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Amerikos respublikos nori pastovios taikos
ISPANUOS GYVENTOJA] REIKALAU

JA PATAISYT] KONSTITUCIJA
“MAŽOJI SANTARVĖ” REMIA 

PRANCŪZIJĄ

Anglijos užsienio sekretorius 
leidžias kelionėn

UŽ PASTOVIA TAIKĄ

MONTEVIDEO, Urugajus, 
gr. 16. — Tarp Amerikos res
publikų yra padarytos seniau 
net penkios draugingumo ir 
taikos sutartys. Tačiau ne vi
sos atskiriu respublikų pripa
žintos.

Čia panamerikoniškam su
važiavime iškeltas reikalavi- 
mas, kad visos respublikos 
tas taikos sutartis patvirtintų 
(ratifikuotų).

ISPANAI REIKALAUJA 
PATAISYTI KONSTITU

CIJĄ .

3c A 0 0 P Y
Telefonas: Ganai

METAI-VOL. ZVD
7790

PRANCŪZIJA GAVO 
SURAMINIMO

MADRIDAS, gr. 15. — Is
panų katalikų laikraštis “EI 
Debate” paskelbė sąlygas, ku 
riomis remiantis Ispanijos 
katalikai yra pasirengę, kaip 
ir ikišiol būta, remti respub
lika ir vvriausybe.

Laikraštis pažymi, kad kraš 
to gyventojai katalikai per 
du metus griežtai, gynėsi nuo 
persekiojimų, tačiau tai darė 

1 ne sukilimais, bet -teisėtais ke
liais ir valstybės autoritetų 
neniekino.V. ,L4»t:

ARKIVYSKUPAS SKVI
RECKAS — KARDINOLU?

PARYŽIUS,' gr. 15. —
Prancūzijos vyriausybė ne ma 
žai pradžiugo gavusi iš Čeko
slovakijos užtikrinimo, kad 
ji, taip pat Jugoslavija ir Ru
munija^ yra griežtai priešin
gos Vokietijos ginklavimuisi 
ir stovės Prancūzijos pusėje.

JUODOJOJ JŪROJ AUDRA

Kad gyventojai katalikai ir, 
toliau pasiliktų, kaip buvę, 
respublikai ištikimi, sako laik
raštis, turi būt pataisyta kons 
titucija, turi būt iš jos paša
linti socialistų įterpti įvairios 
rūšies Katalikų Bažnyčios var 
žyniai. Tada katalikai jausis 
laisvi laisvajam krašte ir jie 
pasiaukos už respublikos gero 
vę ir rems vyriausybę.

(lerb. kun. Juozapas Mačiulionis, I. C., Aušros 
Vartų parapijos klebonas, kurio vadovaujamoj parapi
joj dabar eina dienraščio “Draugo“ vajus. Linkime ge
riausio pasisekimo parapijos reikaluose ir sėkmingai 
išvesti vienintelio lietuvių katalikų dienraščio vajų!

IŠTIKO SPROGIMAI f
\' t-

KAUNAS. — Kovo mėnesį, 
1934 m., Šventasis Tėvas Po
piežius Pijus XI paskelbs šven 
tuoju (kanonizuos) palaimin
tąjį kun. Bosko.

Kovo m. 29 <1. Romon nu
vyks iš viso pasaulio žymiau
sieji dvasiškiai. IŠ Lietuvos 
važiuos Romon Jo Eksc, arki
vyskupas Skvireckas, kurį Po
piežius pakvietė į iškilmes.

Už šentojo Rašto išvertimą 
lietuvių kalton ir kitus nuopel 
nūs Bažnyčiai, arkivyskupas 
Skvireckas, sakoma, bus pa
aukštintas kardinolu. Tad bus 
pirmasis kardinolas lietuvis.

KATALIKŲ AKCIJOS ME
DALIS SMITHUI

ST. BONAVENTŪRE. 
N. Y., gr. 15. — Šv. Boneven- 
tūro kolegija pripažino buvu
siam gubernatoriui Al Smi- 
thui katalikų akcijos medalį, 
kurs bus teikiamas kas metai 
žymiajam ir pavyzdingam ka- 
tolimui. Smithni jacdaKs bus 
pirmasis.

Medalį jam įteiks Jo Emi
nencija kardinolas Hayes New 
Yorko mieste gruodžio mėn. 
17 d.

RYTOJ SVARBUS SUSMIMAS 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ

Rytoj tuojau po sumos Aušros Vartų parapijos salėje, 
B'-gst Side, įvyks didžiai svarbus šios kolonijos lietuvių kata
likų susirinkimas dienraščio “Draugo“ vajaus reikalu.

Susirinkiman yra kviečiami kiek vyrai, tiek moterys. Ne 
tik tie, kurie turi pasiryžimo “Draugo“ vajaus eigai gelbėti 
ir kataliKis^ąją spaudą platinti ir palaikyti, bet ir visi kiti 
šios kolonijos daa buotojai nuoširdžiai kviečiami susirinkti. «, 
pasiklausyti prakalbų ir duoti savo minčių, kad šis vedamas 
vajus būtų sėkmingas, kad šioj kolonijoj ir parapijoj katali
kiškoji spauda užimtų garbingąją vistą, kad visoki kiti šlamš
tai nerastų čia sau jokios užuojautos.

Per sumą rytoj Aušros Vartų parapijos bažnyčioje pa
mokslą apie katalikiškąją spaudą sakys gerb. kun. J. Vait
kevičius, M. I. C.

KOVA PRIEŠ IŠSISUKINĖ
TOJUS

WASHINGTON, gr. 15. — 
Prez. Roosevelto vyriausybė 
paskelbė kovą prieš visus tuos 
turtuolius, kurie turi dideles 
pajamas ir išsisukinėja nuo 
mokesčių.

PAGALIAU PARŪPINO 
DARBUS

Illinois® valstybė pagaliau 
parūpino civilinius darbus 
jai skirtai 231,750 bedarbių 
kvotai. Jei to nebūtų pada
rius, vyriausyliė būtų sumaži
nus bedarbių skaičiaus kvotą.

IŠ minėto darbininkų skai
čiaus civiliniai darbai Cooko 
apskrity tenka 123,021 bedar-

WASHINGTON, gr. 15. —
Krašto darbo boardas po ilgų 
išklausinėjimų lėktuvų vairini 
nkų darbo valandų ir atlygini bini. Iš jų, kaip pranešta, a
mo reikalu pagaliau visą rei 
kalą pavedė spręsti paskirtam 
komitetui.

pie 100,000 iš dalies dirba. Ki
tiems esą dar trūksta darbo 
įrankių.

39,000 DOLERIŲ PAVOGTA 
VIDUMIESTY

‘DRAUGO’ VAJUJE 
Kontestininkų stovis

ŠOKIĄ, Bulgarija, gr. 15.— 
Juodojoj jūroj audra sulam
dė ir nuskandino vieną alieji
nį laivą. Laivo įgulos likimas 
nežinomas.

NUSIGINKLAVIMO REIKA
LU

SNIEGAS ITALIJOJ

ROMA, gr. 15. — Žiemių 
Italijos dalis ištiko didelė snie 
go pūga. Iš ten jį persimetė į 
pietų Italijos dalis.

Pinigų vertė — 
mainyba

LONDONAS, gr. 15. — An 
glijos užsienio reikalų sekre
torius Sir John Simon vyksta 
į Paryžių, iš ten Į Romą ir pa
galiau į Ženevą nnsiginklavi, 
mo konferencijos atnaujinimo 
reikalu. Nusiginklavimo kon
ferencija turėtų būt atnaujin
ta sausio mėnesį.

SULAIKYTAS VYNO 
IŠVEŽIMAS

Nužudė žmogų ir lavoną 
sudegino

SPROGIMAI CHICAGOJ
Vakar prieš pusiaudienį žie

mių vakarų Chicagos daly iš
tiko dideli sprogimai namuo-

PAVOGTA 19,000 DOL.

NEW YORK, gr. 16. — Va 
kar amerikoniško dolerio ver
tė ir vėl padidėjo pinigų mai
nytoje, nors naujam auksui 
kaina nuo gruodžio 
dienos nedidinama.

men.

PARYŽIUS, gr. 15. — Pasi 
reiškęs nepaprastas šaltis su
laikė iš Prancūzijos vyno išv<i 
žimą j J. Valstybes. Eksporti- 

l ninkama yra numatomi dideli 
į nuostoliai.

Vakarykščias pinigų kursas: I ~
Anglų* švara/ * $-,12| PLANUOJA ATIMTI ŽEMĘ

1.00 HAVANA, gr. 16. — Ku-

Vakar dieną vidumiesty iš 
šarvuoto Brinką Express Co. 

se ir gatvėse. Keletas asmenų' automobilio staiga dingo vie- 
sužeista. Vienuose namuose pa nas sargas — A. R. Hommel, 
sireiškė gaisras. Sprogimai pa ir vieno banko siuntinys su 
darė didelius nuostolius.

i- i j • Policija ieško siuntinio irPolicija susekė, kad sprogi
mų pradžia buvo namų rūsy,
1857 Armitage avė. Tenai nuo 
žvakės liepsnos susprogusios 
iš sukrautų anglių pasidariu
sios dujos. Po to trenksmo 
Armitage gatvėj ėmė sprogi
nėti sriutų
išverstos didelės gatvėje 
duobės ir visur matomi ply-j 
šiai. j

Veliami tyrinėjimai

VALSTYBĖS TARNAU
TOJŲ RIAUŠĖS

PARYŽIUS, gr. 15. —Pran 
cūzijos valstybės civiliniai 
tarnautojai sukėlė demonstra
cijas prieš vyriausybę, kuri 
pasiryžusi sumažinti jiems 
atlyginimą.

Įsikišus policijai, pasireiškė 
riaušės. Keletas šimtų tarnau
tojų suimta.

39,000 dolerių. 
Policija ieško

sargo.

NUŽUDĖ IR SUDEGINO

Fred Markham, 35 m. amž., 
nušovimu nužudė J. A. Jobb,

7 . "ir 56 m. amž. Nužudytojo lavonu•ti sriutų vamzdis. Kai kur' Jis namų, 111 No. Ada gat., iš

vilko į tuščią sklypą, apliejo 
gazolinu ir padegė.

S. INSULLIS TURI APLEIS
TI GRAIKIJĄ

ATĖNAI, gr. 15. — Graikų 
vyriausybė nepripažino S. In- 

' sulijo prašymo, kad jam būtų 
leista ilgiau pasilikti Graiki
joj. Nurodyta, kad ateinančio 
sausio m. 31 d. jis turi apleisti 
šį kraštą. Gali vykti ten, kur 
jam tinkamiau.

Policija greitai sučiupo 
žmogžudį.

I,

Kanados doleris 
Prancūzų frankas 
Italų liras « 
Belgų helgps 
Vokiečių markė 
šveicarų frankas

ORO STOVIS

.06 tos vyriausybė planuoja atim- 

.08 ti iš svetimšalių valdomą sa- 

.21 loję žemę ir išdalyti beže- 

.37 ibiams.

.30 Vyriausybė sakosi, kad tai 
bus “žemės ūkio atstatymas.’’

NENORI PASKOLOS | --------------------
Rlmwood Park matelio PRI“ NETOSCTĄ SVAI- 

vaMyla norėtų gauti ii vj-Į ' GALŲ PARDAVIMĄ 

rinnsybės paskolą viešiesiems j Chicagos policija imasi prie 
miestelio darbams. įmonių prieš visus tuos, kurio

Keletas šimtų gyventojų tu- neteisėtai — be miesto “lais- 
rėjo susirinkimą ir nusprendė nių’’, parduoda svaigiuosius 
priešintis tai paskolai. Žmonės gėrimus.
sako, kad paskola ir paskiau

BAI/TIMORE, Md. — Jo 
Eksc. Baltimorės ark. M, X 
Curley čia pašventino naują 
Šv. Pranciškaus Ksavero neg
rų katalikų bažnyčią.

DRAMA AKADEMIJOJ

MANILA, F. S., gr. 15. — 
CHTČAGO IR APYLTNK. Cavite provincijoj 2 žmonės 
— Šiandien giedras oras; mirė ir 73 serga užvalgius

sezoniriS temperatūra. > kažkokios nuodingos žuvies.

didesnių nuošimčių našta yra 
nereikalinga

Už pavogimą l6 centų iš 
vargšams skiriamų aukų dė-

Tai pažymėtinas žmonių žutės Šv. Ritos bažnyčioje J. 
susipratimas. Kitur to nepai- Į Conroyą, 27 m. amž., teismas 
soma. nubaudė 100 dol. pabauda.

J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero, Gary, Ind. ...
A. Kunickas Aušros Vartų..................................
S. Staniulis Gimimo Šv. Pan. M........................
V. Stancikas šv. Kryžiaus ................................
P. Labutis Šv. Jurgio ................. . ...................
J. P. Gerutis Nekalto Pras. Švč, Pan. M...........
A. Gilienė Šv. Jurgio ................ . .......................
S. Straukas Aušros Vartų ..............................
Karolina Lengvis Šv. Antano par. Cicero, Tll. .
K. Vaitkienė, Gimimo Šv. Pan.............................
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos .....................

I A. J. Janušauskas šv. Antano, Cicero, III.........
A. Stulginskas šv. Antano, Cicero, III.................
V. Mandravickas Šv. Petro Ir Povilo, Kenosba
K. šerpetis Šv. Mykolo .....................................
V. Gaižauskas Visų Šventų, Roseland ............
A. Svilpauskienė Mt. Carmel, Melrose Park
M. Misiūnas Visų Šventų, Roseland ................
Paul P. Petrauskas, Binghamton, N. Y.
C. Deveikis, Jr. Šv. Antano, Cicero, III.......... .
A. J. Sutkus Šv. Baltramiejaus, Waukegan ....
K. Raila, Šv. Petro ir Povilo parap......................
A. Bacevičius Šv. Mykolo par............................
S. Balčiūnienė Aušros Vartų ..............................
P. J. Čižauskas Aušros Vartų ..........................
K. Gaubia Šv. Juozapo, So. Chicago ................

F. Ivanauskienė, Dievo Apvaizdos par. .......
F. Vaičekauskas Nekalto Prasid. švenč. Pan. M 
P. Varakulis, Dievo Apvaizdos..........................

Parapijų stovis
Aušros Vartų par.
Švč. Pan. Gimimo par.
Šv. Kazimiero parap., Gary, Ind.

Šv. Jurgio par.
Šv. Kryžiaus par.
Šv. Antano par. Cicero, III.
Nekalto Prasid. šv. Pan. M. par.
Dievo Apvaizdos parap.

Visų Šventų par. Roseland 
Šv. Petro ir Povilo par., Kenosba, Wis.
Šv. Mykolo par...........................................
Mt. Carmel par. Melrose Park 
Šv. Juozapo parap., Binghamton, N. Y. 

įšv. Baltramiejaus par., Waukegan, III.

Kad davus progos kitatau
tėms veikti Šv. Kazimiero a- 
kademijos auditorijos scenoje, 
rytoj vaidins anglų kalboj gar 
šią sesers Donatos, I. H. M., 
vienaveiksmę kalėdinę dramą 
“The King’s Jongleur” (“Ka 
raliaus juokdarys’’).

Vaidinimas bus 7:30 vai. va į pe^ro ir Povilo par. W. Pnllman 
kare. Įžanga 50 c. - — šv. Juozapo par. So. Chicago, III

_

BALSAI.
215,804 
211,426 
190,900
152.111
117.111

93,994 
66,457 
60,959
47.502 
36,803 
36,000. 
35,706 
24,009
23.502 
17,006 
16,167 
13,700

8,384 
7,209 
6,201 
5,508 
4,761 
4,543 
4,234 
3,750 
3,601 
3,360 
3,000 
3,000

289,363
227,703
215,804
183,568
152,111
113,418

96,994
42,360
24,551
23302
21,549
13,700

7,209
5,508
4,761
3,601
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P R AŪPAS
“DRAUGAS” vaduoti iš tų, kurie ją niekina. Be to, čia jams ir sandėliui vietos pilnai . parapijai. Visi durbavosi ir

iftclna kasdien, į'Sakyrus uekniadleplus 
PRENUMERATOJ KAINA: Metanu J- $6.00, Pu-

>el metų — *3.50; Trim* uiėuealuius — 12.00; Vienam 
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — $4.0I. Kopijų ,03c.

Skelbimų kainos prisiunči'amos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrrą-

*1 na, jei neprašoma tai padalyti ir neprisiunčtama tam 
tikslui pusto Senki ų.

Redaktorius priima —•’ nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
kasdien.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

iš palengvo darosi ir mūsų visuomeninio bei 
organizacinio gyveninio centras. Ekonominiu 
atžvilgiu Wet»i Side taip pat nėra 'paskuti
nėje vietoje. Čia stiprus lietuvių Metropolitan 
State bankas, gerai pastatytos spulkos ir ki-

užtenka.
Mokyklų atidarė svietiškiui 

mokytojai, tik 1912 metais 
šv. Kazimiero Seserys perėmė 
mokyklos vedinių. Jos Ir po

tos lietuviškos įmonės gerai laikos. Taigi ir šiai dienai sėkmingai ir vner-

“DRAUGAS.”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlahed Daily, Except Sunday. 
UUBSCRIPT1ONS: One Year — $6.00; Slx Months 

— $8.50; Three Months — $2.00; One Month — 76c. 
Europa — One Year — $7.00; Six Months — $4.00; 
Copy — .03c.

Advertislng ln "DRAUGAS” forintu best reaults. 
Advertislng rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

gingai joje mokytojauja. Jos 
iki šiol yra daug pasidarbavu
sios tikėjimo ir lietuvybės la
bui.

Kum, Kazimieras. Ambrozui 
tis buvo uolus ir veiklus kle-

šeštadienis, gruodžio 16, 1933

DIENOS KLAUSIMAI

tuo žvilgsniu yra ko pasidžiaugti ir net pasi
didžiuoti.

Prieš porų metų Aušros Vartų parapija 
minėjo savo gyvavimo 25 metų sukaktuves.
Vadinasi ji yra viena iš senesnių parapijų 
Chicagoj. Pradžioj jai ne taip jau gerai seg
kėši, nes Westsaidėj buvo gerokai įsigalėję, bonus ir mylėdavo savo pa- 

rapijonus. Jų reikalams buvo 
visa širdimi atsidavęs. Žmo
nės ir dabar jį atmena ir jam 
dėkingi už jo piasidarbavimą 
ir už pastatymų šios ; gražios 
bažnyčios ir mokyklos. Kun.

vadinamieji laisvamaniai, kuriems dažnai pa
vykdavo pasėti į katalikų tarpų nesantaikos 
dvasių ir nepasitikėjimų savo vadais. Tik nuo 
to laiko, kada parapijos vairų apėmė amži
nos atminties Tėvas Kudirka, pasižymėjęs sa
vo šventumu, atsidavimu pareigoms ir giliu,
praktišku protu, vvestsaidiečių dvasiniai rei- Kazimieras yra fundatorius 
kaiai pakrypo geresnėn pusėn, parapija susi- Aušros Vartų parapijos, Clii- 
tvarkė ir sustiprėjo. Dabar pasekmingai kle- cagoje. Jeigu ne jis, tai var- 
bonauja jaunosios kartos veikėjas, kun. Juo-jgu kas kitas tuo laiku būtų 

Aušros Vartai Vilniuje yra žinomi beveik zapas Mačiulionis, M. I. C., kuris taip pat atsidavęs su tokiu pasiryžimu 
visame katalikiškame pasaulyje. Vilnius mū- I yra ir mūsų dienraščio administratorius. Rei-j ir pasišventimu įsteigti West- 
sų tautos sostinė — širdis. Jį įsteigė Lietu- | kia linkėti jam pasisekimo ir tikėtis, kad saldėje parapijų.

AU&ROS VARTAI CHICAGOJĘ

vos kunigaikštis Gediminas. Ten daug mūsų 
tautinių brangenybių: Šv. Kazimiero, Vytau
to, ir kitų didžiūnų kaulai ilgisi, garsioji Ge
dimino pilis, tautos patriarcho —- dr. Basa
navičiaus kapui ir t.t. Bet didžiausia Vil
niuje brangenybė — Aušros Vartai.

Lietuvių tauta siekia Vilniaus atvadavi
mo, nes jis Lietuvai priklauso. Ji negali bė 
jo gyventi, ilgisi jo. Vyriausio to ilgesio prie- 
žųstis Aušros Vartai, prieš kuriuos klaupia 
kiekvienas praeivis, kur lietuvių širdys kryp
davo ir skausmo ir džiaugsmo valandose, iš 
kur tauta tiek daug malonių yra patyrusi. 
Stebuklingieji Aušros Vartai ir ateityje kels 
lietuvio dvasinį jausmų ir tol, kol jie nebus 
atvaduoti — skaudų liūdesį ir drauge didelį 
pasiryžimų kovoti už savo šventas teises. 
Švenčiausia Panelė Aušras Vartuose visada 
bus lietuvių katalikų garbinama. Kad taip 
yra, parodo ir tas faktas, kad Amerikoje net 
trys lietuvių bažnyčios yra pašvęstos Aušros 
Vartų garbei.

* " * • r *
Mes, Chicagos lietuviai, galime teisingai 

pasididžiuoti, kad ir čia viena bažnyčia Auš
ros Vartams yra paaukota. Ji randasi vadi
namoj VVestsaidės kolonijoj, kuriai šios die
nos mūsų dienraščio numeris yra pavedamas 
ir kurios įsisteigimo ir gyvavimo istorijų ra- 

x sįte atskirame rašinyje, dedamame kitoje vie
toje. Laimingai dalykai susidėjo, kad jau ke
liolikti metai, kai šiai parapijai vadovauja 
Tėvai Marijonai, kurių kongregacijos nariai 

. save yra paaukoję Dievo Motinos garbei. Jai 
dar daugiau reikšmės priduoda iy .didesnį pa- 

> mąlduinų bei prisirišimų kelia prie • Ausroe
• Vartų.

Aušroų Vartai Cliicagoje pasidarė reikš
mingi ne tik westsaidiečiams ir Chicagie- 
čiauis, bet visai Lietuvos išeivijai Amerikoje. 
Toj parapijoj įsteigta lietuvių katalikų spau
dos centras, iš kurio išeina dienraštis, sa
vaitraštis, ^spausdinamos knygos, žodžius — 
iš čia skleidžiama išganinga šviesa, keliama 
tikybinė ir tautinė lietuvių sąmonė, Aušros 
Vartų Švenčiausios Panelės garbė ir pasiry
žimas tų tautės šventovę ko greičiausia at-

“Draugo” vajus Aušros Vartų parapijoj pra
eis su didžiausiu pasisekimu.

Taip pat tenka palinkėti, kad Aušros 
Variai Chieagoje dar labiau sukeltų mūsų 
tautiečiuose pamaldumų, didesnį prisirišimų 
prie Bažnyčios ir tautos ir kiekvienam lietu
viui nuolat primintų — Vilniaus neužmiršk, 
lietuvi!

DĖL GRUODŽIO 17 D. PERVERSMO

1926 m.y gruodžio 17 d. Lietuvoje įvyko 
perversmas. Lietuvos kariuomenės vadai, ma
tydami, kad liaudininkų ir socialdemokratų 
vyriausybė veda kraštą pavojingais keliais, 
kad savo nevykusia politika leidžia įsigalėti 
lenkų. ir bolševikų elementams, kurie rengė 
Lietuvai pražūtį, tų vyriausybę nuvertė ne-

Baigiant klebonavimo laiką 
kųn. Kazimieras i>astatė 1913 
m. gražią ir erdvę kleboniją 
prie pat bažnyčios. ' Namas 
dviem augštais su basmentu. 
Jis yra labai patogus klebo
nijai. Iš lauko daro jaukų įs
pūdį, o viduj sfltvarkymas ati 
tinka klebonijos tikslui.

P.o kun. Kazimieru paėmė 
A. V. parapijos valdymą kun. 
Pranciškus Serafinas. Jis kle
bonavo 4 metus. Jau pradėtą 
darbą kun. Pranciškus varė 
pirmyn. Neteko . jam 
statyti, bjet jis būdamas žy 
mus kalbėtojas ir pamokslinin 
kas, savo turiningais pamoks
lam daug įiiešė gražios dva-

nepavargdavo.
Kun. Felikso luikais, 1925 

m. pastatyta didelis ir gražus 
dviem augštais Seserinis na
mas. Namas pastatytas dvyli
kai seserų, bet jame galima 
sutalpinti ir 15.

Kun. Feliksas Kudirka mi
rė Viešpatyje 1932 m. kovo 
24 d. Šv. Kryžiaus ligoninėje,
Chicago, 111.

Ketvirtu klebonu buvo pas
kirtas 1927 m. kun. L. Drau
gelis, M. I. C. Jis darbavosi 
šios parapijos labui 4 metus.
Jo klebonavimo laikais 1921 
m. apvaikščiota 25 metų sidab 
rinis parapijos jubiliejus. Gra 
žiai buvo pasiruošta prie šios 
retos iškilmės. Išleista kny
gutė su įvairiais aprašyinė- 
liais draugijų, kun. K. Ambra
zaičio, pirmo klebono, ilgokas'7“. „ .... T , ...
laiškas te ur-įa, Bagdziunas Jonas, Blu- parapijinę mokyklų. Teisinasi

uieraitienė Petronėlė, Balčiko- tėvas, motina, kad neišsigali 
uis Juozas, Bučas Antanas, nei už knygas ųžsimokėt. Ba- 
Cibulskis Petras, Dačiolienė žnyčia savo ypatingomis hia- 
Ona, Doviatas Antanas, Kuni- donėmis ruošia dievobaimingas 
gas L. Draugelis, Gaidaitė O- mokytojas tėvams padėti do
na, Grinius C’iprijonas, Jas- ra i jų vaikelius išauklėti. Tė

veliai neturėtų rizikuoti say.o

Aušros Vartų parapijos • bažnyčia, mokyklų, 
svetainė ir klebonija. Bažnyčia pastatytų 1906 me
tais, o klebonija 1913, klebonaujant kun. K. Aųi- 
brozaičiui. Rytoj per sumą svečias kunigas sakys 
pamokslą apie spaudų. Po sumos įvyks susirinki
mas “Draugo” vajaus reikalu.

AUŠROS VARTŲ PARAPI- liūs ir jiems užbaigus parapi
jos GARBĖS NARIAI: jinę mokyklų juos auklėti.

-------- — [Baigdami mokyklų vaikučiai
Iki Sidabrinio Jubiliejaus išeina iš jos kaip angelai su 

1931 m. 'aukštais kilniais idealais.
--------- i Pastaraisiais laikais, užėjus

Altorių Puošimo Draugija, I depresijai, tėvai per daug nesi
Vušros Vartų Vyrų ir Mot J rūpina savo vaikelius leisti į

Miuiut jubiliejų iškilmių 
dienoje, rugsėjo 20 d. ryte lai
kė primicijas pirmas, Aušros 
Vartų parapijos mokyklų bai
gęs, jaunuolis kunigas Vikto
ras Černauskas. Vakare įvy-1 naugkas Mykohw> 
ko iškilmingas programas, ku-|Juozas> Sel.eikaitė Anastazija, 
riame dalyvavo kone visi Chi- Stakėnas Martynas, šliogerie- 
cagoje lietuviai kunigai, taip nė SUogeris Petraį. Ju.

keletas ir iš svetur, ir a.,rgaiHa sta,y>s 
pie 500 žmonių, kurių tarpe uas> Kairaitė Agota, Krotkus 
Luta įžymių profesionalų ir jonas> Krūmas Jonas, Kuni- 
biznierių. Baigus iškilmes bai-,gas R Kudirka, Kudulienė Ju- 
gėsi ir kun. Ladislovo klebo-. Lakavičius Steponas, La- 
navunas. [pinskas Pranas, Lipnickieuė

Paskirta penktas A. \. pa-j()na> Mažeikas Petras, Kuni- 
parp. klebonas kun. J. Mačiu- gas j. Mačiulionis, Rokas Ka- 

uann-’Irioms, ĄI. I. C. Tikimasi, kad 10li», Šulskis Antanas, Vaicę- 
jis dirbs taip pat uoliai para-, kauskas Antanas, Varams An-

praliejant nė lašo kraujo-

Po to įvykio susidarė koalicinis kabinę- sios į parapijos darbuotę 
tas iš tautininkų, krikščionių demokratų, da-ĮBuvo karšto būdo, tad tekda- 
rbo federacijos ir ūkininkų partijos. Atsista-Į vo kai kada ir “'susibarti su

pijos naudai, kaip dirbo pir-' tanas, Veidmanas Klemensas, 
mieji keturi. Depresijos lai- Žostautienė Ona.: 
kams užėjus per daug negali-

jA

vaikelių gerovę ir amžinų lai
mę už kelis centus mokyklos 
reikalams.

Viskų padėkime į šalį įr 
susirūpinkime savo auklėtna- 
miu, kad mūsų sūnūs ir duk
terys savo tėveliams neįšmė- 
tinėtų, kad juos nuskriaudė ir 
nedavė jiems pilno katalikiš
ko išauklėjimo, kas jiems tei
sėtai priklausė.

• GYVŲJŲ ROŽIŲ VAI-

U H —..
Rytoj 7 vai. vakare parūpi

ma tikėtis, bet yra vilties, kad jos svetainėje Nekalto Prasi -
parapijonvs, remdami naujo „ ... Įdėjimo Sodalieijos mergaitės

...... klebono užmanymus įr progra! Atraškevičius Jonas, Aušios| >sįatys gražų ir įdomų veika-
tydinus prezidentui dr. Griniui, jo vieton kaikuriais parapijonais. Pri- galės vėliau pasįdžiaugti Vartų Mot. ir Merg. dr-ja, Ba- . ^Gyvijjų Rožių Vainikė-

pratę prie kun, • Kazimiero nuveiktais kilniais darbais ”
nuolaidaus būdo ir nerasdami

beimąs išrinko Ant. Smetoną.

Matant, kad su trečiuoju Seimu naujoji 
vyriausybė negalės dirbti, krikščionys demo
kratai-reikalavo jį paleisti ir tuoj paskelbti 
naujus rinkimus. Seimas, tiesa, buvo paleis
tas, bet naujus rinkimus skelbti tautininkai, tydamas, kad klebonavimus
atsisakė, nes, matyti, bijojo kad vėl jų ma-1 >’ra sunkus darbas ir suradęs 
žuma į Seimų tepateks. Krikščionys demo-! tiesesnį išganymui kelių, pasi-

| Klebonams ilgesnį laiką
tos ypatybės naujume klebone, jravo įr pagelbėjo parapijos 
norėjo parapijonys ž-t būt ją darbuose sekanti kunigai.* kun.
įskiepyti kun. Prancišk&i. Ma-

vi-

J. B. Kloris, kun. Pr. Meškaus 
kas, M. I. C’., kun. J. Kaza- 
kas, M. I. C'., kun. M. Urbo
navičius, M. I. C., kun. V. Dva

ltiūnas Pranas, Bitinas Matas, 
Brazaitis Juozas, “Draugo” 
Bendrovės Direktoriai, Glebau 

! akas Aleksandras, Jakonienė 
Magdalena, Jusevičius tingi
nas, Kaminskas Mateušas, Ku- 
lbis Kazimieras, Krotkus Jo
nas, Kunigas J. Mačiulionis,'M f t I x v « i i _

” Per porų mėnesių vaka
rais žiburiai degdavo iki put 
vėlumos, o mergaitės vis kar
todavo veikalų, kad pasirod
žius tikromis artistėmis ryt 
vakare, kada tikimasi matyt 
pilnų svetainę žiūrėtojų. 

Vienų kartų užeinu ir aš pa

ciusko pci 'tiek metų tautininkų partija neatstatė 
krašte normalinės politinės padėties, jį valdo 
neteisėtu būdu. Jie b>jv, kad rėkimuose tau
ta nepasisakytij prieš juos. Jie bijo netekti 
šiltų valdžioje vietų ir garbės, kas jiems la
biau rūpi negu tautos ir valstybės gerovė.

Toks tautininkų partijos vadų nusfstaly- 
mas trukdo tautos pažangų, ardo vienybę, 
atstumia geriausias jėgas nuo valstybinio da
rbo ir bendrai — silpnina tautos pajėgumų.

nęs mirė Viešpatyje gruodžio 
3 d., 1920 m. Mercy Uoapital, 
VVilkes-Barre, Pa.

Aušros Vartų par. laimiu 
giausi metai tai buvo kun. 
Felikso Kudirkos klebonavimo 
laikais. Paėmus klebonavimo 
pareigas po kuri. Serafino, 
kun. Feliksui darbas stkėsi.

gražiausia
savo rolę atvaidinti. Mergai
tės jos klausę. Aš nė nesiti
kėjau, kad Aušras Varių pa
rapijoje būtų tokių žymių ar
tisčių, kur/o-s ant scenos galč-

, i- « • i •• k , - - - t’J ta*P tobulai pasirodyti.
:s Teklė- Ado- Mat, daugeli, 15 jų yra Imi,,

ftv. Kazimiero Akademijų ir

. . ... ras, rarapi jos «.omtt etas
j usros artų parapijoj- gy ^^įn,inaįi Pranciškus, Skirinon- 

vuoja aekanta draugijom l.|Us fty
Pederacijoa rit.; 2. Parapijos,' Tr(,tinisl<IJ !u
Choras; 3. Altoriau, Puošimo;iMoktailie U|-w Kar<J_

4. Maldos Apaštalystes; 5.' ,inai U8as ^auislovas, ZoM-

Švč. Mergaičių Sodalicija; 6. lnas 
Šv. PrMnciškaus Tretininkų;

TRUMPA AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
ISTORIJA •

Jis buvo didelis organizato- ? gv< Onos; 8 &v Vurdo; p i 
rius. Žiuonės tuolaik gausini 
važiavo į 4Vesisaidę. Vieni iš
Lietuvos, kiti iš visų kraštų 
plaukte plaukė į Aušros Vartų 
purapijų. Kun. Feliksas mokė
jo ir sugabėjo rųiujus atvyku
sius žmones j Aušros Vartų 
parapijų patraukti ir prie į- 
vairių draugijų prirašyti. Jis 
mokėjo draugijas panaudoti 
parapijos gerovei. Kun. Felik
sas niekuomet nepruJošdavo, 
liet tik išlošdavo. Draugijos 
viena kitų pasivydanios norint 
nenorint į parapijos, veikimą 
suliėgdavo. Žiūrėk, tai viena 
draugija rengia vakarienę pa
rapijos naųdui. Kitos negulėda 
vo to jaikęati ir štai paeiliui

Gyvojo Rožančiaus; 10 Labda 
rių 7 kp.; J L šv. Vincento; 
12. Angelo Sargo; 13. N. p„ 
Marijos Vaikelių; 14.

MŪSŲ AUKLĖJIMO 
NAMAS

Prieš dvidešimts sept^uia gy veno-apie 5,GUJO liotnvių. si bažnyčia, antrame mokyk- 
inetus prasidėjo lietuvių «ni-| Aušroa Vartų parapijos ry- la. Apačioje dar yra “base- 
gracija iš Šv. Jurgio ir Dievo bos siekia nuo Afdiland Ąve. inewU»ft” 10 |»ėdų augščio ir 
Apvaizdos parapijų į Wėst iki Isaundalc Ave^ ir nuo Ma- jis naudojamas salei. Bažny- 
širię. Tuolaik VVestsidė buvo dison St. iki JJrainage fanai, čioje tdpa 1,000 žinomų, o 
tokioje laimingoje jiadėty,. Šios parapijos ilgis siekia 4 'mokykloje 44M> mokinių, 
kaip randasi šv. Antano par. mylias ir plotas 2 ir pusę. Į Westsai<hečiai labui džiau- 
Cicero, Nekalto Prasidėjimo Pirmas klebonas, kun. Kaži- giusi, kad Imžnyčioje vietos 
pur. Brighton Parke ir Gimi- mieras Ambrazaitis, darbavo- visiems užtenka. Bažnyčios ta
un> par. Marųuette Parke, si Aušros -.Vartų parapijoje kai yra platūs ir procesijoms
lietuvių imigracija į VV.est 8 metus. Jo klebonavimo lai- labai jmtogūs. Presbiterijų ne-
sidę tęsėsi pi r apie 2Q *ne,tų ku pastatyta ,(19% m.) dūle- didelė, liet jauki. Chorui reser
iki pasiekė aukščiausią laipsnį lis dviem augštais (125 pėdų^vuota vietos dėl 109 žmonių, kų vienu draugija pradės, tai 
1925 imtais, kada Wesskiėje, ilgio ir 80 pločio) mūrinis na^ Zok risti ja taip pat nesūgrūs-1 visos kitos pakartos. Draugi
Aušros Vartų parapijoje jau irias. Pirmame augŠte randa- * ta, Ųet kunigams, tarnauto-' joms buvo naudinga, taipgi ir

Laiminga šeimyna, kuda ino 
Alto-į tina gyva ir sveika. Ijaimingu 

riaus Ministruntų; 15. Šv. Ka i parapija, kada mokykla uži- 
ziinicro Akademijos Rėmėjų;.! ma motinos vietą. Per virs 
16. Marijonų Kolegijos Rėmė-Į dvidešimts metų Aušros Var- 
jų; 17. Moterų Sąjungos; 18. tų parapijoje gyvuoja katali- 
Aušros Vartų Vyrų ir Mote--kiška mokykla. Ją užbaigę 
rų; 19. Aušros Vartų Moterų virš 500 mokinių. Koks tai di-
ir Merginų; 20. Šv. Kazitnie- dis darbas padarytas tautai irĮvirkdint. Taigi mumylės nepa-

tenai daug išmoko gražaus 
vaidinimo. ‘ ’

Šiame veikale yru įvairių - 
įvairiausių typų. Bus ko pasi
mokyti. Pastebėjau vienu me- 
rguitė labai puikiai vuidina 
motinos rolę. Reta motina ga- 
li*parodyti tiek pvkties ir su- 
sjorzinuuo, kaip ai mūsų ar
tistė. Kita mergaitė, pastebė
jau, savo jųusmingu ir širdin
gu balseliu uioka visus pra-

ro; 21. L. R. K. Susivienijimo 
100 kp.

“DRAUGAS”

Katalikiškas!
Lietuviškus!

Patriotiškas!
Teisingu*!

, Naudingus!
Įdomus!

Bažnyčiai. J
Mokykloje didžiausių ikųbų 

utlieku seserys mokytojos. Jų 
pasidarbavimas tautos ir ti
kėjimo labui yra pavyzdy*, 
kui;) visi lietuviai gali pasi
darbuoti lietuvybei ir Bažny
čiai. Tėvai ir motinos priva
lėtų toje gražioje tautos ir 
tikybos dvasioje savo vaike-

jnirskite savo nosinių, nes šia 
me veikale roiidasi ir tokių 
.epiaodų, kuriuose gal ne vie
nui teks apsiašaroti.

“Gyvųjų Rožių Vainikėlio” 
lošime dalyvauju: .

Marytės 'rolėj — K. J^izuii- 
skaitė, Agotos — K- bialuskal- 
II, Leonoros — J. Morkūnai-

(Tęsinys 3 pusi.)
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MINTYS APIE SPAUDĄ

Dabar per “Draugo” vajų Į 
'pusjrodys aiškiai, kokia spau-!

spaudos atžvilgiu, atlikdami nimą kalti yra patys katali- 
pasieksime ir sielos išganymą, kai.

Katalikams sunki nuodėmė JUSTINAS MACKEVIČIU3

mūsų namuose, tokie ir skaityti ir palaikyti tokią) 2324 S. Leavitt st. yra ad-• 
mes patys. .Jei skaitome, pla- spaudą, kuri mina po kojomis ) resas, po kuriuo randasi vie- 
tiname, palaikome katnlikiš- mūsų švenėiausj tikėjimą, ku- nas iš didžiausių Chieagos lie 
kąją spaudą, kovojame už rio mus išmokė mūsų motinos, tuvių biznierių. Tai J. Mac-
Kristų ir tikėjimą; jei palai- i ---------- kovinius žymus lietuvių visuo-
kome nekatalikišką spaudą,) O, kiek daug katalikų siun- menės veikėjas. .Jis savo “Mo- 

i kuri patenka ir j jaunimo ra- Z.ia pinigus j tų laikraščių re-1 rtgage Banker” biznį pradė- 
nkas, mes patys esame Kris-1 dakcijas, kurios* niauriausiais jo prieš 17 metų. Per tuos il- 
taus priešai. * t purvais drabsto mūsų Motiną 'gus metus jis kilo.

-------- į Bažnyčią. j Anot paties p. J. Mackevi-
| Kiekvieno kataliko turi bū-Į------------ Į Čiaus žodžių, sunkūs laikai .iti didžiausias rūpestis, kad bū i Katalikams netinka ir to-Į jam nieko nepakenkė. Jei da-
tų Stipri katalikiška spaudu,; kia spauda, kuri nors nestoja ]ykai yra vedami gerai tai de- 

at virai į kovą prieš tikėjimą,' presija ar prosperity nedąro 
bet ir negina tikėjimo, nei didelio skirtumo.
nesirūpina katalikų reikalais

da

kati ji pasiektų visus tikin
čiuosius ir kad nekatalikiško
ji spauda būtų išmesta iš ka
talikų tarpo.

Aušros Vartų parapijos Nekalto Prasidėjimo Mergaičių Sodalieija atgaivinta 1926 metais ir daug gražių dar
bų atlikusi tautos ir Bažnyčios labui. Rytoj 7 vai. vakare Aušros Vartų parapijos svetainėje stato veikalą: “Gyvų
jų Rožių Vainikėlis”. Sėdi buvusi ir dabartinė valdyba: K. Urbonaitė, ,J. Daniunaitė, P. Ivanauskaitė, M. Žibaitė, 
Apskr. pirmininkė, kun. J. Mačiulionis, M. I. C., dvasios vadas, B. PetKaitytė, pirmininkė. S. Kazanauskaitė, T. AU 
tutytė ir K. Lazauskaitė.

Atminkime kad rūpinimasis gai spaudai, saugokite šeimos* 
gera spauda ir platinimas jos Į tyrumą. j
yra vienas iš geriausių darbų.
Tik visas savo pareigas, ypač

Apart “Mortgage Bankeę”,
tTv j - .. , . , . J. Mackevičius via sekretoriųUždarykite duris nedorovin-• r rrzt .

nu dundės L. K. Gedimino spu

Už blogos spaudos išsiplnti-

lkos.

TRUMPA AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ISTORIJA

kauskaitė, Rožytės — K. 
gdonaitė, Liudgardos —

Ba- Veikalą mokino M. Ži-,

(Tęsinys iŠ 2 pusi.)

Pranskaitė, Elenytės — E. Pra 
nskaitė, Marcelės — K. Bal
čiūnaitė, Šv. Panelės — J. Da- 
niūnaitė, Angelų — A. Matu-

M. baite
Kalėdų Diedukas

Girdėt, kad šiemet ketina
1------------------ ; užsukt Kalėdij Diedukas ir

MŪSŲ S0DALIET&3 į j A. V. mokyklą. Tik ar tie-Į
------------ I sa ? Viena sesutė taip sakė.

Mergaitės gyvenimas yra Kuri? Nugi sesutė N,
izaitė,.S. McNeill, S. Jarusevi- j prisiruošimas prie jai skirto i “Draugo” Vajaus reikalu 

susirinkimas
tos — A. Kulikauskaitė, Vin-',čiūtė, F. Klikūnaitė. ,ba vienuolės. Jos linksmiau-) Ryt po sumos bus svarbus
centos — D. Stankiūtė, Bronį-j o______.___ s 0 Balta-i8*08 dienos tai ir yra bendrau-; “ i)raugo” Vajaus reikalu su-

tė, Onos — E. Keturakytė, Ri- čiutė, O. Rudytė, D. Markevi- pašaukimo — moterystės ar-

E. Nausėdaitė, Ber- Sceną prirengė

wt OO O U H MBT

Duodame
PASKOLAS NAUJOSE APlELlNKfiSE IR TURIME 

PARDAVIMUI GERŲ PIRMŲ MORGIČIŲ

J. MACKEWICH
2324 S. Leavitt St.

Phone: CANAL 1678 Chlcago, III.

Progress
FURNITURE GO.’
KRAUTUVĖJE

SIŪLO KALĖDOMS 
NAUJAUSIAS

i e' *

Drabužiams Plovyklas
Už Stebėtinai

MAŽAS KAINAS

tį su gražaus charakterio drau sirinkimas. parapijos svetainė 
gėmis. Čionai sodalicijoje josįje> visi kviečiami dalyvauti 

Drabužius — B. Petraitytė. į randa sau draugių, kurios jų šiame susirinkime.
Gėles — A. Matuzaitė ir S. ••niekados neužmirš. Jos vienai

nuo kitos mokosi gražių ypa-1

kvtė ir E. Rudytė.slavos
nadetos — F. Kiaurakytė, Do
micėlės — O. Jociūtė, Julytės 
— L. Juozėnaitė, Kazimieros

O. Usaitė, Angolos — G. > Kazanauskaitė. 
Tarvainytė, Uršulės — J. šar- Šviesas — J. Petraitis.

Mergaičių bunco
Nekalto Prasidėjimo mer-

ŽIŪRĖKITE | ŠIUOS 
BARGENUS

A\i

tybių ir taip nejučiomis j°s,gaičių draugija turės kalėdinį 
pasiekia gana aukšto laipsnio šeimynišką pasilinksminimą ( 
išsiauklėjimą. savo “Club-Room”, ketvirta-

Septyni metai kaip A. V. dienį, gruodžio 21 d., 8 valan-j 
parapijoje mergaičių Sodaliei-dą vakare. Visos narės malo- j 
ja gražiai gyvuoja. Per šį nors Į nėkite atsilankyti ir atsitiesti 
trumpą laikotarpį jos yra Į dovanų dėl “grab bag”. 
daug pasidarbavę parapijosI ~ !
labui ir ypač mergaičių grąže- •
sniam ir tobulesniam išauklė

P-ARLOR SETAI vertės už $39.00

■a

BEDROOM SETAI . 
$95.00 vertės už 7

$49.00

0

APEX
SKALBYKLOS 

1934 modelis 
tik

$49.00

. FurnitureC o.
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

jimui. Kasmet mergaičių So- 
dalicija stato kokį gražų ir 
pamokinantį veikalą ir teikia 
progą visai parapijai pamaty
ti ir pasidžiaugti gražiu vai
dinimu.

Prieš por^ metų mergaitės 
įsitaisė gražų kambarį, kuria-, 
me renkasi sykį savaitėje ir 
gražiai ir smagiai praleidžia 
porą valandėlių.

Šiemet mergaitės pradėjo da j 
lyvauti sporte ir irestsaidietės 
tuomį atsižymi. Sportas šie
met patraukė daug naujų me
rgaičių prie sodalicijos. Bet 
dar ne visos prisirašė. Tiki
masi, kad prie šios kilnios or
ganizacijos sportas visas pri
trauką Mergaitės, ir sportas ir 
visi kiti šios sodalicijos už
daviniai jus kviečia stoti j N. 
P. Sodai iciją.

Bunco party
Gruodžio 11 d. A. V. para

pijos komitetas sns-me nutarė 
suruošti vakarėlį seserų moky 
tojų naudai. Komisijon įeina 
komiteto nariai: Sakalas, Ra
inis ir Gadeikis. Pakviesta iš 
moterų ponios Balčiūnienė ir 
Šliogerienė. Vakaras įvyks sau 
šio 7 d., 1934 m.

Maliavojimo fondas
Šiemet daug padaryta: is- 

maliavota bažnyčia, mokykla 
ir svetainė. Maliavojimo fon
dui dar trūksta $50.00. Kas 
ligi šiol dar neprisidėjote, pa
siskubinkite savo dalį pasių
sti klebonijon.

LINKIU 
^Linksmų A'?;. Kalėdų Švenčiu 
Visiems Savo Draugams ir 

K ostnmeriams.

I. TANNENBAUM
2141 W. Cermak Rd., 

(buvusi 22ra gatvė)
Turime augštos rūšies skry
bėlaičių po $1.85 ir aukse. 
Pirkite dovanas čionai. Šil
kinės apatinės, kojinės, skū- 
riniai valizai, pirštinės, — 

Populiariškom kainom!

B. MASILIUNIENĖ -- G. MILLER
BEER TAVERN

Perkant alų pas mus “chiJe” duodame dykai.

2552 Blue Island Avenue
Tel. SEEley 6743

J!M BARAUSKAS
WEST SIDE HALL

I R

B e e r Tavern
Svetainė isnuomuojama visokiems parengimams

2244 W. 23rd Place Tel. CANal 4605

ūsų Bankas
Jūsų Bankas

RENKANTIS BANKĄ 
, !j>AVO FINANSINIAMS

REIKALAMS, DIR8TELK1TE 
Į MŪSŲ BANKO PRAEITI,

KURI KALBA PATI U2 SAVE

METROPALITAN 
STATE BANK

NARYS FSDBRAL RBSIBV1 SYSTEM

2201 West Cermak Road
CHICAOO, ILL

Naujas THOR
$29.50

Naujas BE E VAC
$47.50

Naujas A. B. C.
po $49.50

Naujas APEX
$49.50

Naujas THOR
p° $54.50
Naujas MAYTAO
po $69.50

ir daugybės kitokių
Parduodame ant lengvų 

išmokėjimų. Duodame dide
lę nuolaidą už senas plovyk- 

les.
Pirkite dabar ir taupykite. 
Didžiausių vertybių krau- 

• v tuvėse.

3222-26 So. Halsted St
Vedėjai: J. Kalėdinakaa 

J. Romanai

Krautuvė atdara kas vaka
rą ir Sekmadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 4 vai. popiet.

PASIKI (AUSYKITE mūsų 
radio programo rytoj rytą, 
11 vai., iš stotieR W.G.E.S., 

1360 kiloeyeles.

i- n j l
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Šeštadienis, gruodžio 1d. r

C H I C A G O T E mesi turėjo bungalow, 64 įr Ta- ga į kitę. miesto pakraštį, bi-Jbtuico purtv įvyks gruodžio 17 te, nes bus renkama valdyba
linan, o dabar persikėlė į nau- le prie savo. Daug, tautiečiai, [ d., 2 \al. popiet, A. Česnos 1934 m. Kurios neužsimokėju-' 

Į'jų rezidenciją, 3231 W. 66 PI. turime pavyzdžių, remkime tik svetainėj, 4301 So. Paulina st. sios mėnesinių mokesčių, ma-

17 d., 2 valandą popiet, para-

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

40 VALANDŲ ATLAIDAI

gerb. Tėvas J. Bružikas. Žmo- 
nių minios dayvavo bažnyčio
je ir kapinėse.

X Kun. P. Gasiūtias jau ke
linta dienu nebesveikueja ir 
net turėjo vykti į Šv. Kryžiaus

Kontraktorius D. Gricius bai- savuosius ir nebėkime į jų pa- Rengimo komitetas dedu pus-w , , . ■ . • a • ’ • | . . .>ė darbų gražiai. Atrodo tik-i rengimus
ras palovius. Prie to dar pri-j Po susirinkimo 
sidėjo naujas džiaugsmus, nes naus užkandžio.

lonėkite užsimokėti.
tangų, kad visus svetelius kuo

buvo ska- geriausiai patenkinus dovuno- Draugija šv. Elzbietos nio-t

pijos svetainėje. Visos narės 
turi balinai susirinkti. Yra re- 

Valdyba nkama valdyba 1934 m.
I Valdybą

Šv. Jurgio parapijos bažny
čioj, 40 vai. atlaidai prasidės'

[mis, kurios bus pačių sųjun-.terų ir mergaičių laikys prieš- -SKAITYKITE IR PLATIN 
susilaukė naujų šeimynoj narį.1 Rėmėjos rengia “balloon giečių rankų darbo. Visus at-' metinį susirinkimų gruodžio* KITU “DRAUGI” 
Dievas davė sūnų, didelį, gra- J dance”, sausio 7 d., 1934 m., 1 plunkusius pavaišins užkund- i

ligoninę. Girdėtis, kad jau 1I-'ŽO ir sveikų. P. Trust* yra po-1 parap. salėj, 7:30 vai. vak. Į- Lauksime visų atsilanka- 
gonis eina geryn ir netrukus I Panirus ir biznierius; yra mė-(žangu 26c. asm. Grieš Rakau I“L o užtikriname, kad sma- 

sos išvežiotojas.' Ponia Trust >kio orkestrą. Kas tik atšilau-' gį«i laikų praleisite.• i galės sugrįžti prie savo jiarei- rytoj, 11 vai. ryto, su procesi-; ® ‘ r 1
ja per sumų. Kas vakaras per, ’
tris dienas bus mišparai 7:30 j X Al ūsų Šv. Kazimiero A- 
val. su pamokslais ir išpažin-J kad. rėmėjos rengiasi prie 
čių klausimu. [Naujų Metų sutiktuvių vaka-

Rytais pirmadienį ir antra- ro, kuris įvyks sekmad. gruo- «>ems- 
dieni pirmos šv. Mišios su į-! džio 31 d. Ruošiama puiki va- 
statymu šv. Sakramento 5 va-Įkąrienė ir gražia programa, 
landų. Kitos šv. Mišios bus kurių išpildys mokyklos vai-

yra duktė visai Chicagai žino
mo biznierio, parapijų rėmėjo 
ir palrijoto p. Šlepowič.

•
Laimės naujam nariui ir vi-

Parva

kys, turės “good tinie”.
Panevėžietė

IŠ ŠY. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

Korespondentė

Pp. D. Griciui džiaugiasi su ' 
laukę dukrelės. Sako, šeimyna J

Į Draugija šv. Pranciškos Ry 
'mietės moterų ir mergaųdų
laikys priešmetinį susirinkimųf ••j gruodžio 17 d., 2 vai. popiet, 
parapijos mokyklos kambary-

laikomos kas valandų. Suma ir kušiai. Paremkime šitą naudi-! Padidėjo, tai yra ko džiaugtis.
ngų ir gražų rėmėjų darbų. K. I ^es su Juo Padėjo ir naujų

_____________ [giminių. Krikšto motina buvo
[ p. S. Kellienė, žymi veikėja. 
(Dr. Kelios žmona). Krikšto 
tėvas irgi veiklus Dr. A. Ra
kauskas. Krikšto vardas Lu
cijų - Ona.

Sūnui gavo Sutvirtinimo Sa 
ikramentų. Danielius pasiskyrė 
v'ardų Kazimieras. Kūmu buvo 
J. Orinius, Albertas gavo var- 

Leonurdas. Kūmu buvo 
[ lę į metinę jari apijos vakarie-i adv. Kai.
Alę. V iskas jau priruošta. Bus j Sūnui labai patenkinti savo 
i gardūs valgiai ir. įvairi pro- Sutv. Sukr. tėvais ir džiaugia 
gramu. Vakarienė .prasidės 6 ! si gavę ncpapiastai'gražių do-

Moterų Sujungus 21 kuopos je. Narės būtinai atsilankyki-

pamokslas 10 vai.
Išpažintys taipgi rytais bus

klausomos tol, kol bus žmonių 
norinčių prieiti.

Geriausia proga atlikti ad
ventinę ir pelnyti atlaidus.

Prašau visų pasinaudoti Die j 
vo malonėmis per Jubiliejaus1 
Metus.

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠYEN. PARAPIJOJ, 

M AROUETTE PARK
METINĖ VAKARIENĖ

viiiiiiiimmiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.* ’

DOVANOS DEL NAMŲ
linu labiai.siai įvertintos! Dabar f/alif< 

pirkti už NUSTEBINANČIAI

MAŽAS KAINAS

Pralotas M. L. Krušas, kleb.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

j ŠĮ sekmadienį visi parūpi-1 
Įjonvs renkasi į parapijos sa-1 dų

X Jau rytoj bus jubiliejinių ,
vyrams misijų užbaiga. Pasi- val. Visi ateikite laiku. Tikie- vanų.

2
Parva ! =

, i i • . • , • tų dar galima gauti pas pararodo, kad vyrai taip pat uoliai I .. . . 1 v
ir skaitlingai Lankė misijas ir pijos komitetus ir “Draugo”

dėl to moterų baimė, kad jų pardavėjų S. Staniulį. Nusipi-

bus mažiau, neišsipildė, lškil-1 
minga ir labai įspūdinga už-1

rkite išanksto. Rep.

Gimimo P. Šv. parap. nio- 
kykos rėmėjų susirinkimas į- 
vyko gruodi. 7 d. Nut. raštas 

1 sekančiai skambėjo: praeitas 
bunco davė giažaus pelno. TatLaiga įvyks sekmadieni 4 vai. . . ‘ 5A , ’ . > . ... ....

' ., . . - metinis susirinkimas įvyks se- ačiū Fitzgerald įenei ir kito-p. p, Gaila, kad tos brangios , , .v. „ ‘ ,
dienelės taip greit prabėgo ir 'nia ’’ r,1U0 5510 ’’ ' va ‘
Mikės jau skirtis su Tėvu .L svet. Visos ua-
•d v.. , . ... . . i rėš kviečiamos būtinai daly-Bruziku/ kurio misijų atnun- . . . J

vauti, nes turime svarbių rei-tis pasiliks ant visados.
kalų svarstymui. Kurios pasi

nis komisijos narėms už pasi
darbavimų.

Išrinkta nauja valdyba se
kantiems nieains: pirm. - Ke- 
lienė, v-ice pirm. — Gricienė,

M

X Praėjusį ketvirtadienį mū[r, . , v. Af. ..... _ ..... . . . ... .. . likusios su mokesčiais, inalo-lnut. rast. - Mickelmniene, tin
sų* bažnyčioje ivvko iškilmin-1 .... „ . , .... / . - nekit užsimokėti.
gos laidotuvių jiamaldos už a. 
a. Stanislavų Šatienę, nelaimi
ngai žuvusios. Prie penkerių 
altorių buvo laikomos šv. Mi- 
šios, giedojo vargonininkai, o 
įspūdingų pamokslų pasakė

Valdyba į rast. — Pilipienė, ižd. - Kliau

LAIKAI GERĖJA, ŠEIMY- 
‘ NOS DIDĖJA

I laibai graži dovana teko P. 
i Grašinskienei už prirašymų 
daugiausiai naujų narių per

wg oo o«m

PEOPlfS FURNITORE GO. KRAUTUVĖSE
Atsilankykite šiandien ar rvtoj ir kų nors pasirinkite. 

RYTOJ KRAl Tl'VĖS Bl'S ATDAROS NIO: 
16-tos vai. ryto iki 4-tos vai. papiel.

R A D 1 O S
Geriausia dovana. Čia yra ncapskailo- 
nias pasirinkimas visų geriausių išdir- 
bvsčiu. Kainos nuo

*9.00 iki *175.00
VISOKIE PIANAI

*25.00 195.00

Nesuskaitomas rinkinys, skirtingų ma
dų, spalva ir kainų, l'ž kainas nuo

9Oc iki *15.00

Nuo Pečių SkaadSjhno
Greičiausia? buriąs praĮapnimuf prJtj

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors. kad 
gerai ištrintų su ANCHOH Pain-Ėt-
|>rll ertu skaudama virt* — kur patą 
Statumas yra. lain-Expe!leris greitai 
j ersiaunks į pačias n e Mn ag urnų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus
š.t i*.

Visuomet laikykite bonkutę Piin-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite ji neati* 
Cčli jant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kt;na 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vai.sbažcnklį.

Pp. Gudmanus’aplankė gar- j metus. Bus duodama dovana 
nys, atnešdamas gražių dūk-i ir sekančiais metais tai, ka
terį. Pp. Gudmanaį yra labai’ri nepatingės pasidarbuoti, 
draugiški, be to Gudmanas y-' Prie rėmėjų priklauso gabių 
ra stambus biznierius, visiems : ir sumanių moterų,' pav., Pau-1 
mandagiai patarnauja. Yra lauskienė, kuri aiškiai isdes- 
tvliolcsale meat dylęris. i tė, kaip svetimtaučiai išnau-

Pasirinkimas Visokiu 
REFRIGERATORIŲ ‘

nuo
*69.50 U i *150.00

Virtuvių Gesintai Pečiai
Kaipo dovana bus atminta per įlesėtkus 
metų. Nupirk jai. Kainos stebėtinai 
žemos nuo

*24.50 iki *80.00
DRABUŽIŲ PLOVYKLAS

Tėvai ir uošviai labai pa duja lietuvius biznierius, pro-

PAIN-EXPELLER

tenkinti sulaukę ko geidė. Pa- [ fesijonalus ir kitus, renka au- 
tamavo dr. A. L. Yuška. ■ kas, pardavinėja ^tikietus sa-

Laimingai gražutei augti. ! vo parengimams, o kada lic-
Panevėžietė turinį turi parengimus, tai 

nei viens iš tų svetimtaučių

Lhbai lauktinas Kalėdų davinys dėl 
moters, motinos ar sesutės. Pasirinki
mas visų gerųjų išdirbysčių: MAYTAG, 
T H O R, Y O,S K, A. B. C. ir kitokių. 
Kainos nuo

$37.5O ir augščiau

SUGRĄŽINKITE JAUNYS 
TĖS DIENAS

NL'GA-TONE yra pustebAtinas vais-

’p. Trust yra geri laikai, neatsilanko ir su reikalais be

las dėl lifronii, ir silpni, žmonių. I’o 
to kaip jus jį vartosite viena savaitę, 
jeigu Ir toliaus vartosite. Jus atgau
site savo normaliu sveikatą Ir spėką.

Jokie kiti vaistai neturi tokfą pa
stebėtiną Istoriją kaip KI’UA-TONK 
l’er 45 metus jo gyvavimo miUjnnui 
jnoerų Ir vyrų atgavo savo sveikatą 
Ir spėkas. NCGA-ToNH parduoda
mas visose vaitoti n yčiose. žiūrėkite, 
kad gautumėte tikrą NUGA-TONB. 
Nebūkite pavaduotojų, oes Jie yra 
bevertės. •

PADĖKOKE

EILES BALDŲ
Seklyčiai, Miegamam Kam 
bariui ar V a I g o m a j a tn 
Kambariui Setai. Kainos

*29.50 iki 
*175.00

« ■ ■ ■ ■
;Reumatizmas sausgėla,

KAZĮ M I ERA LENiARTl EN'Ė

Gražiausios komodos tinkamiausia do
vana. Čia labai mažos kainos nuo

*11.95 iki *39.50
SMOKING STANDS ir KABINETAI

M
i

Nesikankyklte savęs skaus
mais, Reumatlsmu. fiausgėls. 
Kautą Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūne gyvybe 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMFOUND me
stis lengvai praAallaa vi rėmi
nė ta Ilgas: mums Šiandie dau
gybė Įmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina SSe per 
pastą lSo arba dvi už fl.SI.

Knyga: "•AbTlNIS gTBI- 
KATGS” augalais gydytiem, kai
na S* eentą.

Justin Kulis

Mirė Kt uodžio 2 d. 1933 m„ <» |>o (gedulingų pamaldų Gimi
mo švenč. Panelės parap. bažnyčioje, tapo palaidota gruodžio 
G d., Šv. Kazimiero kapinėse.

Šiuomi reiškiame gilią puAlčkn gerk. Kmt, klfl>oinii II. J. 
Vaičiūnui, Kun. Statkui, Kun. Katauakui ir Kun. Lukošiui 
už. atlaikyta-s gedulingas šv. Miaiua. Ačių taipgi vargoninkui 

‘ Janiištiiiskiii. Ačių šv. Mišių ir.gėlių aukotojams, ačių Cice
ro* komitetams, RožaneaCo* ir Apaštalystės Maldo* draugi
joms už šv. Mišių auka*. Dėkojame visiems, kurie lunke mū
sų mylimų motinėlę šermenyse ir dalyvavusiems laidotuvėse. 
Ačių visiems giminiems, draugams, pažystamiems, grabne-
šiams ir visiems, kurie kuomi nois prisidėjo.

Ačių graboriui A. Petkui už sąžiningų ir mundugų pa-
tumuvimą.

G tau, mūsų mylima molinėje, per Viešpaties malonę lui 
švus'ia amžinoji šviesa. ’

SSSS 80 HA1.8TED 8T 

Cbteare. I1L

laiMi ■ ■ ■ ■ ■

Liekame nubudę: Sūnus, /fukhri/s, Marti, Žentas, Ana- 
kai ir Anūkės.

NEVI DEAL OIL 
BURNER SALES

2149 W. Cermak Road
Tel. CANal 6395

2858 W. Cermak Road
Tel. CRAwford 1123

i s h

V

VISOKIE APMUŠTI KRĖSLAI
Labai skaitlingas pasirinkimas ir tinkamiausia dovana 
kiekvienam. Kainos mažiausios nuo

*4.75 11 *39.50
tūkstančius kitokiųTaipgi 

' rasite
nau'lingij dovanų

čia už mažiausias kuinas mieste

ėiyy-ei ARCHi. avi <m mcHMONo st »m-40 w sj^st ėMAniwooo Ava

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.
(Prie Richmotid SI.,) (Prie Maplevvotal Avė.,

Krautuvės atidaro* kas vakarų iki 10-tos vai., ir Sekina- 
diciųais nuo 10-tos vai. ryto iki 4-tos yal. popiet. .

kllllllllIIIIl|H1ll!lllllllillllIllilllllllllllllllllll|IIIIIIIIIIUIIIIIIIII|llllllllllll|lllll|ll|lllZ

$19.50

Pirkite savo aliejinius ši

ldytuvus dabar. Alūsų kai

nos yra žemos.

Specializuojame RANGE 

aliejinius degtuvų pritaisy- 

mus jūsų pečiums po

SALUTARAS DITTERSM

TAI YRA GERIAUSIA GYDUOLĖ DĖL VISOKIŲ NEGE
RUMŲ PAEINANČIŲ NUO l’ILVG NETVARKUMG:

PRIETVARAS, PRASTAS APETITAS, ,
IŠPŪTIMAI, GALVOS SKAUDĖJIMAS
ATSIRAUGĖJIMAS, NERVIŠKUMAS ir t.t.

Padarytas iš parinktų naudingiausių vaistų šaunios inedikališ- 
kos vertės. Jis yra labai veiklus ir taipgi priimnus. Pataiso 
apetitą ir priduoda gerumo visam kūnui. Jeigu jūsų aptieko- 
rius neturi SALUTARAS BITTERIO — tai reikalaukite tie
siai iš mūsų.

SALUTARAS DRIKS & CHEM. CO.
Phone CANal 1133 639 W. 18th St.

• CHICAGO, ILL.

LACHAVVICZ IR ŠONAI

C. L.

A ■'<
» F

S. D. L. B. A. L

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kaino’’ atitinkn depresijos loiką. Tolumas nedaro skirtumo 

Moderniška Koplyčia Dykai 
Asmeniškas, mandagus simpatiškus patarnavimas

CHICAGO. ILL.
2314 West 23rd Place 
Telefonas Canal 2516—2516

CICERO, ILL.
1439 So. 49th Court 

Telefonas Cicero 5927

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

s • . • -.



įšeštądlobi.', gruodžiu i 1

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
DAR KARTĄ KVIEČIAME 4930 W. 14tb St., Cicero. Be 

----------- to, nepamirškit, jog įžangų pri
Seniui laukiamus per>tn|y- taikiniu šiems laikams, tik 25 c

SPORTAS
K OF t BASKETBALL 

TEAMS BEADV

“B0OST LITHUANIAN” 
CAMPAIGN AND MEET

ING TO M0RR0W

mas “Katriutė** jau čia put. asm. » j
Tai yru rytoj, gruodžio 17 d.,1 Labdariu 3 kuopos valdybų tiuly two mole ueeks imti) 
7:30 vai. vakare, Kv. Antano ir rengimo komisijų laukia vi-|^K* Chicago K oi L Basket- 
purapijos svetainėj. Įsų. : K. S. bal1 ^ns tuke tbe floor. Most

____________ i of tlu* teanis liuve beeu busy

Cicero'is proud of baving u , 
fine Litbuanian Atidėto * as 
Al. Kawal.

Al. Katrul, a student ut tlu i 
Nortliuostern University bus 

ing Litliuanians to tbe front P'evn reeently elcctisl in nu Im
is to be sponsored by tbe Li-įnor“ry fiaternity and now 
ibnaųian Athletic Association jwas šeriui tbe, eaptaiu oi tbe 
and tbe Knights of Litliuaniu 1^4 football team.

An organization for briiig-

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. GROvcbUl 1593

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Beredornia po pietų Ir Nedėldlenial 

tik bubi titru m
>433 W. MAR^UETTE ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1440 SO. 49 tb Ct., CICERO. IU 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., C1UGAGK 
Panod., Sered. Ir 8 u bet. «—9 vai

Kad veikalas gražus, kurį| 
atlos Kortb iSidės artistų gru- j 
pė, vadovaujant ponams Mas-j 
kolaičiams, netenka abejoti. .
Be to, veikalas yra labai juo-l 
kingas, nors dalimis “Katriu
tės”, kaipo našlaitės, likimas 
yra apgailėtinas. Todėl girdi-j 
ngai kviečiami kaip ciceriečiai,1 
taip ir CUieagos labdarių vei
kėjai, ypač Centro Valdyba, 
atsilankyti į šį vakarų; aptu- 
jėsit trejopų naudų: praleisit 
gražiai vakarų ir pareinsit gra 
žų tikslų. Be to, paskirta pui
ki dovana prie įžangos (door 
prize). Dovanų aukojo visie
ms gerai .žinomas biznierius _______
laikrodininkas A. F. Pocius, PLATINKITE

RADIJO STOTIS AJJ

Šv. Antano bažnyčioje 
eitų antradienį baigės 40 vai. 
atlaidai. Per visas tris dienas 
žmonės skaitlingai lankė baz-

I praetising for tlie past iiiontb 
i and are now paliently \vaiting 

pra- Tor tbe opening gong on Jan- 
uary 7tb.

Among tbe foremost is Bri- 
gliton \vho l.as been praetising

nyčių. Paskutinį vakarų net ul McKinlcy park gyni for tlie 
netilpo į suolus ir daugeliui P»*t two months. In Briglitons 
teko stovėti. lineup we’ll find such noted

X Rytoj, t. y. sekmadienį'players as A. Lauraitis, J. Ka- 
Labdarių 3 kuopos priešmeti- rchuskas, F. Mikužis, B. Ali
nis susirinkimas, parapijos nio suskas and P. Moskus. All of 
kyklos kambary, 1 vai. popiet, ^bese players liave been play- 
Kviečiami visi dalyvauti. Yra Lig with otlier councils in tlie
daug reikalų svarstymui. Tai- l>ust years. The new residence I rani ,
pgi bus renkama valdyba 1934 rulc is proving, a succefes in, \ meeting of all Litbuanian ■ 

roving players leaders will be* lieki on Sun-

Basketball
sioners.

league Commis- We all wisli 
succėss. •

biin all tbe

lt is planned to bring all 
tbe Litbuanian leuders and 
businessmen into one largo 
boosters organization. Tbis or
ganization is to work exclusi- 
vely for tbe benefit of boost- 
ing Litliuanians in all brancli- 
es of activitv.

A big “Boost Litbuanian” 
campaign is to be sponsored 
tbroughout tbe entire city as 
tbe first tbing on tbe prog-

m. returning all

“DRAUGA”

GRA BORTAI:

baek lo tbe įolds of tlie bonie day afternoon Dęc. 17, at 2:00 
councils. Ip M West side parish JlalI

1 be Indiana llarboi tvain is 23rd and Oakley avė. 
taking.....................

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.

TeL LAFayette 7050

DB. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ai.; 2—4 Ir 7—9 vaL vakare

Bes. 2136 W. 24th St.
Tet GAMal 0403

t —

(Prie Archer Avė. netoli Kedzte) 
Valandos: nbo 2 Ik, 8 vai. vakaro 

Seredomls ir nedėliotais pagal
sutarti -

I Offlcs Phoi'.s 
PUOspcut 1028

Dienoms Tel. LAFayette 579S 
Naktimi* Tel. C Ali ai 0403

DR. A. J. JAVŪIŠ
Office: 2643 W. 47th StreeĮ
Vai.: Ž iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį

Ree. and Offi'c* 
3359 8o. Leavlit Bt.

CANAL 070«

OKbe Tel. JtLI’ubhc 7090 
Itos. Tel. GKOvebUl 0017

0917 S. WA8BTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS

2423 W. MARQUETTE ROAD 
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt*

Nedalioj susitarus

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GBABOBIUS.
Patarnauju laidotuvėse knoplglauala. 
Reikale meldžiu atsmaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
TeL GAMal 3515 arba 2510 

2314 W. 23rd PU Chicago

Telefonas YARds llSPt

STANLEY P. MAŽEIKA
Graboriua ir Balsamaotojas 

Torio antomobilina visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, EI.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIU GRABORIU8
Palaidoja už $25.U0 Ir aukščiau 

Modernifika koplyčia dykai.
•68 W. 18tb St. Tel. GANal «174 

Chicago. III.

1439 S. 49th Conrt, Cicero, ELL
TBL. ČIOBRO 1927

Phone BOUIevard 4139

A. MASALSKIS
GBABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet aažiningas Ir 
nebrangus nes neturi
me Iftlaldų ailalkymuj 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenue

I.J.ZŪLP
ORABORIUS IR LAIDOTUVin 

VEDSJA8
1646 WEST 46th STBEET 

Tel. liOL'levard 5300—0413

Tel. CICERO 894

SYREVVICZE
G RA BORTO 8

Laidotuvėms pliusą patarnavimas 
Kalimas ui |S5.M 

KOPLYČIA DYKAI
J 344 H fvOtb Avė.. CicAro. Tll.

ANTANAS PETKUS
GBABOBIUS

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STBEET 

Cicero, Illinois 
Tel. CTCEBO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUOAS
ORABORIUS IR B A r-S AM UOTO JAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MOMroe 3877

tlieir basketball very 
seriouslv tbis season. Witb an I
array ot fornier higli schooli 
and college btars tbe lloosiers ( 
are out for tbe cbampioniship! 
and no mistake.

Of tbe t\vo co-ebanipions of 
1933 Marquclte and Town of 
Lake, tbe fornier will be bacR 
again stronger tlian ever be- 
fore — tlefending tlie title.

To\vn of Lake burdened1 • 
witb tlie injustice of lašt sea- 
sons decision, — disųualifving 

Jtheni for a riglit to tlie tro- 
ipbv, and losing most of tlieir. 
staru to otlier teams by cbange \2r
of residence, will not be able, 
to muster i;p a team tliis sea-j 
son. There's plenty of runiorsj 
going around town tbat Town 
of Lake u ill .stage a great 
comeback next season vvlien 
tlie Kiauše biotbcrs and otlier 
fumous Tomu of Lukers re- 
turn from college.

Sports reporJer

Ofiso Tel. CICERO 4» 
a«7„ 1(4. cicero

JOS. SHINGLMAN, M. D.

Pbone GROvcbill 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M. 

Trečiadieniais Ir sekinad. susitarus

OR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

•859 SO. UFSTEKN AVĖ. 
Chicago, IU.

BOClevard 7589
Kcz. HEMlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTI6TA8

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS
FUY81CUM and SURGEON

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

2. to 4 and 7 to 9 P. M. 
gunday by Appojntment

I Phone CANal 6123

DR. S. BIEŽ1G
GYDYTOJA* g CUTo/jkOAK 

2201 W. Cermak Rmd

Tol. LAFayette 3573 *
J. Uulevičlus

Graborftu 
Ir

BalaamuotojM
Patarnauja Cht 

cagoje Ir aplella- 
kSje.

Didelė ir graB
Koplyčia dykai

4OU Archer Avė.

Visi Telefonai: YABds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ IŠTAIGA

• • LIETUVIŲ. .
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą 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 tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graboriua, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRAB0RIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Buvęs Cicero | 
miestelio pir
ma^ Sveikatos J 
Komisijonie- 
rius (tr laikė 
tų garbės ofi- i 
sų per 10 Mie
tų) yra gerai 
Cicen'eėiams 
žinomas per 
27 metus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 
Plaučių, šir
dies ir ltcu- 
matizTjK, ligų. 
Valandos:

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Asiiland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėllomis pagal sutarti 

Ofi.M> uduf. BOUIevard 7820 
N autų tel. FltOspect 1930

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomls Ir Nedėliotais pagal sutari

REZIDENCIJA
6631 S. Califoraia Avė.

Telefonas REPublio 786* -

TeL CANal 0257 
Mm. I’ROspect 6056

NEW YEARS EVE. DANGE 
AND SPECIAL GAMĖS »į

A monstrous pre - season 
opening will be held on Sun- 
day Evc. Deeernber 31st, at St. 
Phillips gyni. Two ębieago 
teams \vill meet tuo out oi 
to\vn Litbuanian teams in 
vėliai promises lo be t\vo real 
gailies. A good orchestra will 
furnisli tbe music for tbe dane 
ing \vbicli will be tlie main 
attruction of tlie evening. A 
eoniplete new floor is being in- 
stalled and will give yie K 
of L crouil tbe first opporfu-j
nity to try it out.1 /

Tbis pre v season affair is 
sjionsoreil by four leading Chi
cago councils. The regular K 
of L league schedub’ will sturl
tbe follouing week.•

Tickets for tbe New Year į 
Eve. (Kun. Dec. 31) dancc may ' 
be purcbiLsed f rotu airy K of 
L ineiriber for 30 cents includ- 
in& all features except care- 
fare. lietneinber tbe place St. 

Įl Pliillij,s bigli scbool gyni, Jack 
son Boul. and Kedzie Avė, in 
Chicago 7:30 P. M. sliarp.

Sports Reporter

fiARSINKINTES
“DRAUDĖ”

2 iki 4 
vakare;

ėventadi'cniais pagal susitarimų.

4930 West 13th Street 
cicero, ill.M. 

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Rcz. VlClory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo (:30-8:80

Office Thone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospect 2230 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWICZ
i PHYSICIAN and SURGEON 
; 5058 80. ASULAND AVĖ., Chicago

Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 
Bunday by Appoi&tment

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutarti

GRABORIAI:

Cicero 2109

ANTANAS 
PETKUS
GRABO RIUS IR 

BALSAMU0T0JAS
]. Simpatiškas, mandagus, pri- 
imnus, ir asmeniškus patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl užganėdinto darbo, 
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia geriausį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausių 
kainų.

5. Patai nauja Cicero, Chica- 
goj, ir upicbukėje.

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

CICERO 2109

SENIAUSI LIETUVJ GRABORIAI CHICAGŪJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Grabelius vartojantis modernišką,

elektros varoma grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

Jeigu didžiuojatės dailumu-ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturime sąryšių su firmą tuo pačiu vardu)

—IT ■R

TeL CANal 0123

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakar* 
8eredoj pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATDRtS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH UALSTKD 8T‘i.FF’<
hczldcnctja 6600 So. Artesia. avcs 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiųt
< iki' 8:80 vakar*

Ofiso: Tel. CALumet 4039 
Bes.: Tel. UEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHlRURGAB

3147 So. Ealsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-6 vai. vek 

BeMdeneljoe Uflsas: 2656 H. 69th »(, 
Valandos: lt—12 ryto 

Seredomls ir Nedėllomia pagal sutarti

DR. T. DDNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUH
Tel. VlKginla 0036ĮVAIRŪS PASTARAI;

Rea Phon* 
ENGIetvood 6641

Offlo* Phon* 
TBlangle 0044

OfiBO TeL VICtory 6803
Tek DREzel

DR. A. R. MčCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. H&lsted Street

vai.:
ROOM 210 

2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ixi 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vnl. 
vakaro. Nedėllomis nuo 10 Iki' 12 
vulandal dienų.

Teleionas MIDway 2880

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų R 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St»
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 ▼. f 
Medėliomis Ir Aveutadieniala 10—-Ak

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVR
TH. YARds 0994 

Rc».: Tel. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 ir 7-9 v. * 
Nedėldicnlals nuo 10 iki 12 diengt

Offlc*; Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS
2355 Wesl 63rd JSireet
Vai.: S to 4 ir 7 to t P. M. 

Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninei

Chicago. III.
Phone: HEMlock 6700

f

~ V - X '
Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį “Draugę” in 
remkite v:sus tuos pro 
fesionaius ir biznieriuą 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
GY1>O VISAS LIGAS VYRŲ IR MlSiLRU PER 98 METUS WE»U:RI»>Ų IR Bl/tERU

KAIP U3MI8ENĖJUSIOS Ir WKI4GYDOM08 JOS YRA 
Bpeclallėkal gydo ilgas pilvo, plaučių, inkstų tr pūslės, ulnuodljlmg kra»- 
]o. odo*. liga*, žalidss, reumatlsnva. galvos skausmua skausmu* nu*a> 
roj*. kosėjimų, gerklės skaudėjimų tr paslaptingas llgoa Jeigu kiti 
galėjo Jus llg^dytt, ateikite čia Ir p*r*ttlkrlnktt* kg jis jum* gali p*db- 
rytl. PrakŲkuoja psr daugeli metų tr lėgydė tūkstančius ligonių. Patafil* 
mas dykai OFISO VALANDOS i Kasdte nuo 16 valandos ryto Iki f- 
valandai Ir f—• valandai vakar*- N*dė'«oml* nuo 11 ryto iki l

■trr Mth ML kavutes Kaster Av*. Cst CKAssfovd KM
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C H I C A G O J E

NEPAPRASTAS MOTERŲ 
SĄJUNGOS LAIMĖ- ‘ 

JIMAS
RADIO

ryžęs kantatą išpildyti visoje pony desėtkų metų tiek laiko 
pilnumoje. ir lėsij yru įtlėję, padėti L. V. I

____ ! Veikėjai į talką, Dalbos” chorui, kad jis gy-
Sąjunga dabar bus antra le- Smagu žymėti faktas, kad vuotų ir sayo galingąja dai
gai izuota organizacija. Prieš mūsų jaunimo, Vyčių tarpe na guivintų mūsų tautinius 

[keliolikų metų SLA., taip pat prasidėjo didesnis sąjūdis, l'ž jausmus. Sveikintinas reiški- 
po ilgi) pastangų ir didelių lė- tai ačiū jaunimo ir visuomenes nys. Pupa

įsų, buvo legalizuotas. Rep. vadams, lietuvių katalikų vei-(
-----------Į----------------------------------kimo rėmėjams ir palaikyto- j

Šiomis dienomis Moterų Sų-i VISUOMENĖS EįJŠMESIUI jnnis, kurie aiškiai mato, kad,
Jungos Centro Raštininkė MJ *-------- atėmęrankasnnojaunimoor-
Vaičūnienė gavo pranešimų iŠ j Vyčių “ Dainos” choras, ganizacijos, pasitraukę nuo Sulaukus sekmadienio pir- 
Massacbusetts valstybės, kad vedamas muz. J. Saurio, kaip jos veikimo, mūsų jaunimas mjausįaį norjsj pasiklausyti 
Moterų Sąjunga toje valstv-. ki<ais metais, taip ir šį 1333-4 ■ visiškai pakriks: vienus iš- ra(lij0 prOffrQniUt tačiau pri- 
bė.je tapo legalizuota, t. y. ga- ,n- sezon’b jjasiryžęs Chieagos gaudys visokie laisvamaniai, wjnn |aukti ikį^ va| popiet, 
vo license. Į lietuvių visuomenei suruošti savinaudžiai, kiti, kaip dūmas ka,j įsgįV(jus jft WCFL radijo

Mass. valstybė fraternalėms tris koncertus, tris lietuviškos | ore, išnyks svetimųjų bango- stotįes tajp širdžiai malonius

LIETUVIS DENTISTAS žinomas jaunimo tarpe, ypač 
Lietuvos Vyčių organizacijoj.
Daug pasidarbavęs North Kide’ghton Parke, 4429 So. 
5 kuopoj; taipgi yra buvęs A- Tield avė 
pskričio ir Centro valdyboj.

Jaunas profesijonalas tini 
daug draugų, yra malonaus 
būdo ir tikimės, kad bus sėk
mingas savo profesijoj.

PARSIDUODA pigiai Gro- 
cery Store geroj vietoj, Bri- 

Fair-

Naujam daktarui linkime 
geriausio pasisekimo.

PARDAVIMUI ARBA MAI
NYMUI grosernė ir saldainių 
biznis. Gera proga.

3246 So. Emerald Avė.

Skaitykite ir platinkite ka
talikiškųjų spaudų. Perskaitę 
“Draugų” nenumcskite, bet 
duokite savo pažystamiems.

organizaeijoms yra bene kie-‘,,ain“s vakarus, kurie mūsų se. Gražus to sąjūdžio pasirei- garsvls ,nŪMų liaudies nielodi j Šį rudenį 1 
eiausiafc riešutas gauti leidi-1 dvasių pakeltų iš pilkojo ir’škimas įvyko praėjusio sekma jos upiaukįa sau |ajveTis”, su Loyola univen 
mą būti* legale organizacija.; monotoniško gyvenimo, kurie dienio jaunimo suvažiavime kuriu visados prasideda Bu ngai išlaikęs valstybinius kvo- 
Per dešimts su virš metų M. uždegtų šviesesnių akimirka-1 McKinley parko salėj. Daly- driko korporacijos duodamos timus, Dr. B. F. Nausėda šio- 
S. Centro Valdyba dėjo pas- nnJ ir sustiprintų mus tauti- ^avęs tame sus-me jaunimas radijo programos. Ryt Budri- mis dienomis atidarė savo*o-

baigęs mokslus 
ersitete ir sekmi-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo-

tangų, samdė advoRatus, lėša- n,ai«
vosi, kad toje valstybėje le-j Vienas tų koncertų jau įvy-• jo tėvų prieš desėtkus metų pildys dairtfctiinkal iš ‘Dainos’, North Avė., kampas Ashland į Neriam vilnones pančiakas 
galizavus Sąjungų. Ir, po ilgų ko, kiti du dar prieš aikis. (pradėtus darbus. . choro, vadovaujant muz. Sau-• Avė. 'dėl moterų ir vyrų. Taisom

pasiryzo organizuotis ir tęsti ko pastangomis programų iš- fisų North Sidėj adresu: 1601 terų, merginų ir vaikų.

metų, didelių pastangų tikslų Į Sausio 28 d., 1934 m., Lie- 
atsiekė. Tai stambus organi-' tuvių Auditorijoj bus nepapra 
zaeijos laimėjimas. I stas įvykis. L. V. “Dainos”

Mass. valstybėj randasi ne
maža M. S. kuopų, kurios gra
žiai gyvuoja ir skaitlingos na
rėmis. Legalizavus Sąjungų,

'choras užsimojęs išpildyti di
dingųjų Vytauto Didžiojo ka
ntatą, parašytų komp. J. Ži
levičiaus Vytauto Didž. 500 

tos kuopos dabar galės dar, sukakčiai paminėti. Tokio da
labiau savo veikimų išplėsti. 

Iš lietuviškų fratemalių or-
lyko dar nei vienas choras ne
davė mūsų visuomenei. Nežiū-

Žymus svoris to mūs vadų riui. Išgirsite Makalų šeimy- 
sąjudžio dabar nukreiptas irmųs džiaugsmus ir vargus, 
į L. V. “Dainos“ chorų, ku-Į Beje, bus padaryta prane- 
ris tęsia gražų kultūrinį dar-girnas apie didelį prieškalėdi- 
bą. Kad numetus chorui visų
medžiaginį rūpestį, kad jis ga-

.Taunas daktaras gimęs ir 
augęs Chicagoj (North Sidėj). 
Baigė Šv. Mykolo parap. pra
džios mokyklą. Po to lankė

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

1 senus svederius.
Atdara ir šventadieniais.

F. SELEMONAVIČIA 
504 W. 33rd St., Chicago, IU.

Prie Normai St. 
Pilone Victorv 3486ni išpardavimų įvairių radijo, ir baigė St. Pbillip’s higli 

rakandų ir auksinių daiktų—'scliool. Paskui įstojo į Loyo- 
dovanų Kalėdoms. Jais bus.hi Universitetų dentisterijos 
galima pasinaudoti atsilankant1 kursų, kurį šiemet sėkmingai 
į Jos. F. Budriko krautuvę, baigė.
3417 S. Halsted st. arba į Bu Jaunas daktaras yra plačiai 
driko auksinių daiktų, krautu-

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.

Katrie perkate anglis 18 dral- 
verių, siųskite juos J CRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų 
Pocahontas M. R. tiktai (7.00 
tonns.

lėtų yisiškai tiktai dainai pa
sišvęsti, prie choro tapo su
daryta komisija, kurios tiks
las bus aprūpinti visus me- 

I
L.

Vyčių organizacijos vadai: 
kun. A. Valančius, B. Palilirt- 
naitė, senesnieji veikėjai S. Ši

mulis, I. Sakalas ir jaunas, 
bet ypač biznio srityje jau pa
sižymėjęs Juozas Poška, kuris 
“Draugo” skaitytojams yra ži 
nomas savo “Žiūrint per ply
šį” kampeliu.

Toji komisija pasidalino pa 
reigomis šiaip: L Sakalas pu-Į 
blikacijos, J. Poška — skelbi
mų, S. Šimulis ir B. Palilifl-• 
naitė — tikietų, o kun. A. Va- • 
lančius — atstovu j visus mū
sų visuomenės sluogsnius. Ši 
komisija dirbs bendrai su cho
ro valdyba. Ši kotnisija taip 
pat rinks ir choro rėmėjus.

Oldtaimčnai kelia rankas
Ui L. Vyčių organizacijos 

garbę, didelius jos praeity nu
veiktus darbus; už L. V. “T)ai 
nos” ^nuopelnus lietuviškos 
daines meno srityje, kelia ra
nkas Vyčių org-jos oldtaime- 
riai, kurių šimtais galima skai 
tvti visose mūsų kolonijose. 
Girdėt, neužilgo žada įvykti 
oldtaimerių susirinkimas ir at
gaivinti savyje Vyčių dvasių, 
padėti dabartiniam jaunimui 
tęsti jų darbus, kuriems prieš

ganizacijų Mass. vai. Moterų rint didelių lėšų, choras pas? j'džiaginius choro reikalus. 
........ . ■■■-.............. . ■ ~~ j komisiją įėjo dabartiniai

Nauja RCA Victor
RADIO

SU TRUMPŲJŲ BANGŲ PRIIMTUVU 
GAUNA SVETIMŲ KRAŠTŲ STOTIS

Kai"a •••>'.......................,......*72.50
Jūsų senų radio priimame į mainus

GERIAUSIA KALĖDŲ DAVANA
-o-

3343 S. Halsted St
Jewelry Krautuvė

3417-21 S. Halsted St
Radio ir Rakandų Krautuvė

Sekmadieniais
WCFL, 920 k. Radio Programai 1 vai. po pietų

vę, 3343 S. Halsted st.
Nugirdęs

gražia ir įdomia radijo pro
grama, kurioj dalyvaus grupė 
gerų dainininkų ir muzikų. Be 

Pastangomis Progresu Fur- ('dainų, bus gražios muzikos ir 
niture Co. krautuvės, 3224 So. įdomių dalykų pasiklausymui. 
Halsted Street, radijo kiaušy- Todėl nepamirškit nusistatyti 
tojai bus ir vėl'.linksminami savo radijo minėtu laiku. Kl.

• -i ■ i ■»

* Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydą j įvairų patar
navimą, kurį mūsų įstaiga teikia:

Priimame mokesčius gnr.o, elektros, telefono, vandenio 
bitas ir morgioių kuponus.

Išrašom apdraudas ant namų, langų ir automobilių. 
Darome pirmus morgičius ant namų.

- ParduodjrfRt* Money Orderius. ,
Daron\ kontraktus pirkime ir pardavime..

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.
G. A. SUKYS W. M. ANT0NI3EN

3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215

A. F. CZESNA’S BATHS
TL’RKIflKOS, RUSTAKOR SULFFRINfrS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški mankStlnlmal ir elektros masažas

Treatmental visokių Hgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, žalčio 
Ir taip tollaus. su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėl- pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 Iki 12 vai. naktlea

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina SL Tel. Boulrvard 4552

TEL. PROSPECT 7960—61

Alias Fuel Company
Lietuviu Anglių Vardas

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot AVater ir štymo , 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminės. Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and ICopper Coke. 
Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant casli.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Chicago, Illinois •

V. OAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWI0Z, Sec. and Mgr.

Permanent $1.50 A np
Phone CANal 4874

SpėriaiIzlng in Permanent Wavlng 
and complcte Beanty Service 

2302 S. LEAVITT 8T.
N. Drumsta. Prop. Chicago

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7860 

Valandos S -ryte iki 6 popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Seredos tr Pėtnyčloc 
vakarai. « iki •

Telefonas CANal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Utarninko. Ketverto Ir Subatos 
Vakarais 7 iki »

Telefonas REPoblic 0600

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą vogą. 
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517 
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 2. or 4 tona 
S tona or more

Porhy M. R.................$7.75 »7.25
Kent. M. R.................»5.7» *5.45
Lump . ................ $6.75 $6.25
Hlack Rami
Egg ........................... $8.50 $5.00
Lunip  ................ $8.75 $8.25

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

' B.k. - n 
42ĮETKĮEWĮ^Zi^g•

v MORTGAGE BAMKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MCSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

A. BER2YNSKIS
BIRCH TAVERN

Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir modemiškai 
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai. 
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu

vius pas mus atsilankyti.
2555 WEST 63rd STREET

(arti Rockvrell Street)
Telefonas REPUBLIG 4544

Ablrjoae dldellauRln paairtnldman 
Uodu. deimantų. vi nok ton r08lr« 
laikrodžių Ir Vnuzlkalfų Inatrumo- 
ntu Taipgi taisomo vlaqklua laik
rodžius. muzikalius inatrumantua 
Ir akinius prltafkoma.

Turi a 24 naetnn patyrimo
2049 W. 35th St.
TeC. Lotejette 5816

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAfl)

Laikrodininkas, Aukaorius 
ir Muzikalių Instrumentų 

' Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVES


	Chicago IL Draugas Lithuanian Daily Friend 1933 Oct 4-Jan 17 1933 00384
	Chicago IL Draugas Lithuanian Daily Friend 1933 Oct 4-Jan 17 1933 00385
	Chicago IL Draugas Lithuanian Daily Friend 1933 Oct 4-Jan 17 1933 00386
	Chicago IL Draugas Lithuanian Daily Friend 1933 Oct 4-Jan 17 1933 00387
	Chicago IL Draugas Lithuanian Daily Friend 1933 Oct 4-Jan 17 1933 00388
	Chicago IL Draugas Lithuanian Daily Friend 1933 Oct 4-Jan 17 1933 00389

