
= kę iš Bankos.
=

Susiv. 85 kuopos mėnesinis su Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
sirinkimas bus kovo 5 d., 2 jų 8 skyriaus mėnesinis susivai. popiet, Šv. Kryžiaus pa. iI*nkdnas> įvyks seknjadienį,
.ap. svetainėj. Susirinkimai y- ,kov<> 5 dlen«> 1:30 vaL I’opi<‘t>
ra perkeliami iš antro nedėlPanel5s Sv- Pa
dienio j pirmąjį neapribotam I“1**, Vl“os naras.
laikui. Prašom visus narius kuo skaitlingiausiai susirink
ti.
atsilankyti.
Valdyba
Taipgi norime priminti, kad
Town of Lake. — Moterų sekmadienį, visos narės susi
Sąjungos 21 kuopos mėnesinis rinktų 7:30.vai. ryto, parapi
susirinkimas įvyks kovo 5 d. jos svetainėje, iš kur eisim
1 vai. popiet, Šv. Kryžiaus pa- in eorpore»>
” į bažnyčių išrap. mokyklos kambary. Visos, klausyti šv. Mišių ir prie šv.
sųjungietės prašomos susirin- Komunijos.
Valdyba
k)i ir naujl} narių atsivpsti
Valdyba

Atnaujiname morgičius ir iškolektuoja- |
| me nuošimčius.
f

Inšuriname namus, rakandus ir automo- |
= bilius.
2
Mainome namus ant farmy ir atliekame |
| kitus patarnavimus.
!
=

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republlc 9600

Jei manai pirkti Automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vieną 18 ' geriMbslų ruSių automobi
lius — STUHEBAKĖR, kurie yra
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną, pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE
Telepbone lafavette 7189

Prašome atsilankyti

S
|

EUAS & COMPANY

X Šv. Kazimiero Akad. Re- 2

6255 So. Western Avė.
CHICAGO, ILL.

Doleriai i
Lietuva
Jūs galite pasiųsti Lietuvon
Dolerius arba Litus per mū
sų P i n i g ų Siuntimo
Departamentą,
žemiausio
mis kainomis, ir pilnu už
tikrinimu, kad pinigai bus
greit pristatyti.

Jūs taipgi galite nusipir
kti laivakortę ant bile kurio
Laivo. Jūs susikalbėsite lie
tuviškai, nes mūsų Departa
mente mes turime lietuvius
tarnautojus.
Mes mokame aukščiausią
kainą už Lietuvos
Laisvės Bonus

TURKIŠKOS, RUSIftKOg SUT.FERINES VANOS m ELEKTROS
TREATMENTAI
AvediSkl mankStlnlmal Ir elektros masažas

1657 W. 45th Street

Iš KARVES LEDĄ PADA
RUI

Įmos dalyvauti, nes yra svar £iiiiiiiiiiiiiiiiii(mimiimiiiiiiiiimiiiiiiimiimiii!iiiiiiiiii!i!mmiiiiimiEimiii:iii^ Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarais 8 Iki 9
bų dalykų svarstymui.
Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.
Valdyba

A F. CZESNA’S BATHS
Treatmental visokių Ilgų, reumatlcmo, nervų atitaisymo. Kalėto
Ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulfertnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima tftslgelbėtl nuo visokių Ilgų.
• Kambariai dėl pergnlėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnknls nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

KETVERGO VAKARE, KOVO-MARCH16 D., 1933

Brighton Park. — Šv. Kazi
miero Akad. Rėmėjų 6 skyrius
RADIJO VALANDA
eis “in eorpore” prie šv. Ko
munijos kovo 5 d., 8 vai. ry
to. Prašomos visos narės da- Ryt dienų Jos. F. Budriki
lyvauti. Katros turite ženkle- korporacija rengia puikų He
lius, atsineškite. Reikia susi- tuvh* dain‘I 5r inuzikos radirinkti 7:30 ryto į parapijos -1° P^gramų iš stoties WCFL
mokyklos kambarį. Valdyba nuo k *k* ~ va' popiet. Pro_______ ’
grame dalyvaus lietuviij žy
miausi dainininkai: Elena Ra
Šv. K. A. R. 2 skyrius ben- ...
.. kauskienė, soprano ir Stasys
drai eisi nritįe sv. A
Komunijos
.
...
r Rimkus, baritonas. Taipgi viateinantįi sek
ekmadienį, kovo 5
d., per mišias 7:30 ryto. Vi sa “Makalų” šeimyna ir Bu
sos rėmėjos-rėmėjai nepraleis driko akordionistai.

VISUOSE DIDELIS
PRITARIMAS

X Vasario 26 d. Moterų Są
jungos 21 kuopa buvo suren
gus šaunų vakarų parapijos
naudai. Vakaras visais atžvil
giais pavyko. Publikos buvo
daug. Tur būt, ir pelno nema
žai bus parapijai.
X Moterų Sąjungos 21 kuopa rengiasi prie kitos pramogos — buneo party, kuri įvyks Stugių name, 4642 So.
Wood St., kovo 12 d., 3 vai.
popiet. Pelnas skiriamas sesu
tėms Kazimierietėms. Teko gi
rdėti, kad sųjungietės turi gra
žiu dovanų ir žada visus at
silankiusius pavaišinti, Pramo
goj žadėjo dalyvauti ir Mote
rų Sąjungos centro narės ir
Iviešnių iš kitų kolonijų. Lau, ksime visų.
X Sv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 1 skyrius vajaus
vakaras įvykš kovo 19 d., J.
Krenciaus svetainėj, 4600 So.
Wood St. Vajaus vakaro re
ngimo komisija deda pastan
gų, kad vakaras būtų kuo sau
niausiąs. Kiek girdėti, komi
sija tikietus platina lenktyniuodama. Kuri daugiau par
duos? T. Pilipavičienė, J. Stugienė, A. Paukštienė, O. Na-

Draugo Lietuvių Čempijonų
I R
C. Y. O, čempijonų

RADIO

KAS GIRDĖT WEST SIDE
35c ne tik “s°°d vme”tu
rėš, bet ir dovanu laimės.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

TARPE

C. Y. O. CENTRE
X Šv. Kryžiaus parapijos
Congress ir Wabash Avė.
mokiniai rengia buneo party
šeštadieni, kovo 4 d., Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėj. Pe tainėj, tik prašomi nesivėluo- Mark Wbite Square Parko sa
ti.
lėj, Halsted ir 30 st. Įžanga
lnas eis seserims. Visi prašo
Korespondentė .visiems dykai. Programai bū
mi atsilankyti ir paremti pra
na tikrai žingeidūs.
S. S.
mogų.
Alma

tai paskleisti po visų West
Side. Visi perka, nes žino, kad

P. K. Šliogerienė su L. Ja
sevičium pasiryžę surinkti ne________ mažiau kai 200 dovanų. Jiems
Apie pirmųjų metinę para pi-'Padeda ParaP- komitetas ir
jos buneo ir eard party, kuri ,k’d darbuotojai, darbuotojos,
įvyks kovo 19 d., eina kalbos i
Adsa ko m&tosi, kad si
po visų West Side. Visur nuo- ParaP- b«nc0 Part-V bus tokia>
širdus pritarimas, visi žada kokios dar West Side nebuvo,
dalyvauti. Vakar koresponde- Laukime kovo 19 d.
R. K. narys
ntui teko suseiti su kai9 kuriais mūsų biznieriais. Duosnus parap. reikalams biznie X Šv. Kazimiero Akad. rė
rius J. Dobravalskis (nuo Ok mė jų 10 skyrius rengia va
lės) pirmas pagyrė sumanymų iaus vakarienę su programų
ir žadėjo savo vardinės kovo sekm., kovo 5 d., 6 vai. vak.,
19 d. švęsti parapijos salėje; Aušros Vartų parapijos sveMykolas Karlavičius ne tik^Hėj- Visi kviečiami dalyvau
pats žadėjo kortas pamėtyti, ,d' Bus kas nors nepaprasto,
bet ir savo draugus pasikvie-'Dakaro programa susidės iš
si i. Mykolas Jasnauskas, Ge-Ida’ni?’ muzikos ir kalbų,
dimino “spu'lkos” pirm., ir Vakaro tikietus uoliai plapats žadėjo su savo pažįsta tina ypač vajaus komisija: p.
Šliogerienė ir p. Gadeikienė.
Prašome visas nares drauge
eiti prie šv. Komunijos kovo
5 d., 8 vai. ryto.
M. Dobrovalskienė, pirm.

KUMŠTYNES

StogkVArds Bank
& TRUST COMPANY
4160

SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO

i

TELEFONAS HEMLOCK 7080
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimmimimiiiiiiiiiti

INSURANCE

PERKAM

NOTARY
PUBLIC

Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

; u.

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED
!

NAMŲ SAVININKŲ ATYBAI

Mūru

biuras sutelkia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunlninkala Maža narinė
mokestis. Ekspertų patarimas visose
namų savininkų Ir rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara
[ kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.
i vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki
; plet. Įžymus namai originalio Ir vie
nintelio namų savininkų biuro ChlcaI toje.

Geriausia kaina — Cash už
Real Estate Gold Bonds, mor
gičius ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St.,
Room 316.
CASH U« JŪSŲ SENA AUKSAMm mokame augžėlu.la kalną už

CHICAGO

sulaužytu, senu. aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

Inkorporuotas
1642 West Dlvlslon St.
Tel. Armitage 2951—2952
Męs esame Jau Kluo adresu vlrK 40 m.

HOME REFINERS,
Keancr Bldg.
5 No. IVnbnsh Avenue

BARGENAS

REIKALINGA PASKOLA

Mainysiu 3 kambarių namelj su 3
lotais ant automobilio. Namelis ran
dasi West Iawn.
Kaukite Krank
Rldlauskas. teleonas Republlc 9599,
arba mainysiu ant 2 fialų ar Lietu
vos ūkės.

31,500. Marinis namas, 3 flatal po
6 kamb. Ir cottage 6 kamb. Rendos neės 390.Op. Geras Investmentas pinigams.
Ataiftauklte, l«2fl g. Morgan St.,
1,-ėlos lubos.

landuorbs burbau of

Kambary. 600

Kiekviena. Tardas parduoda
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj
Black Band. Jeigu norite gerų
anglių kreipkitės } Grane Coal
Kompaniją, ten Jus gausite ge
riausias anglis Ir ui mažesne
kainų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an

glys dėl pečių dideli lump-

sai tiktai tonas ...... .$8.50

Pocahontas lumps ....$9,00
Summer Creek lump ..$8.00

The Most For Your Money

PEOPLES COAL GO.
12132 S UNION AVĖ.
2 tons or more
III. Lump...................... $5.50
Ky. Mine-Run .......... $5.20
W.V. Pocahontas M.R. $6.50
Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL CO,
12132 S. UNION AVĖ.
Offers an attractive
February Bargain
Genuine Pocahontas
Mine Run 50% coarse
2 to 4 tons.................. $6.50
4 tons ar more.......... $6.25
Tel. Pullman 8296-8092

