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K&ZIMIERIETES STATYS GIMNAZIJA KAUNE
J. V. LAKŪNAI JAU
HAWAII SALOSE

SESERYS PEDAGOGĖS NERADO
KITOS IŠEITIES

CHICAGO ARKIVYSKUPIJOJ VEIKIA
386 PRADŽIOS MOKYKLOS

SAN FRANCISCO, Gal.,
sausio 11. — šeši J. V. karo
laivyno jūriniai lėktuvai šianArkivyskupija turi 64 viduri
ĮRENGS PAVYZDINGIAUSIĄ
j dien vakarų laimingai pasienes mokyklas
MERGAITĖMS MOKSLO
! kė llavaii salas, be sustojiCHICAGO, III., saus. 12.— švietimo atžvilgiu. Kada vij mo praskridę apie 2,4-00 myĮSTAIGĄ
I lių.
Tenai jie pasitikti Chicagos a r.. 1 vyskupijos mo- sam krašte dėl depresijos
Šv. Kazimiero seserys pėda- valdžios įsakymas, kad visi
griausmingomis ovacijomis. • kyklų viršininkas kun. 1). F.' daug mokyklų uždaryta, arba
gogės Kaune po dažnai pa-1 fabrikai iš miesto centro išsiCunningham pareiškia, kad mokinimui laikas: apribotas,
kartotų paraginimų išsikrau-j keltų į pakraščius. Žemė atšiais mokslo metais arkiv.vs- mūsų katalikiškosios m-okykDARBO PARTIJOS AT
styti iš “Saulės’’ rūmų, po j siejo labai brangiai. Nnujokupijoj pradžios mokyklų los yra atidarytos ir mokslo
STOVAS ATSIVERTĖ
ilgų ieškojimų pagaliau rado ji gimnazija su žeme atsieis
skaičius padidėjo viena mo-1 metai nesutrumpinti,
tinkamų žemės plotų, ant ku- daugiau $109,000.
i kvkla ir viso jų šiandien 386 ’
“Negalima sakyti, kad mū
LONDONAS, sausio 11.— I veikia.
rio statys nuosavus, mergaičių I fgytos žemės sklypo didu
sų mokyklos finansiniu atžvil
mas 6,255 kvadratinių metrų.
gimnazijai mūrus.
AVarm Springs, Ga., įsteigta Warm Springs Founda Darbo partijos atstovas Ang I Kun. Cunningham tų faktų
Dabar Šv. Kazimiero sese tion for Infantile Paralysis. šių šiltų vandenų gydyklų kas lijos parlamente, Sir Staf- pažymi savo raporte už 1932- giu būtų sklandžios, kaip kad
Gimnazijos statyba dar ne
j geraisiais
laikais.
Tačiau
.33
sln
ris slegia rūpestis: iš kur metai lanko ir prezidentas Rooseveltas, kurs po didžiojo ka ford Cripps, kurs nesenai
Tas raporpradėta, nes seserys pinigų
Į
yra
•
faktas,
kad
mokyklų
si
aštriais .
.,
.
T
...............
gauti taip brangios statybos ro buvo ištiktas “infantile paralysis’’ ligos. Visam krašte, darant parlamenta
1
' tas
jduotas ,Jo Eminencijai
neturi; kiek turėjo, viskų su
stema veikia ir už 'tai reikia
karalių, sian-i T
• • ,r
kaštus.
Jos pačios pinigų kaip-sakoma, yra nuo 150,000 iki 450,000 vaikų, dėl tos li žodžiais puolė
1
*
’
Jurgiui
A
.
Kardinolui
Mundėjo j žemės pirkimų. Dabar
gos paliegusiųjų. Tik maža dalis tų nelaimingųjų gali nau
dėkoti mūsų žmonių (tėvų,
meldžiasi už....karalių.
, , .
(„ .
* i• i
nebeturi, gi skolintis Lietuvo dotis nauja gydymo įstaiga, čia atvaizduojami keletas pa- dien
. , , , .
,. | delein, Clucagos Arkivysku
jos ieško paskolų ir prašo au
1 vienuolių, brolių ir klebonų)
Pareiškia, kad Anglijai nebū pui.
je beveik negalima gauti ir diegusių vaikų \Varni Springse.
kų. Gimnazijos mūrų statytų galimybės gyvuoti be lcon-l Perėjusiais mokslo metais į pasiaukojimui.’’
...... —-—------------reikia mokėti labai dideli nuo1 ų pradės, kaip tik susirinks
stitueinės monarkijos.
, arkivyskupijos mokyklas lan (Viena pradžios mokykla
šimčiai. Yra vilties, kad kai
ganėtina suma nors sienoms
kurie Lietuvos klebonai vys
kė 205,920 mokinių, 3,541 daugiau yra įsteigta Hinsdaišmūryti.
kupų raginami padarys bažVILNIUS. — Vilniaus Ry AVASHINGTON, sausio 11. SVAIGALŲ PAPIGINIMUI mokiniu mažiau, negu 1931-32; 1<S UI., Parapijoj, kurių lanko
Naujos mokslo įstaigos sta I nyčiose rinkliavas, 'tačiau tai
tojus rašo apie Rudnios baž- — Ateinantį birželio mėnesį
mokslo metais.
' 196 mokiniai ir mokinės.
tyba bus sulig naujausiųjų
I bus tik maža pagalba, nes j nyčios reikalus. Rudnios pa- Hudson upėje, New Yorke,
WASHINGTON, sausio 11.
“Šiomis vargo ir abelnoj Be pradžios mokyklų arkiedukacijos ir sveikatin’gumo I Lietuvos kunigas perėjęs per I rapijoje gyvena 1,600 lietuvių
—
Krašto
vyriausybė
panaiki

bus surengtas J. Valstybių
nusiminimo dienomis,” parei-j vyskupijoj veikia 64 vidurireikalavimų. Ne gi gali nau | bažnyčių rinkdamas aukas ir 200 lenkų parapijiečių. Bet
no
30-iai
dienų
įvairių
iš
Ka

karo laivui paradas. Parado
škia kun. 'Cunningham, “yra nes mokyklos ir 8 kolegijos
ja lietuvaičių gimnazija atsi įviso labo dažnai nė 10 litų ne- lažnyčioje lenkai su vyskupo
nados
svaigiųjų
gėrimų
im

žiūrės prezidentas Rooseveltmalonu pažymėti, kad žmonė-jir universitetai su 6,239 niolikti nuo panašių Įstaigų Kau 1 surenka. Tai gi, be Ameri- pagalba įvedė pamaldas pil
portui varžymus.
tas su palydovais.
se vis gi yra daug optimizmo. kytojais.
no kitataučių; vokiečių, žydų,
kos lietuv ių pagalbos —aukų: siau lenkiškai, pusiau lietuvi............
.
Šio žygio tikslas yra papi • . ■ u —
lenkų.
Pagaliau,
pažanga
ir paskolos — gimnazijos ne škai.
Lietuviai protestavo
CHICAGOS MAJORUI
ginti svaigalus ir tuo būdu
KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIE
pedagogijos moksle reikalauja
bus galima pradėti statyti.
dėl to, liet jų balso Vilniaus
pakenkti
“
butlcgerių
”
veiki

KREDITAS
pritaikymo ir mokslinimo pa
ČIAI PRIEŠ LIETUVIŲ
Naujai lietuvaičių gimnazi kurija bendrai niekad “negir
mui.
talpų statyboje.
jai Kami'* pagalbų, be abejo, di.” Tuo tarpu bažnyčia da
KALBĄ
,
Už pienininkų streiko nu-Į
------Seserų
daug
privargta, suteiks ir kiltaširdesni ameri bar reikalinga skubaus remonKLAIPĖDA (per paštų).— . visi lietuvių
kalba paduoti
traukimų Chieagoj ir apylin- REIKALAUJA PATVIRTIN
daug laiko sunaudota kol tin kiečiai lictuyiai. Gimnazijai to, m’Kstogas visai sugedęs. ‘ k<.8(, kredito, prikUu80 c,;.
Prieš pereitas Kalėdas Klai-1 pasiūlymai yra verčiami į voTI SUTARTI
kamas sklypas žemės rastas skiriamos aukos siųstinos ad Kadangi pamaldos Rudnios
eagos majorui Kelly, kadani pėdos krašto seimelio posė- j kiečių kalbų, tai dėlko gi lieKaune.
.Mat, laikinoji Lie resu; Šv. Kazimiero Seserys, parapijoje įvestos pusiau su
AVASHINGTON, sausio ll.{dži° metu darbininkų atsto-į tuvių kalba turėtų būt paneigiri j« sumanymu ir pasidartuvos sostinė po karo išsista Pašto Dėžė 436, Kaunas, Li- lenkais, tai parapijos lietu
buvimu padarytos ir pasira — Prez. Rooseveltas pashin- vas Šakutis prašė seimelio ta. Sakyta, kad pirmininko*^
tė, išsiplėtė, kad vidury mies tbuania. Kam patogiau, sa viai nutarė ir bažnyčių deng
šytos paliaubos ir visas reika tė senatui pranešimų. Nuro pirmininkų von der Roppų, vieta yra valdiška ir jis turi
to neužimtų sklypų kaiti ir vo pašalpų gali įteikti ir per ti pusiau. Dėl to kilo ginčas.
las pavestas arbitracijos bo- do, kad senatas patvirtintų kad gauti vokiečių kalba pa kiekvienų interesantų patennėra ir yra begalo jie bran Amerikos seseris Kazimierie- Lietuviai nutarė bažnyčios
ardui.
su Kanada padaryti) į jūrų siūlymai būtų išversti į lietu kinti, nežiūrint to, kokia kal
gūs.
Visai netikėtai sese tes.
pusę dengti skarda, o lenkai
ba kreiptųsi interesantas.'* Be
i išėjimo Lawrenee upe sutartį. vių kalbų.
rims pasisekė įgyti “Nemu
Šiais laikais ir smulkios au ! nori dengti gontais. Tuo rei
LENGVA BAUSMĖ
Pirmininkas aiškinosi, kad to, pirmininkui nurodyta dar
no” fabriko nuosavybė, kuri kos yra didelės ir seserų bus kalu lietuviai neseniai buvo
_______
jis neprivalo pasiūlymų vers ir tas, kad lietuvių kalbos
Už SUKTYBES
yra Kauno centre, prie Vy priimtos su dideliu dėkingu padarę susirink™, ir pakvie-l A, Stev(jn8) 24 mctlJ am.
ti į lietuvių kalbų, nes kas, reikalauja įstatymai, statutai
tauto prospekto; mat, išleistas mu.
lė j .n k c >on,.
Klebonas į ,jau8, savam laike apiplėšė
Marekų Krause, 42 m. am- anot jo, nesupranta vokiškai, ir santvarka.
l.etuvn! sns.nnk.rn, neatėjo ir ne, 21
mokv|dQ
žiaus, už padarytas suktybes! negali atlikti savo pareigi) ir į Nežiūrint to, šį kartų pirtodėl susirinkę žmonės patys
,
*
•
'•
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‘
1 3 mo nubaustas
vienerius
metus
su morgičiais teismas nubau turi savo tarnybų mesti.
i mininkas pasirodė stačiai ne
nutarė dengti
skarda pusę
kalėti.
dė
6
mėnesiais
kalėti.
Kiti atstovai nurodė, kart I sukalbamas.
bažnyčios. Tam reikalui iš-i
! rinko net savo komitetų. RudŽUVO 3 UGNIAGESIAI
MEXIC0 CITY, sausio 12.
GINKLŲ KOLEKCIJA
I nios parapijiečiai žada savo
Aurora miestelio gaisre žu- — Viename viešbuty policininMUZIEJŲ!
RYGA, sausio 11.
Švedi- lankytų Stokholmu, švedų so- bažnyčios pusę apdengti skarjos vyriausybė pakvietė Lat stinę.
dn, o lenkai, kurių parapijojo vo 3 ugniagesių kapitonai,) kas nušovė kariuomenės kaLietuvos karo numojus įsi
vijos užsienio ministerį ValPabaltijo spauda reiškia tėra
tik 200, lai daro su griuvus ant jų mūro sienai. | pitonų I. Jiminez.
DETROIT,
Mieli.,
sausio
gijo iš Vokietijos 'W‘lę-, tur
damarų Sakiais, kad jis at- gilų įspūdi dėl šio pasireiški antrąja bažnyčios puse kų sau
12.
—
Fordo
automobilių
dirb

mo. Pažymima, kad Švedija, nori.
Pasitvarkė namų paskolų tuvėse pasireiškė daugiau dar tingų senoviškų ginklų kolek
cijų, kuri bus patjrtpinta tik
matyti, nusprendė nebūti il
korporacija
į
bo.
Priimta
daugiau
darbipersikėlus šiam1 į VYtauto Di
giau atvienėjime, bet prisi AUSTRIJOJ AREŠTUOJA.
naujų
!
ninku.
Padidinta
automobi
Chieagoj
pagaliau
pasitvarskolų
korporacija
turi
,.
U
u
JVl
džiojo muziejų.
jungti prie Palmltijo valsty
MI HITLERININKAI
kė
ir
ima
veikti
namų
pasko,
valstybinį
manadžerį
ir
de-'Jių
gamyba,
AVASHTNGTON, sausio 11. bių ir dirbti bendrų dariu)
lų korporacija,
vadinama šimts naujų įkainotojų, kuDalias, Tex. ir Norfolk, PAŠTO ŽENKLŲ SPAUS
— Rusijos sovietų nmbasado-Į V’S,J gerovei
VIENA, sausio 11. — Aus-;
Kome Ovners’ Txmn Corpo- riems pavedama įkainoti na-ųVa., atidaryta Fordo t'abri- i
DINIMAS
liūs Trojanovsky
laikrašti
M misteris Kalnais pareiš trijos vyriausybė ėmėsi ko J ration, kuri sudaryta paties mus.
Nuo šio įkainavimo kai ir į kiekvienų pakviesta
ninkams pareiškė, kad Mas kia, kad jis pasiryžęs Stok griežčiausių priemonių kovo
Žiniomis iš Kauno, viena
kongreso išleistu aktu, kad priklauso paskolos gavimas,'po 1,000 darbininkų
kva laimi pageidautų padary holme tartis dėl sudarymo ti prieš hitlerininkus, kurie
Pranešta, kad automobilių (antf9
siulosi spansdinpalengvinti pramonės cent- arba negavimas,
ti nepuolimo sutartį su J. kultūrinės, politinės ir ekono visam krašte vykdo terorų.
seniau turėjo J’ Lietuvos pašto ženklus,
ruošė žmonėms, kurie neišga-Į Dabar šiai korporacijai pa gamintojas
Valstybėmis.
minės Pnlaltijo
unijos su Areštuota apie 500 hitlerinin ti mokėti morgičių ir ku- duodant aplikacijas dėt pas- daug užsakymų, o dabar gavo
kų.
Reikia žinoti, kad Maskva Švedija,
riems gręsia namų netekimas, kolos gavimo jau nereikalin- naujųjų.
ORO STOVIS
dar nesitarė su J. Valstybė-1 Yra kai kurių Pabaltijo no
Chicagoje Šios korporacijos ga gauti morgičių savininkų
Kaip žinoma, Fordas nepa
rais jokiais politiniais ir pre- susipratimų su Švedija. Snl- BERLYNAS, sausio 12. — šakų patvarkė iš Waslungto- sutikimas, ar jie priims vy- sirašė automobilių kodo. Ka CHICAGO IR APYLINKĖ8.
1 okietijos \yriausvbė
pngįųgtag specialus artsto- riausybės bonus už savo mor- dangi jis kodo sąlygų neper- J — Iš dalies debesuota; nvtmakybos klausimais, o jau kalba nais mėgins tai išlyginti,
Praneūzijai į jos notų gink vas.
apie sutartį, kuri sovietams i
——
giČius. Patys įkainotojai susi- žengia, tai vyriausybė prioš tomas lietus, ar sniegas; ma
daug reikalinga.
PLATINKITE “DRAUGI” lavimosi ir kitais klausimais.
Dabar šiame mieste ši pa žino su morgičių savininkais, jį nieko neturi.
ža temperatūros atmaina.'

BAŽNYČIA PUSIAU | KARO LAIVŲ PARADAS

ŠVEDIJA GRETINASI PRIE
PABALTIJO VALSTYBIŲ

DIDINA AUTOMOBILIU
GAMYBĄ

SOVIETAI NEPASITEN
KINĄ PRIPAŽINIMU
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“DRAUGAS”
l&elua. kasdien, išskyrus sekmadienius

Skelbimų kainos priaiunči'amoa pareikalavus.
Bendradurblania ir korespondentams raitų negriū
ti na. jei nepraAouta tai padaryti ir nepn'siuuClunia tam
Ukalui potto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kaadlan..

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
' LITU U ANIAN DAILY FR1END

Published Daily, Except Sunday.
SUBSCRH’TIONS: One Yeai — $6.00; Six Months
$$.60; Three Months — $2.00; One Month — 75e.
Europe — One Year — $7.00; 3lx Months — $4.00;
Copy — .03c.
Advertising in “DRAUGAS" briugs best results.
Advertlslng istes on appticalion.

«

“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
MŪSŲ DIENRAŠTIS DETROITE

Dienraščio “Draugo” skaitytojų, ir rė
mėjų skaičius vadinamam automobilių mies
te Detroite yra nemažas. Su pasitenkinimu
tenka pastebėti, kad jis vis dar auga. Reikia
laukti, kad netrukus “Draugas” bus kasdie
ninis svečias kiekvieno labiau susipratusiu
lietuvio kataliko namuose. Mūsų bendradar
biai ir prieteliai prie to ir eina. Jie nori pa
rodyti, kad Detroito lietuviai katalikai yra
susipratę, kultūringi ir dėl to be religinės ir
tautinės minties dienraščio negali apseiti. Jie
gerai nusimano, kad šiandien iš visų jėgų rei
kia kovoti su blogaisiais gyvenimo reiški
niais. Spauda toje kovoje patį svarbiausių
vaidmenį vaidina.
Katalikiškas laikraštis, skelbdamas tiesų,
skleisdamas krikščioniškų artimo meilę, pa
laikydamas žmonėse tikėjimų ir dorų, milži
nišku būdu ir tautai nusipelno.
Kas galvoja, tas supranta, kad religija
be amžinybės tikslų turi milžinišką reikšmę
ir dabartiniam visuomenės gyvenimui. Ji yra
, dorovės ir meilės gaivintoja, visuomenės tva
rkos pagrindas, valstybės ir tautos gyveni. nio pastovumas. Religija guodžia, teikia vil
ties pavargusiems, gydo visuomenės žaizdas,
jrūpinasi labdarybe. Kurioj tautoj nėra, tų
dorybių ir krikščioniškos artimo meilės, ji
' yra nelaiminga, jos ateitis neužtikrinta.
Dėl to smagu yra pažymėti, kad detroi
tiečiai organizuotu būdu darbuojasi, kad pa
laikyti katalikiškųjų spaudų, kuri rūpinasi
ir religijos ir tautos reikalais. Susipratusieji
katalikai džiaugiasi, kad Detroito lietuvių
parapijų vadai (kun. A. Boreišis, kun. J. čižauskas ir kun. P. Masevičius) nuoširdžiai
ramia organizuotąjį jų judėjimų platinti dien
raštį “Draugų”, kuris per 25 metus visomis
savo išgalėmis rėmė visus kilnius tautos ir
išeivijos reikalus. Jis rėmė ir remia didžiuo
sius mūsų tautinius ir religinius centrus —parapijas, mokyklas, kongregacijos, organi
zacijas ir draugijas.

Detroitiečiai, mutyti, suprato Popiežiaus
Pijaus X žodžius: “Galite statyti bažnyčias,
steigti mokyklas, užlaikyti misijas, tačiau tas
RED. PASTABA: Juu vlenuoUkti metai, kai mu
jūsų triūsas bus be naudos, jei nesuprasite,
sų dienrašty dr. Račkus veda S vėlintos Skyrių. Jis
kaip naudoti katalikiškųjų spaudų prieš blo teikia profcblJoaaUus patarimus skaltytojaHis Ir mie
gųjų spaudų”. Dėl to jie suorganizavo “Drau lai atsakinėja | klausimus svelkacos dalykuose. Vld
gui” remti draugijas, kurios jau kelinti me kviečianti naudotis S velkatos Skyrių. Taisyklės yra
Uoe:
tai sistematingai jo naudai darbuojasi. Jų
1) Klausinius galima siųsti "Draugo” redakcijai,
pastangomis sekmadienyje rengiamas “Drau arba tiesiog Dr. Itačkid, 3061 W. <3rd SU, Chicago.
go” vajaus koncertas, kuris, neabejojame, bus I Ulinols.
įdomus ir detroitiečiai gausingai į jį atsilan
3) Siunčiau! klausimus, visada reikia paduoti sa
kys, kad pasiklausyti ebieagiečių dainininkų vo vardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė uebus skelbiama.
ir paremti vienintelį lietuvių tikybinės ir tau
3) Jei klausimo Ir atsakymo negalinta butų dė
DRAM. RADKUS
tinės minties dienraštį Amerikoje.
l'el. LafayCtte 1061
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Ohicago
Ui tat visada reik pridėti pašto lenkeli ui 3 centus.
3061 W. 43rd Si.
Tikimės, kad po šio koncerto ryšiai tarp
Detroito lietuvių katalikų visuomenės ir BENDRI DĖSNIAI PIRMA gul šaukia kitus gelbėti, o sa
“Draugo” dar labiau sustiprės.
vo rankas laiko kišeniuje. Juk
JAI PAGALBAI
kartais pasitaiko, kad gesi
Kada nelaimė atsitinka ir nant gaisrų, vieton vandens
nemokša užpils ant ugnies spi
Blaivybės klausimas buvo ir visada pa- Šlytojo nesiiamta, kas nors
rito ar aliejaus.
Rutli Sleczvnskaitė iš San Francisco, Calif., 8 metų am
siliks aktualiu. Ir tai ne vienam kuriam kra^^ėti žmogaus gy\ybę.
Parkritusį be sąmonės, ar žiaus, sakoma, yra jauniausia piano virtuoze. Ji jau interpre
šte, bet visame pasaulyje. Blaivybės ldausįJ ^esibijok gelbėti žniogų, jdi
sužeistų žmogų gelbėk taip: tuoju Bacho, Mendelsono ir kitų kurinius.
mas Lietuvoje visu smarkumu iškilo garbin žinai kaip, nes tai yra tavo Visupirma sustabdyk švirkšjie
gojo vyskupo Valančiaus laikais prieš 75 me pareigu. Žioplių neįeik;
jingiau. Tokiame atsitikime
LIETUVOS SKAUTŲ
neprivalo grūstis aplink nelaikraujų, nes tai yru si a
tus. Garsusis vyskupas, matydamas, kiek ža
rbiausia. Atliuosink diržų, at- nejudink žmogaus įš vietos iki
JUBILIEJUS
mingųjį,
nes
jam
reik
kuodau
los daro -žmonėms girtuokliavimas, 1858 me
gydytojas
atvyks.
seg kalnierių, atliuosuok vis
tais įsteigė blaivybės brolijų, kuri daug gero giausia tyro oro, kuomažiau- ką, kas veržia kūnų, nes rei Sužeistas žmogus dažnai pra j
padarė mūsų tautai ne tik žmonių blaivini sia dulkių.
Lnpkričio 1 d. suėjo 15 me
kia, kad kraujas gerai cirku- šo vandens. Vandens galima
mo, bet ir tautiniu atžvilgiu. Vyskupas Va Nebūk aklas, viską temyk Duotų. Paskui, jei galima, pa-• duoti visad, tik žiūrėt, kad tų, kai Lietuvoje įsisteigė pi
lančius teisingai užsipelnė blaivybės apaštalo iv gelbėk išmintingai. Būk ri guldvk žmogų saugioje ir pa neperdaug ant syk; keletu gu- lnieji skautų draugovė. Šios
ir tautos budintojo vardų.
mtas ir netrukšmauk. Teik togioje vietoje.
rkšnių užtenka. Šaltas vanduo ! sukaktuvės Kaune buvo pamiTas retas sukaktuves gruodžio pabaigoj pagalba atsargiai, bet negaišk Jei veidas yra paraudęs, o gaivina nelaimingąjį, stiprina n^tos lapkričio 5 d. Į iškilgražiai paminėjo Lietuvos R. K. Blaivybės laiko. Nebūk šiurkštus, teik •i nelaimingas be žado, galvų ir apsaugoja nuo alpimo. Ge-įn,es atvyko ir Latvijos skauDraugija savo metiniame kongrese Kaune. pagalbų su šypsena, maloniai, reik padėti ant aukštos pagal raširdžiai dažnai pasiūlo ne ' tų delegacija.
Ši draugija minėjo ir savo veikimo 25 metų nes tai gaivina nelaimingojo vės. Jei veidas yra išblankęs laimingam Snapso, ar vyno; to
Paminėjimas prasidėjo pa
viltį; o purkštavimas ir šiurk ar pamėlynavęs, galvų reik pa į neįeik daryti, kartais tai ga
sukaktį.
maldomis, vėliau Lietuvos ir
Iš to aišku, kad Lietuvoj yra nemenkas štumas slopina nelaimingąjį. ilėti žemai, o kojas truputį pa Ii labai pakenkti. Tik kai žino Latvijos skautų atstovai bu
Jei gydytojas randasi^/įeto- kelti aukštyn.
blaivybės judėjimas ir jis labai reikalingas
gus leipsta, galima stimulian- vo priimti švietimo ministeBūt labai gera, kad ir pas mus, Amerikoje Ub tuoj šauk. Kraujo tekėjiKada žmogus vemia, re ik to duoti. Pilti ant sužeisto rįo ir Respublikos Prezidento.
prasidėtų didesnis, organizuotesnis ir siste- m# visupirma reik sustabdy
jį paguldyti ant šono, arba jo žmogaus šaltų vandenį taipgi Per audiencijų Respublikos
matingesnis žmonių blaivinimo darbas, kurį ti užveržiant sužeistų gyslų.
Prezidentas Latvijos skautų
galvų pakreipti į šonų, idant yra pavojinga.
beveik buvo sustabdžiusi nelemtoji probibi- Būtų neišmintinga bėgti pas
vėmalai nepatektų į plaučius
Kad žaizdų tinkamai sutva- vad3
Goppers už ypatincija. Ta kliūtis jau pašalinta, dėlto blaivinin-' daktarų nesustabdžius smar
kiai bėgančio kraujo. Nors ir iir J° "^troškintų. Be s,piK,- rstyti, reik matyti pirm kų Sus nuopelnus Lietuvai apdo
kų veikėjai į darbų!
vanojo Gedimino II laipsnio
menkai būtų sužeistas žmogus, nės žmogus negali nieko nu-Įnors tai darant. Reik drabuordeau.
visvien šauk gydytojų,
nes ryti, tad nevalia pilti jam 1Į žius nuvilkti labai atsargiai ir
Garsus cliicagietis, buvęs multi-milionie"Vakare Karo muziejuje prie
kartais labai menkos žaizdos, burnų vandens ar ko kito, nes švelniai. Neatsargiai nuvelrius Samuel įnsull tremiamas -iš Graikijos, jei tinkamai neaptvarstytos, skystimas pateks į plaučius ir kant, galį ji dar pavojingiau paminklo žųvusiems, Lietuvos
kurioj jis daug laiko išgyveno kaipo pabėv
.
gali tapti labai pavojingomis, tokiu būdu jį užsmaugsi. .. sužeisti, dar daugiau jam jr Latvijos skautai padėjo vai
gelis nuo teismo dėl pauarvtu žmonėms sknau i XT. . .
. .
. .
.
Menkai sužeistas žmogus ga skausmo duoti, dar labiau jį nikus. Po to karininkų ranio,
«...
.. . ;
„
... Niekad neapsimoka rizikuoti,
dų. Nuo teismo jis nėissisuks. Bet reiktų ir:
» . .
. . . . ,
,
.
..
o. v ,
-r ...
/ ivpac jei srutų j zaizdų iiaten- Ii sėdėti, bet labai sužeistas nusilpninti. Negailėk drabu-; v^je įvyko iškilminga skaud
visą eilę panašių žydeliui Insultui ponų trau- *
žmogus kartais iš susijaudini- žių; jei reik, siūles išardyk. jos sueiga, į kurių atvyko Lie
ka.
(Ui
liti atsakomybėn. Jų yra ne vienas, bet šimtai.
pagalbų,!ino nenor “pasiduoti” ir sto- su peiliu perpiauk. Jei koja ■ tuvos skautų šefas RespubliTeikiant
•
•
$
jas ant kojų; tokį būtinai reik sužeista, 11 batas lengvai ne- kos prezidentas A. Smetona,
Vokietijos social-fašistai žūt būt nori į- svarbu žinoti ko nedaryti, lynualinamas, perpjauk batų. vyriausybės nariai, skautų va
siveržti į Austriją ir tokia pat liga užkrėsti X*a* kaip kų daryti. Nelaimi paguldyti, nes “nepasidaviir energijos eikvojimas į
žmogaus, o ne jo kc- <laį įr daug jų bičiulių. Lieaustrus. Bet kol kas austrai nepasiduoda, nes !n»uose neiginiuose daug žino,lnas
‘
lėta dolerių Bendrai sužeista t„vo<
skautų šefo aktu eilė
1
’
I •
--------tojėl,(gali būti jam labai pavojinga.
uu*u*^ uenuiai, huzei&tą tuvos
jaučia, kad fašizmas nieko gero jų kraštui nių netenka gyvybės
Nesiskubink nešti žmogų iš i *’no£’I re^ laikyt šiltai, nes į skautų apdovanota garbės žekad nemokšos daro tai, ko ne
nelemia.
ienos vietos į kitą, nepersti- į dalantis kūnas jį labiau silp- nklais ir pakelti į aukštesnius
privalo daryti; nemokšoms vi- v
tikrinęs ar benešant jo labiau ;n*na jr dalina leipimą (shock). laipsnius.
S. L. A. jau nominuoti kandidatai į cen suomet pristinga sumanumo1 nesužeisi. Ypatingai yra pavo-į^a^a^ ?var^u gaivinti leipstaLietuvoje skautai organiztio
tro valdybų. Daugiausia balsų gavo socialis kai yra “Sąjūdis, jų protas ta
........................
1 ntį žmogų nuo ‘šako’.
jinga
žmogų
judinti,
kada
jam
jami mokyklose. Jais yra bertų sąrašas su Bagočium - Gugiu priešakyje. da neveikia. Todėl, jei esi su
kaulai
yra
sulaužyti
pirm
nei
i
Kaip
gelbėti
žmogų,
kai
lei....
... -.
nervinęs
ir
labai
susijaudinęs,
Antroje vietoje stovį Strumskio (tautininkų)
i .
1
mukai ir mergaites. Šiuo nie•
j -i
šleifą^. Vadinas, kaip mes ir spėjome, socia ir abejoji kaip gelbėti, steng- yra tinkamai sutvarstyta; mat ,’pimas (shock) pasireiškia, bus tu .tLietuvoje
yra daugiau kaip
sulaužyto
kaulo
galai
yra
ašĮ
sekantį
penktadienį,
listai ima viršų. Ir jei tautininkai neapsižiū kis susikoncentruoti ir suma
12,000 skautų. Vyriausius skau
--------------___
rės, jie ir rinkinius laimės. Mat, pirmieji nyti kaip geriau gelbėti. Ne- trūs, kai filiai, ir jie gali;
leidžia laikraštį
dirba vienybėje, o tautininkų grupelės tarp mokšos tegul verčiau paleid- supjaustyti raumenis, kraujo į SKAITYKITE IR -PLATIN tų štabas
“Skautų Aidų”.
Tsb.žia savo kakarinę darban, te-’gyslas ir sužeisti jį dar pavo-į
KITĘ “DRAUGĄ”
savęs piaujasi.
BLAIVYBES SUKAKTUVES

Jie primena žmogui, kaip baisi yra
i nuodėmė Dievo akyse. Žmoneliaį meldžia
si. .Jie prašo Dievo atleisti jiems nuodė
įžcngtlamas į choro aukštų, ypač sek mes, idant būt verti priimti Jo kūnų ir
madienyje, pirmiausiai sukalbu maldelę, kraujų.
‘prašytluinas Dievo, kad Jis man atsiųstų
Šventoji Komunija... Pa/.iūriu kiek
Av. Dvasių, idant aš savo pareigas gerai žmonelių eina priimti Atpirkėją, A, duug,
-•tlikčiau. Po maldelės mėgstu pažiūrėti į labai daug!
,
susirinkusius Dievo garbintojus ir bandau
Priėmę Išganytojų, jie grįsta į savo
įkvėpti sau pačiam mintį, kad tai aš turiu vietas. Jam atatinkumai atiduoda pagar
jiems pagelbėti suprasti šv. Mišių džiau bų.
gsmus ir taip sujudinti jų širdis muzika,
Iš vargonų dabar eina ramus, tylus,
t knd atatinkamai gulėtų Dievui jradėkoti
švelnus garsas — tarsi labai, laimi toli.
už visas gautąsias malones ir išprašyti
Tai Dievo balsas iš tolumos. Jis džiau
iš Jo pagalbos ateičiai.
giasi, kati Jį tiek daug myli.
Pilnas džiaugsmo pasitaisau savo klcGalo pamaldų, aukoju kitų maldą Die
v'išns, uždetlu pirštus ant kliu,nj ir pra
vui;
prašau, kn«l Jis suteiktų palaimos ir
dedu pTelifvlijų (įžangos giesmę). Mano
širdis džiaugiasi ir, pilna dėkingumo Die pagalbos visiems Jo tarnams.
vui, kuris i.tun davė dar kartų progų aVienas po kito, pastiprinti ir |mdru
konipanuoti šv. Aukai. Pradedu liūdnų sinti kovui su jmsanliu, atsistoja ir išei
giesmę. Muziku kalba j klausytojų širdis. na. Bet yra daug, kurie pasilieka bažny
Tilo aš noriu sujudinti žmonių širdis, i- čioje su nulenktomis galvomis meldžiasi
\Luit jie tlnrytų atgailų už. savo nuotlė- iki paaibaigia paskutinis vargonų garsns,
infs. Vargonai triukšmingai sugaudžia... kol užgesinto paskutinė žvakė ant alto
net Šiurpulys js-reimi per kūną!!!
riaus. Kili, prieš iŠvisiunt, pužtelgiu į

VARGONININKO JAUSMAI
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Sveikata -- Brangus Turtas

PRENUMERATOS KAINA: Metama — $li.OO, Pufcl melų — $3.50; Trinia mėmmiama — $2.00; Vienam
Wėneaiui — 7 5c. Europoje — Metama $7.00; Pusei inety — $4,-00. Kopija .03c.
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vynų, geria alų, geria degtinę. Gešventojo paveikslų tarytum prašydami jo starasis yra tarnų rankose. Metami kau ĮGeiia
g
liukai. Taip iki galo. Įdomus žaidimas. ria kus tik jum patinka.
užtarymo.
Jei mėgsti, gali uždėti mažų sumų pinigų
Vaikščioji ant siūbuojančio laivo.
Pagaliau bažnyčia tuščia.
^Skaitai dienraštį, kuriame parašyta, kiek
Sutvarkęs styro muzikų, sukalbu ki ant “arklio’’ ir bandyti laimę.
Ant denio yra keletas žaidimų: meti {.mylių padaryta vakarykščių dienų. Lauki
tų maldų ir tyliais žingsniais išeinu. Pir
mas
guminių ritulių, metimus kempinių f gulo. Kartais norėtum, kati prasitęstų lai
mas pasveikinau Dievų, paskutinis su Juoju atsisveikinau. J. Sabaliauskas (L. K.) kringelių, stūmimas medinių apvalių ri vo gyvenimas ilgiau, negu šešias 11 ienas.
tinių į tam tikrų vietų. Vėjas nuolatos
Sunkiai dūsauja garlaivio mašinos,
kedena plaukus, bet tu nepaisydamas žai t Dūsauja ir dūsauja beveik šeštas dienas.
Koks reginys? Monotoniškas vandens
di.
Viskas laive įdomu. Turbūt, daugiau ir dangaus reginys. Pamatymas kito lai
Jei jūrų dievaitis yra palankus, duo sia laiko praleidi žiūrėdamas į kitos, ne vo tave džiugina. Tačiau, retai jį matui.
dąs išprudžių ramų vandenį, tai lengvai savo, tautos žmones. Juokina ir patenki
Laivas skriodžia vandenį. Bangos utpripranti prie tokio gyvenimo. Nesergi. na tave anglų kilmės žmogus savo keista simuša į visas puses. Baltuoju. Lengvas,
Dienos greitai eiua laiko rūkuose.
kalba. Austrietis savo anglų kalbu išvar drėgnas vėjalis atsimuša į veidą. Smagu
Svarbiausia valanda — valgio me gina klausų. Į ausį atsimuša prancūzo žo ir jauku. Toliau liūliuoja baltos, kepurė
tas. Tarnas suskambina mediniu kuju j džiui, kutenu tavo estetinį skonį. Skanius tos bangos.
varinį būgną ir tu nejunti, kaip kojos vokiečių pašnekesys traukia tave klausy
Miglotas rytas sveikina tave, kaip
eina į valgyklų. Įeini. Atsisėdi. Akimis ti. Nesuprantamu. D, kad liežuvio gale eini švariu deniu. Popiet mėlynas vanduo
vedi menu. Išsirenkį kų nors. Valgai pa turėtumei kiekvienos kalbos žodžius!
suteikia “avė”. Kai kada vakare mėnulis
tenkintas. Pusryčiai. Pietūs. Vakarienė.
Anglų linijos turi kur nors kertėj’c ' tave sveikina, liedamas savo šviesos spiVienas paskui kitų.
mažų karčiainėlę. Čia gali gauti ką tik / «dulnw ant plačios jūros paviršio. Visito*
Vienam palikus, nuobodus laikas. Bet, nori. Anglai visados kų nors geria, bet inet maloniai sveikina tave tavo kamburetkarčiais būni aprūpintas įvairiaig pa dažniuusiui matai alaus stiklų jų ranko- t rio tarnas; bendrai visas laivo tarnų persilinksminimais. Muziku. Šokiai. Kalba- se. Vokiečiai jokiu būdu neapseina be sa» sonatas. Malonus toks gyvenimas, tiktai

GYVENIMAS LAIVF

mi'-ji puveiksluL “ A i kliu” lenktynės. Pu-

vo alaus. U amerikietis.’

nepnslovu'i] neilgam.

Kazys Adna
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Detroito Lietuviu

in

Kalbėtojas gražiai palygino į nė, Liet. l)qH|
skirtumą turpe Lietuvos luik-į Aukščiūnie^B
raščių ir Amerikos lietuvių kp. — M.
T). K. S. R. Dr-gijos metinis laikraščių, kaip Amerikos lic-1 Gnstnitienė^^L

po 224 punktus.
. prio koncerto, kuris įvyks sau
“DRAUGO” JUBILIEJINIS KONCERTAS SAUSI014 D ’L jusius
Sausio 14 d., 2 vai. popiet šio 28 >1. Parap. chore randaM. Danauską Liet. Lyga si dang gabių asmenų, kurie
LIETU VIII SALĖJ, PRADŽIA 4:30 POPIET
turės įdomų susikirtimą su pasiryžę dirbti parapijos ge-

D. K. S. R. DR JOS
SUSIRINKIMAS

H

sus-mas įvyko sausio mėn. 2 tuvių laikraščiuose žinios pla-— V. ( »-pe|^r
Rodos, griausmo trenksmas metais atsižymėjo gražia dar- Teagan C'oal Co. (Lietuvių a-', rovei, Dievui ir Tėvynei,
d. Šv. Jurgio mok. svetainėje, čiai talpinamos. Kalbėtojas, parap. chnftn
sujudino visą lietuvišką De- buote. Tat dabar, klebonas su nglių sandelis).
Choro vedėjas muz. J. f i- >.
Sus-nią atidarė pirm. J. Ū- kaipo pavyzdžiu geros katuli-J (chorve<l.),^|
cliorved.), 81
troitą. Visur tik ir kalbama vargonininku lankydami paražauskas nuoširdžiai rūpinasi
l
’
ošius, šv. jĮilt J
apie nepaprastą koncertą, pi- pijonus, ragina nepriklausantį Sausio 28 d. įvyks šv. An ir nenuilstamai vienybėj© su sorius. Maldą sukalbėjo kun. kiškos spaudos pastatė dienraL
susirinkimas .
, , . .
... J. (Bizauskas. Pereito sus ino štį “Draugą”. Gyrė L. šimu- A. Belicki Ji
1
rmą tokį čionykščių lietuvių jaunimą rašytis Vyčių kuopom tano. parapijos
1
1
, ,, - choru darbuojasi parapijos ir
.
Tikimasi
nu
ta
r
i
mus
perskaitė
lašt.
M.
tį,
kaipo
gabų
ir
rinitą
“
brau
tuojau
po
sumos,
mokykloj
istorijoj, kad atvažiuos iš Chi- Tai didelė agitacija Vyčių nan
visos lietuvių tautos labui.
Aukščiiinienė. Vienbalsiai pri-,go” redaktorių. Džiaugėsi De- vų sulaukti nl
Bus
pranešta
naujų
dalykų
cagos pagarsėjęs radijo kvar- dai.
Muz.
J.
Čižausko
vedamas
troito žiniomis, kurias taip • Iv-jos atstovui]
lėtas ir solistai dainininkai: Vyčių choras mokinasi nau- Svarbu dalyvauti kiekvienam'i choras visuomet patenkina pu imti.
Sns-ma uždai
Pirm. J. Ūsorius pasakė gra trumpai ir aiškiai, gražiai ra
K. Sabonis, L. Sabonienė, A. jų dainų Lietuvių Dienai. Mo- ParaP>.i°nu’
bliką savo programomis. Ti žią kalbą, kurioje dėkojo dva šanti Eastsaidės “Tylutė” šorius Mal
Ančiūtė, A. čiapas, pianistė kvtojas .J. A. Blažys deda pa- į
kimės, kad ir ateityj taip pat
sios vadui kun. J. ūižauskui Gerb. svečias pasireiškė, kad J- Ūižuuska
S. Saboniūtė. Jie išpildys mu- stangų, kad chorą didesniu iš-'
bus.
už taip gražų darbą šioje dir būtų malonu turėti tokią dr-j
zikalę programą.
auginus. Jaunimas privalėtų'
voje. Dėkojo žinių siuntėjams ją ir savo kolonijoje, kad ir,
Nenuilstantis veikėjas, pu- krpiP,i ,lpm<“sio i Vy,'ius’ nPS'
Šv. Jurgio parapijos meti- S. Bukšaitei ir M. Aukščiū- grandrapidieč.iai domisi Dėt- j
iš
l.lieistus L. Simutis, “linui- vienintelė jaunimo kuopa, ku- Sausio 7 d., Šv. Jurgio pa- nįs susirinkimas įvyko sausio
DOMISI
nienei ir kitiems. Nuoširdžiai roito žiniomis ir 1.1. Pagalios
redaktorius, kalbės va- rio' gali ’,arbuotis netik De’ ™P- rengė balių ir “keno pa- 7 d. po sumos> Išduota visų
go
prašė visų dr-jų atstovų vie gerb. svečias linkėjo dr-jos
jaus reikalu. Šv. Antano pa- troite’ ir l’lafifti sus‘Ptlžinti sn rty”. Žmonių atsilankė į šį metų atskaita.
Nors dabar
Mot. Są-g<
ningai dirbti nepaisant jokių valdybai ir visiems atstovams
rupijos.kieb. kun. I. F. Borel-.kitlJ ko,on'j‘i vyčiais.
balių gana skaitlingas būrelis siaučia bedarbė, bet iš atskaimėn.
4 d. sus
kliūčių bei nesusipratimų ir kuo geriausių sėkmių.
šis kalbės švietimo reikalu. !
’
_
j’1’
maloniai praleido lai- tų pasirodo, jog gerb. kleb.
pasiūlė išrinkti naują valdy Pirm. J. Ūsorius padėkojo ir plačiai ki
Bilietai sparčiai platinami. Į
Susituokė
ką. A ieni šoko, kiti lošė “ke- ]<un j Bizausko rūpesniu pagerb. svečiui už atsilankymą dos platinimą,
P-lės M. Andriliūnaitė, J. AGruod. 31 d., Šv. Antano ba- no”, o dar treti draugiškai ,-apija gražiai stovį.
Graži bą šiems metams. Bet valdy
‘
j Iš D. K. S."Į
ba buvo vienbalsiai išrinkta ir gražią kalbą.
domaitė, A. Vasiliauskaitė, O. žnyčio-> kun‘ 1 F* Boreišis. s«' kalbėjosi. Kai kurie biznieriai suma pinigų lieka naujiems
Nutarta parašyti specialų Į raportą išdavi
ta pati. Pirm. — J. Ūsorius,
Parinskaitė, Užniūtė ir kitos ™° moterystės ryšiu Kazimie taipgi gražiai parėmė balių.
metams.
žauskienė. Tą į
vice pirm. — S. Bukšaitė ir! laišką Šv. Jurgio dr-jai.
be sunkenybių parduoda. Mu- r« Sablick» »» ®ena Staninliil.
------ .----Taipgi rinkta naujas komi rast. — M. Aukšeiūnienė.
Vakaro rengimas dar galu- kalliėjo O. Ba
zikas J. A. Blažys, prie' kiek- tPk»'P° gi«lorkal, fiį sekmadienį Liet. .DuktėAukščiūnienRI
tetas. Klebonas dėkojo visie Svečias K. Petrokas kalbč tinai nenustatytas.
vienos progos varo agitacijų.
phoro kraiiai P“!™0510’ "i dr-ja maloniai kviečia vi
Malonu zj
ms pereitų metų komitetui už jo apie spaudos platinimo rei-i Spaudos dr-jos atstovais už
lt kų jau besakyti apie gerb. nPS
pi,,a L' Vyf"! 102 ™s atsilankyti į jų rengiamų
jo nenuilstančią darbuotę per kšmę. Jis pareiškė, kad De- registruota šie asmenys: šv. S. R. dr-ją ai
kun. BoreiSį, kuris bažnyčioj kP' fin’ ™Stin,nkės pareigus, vakarų, 7:30 vai. vak, parap.
ištisus metus, taipgi sveikino troito kolonija yra pasiekus Jurgio parap. — kun. J. Ūi- ti Mot. Są-j
reikšmingų kvietimų padaro
P»'’y«liaga lietuvaitė. Į svetainėje.
M. ČižauskieJ
vestuvių iškilmes buvo atvykę Programa bus labai įvairi. naują. Tikimės, kad ir naujas to. ko ligi šiol neturėjo. Jis žauskas ir P. Tamelis. Sus-mo
Kun. V. Masevicius, Šv. Pe- jaunojo tėvai Sabliekai ir Pe Bus sulošta juokinga komedi komitetas vienybėje su klebo aukštai įvertino valdybos dar 171 kp. — J. Bundza, P. Mo
Detroite <li
tro parap. klebonas, taip palĮ suo Qna
Brooklyn, N. Y. ja “Šliūbinė iškilmė”; bus ir nu darbuosis parapijos gero- bą ir linkėjo jei kuo geriausių doms ir O. Pucetaitė. L. Sus
gerėjo.
Žmort
sekinių toliau dirbti. Jis pa ino 190 kp. — J. Ūsorius, Ma
pasižadėjo daug pasidarbuoti f»ankietas įvyko pas jaunosios muzikalė dalis. Po programos \ ei.
sižadėjo remti šią dr-ją, kiek ldos Apaštalystės dr-jos — O. nedirbo, prad
siain koncertui ir pats plflka-• motinų gttaniulienę. Svečių bu — šokiai.
Parapijos knygynas atdaras galėdamas. Kalbėtojas pareiš- Banionienė ir O. Aksomaitie-!
(Tęsiny!
tus išplatinti. Po koncerto, pa 0 dau°’
rašysime, kas kuomi nors bus
I’-lė Veronika Ūsoraitė su kas trečiadienio vakarą, nuo kė džiaugsmo, kad ‘Draugas’
v
Per
šliūbą
solo
giedojo
T.
7 iki 10 vai. Knygyne vis at- skiria vietos mūsų kolonijos
pasidarbavę šiame reikale.
LIETUVIS WATCHMAKER1
Keblaitė ir J. Vasiliauskas. grįžo -iš Lietuvos. Daug turė siranda daugiau įvairių kny- žinutėms.
Prieš koncertą Lietuvių sa
Taisome visokius laikrodžius tik u
Jaunavedžiams linkime gra- jo ką papasakoti iš savo ke gų bei laikraščių. Mylintiems
Muz.
J.
Čižauskas
linkėjo
Perkame seną auksą už aukšta k^
lėje kiekvienas galės įsigyti
...
lionės. Savo tėveliams ji par
v.
,<TA
, , , , .
zaus ir laimingo gyvenimo
skaitymą
verta
naudotis
knyvaldybai
kuo
geriausių
sek' GEORGE NOVIKAS
gražius “Draugo’ kalendorius
”
vežė gražią dovaną — Lietu
1835
Springwells
Avė.
---------- !
gynu.
mių spaudos darbe.
ir visokių knygų bei muzikos',1
vos
Albumą,
kuriame
sudėti
Sportas
Kun. J. C’ižauskas prašė vi- j
- dainų.
dideli Lietuvos patriotai.
Parapijos
klubas
atdaras sų dr-jų atstovų veikti bešaliLietuvių bovlerių lygoj praJonas Ūsorius, Spaudos Rė
APDRAUDOS - INSU
kas vakarą nuo 7 iki 11 vai. škai be jokių užsigavimų tarSausio 6 d. Lietuvių žemu- eitą žaidimą vėl permainų. Li
mėjų dr-jos pirmininkas atsi
Labai malonu matyt, kuomet pe savęs.
tinėj salėj kun. I. F. Boreišis thuanian Sweet Sliop tymas
AGENTŪRA
nešė tą albumą susirinkiman.
kas
vakarą
susirenka
gražus
Sns-mą
aplankė
gerb.
svegiedoriams suruošė pasilinks- nugalėjo Green Goki Cafe; D.
ApdiraudŽiame visokią, nuosavybę: Namus,
Ypač įdomu buvo matyti Šv.
minimo vakarėlį. Giedoriai B. Brazio — supliekė Willis Jurgio parap. choro paveiks būrys jaunimo laiką praleisti. Čias šv. Jurgio parap. kleb. dus, Automobilius ir tt. Didelėse kompanijl
Tylutė
kun. J. Lipkus, iš G rami Raskaitlingai dalyvavo. Buvo ir Bakerv tymą. J. Šimkus, Litli.
MATAS ŠIMONIS
lą po vadovyste muz. J. ūi------------------pids, Mieli. Svečias, kua. J.
pasalinių. Visi linksmai vaka- Sweet Sliop manedzerius, pa-.v
, .
.
T. .
Sterling Agency Ine.
5 W.
i.
; ..
,
. zausko tarpe visos Lietuvos
SKAITYKITE IR PLATIN- čižausko pakviestas, pasakė
ren praleido.
darė aukščiausi skorą 225, rei.
, .
, . .v
,.
...... vyriausybių bei įžymybių.
Mortgage Bond Bldg. Tel. Cadillaę|
, KITĘ KATALIKIŠKĄJĄ gražią, turiningą kalbą apie
škia pralenkė pirmesnius: A.
Namų antrašas 3547 Vemor Hy.
«
spaudą.
L Vyčių 102 kp. praeitais Majauską ir A. Akwitz, turė- Parapijos choras rengiasi SPAUDĄ.

dir

EAS1S1DE

j

KKUHIUHIUHUHmHHHHIIIMEHHUHUUnilHHHHH«KUKU«H3HHUWHKHMHUUV«UBU

) CHICAGOS LIETUVIU RADIJO DAINININKAI DĖT
SEKMADIENĮ, SAUSIO 14 D., LIETU
VIŲ SALĖJ - Vernor High W. ir 25th Street,
DETROIT, MICH., įvyksta dienraščio “Drau
go” Vajaus Koncertas, kurį išpildys iš Chicagos
atvykę lietuviai radijo dainininkai: KASTAS
SABONIS, AKVILE ANČIUTE, p-nia SA
BONIENE, SILVIJA SABONYTE ir AN
TANAS ČIAPAS. Jie dainuos solo dainas, du
etus ir kvartetus. Kalbės KUN. IG. BOREIŠIS
ir LE°NARDAS ŠIMUTIS. Programa prasi
dės 4:30 vai. popiet. Po koncerto bus šokiai.
Dain. KASTAS SABONIS solistas ir
kvarteto vedėjas

BlUMIMHHHMHMHIIIUIIHIIMIlMHHHHHHMMMMraMUHHHHUMHMHHIMMHHI

A ČIAPAS

imMiauBi
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CRTg

nn AI1CDIIZ0C I 10*111/111 ,lt* ®en|ū’ 0 tu*P I*“* l’etu‘
RJ DMr|(|HĮI\ IJr |flly|Įl yįų kulbu neapleistu. Garbė už
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KAS NAUJA šV JIN TANO FKttP., CICERO .

lonijoj jių randa dirvos pla- geidautinu Jungiau panašių pa
tiuti katalikiškąjį ir tautišką- renginių.
* lai‘Klebonui ir Seserims, bet jį dienraštį. Jis kitiems ‘Brau
Šventes praleidus
Jau buvo praneštą, kad sau- jo ir kitko. Linkime ilgiausiu
jte tnažesnė garbė ir tevelia- go’ vajaus kontestininkanis' švenčių laikotarpiu nebuvo
šio S d. Šv. Antano ligoninėj metų jų dukrelei.
uis, kurie savos mokyklos rei- Į nemato jokio reikulo užleisti girdėti kad tarpe lietuvių bu.mirė įžymus t’lceros pilietis,-----------kalingumą supranta ir jai kas. j pinuos vietos ir, turbūt, neuž- tų kas nnnalonuus atsitikę, m
jos į bažnyčių buvo vos kele- tų nesigaili.
! leis. Labui, labai gerui. Mums bent pas raudonukus. Visojo ir gerus ĮMirapijbnas Josephį K Mikolaitin, 13(4 Ko. 49
t.is žingsnių, o ir tuos kitaip Kun. A. Petrauskas, M. I. C. į čia tokis darbuotojas yra rei- kolonijoje laimingai linksimu hoekuuski. \ elionis buvo vi- ąVCm jau sugrįžo iš ligoninės
kalingas. Jokyruai, nepasiduok prabėgo šventės, tik, žinolna,
tik prn iv a-įfl Dievui-jaučias geriau;
negalėdavome nueiti, kaip nu-!
ir dirbk kilnų darbu Bažny- ne visur vienodai. Vienur jos ll ,l‘K‘h Ke,n‘>“lI1l gyvenimą. Bu yru vilties, kad visai pasveiks.
įsitvėrę už turėklų ir koja už!

LŪNIIAS

GARY, INDIANA

kojos čiuoždnmi. Ką bekalbė
cios ir tėvynės naudai.
‘ praleistos prie skaniais vai°
..
.
i
-----------...
.
Dalyvaudavo
ir
politikoje.
i
•_
__
:
-.
i-.
.
ti apie žmones, kuriems reik
Adv. N. Valasina «ials n‘ g^unais apdėto staPonia Kvederienė, 1230 Ko.
Šiame mieste ir šioj apyli______________
; lo, linksmybės, o kitur vienį Gaila eieeriečiams netekus
misijoms davo gerokus kelio galės eiti?
49 Avė., prieš kelias savaites
Gera valia tačiau nugali iridėj dabar daug žmonių dir- TnDflMTn AMT PAK1AV1A I'1'*0 valdiškos zupės.
gero žmogaus. Reiškiame už- krisdama laiptais buvo sulau
įkus. PaliūKur
lietuvių labdaringu uojauta jo moteriai, tėveliams
i«lėį^ nuo prad- didžiausias kliūtis. Ir vaka- 'bu vyriausybės darbus: ant lUllUIlIU UBIi uANAUA
žiusi ranką. Dabar jau baigia
ti.i ir tęsėsi be- rais ir rytais vis dėlto ateida-S.kelių ir prie valdiškų trobe
----------Imas? Kur tie darbininkų va h'giminėms.
gyti. Linkime greit pasveikti.
J.
vyriausybė
kurie visur šaukia, kadi
----------Urentą. Nelen- vo
gražus maldininkų.
1 A.
A V. ”
”
r'”K“ pa- KAS NAUJO IŠ LIETUVIŲ j
I lavene, o Pili- pulkelis. Be abejo, toli gražu skyrė gerokai pinigų tam tiks
GYVENIMO
jie vargšų bedarbių prieteliai, Į Sausio 6 d. Zajauskai buvo
lui,
kad
pagelbėti
bedarbiaJulijonas Jucius, 1618 So.
ibiau. Ne tik ne tiek, kiek būtų atėję, jei
I ypač komunistai Jie tų lab-Į surengę puotą savo dukrelei
riienas lvtus butų buvęs tinkamesnis oras. ms
Gruodžio 30 d., Šv. Jono pa- darybe savinasi, bet kur jie' Antanetai jos gimtadienio pro ;49 Avė., buvo labai sunkiai suPraeitų sekimui., Amerikos šelp. draugijos metinis vaka- randasi. Kodėl neatsirado to-įg“- P- Zajauskas via įžymus į sirgęs, bet, po priežiūra gero
|<fe» blogiausia, Šeštadienio užtat vakare
ir
luje ėmė salve- sekmadienyje nuo' pat anksto Lietuvių Politikos ir Pašalpos- rėlis ganu puikiąi pavyko vi kių, kurie būtų iškėlę šį lab- į biznierius Cieeroje; užlaiko ( daktaro, pasveiko ir jau sako
darybos klausimą ir, sulaukusIgražią užeigą adresu: 1444 So.Ralės eiti į darbą. Laikykis,
paslidino, kad prigužėjo žmonių pilnutėlė ba klubas išrinko valdybų 1934 sais atžvilgiais.
iš pirkiosi žnyčia. Bet jau ir oras buvo iii. Po susirinkimo vakare bu- j Taip pat ir gruodžio 31 d. švenčių, sušelpi; tuos suvargu-15,st Avė. Yra savininkas ke- Julijonai, nepasiduok.
tikro apautuvo, kiek atlyžęs bei kelias nebe į vo suruošta klubo kambariuo- Naujų Metų sutikimo vakarė- sius lietuvius dovanėle ar bent j,il?’minų. Bankiete buvo daug
se iškilminga vakarienė. Puo-1 lis turėjo pasisekimo. Rubli-' vienu, kitu centu dėl skanes svečių ir visi buvo patenkin
ims iš kleboni- taip slidus.
Ponia Petraitienė, 1528 So.
1 "
...... i Taigi kad pradžia kiek ir toj dalyvavo
dalvvavo irir vietos gerb., kos atsilankė pilna parapijos nio kąsnio švenčių dienomis. ti Zajauskų vaišingumu.
50 Avė., buvo jau bekelianti
sugaišino, dėl to pabaiga vis- kleb. kun. -J. S. Maftis.
salė. Programa ėjo iki 12 vai. Labdarybė tarpe Toronto lie Tokių bankietų retai pusi-j koją’ į grabą, bet po sekminką padabino. Gerbiamas Kle- Šio miesto lietuviai dabar i Atėjus 12 vai., publika vieni tuvių labai apleista. Nėra ar taiko. Svečiai buvo vaišinami gos operacijos dabar beveik
| I
rt
bonus visiškai, matyti, šia se- į turi tvirtą basketbėlo tymą, kitus sveikindami linkėjo lai- timo meilės. Dirbantieji kar-Į balandukais, žinoma, nestoko- visai sveika. Linkime ilgiausio
liuobų patarle pasitiki. Nors kuris jau yra supliekęs ne vie-įmingu naujų inetų.
'tais ir perdaug lėbauja, o su-'------------------------------------------- 'amžiaus.
Rep.
'toks nepalankus misijoms bu ną slavokų, lenkų ir kitų tau- j Abiejuose vakarėliuose arti- vargusiems nei trupinėlio ne-į kos vienybės ir susipratimo, ____________________________
—
įvo oras, o jis .nuolat ramino- tų tymą šioj apylinkėj.
stui suvaidino gražių veika paaukoja. Tokjuose laikuose1 o neklausyti tos beždžioniškos i
5$ G pusi.)
Į
si,
būsią
geriau
ir
misijos
be
rbo ir-gi dau
Šiame mieste y Pa gana darb-' lėlių. Buvo ir daugiau pamar- reikėtų .daugiau parodyti lab-į brolybės, kaip bedieviai skel-1 NEGIRDĖTAI SU
naudos nepasuksiančios. Ne-;gpls “Draugo” vajaus kontes- ginimų. Kaip vienam, taip ir,daringumo.
bia tarpe darbininkų, gi jos
MAŽINTA KAINA
ybės yra beapsivylė
naudos, žinoma, jlninkas j. j. Aukškalnis. Kad kitam vakarėly J. Krasauskus! Jau laikas būtu eiti Toron-.M<* trupučiuko nevykdo.
tik kai kuriems dvasiškos (apie materiališką į įr> ro(]0Sj nedidelėj lietuvių ko pasakė turiningas kalbas. Pa-lto lietuviams prie krikščionis- j
Vargo Vaikis Ant pasaulyje pagarsėjusios
naudų tokiu metu laikant mi-Į
Inedžiot i.
Aguona sijas nieks jau nekalba ir nemano) buvo ganėtinai.
os kuopas
ALUMINUM DRA
Prie tos progos keletu žod
-*'2 -i*
'
•
7•
•••.*>
’
V
i.V*
’
žiu apie parapijos istoriją ir
BUŽIŲ PLOVYK
(togos 54 kuopa būklę. Šios parapijos praeitu
LŲ 1934 MODELIŲ
Amą Šv. Jurgio j gana įdomi. Jos pradžia —
klos svetainėj, 1902 metais. Kun. K. Kaulu
Sraujai valdybai kis pastatydino nedidukę mū
pirm. J. Medi-, rįnę bažnytėlę ir kleboniją.
i
Senai valdybai, Mokyklos iš pradžių nebuvo
tų darbuotę.
į visiškai.

IX

MAYTAG

I

»bo

pasižadėjo [

Vu|d.

)|araplitĮ vlsa-cl.

S..i.jun"os g - j,-, gana žvmių klebonu:' jiirTUilaro pina. L,as k|„j)onas |)llv<) j.,,,,'
a i< (. j»ii iii. —
kuris n(.į]gai klebonu
’■
'"'Įves čia ir mirė. Po jo valdė
irast. >r bore- |<un Dumčius; kun. Milukas.
Įtvaiticne, iždi-, j<yn įC(jVV(jįS) kuris valdės 4
Ifepanauskienė, i-;inetu.s taip pat čionai yra‘pa
M. Aukščiū- laidotas. 1919 metais atkeltas
litalauskienė, at čion dabartinis klebonas — į
jos draugiją: M. kun. ]g. Zimblys,, Kiesikietis i
|P. Gustaitienė, (Ukmergės apskr.), Ktoluipino
0. Banionie- ministerio laikais turėjusis a■— P. Vaičfl- pleisti savo tėvų žemę ir ieš-1
nečių vedėja — Roti kitoje Atlanto pusėje prie į
. Mergaitės iš- glaudo.-.
H. .Stepahąus
.
_
Gerb. kuri. Zimblys daug yždasinienę. 1 ž- rfl y>a<jur<»s £jaį parapijai: pa
kišę vedėjai, kad statė naują mūrinę bažnyčių
113.00 banke.
kartu su mokykla, Seserims po Kablų jau- mokytojoms namų, pripirko 2
• • pattj. I)al\va įo£(1
rekreacijos aikštei i
■©s ir sąjtingie-. prj(l „„tykios įtaisyti.
nares daly-1 Mokykloj d'iliar mokosi dun |
Iečių susirinkinPgu 200 vaikučių. Mo :
■ priduoda joms ^įna Sesers Pranciskietės, ir į
R dnibimtis.
reik pasakyti
gerai mokina. 1
d dar vis ser-1 Vaikučiai ir tikvbiškai išluvi
narė P. Dailvišoinos 11 plan Rojo: Mmlinienė, Petruuskieiniuose.
nė, Ktepnnauskienė, Kirvaitiepllraugijos rapor- nė, Medonienė, AukSčiūnicnė,
užgirla ta pa Uždavinienė, Bartkienė, Balį kienė, R. Htankienė, Bridgvai- Į
pilė patiekė gru- tienė, Russell, Khimiulienė, f'i-|
apie spaudų.
žauskienė, Miknaitienė, ZajiolIfei iš Grand Ra skienė, Banionienė, Mikalaus
ut. Lipkim, kuris kienė, Kremblieftė.
Mjos darbštumu,
Prašomos sųjungietės atsila
m, kaip kitais nkvti į sbkantį susirinkimų ir
far Hiemet prieš pasitarti apie vakarienę.
1 VakaVienę pfl
M. Airvaitienėį
■ vasario II d.
(’lievrolet kompanija daug
Įtarė. J žangu 35c,, lietuvių jaunimo priėmė į daĮjaunaidetėR iš į 1 bų. Dirbtuvė visai netoli nuo
u i, \'aldyba ap-1 šv. J irgio bažnyčios. Gera ir
t L Valgių nu * džiuginanti žinia.
I

4
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1934
M.
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Visi Rezervuokite
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X
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DRAUGO

M

Šios Maytag plovyklos su
ketvirtainiu Alurninum tub
1934 metų mados, tikra kai
na ir vertė yra $149.50, da
bar kol jų išteksim paiduosim tik po

Su apskrita Alurninum
mados 25 tik

tub

$?B.SO

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Str.
Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus
įžymiausios Cbieago’s lietuvių meno pajėgos.
Iš anksto įsigykite bilietą iš savo kolonijos kontestinin
ku.
Į k

PRADŽIA 5^00 PO PIETŲ

Tui didžiausias plovyklų
bargenas istorijoj ir geriau
sia proga žmogaus gyveni
me įsigyti, geriausiu, gra
žiausia “life tiine” plovvkla.

Būkite Peoples Krautuvė
se šiandien, arba duokite
užsakymus per telefoną.Ma
lonėkite jiaskubėti!

FURNRURE CO.
KRAUTUVĖS
2536 40 W. 63rd STREET
I/emlock 8400

4179—85 ARCHER AVĖ.
Lafayette 3171
Ckicago, III.

t
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LIETUVIAI

DAKTARAI:
Amerikon Liet: Daktarų Draugijos Nariai

DR, P. ATKOČIŪNAS

Tel. GROvchlll 1505

DR. A. L YUŠKA

DENTISTAS

negalimas, dėl finansų silpnu1446 SO. 4tth CT., CICERO, IK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—0 vai
i'nio.
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
>147 SO. HALSTKD ST., CU1OAG4
Seredomis po pietų Ir Ncdėtdlenlal
“Vyčio” puslapiais naudo
Prudciluiuc tų darbų, prie
Paneli, Ssrsd. Ir SubaL 9—9 vai
tik susitarus
I
_______
UU W. MAIMJUKTTB ROAD
kurio ruošėmės jau kuris lai tis, pasirodė nepraktiška, nes
Dienoms Tel. LAFayctte 5799
tas jaunimo žurnalas yra mė
kas. '
Naktimis Tel. CANal 0402
Turime Amerikos lietuvijo nesinis su ribotu nariu tiražu.
Tel. LAFayctte 7050
Nudžiugome gavę dienraščio
je daug organizacijų ir ilr-jų.
Ir jeigu jos auga, stiprėja, i “draugo” pakvietimų naudo
Office: 2643 W. 47tb Street
Vai.: 2 iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak
tai tik‘nuopelnu mūsų lietu-S^s jo špaltomis ir net suteiNedėlioję pagal sutarti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
viškųjų laikraščių.
atskiro savaitinio kam4140 Archer Avenue
i pelio.
Offlsc Tel. REPublIc 7096
Jie nesigaili savo špaltų in
Vai.; 1—4 Ir 7—• vai vakar*
lieti. Tel UROvchiU 0017
Bet šis malonus pasiūlymas,
formavimui plačiosios visfto“Dainos” choras. Šis paveikslas deja nėra vėliausias. Kai kurių, šiame pa
Res. 2136 W. 24th St
0917 S. WASHTENAW AVJC.
(nebuvo
mums
siurprizas.
Tel CANal 0402
veiksle esančių, dabar jau nėra chore. Taip pat chore yra daug naujų narių,
menės apie platųjį tų or-jų v*i
“Draugo” redaktorius L. 6ikurių šiame paveiksle nėra.
kimų.
1
imutis via didelis lietuviškojo
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS
“Dainos” chorui, kuris yra I
2423 W. MAKQUETTE ltOAD
Pasisekimas
buvo
iš
visų
pu:
Vedėjas
J.
Sauris
yra
kom
Petrausko
“
Kampe
tupi
”
.
Pro
*
Res.
and
Offfce
Offlce
Phore
jaunimo draugas ir nesigaili
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-11 ryt*
centralinis vienetas organizuo
Nedalioj susitarus
itam jaunimui brangių patari-' šių žiūrint. Programa buvo ai- pozitorius. Ir labai geras. Cho gramos vedėjas Jonas Koma- PROspect 1028 8859 So. Leavlit Ht.
CANAL 0706
to Cliicagos lietuviško jauni
likta labai gerai. Be paties ras mokinasi keletu jo kom po- nas patiekė daug įdomių žinių
mų ir darbui jėgų.
mo, mėgstančio lietuviškų dai
i
Phone CANal 6193
Dėkojame “Draugui” už pa] K- Pažarskio, dainavo musų zicijų kurias dainuos “Vytau]iš biznio ir visuomeniškojo vei
na, augimas be didesnio nau
, kimo Chicagoj.
Klausytojas
choro solistė O. Juozaitienė, J. to kantatos” vakare.
VHYSICIAN and SURGEON
, vedinių mums šio kampelio.
dojimosi spausdintu žodžiu,
2403 W. 63rd St., Chicago
I Mes iš savo pusės bandysi Kudirka ir “Dainos” choro
taip pat neįmanomas.
GYDYTOJAI ‘.r CH”».’JRQA»
OFFICE HOURS:
vyrų
sekstetas,
akompanuojant
me ji užpildytį geriausiais mfi
LIETUV1A1 DAKTARAI:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
2201 W. Cermak Road
Tuo pučiu laiku norėta su •ų jaunųjų plunksnų darbais. J. Sauriui.
Sunday by Appolntmeat
Tel. I.Ala y et t e 8057
teikti progos, tiems jaunuoliaValandos 1—3 Ir 7—8 Tak.
Negalime praeiti neminėjus
J. P.
Seredoinis Ir Nedėliozuis pagal šutai)
nis-ėms, pratintis netik prie
O. Juozaitienės dainavimo.
Praeitų sekmadienį 11 vai.
MŪSŲ
SOLISTO
K.
PA

REZIDENCIJA
skaitymo lietuviškosios spau-1
Jos dainos žavį klausytojus. ryto 4’rogress Furniutre radi6631
S.
California Avė.
GYDYTOJAS
Ir
CHIRURGAS
ŽARSKIO KONCERTAS
dos bet ir bendradarbiauti jo* Į
Ypač. su daina “Tykiai, ty-! jo programa buvo viena popil
X—SPINDULIAI
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Telefonas REPublie 7968
jc, lavintis vartojime savo ga
Pereita sekim, sausio 7 d. kiai...” ji ištraukia ašaras iš j lariškiausių. Mišrus kvartetas
3051 West 43rd Str.
4645 So. Ashland Avė.
biosios plunksnos.
West Side Lithuanian Audi-! kivkvieno lietuvio, kas nelabai j gali išpildyti sunkiausius mu- (Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Tel. OANai 0257
OFISO VALANDOS:
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
Res. PROspi et 6684
Nuo
2
Iki
4
Ir
nuo
6
Iki
8
vak.
daugybei kitu dai- Į zikos veikalus, nes jis susideSeredomis* Ir nedėliorais pagal
Leidimas savo atskiro perio-> toriuin įvyko pirmasis K. Va pasiekiama
....
’
!
*
sutarti
Ncdėliomis pagal sutarti
įiiiiinku-iii.
da iš išlavintų balsų. Praeitą i _
C
t
dinio leidinėlio — tuom kartlžarskio koncertas.
Ofiso telef. BOUIevard 7820
Pbone OKOvehlll UU27
'Apart šių dainininkų piog- sekmadienį girdėjau vienų to
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Nauių tel. PKOspect 1980
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ramoje dalyvavo jauna lietu- kvarteto narę dainuojant so Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
GRABORIAI
1821 SOUTH IIALSTKD STtvFKC
vaite - smuikininkė ir jauna lo (Oną Skever), kuri turi
rvczidencija 66oo So. Artcslan „ve,
Valandos: 11 ryto iki 4 poplst
gražų alto. Ji dainavo Šimakrobatinė šokėja.
Tel. BOUIevard 7042
i Lietuvis Gydytojos Ir Chirurgas
LACHAVVICH Telefonas YARds 1138
4 Iki' 8:86 vakare
“Dainos” choro nariai gra kaus “Lopšinę”. Elenos ir 06859 SO. WEKTERN AVĖ.
Chicago.
111.
IR SŪNŪS
žiai užsirekomendavo, vieni di nos duetas lipai gražiai išėjo,
Ofiso: Tel. CALumct 4099
LIETUVIAI GRABORIAI
DENTISTAS
Res.: Tel. UEMlock 6280
rbdami tame koncerte,
kiti Progress vyrų duetas dainavo uo‘,e*ard
GRAB0RIUS
J -r
Rcz. HEMlock 7691
Patarnauju laidotuvėse lino pigiausia
4645
So.
Ashland
Avė.
skaitlingai
atsilankydami.
P.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite užgnnėdi'nti
Ofiso Tel. CICERO 49
arti 47th Street
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANal 2515 arba 2516
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Rcz. Tel. CICERO 8856
Mūsų
choro
sekstetas,
pasi

GYDYTOJAS Ir CHIRURGjUJ
8«redoj pagal sutarti
2314 W. 23rd PI., Chioago
3319 Lituanica Avenue
DENT1STAS
darė labai popularus netik Clri
3147 So. Ealsted St.
Chicago, 111.
1439 S. 49th~Čt7" Cicero, III.
4712 So. Ashland Avenue
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak
cagoje, bet ir apylinkėse. Jų
ŽINGSNIS PIRMYN!

į

DR. A, J. JAVOIŠ

OR. F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. BiEŽIS

R A D10

DR. A. R AČKUS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. P. Z. ZALATORIS

OR. J. W, KADZEWICK

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. G. Z. VEZEL’IS

j-

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

JOS. SHINJJLMAN, M. D.

Tel. CICERO 5927

dainavimo per radijo kluusosi daug lietuvių.
.
1
GRABOBIUS
i’raėjifsiaiiTe* K. "Tažaiskio
Koplyčia Dykai
Ine.
4830 WKST 15th STREET koncerte publika nenorėjo pa
LIETUVIŲ GRAMORIUS
leisti jų- nuo scenos.
Cicero, Illinois
Palaidoja už 125.90 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
Štai seksteto sąstatas:
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
•68 W. 18th M.
Tel. CANal 6174
Bosai: Jos. Norkus, K. PaChicago, III.
žiaskis ir L. Tenzis.
Tenorai: C. Svenciskas, S.
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
PatArnavlmaa gera* Ir nebrangus
Zaura ir C. Smager.
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 1977
Pridėjus prie 1o vedėjų J.
GRABO RIU8 IR LAIDOTUVIŲ
▼BDAJAS
Saurį
ir gauname tų puikių
Tel. LAFsyette 9579
1646 WEST 46th STREET
J. Liulevlčlus harmonijų.
Tol. BOUIevard 5209—9419

Buvęs Cicero i
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
miestelio pir------------------------------------------------------inas Sveikatos i Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14

ANTANAS PETKUS

'

ORTĄ. J. BERTASH

Plaučių,

SIMON M. SKUDAS

I.J.Z01P

Gra bortui
Ir

Balsam u otoJ m

Tel. CICERO 994

SYREWICZE
ORABORIUH
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ui 815.44
KOP LTOK DYKAI

J344 S. fįl/th

Aviu.

fSnnrn. TlJ.

Patarnauja Chlcagoje Ir apiellak«Je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4O4J Archer Avė.

Visi-Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Choro jėgos įtemptos į pa
sisekimo užtikrinimų, statant —
“Vytauto Didžiojo kantatų”
— Liet. Auditorijoj sausio* 28
d.
Solistai lavinasi savo rolėse,!
o choras prakaituoja repetuo-f
daili i tų sunkų, bot begalo gra į
žų J. Žilevičiaus kurinį.

Didžiausia ir Seniausia
LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
li 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
didži&usį 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 lietuvio
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur. .

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage- Avenue

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

M.

.

,

GRABORIAI:

UGZAPAS EUDEIK!
- I R-

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVĖSE....... PASAUKITE........

______

4142 ARCHER AVENUB

Seredoj pagal sutarti

TcL VIKginla 0036

ĮVAIRŪS

.

Rea. Phone
ENGlewtxxl 6641

Mirė milinio 10 d.. 1934 m..
11:15 vai. ryto, sulaukęs puses
.un Ataus. Kilo IA ItoklAkio aps
kričio, Juži'ntij p.irap. Ameri
koj,- išgyveno n pi© 35 metas.
I'uliko
dldcllumc nuliadlmn
moterj Onij, po tėvais Augoniiily, dvi dukteris (fną l’latskoy Ir AirrelIJ*. žentų Kaziinierą, pusseserę Marijoną Mukiillcnę. AvogcrJ Klakavfch Ir Jo
žmoną Ir gimine,:; o Lietuvoj
brolj Ir dvi seseris.
Kūnus paAnrvolus 3345 Evergrern Avc. laildoluvės jvyks AeAlnill. ii), sausio 13 d.,
19-3 4
m. Iš narni, 8 vnl. bus ui lydė
tus ) Šv. Mykolo parapijos ba
žnyčią. kurtoje jryks gedulin
gos pamaldos už. velionio sielą.
I’o painutdij bus nulydėtas
I
ftv. Kuzi'.nloro kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimlnrs, draugus-gos Ir paž.ystamus-inas dalyvauti Aiose lai
dei uvėse.

Nuliūdo: Moteris,
Žentas ir (Lininės.

Dukterys,

Kidntuvėmq patarnauja ĮfRborlaf Lachaw1cž Ir Sūnui. Tolęfonus CANal 2415.

daktarai

Office Phone
TRIangle 0044

DR. A. R. McGRADIE

OHeo TeL VlCtory 6999
Rea. Ael, DRBzel 9191

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Roges Gydytojas ir Chirurgas

7850 So. Halsted Street

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų M
visų chroniškų ligų.

vai.:

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofisas 3102 So. Halsted St,

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. V
Nedėliotais Ir iventadlenlela 10—-11

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos
CHICAGO. ILL.

534*0 So. Kedzie Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryta nuo 2 iki 4
vai. - po pietų ir nuo 7 lkt 8:30 vai.
vakaro.
Nedėllosnls nuo 10 iki 12
valandai dienų.

(Neturime sųrysiij su firma tuo pačiu vardu)

Telefonas MIDway 2880
Office;

ANTANAS MAKUSKAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGjLS

Nuo 1 iki 8 vakaro

SURGEON

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Cbicago
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment
„r —i. 11

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St)
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto

DR. J. SZUKIEVYIGZ

RE Public8340

GRABORIŲ{STAIGA

DENTISTAS

šlr-

PHYSICIAN and

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti

2201 W. Cermak Road

•lies ir
Reu ’ Office l'hor.e Res. 6107 S. I-'ranclsco
Prospcct 2230
Phonc Grov. 0061
matizmo ligų.
Valandos.

Nuo 10 iki J2 vai. ryt*; nuo 2 Iki 4 |
vai. popiet ir 7 lkt 8 vai, vakare;
šventadi'oniuis' pagal susitarimu.

Valandos: 16—11 ryto

DR. G. I. BLOŽIS

Mcz. VlgtOry 234*

Į-Ui,s.
lailsAs-’^
tį. garbes oft-1
s-f por 19 me
tu) yru gerai i
Cicuri'ečiams
756 W. 35th Street
•žinomas
per
27 metus. Du- I
bar
sp.-ciuli- I Ofiso vai.: nuo 1-9; nuo 6:30-5:24
zuoja gydyme

J. F. RADŽIUS

ReaidenUJce Ofisas: 2656 W. 69th Sh

Tel. CANal 6122

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHUtUKGAS

4631 S0. ASHLAND AVR
TcL YARds 0994
Ro.l Tdl. PLAza 9200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 Ir 7-9 v. A ’
NedėidienlaU nuo 10 Iki 11 dien«

Ree.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

J.J.BAGDONAS
X
z
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pasaukite:

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

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
Vai.: 1 to 4 ir.7 to 9 P. M.

Ketv. Ir Sekmad. pagal rutartl
Ryto vai. ftv. Kryžiaus Ligoninėj
Cbicago. III.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonai
Paaanlliriame kare

Skaitykite «r pfatinkiti
dienraštį “Draugą” it
remkite visus tuos pro
fesionaius ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

WISSIB,
Specialistai iš 1
Rusijos

___LIGAS
_____ VYRIŲ IR MOl'EltV PER #6 METUS N» Ž.D Hl 99 ,
GYDO VTHAH
KAIP UtŠlHKNtJUKIOS Ir MEISGYDOMOM JOS YRA
Rpeclallflkel gydo ligaa pilvo, plaučių, Inkatų Ir pūslės, užnuodljlrog k
Jo. oiloe, Hgaa. landas, reiimatlsmg, galvos skausmus, skausmus nu»
roja. kosėjime, gerklės skaudėjime Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti i
galėjo Jus Išrėdyti, ateikite čt* Ir persltlkrlnklt« kg Jis jums galt pa<
ryti. Praktikuoja per daugel] metų Ir 1ft<y<i6 tūkstančiui ligonių. PaU
mas dykai
GEIMO VALANDOM: Kaadte nuo 14 valandos ryto Iki
valandai ir nuo ft—t valandai vakare Nedė^omb nuo 11 ryto iki 1 *
4MM WEUT Mth W.
kamoaa Beeis* Ava
Tel. nRAwf«m *

o

Penktadienis, eanaiu 12, 1934

ĮjRIrOIg

galėdama vndintis Dariaus - ras bus Yuškos svetainėje,
RUSAI APLEIDŽIA
'2417
W.
43
St.
Girėno vardais, nes jie buvo
LIETUVĄ
Akademijos Rėmėjų draugijos Centras reiškia gilios
American legiono Posto na
Susirinkimai laikomi kas tie
užuojautos narei ir jos motinėlei mirus jos mylimam
tį ketvirtadienį kiekvieno mė.Jau nuo senų laikų,
kai
mi .seniau gyvavę. Katalikų riais.
American Legion Auxiliaiy nėšio, Taškos svetainėje. Kvit t ik Lietuvą užėmė rusai, jis j broliui, a. a. Kun. Pranui Jurgaičiui.
visuomenė turi prisidėti prie
A. E. Nausėdienė, pirm.
šio naudingo darbo, turi su gali priklausyti: 1) motinos,!ėiamos naujos narės ateiti Į prudėjo kolonizuoti Lietuvos,
V. A. Oalnaitė, rast.
žmonos, seserys ar dukterys’ susirinkimus.
M.K.H’, žemes. J.š visų Rusijos pnkra- Į
prasti organizacijų svarbų, nes
,ščių, visokį tamsų gaivalą ru-1
neorganizuotai negalima ilgai'American I.eg,on, vyrų
LIURDO STEBUKLAI’
sų valdžia siuntė Lietuvon.)
gyvuoti ir naudingų dariu, ~ ekskareivių, 2) molinos,
-----------įduodama jiems visokias leng-1 Tačiau susižavėję rusai vy
lJ,,“>nosnr
tų
Fed. Cliicagos apskričio mė Dievui ir tautai nuveiktu
Nuo Išsinarinimą
įvyru, kurie buvo J. A. V. ir
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko*
Sausio 14 ir 15 dd., 7 vai. vatas įsikurti ir tapti ne tik- ksta ten ne tik bedarbiai, bet
Vasnrio
16
d.
kaip
visuo

jos rieki, lisinurinti ranką ar gauti
nesinis susirinkimas įvyko sau
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus
'mirė būdami kareiviais, ar vnkare, Aušros Vartų panip. tai gerai apmokamais valdini- Jr ūkininkai, kurie nuo senų
ii proto varo,
tai iisitrinkite su
met,
taip
ir
šiemet
paminėti;
šio 3 d. Dalyvaujant gražiam
AN( HOK Pain-Expelleriu ir apdengkit
laikų jau prasigyveno ir turi
pnliuosnvus (bonorably dis- svetainėje bus rodomi juda- nkais, bet ir ūkininkais.
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.
atstovų skaičiui,
apkalbėta kad Imlų rengiama kiekvienoj
Į kelias minute* skausmas pranyks
cbarged). 3) Moterys, kurios’ mieji paveikslai — “ Litinio
Pagarsėjusiu Muravjovo — pradėti išdavinėti kitais mcpalengvinimas bus laimėtas.
kolonijoj, jei tik yra galimu
Per suviri 60 metu Anehnr Paindaug naudingu dalvku.
tais.
Tsb.Expelleris buvo ir yra vyraujančiu
pačios
buvo
kariškoj
tarnyboj
Stebul^fi
”
.
šis
veikalas
tai
Koriko
laikais,
kada
Lietuvos
mo.
naminiu vaistu greitom skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina
Daugiausiai kreipta dėme
ir kurios turi discharge pope-'nėra kokis vaidinimas.
bet žmonės buvo ypatingai suspau
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bnnkutės.
i
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.
Prisiųstas laiškas L. V.1 ras.
sio į L. K. Vakarinių Valsty
į tikri vaizdai iš pačio Liurdo,.sti, neturėjo savo rašto ir kiNEBRANDŪS RUGIAI
bių seimelį, apie kurį rast. apt. “Dąinos” choro, kuriame kvie
! kur Šv. Panelė apsireiškė šv. Į tokių paprasčiausių teisių, ruMetinė mokestis $2.00.
V. Petrauskus darė praneši- cianui paremti statomą scenoj
ši organizacija daug gere ' Bernąr»Idai. Paveikslai įdo-jsai buvo gabenami Lietuvon
Pereitais metais Dzūkijoje
mų. Seimeliui veik viskas pa-į “ Vytauto Didžiojo” kantatą, nuveikia. Pirmiausiai sykiu mūs.
Į ii; čia gaudavo didelius ūkius
(Alytaus apskr.) labai gerai
ruošta, sesijom salė paimta sausio 28 d., Lietuvių Audito-(darbuojasi su savo postu, tėi
j už kuriuos nieko nemokėjo ir,
išaugo rugiai, kuriuos ūkiniu-Į
Taipgi bus parodyta ir juo
Nekalto Prnsid. Panelės šv. 3lioj. lėliškas priimtas; atslo- kia pagalbos kareiviams, kažipoma, gerai vertėsi.
kinus pavyko sausus nuo lau
parap. salė, Brighton Park, va-j vai žadėjo atsilankyti į liepa- rje serga ligoninėse ir stengias kinga komedija. Įžanga suauKai Lietuva atgavo nepri- kų suvežti į kluonus.
'gusiems 25c, vaikams tik 10c.
Tikinėta TONIKAS — tonikai, kuria
sario 1S d., laiškai atspaus- prastą koncertą,
...
,
. ,
... įklausomvbe tie rusai, paprasutgalvlna jūsų organizmą. Jeigu jus
juos palinksminti; aprūpina';,
. 1 , . Paveikslus rodvs Antanas Pel-1 . ,
* ?.
,.
.
l'tlčltlll
lll
’lldėlIK
kllltl lllllllšl| )*sote
tik puatuu
žmogus arba moteI
«ll
lllll
pintu
JUS
KUlll
pilnis
rlg
painėg<
,)ktte NVGA-TONE.
Jeigu
r
_
I tai burliokais vadinami, vpadinti ir susirinkime kolonijų
Katalikų Fed. yra ryšys vi- vaikučius ir moteris, kuriui ...
‘ džius.
Rep. | .
. •
.
..
į kėjo,
kad rugių
našumas men- ,| pasekmeniij,
jl*s ,nu .bū.Blt‘doler),
‘. u^tnėdimi
gautomis
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Uėjote savo vaistininkui bus sugrątaip pat apie Kaunu, jau bu
nti ir tikietai rengiamom vėltenelieka nei vienos dr- nu ir aprūpina, kiek gali, se° ‘
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I Žlntas — NVGA-TONE ima. visą atNe laukite nei dienos arba
vo gerai apsigyvenę, gauti iš da tik vieną centneri ir dar sakomybę.
kalui “Kražių skerdynėms” gijos, kuri nepriklausytų Fe- nukils įstaigose, kaip Oak Fo-į
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deracijai. Laikas mesti neran- ręst; savo kolonijose teikia pa
riau valgysite. — gorftiu miegosite
— ir būsite pilnai sveikas ir n-orsavybe. Dabargi, pabėgusieji
L. Šimutis pranešė, kad jau gumų ir pradėti eiti vienybės galbos bile kokiam reikale,
mališkas.
Siuvėjų lokulo 269 A. (’. W
s
nuo revoliucijos į užsienius IŠNUOMAVIMUI įrengta už
parūpinti Liaudies universite- j keliu.
Į Ši organizacija gyvuoja visoj
of A, susirinkimas įvyks pen
i --------rusai turtuoliai,
nusipirko Pie eiga. Su vėliausios mados įre
Rast, Ona AKliūnienė ‘ Amerikoj. Garbė, kad ir Hetu- .
tui prelegentai, kad tuoj bus
ngimais. Geroj vietoj, renda
viai turi savo postą.
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name,’’ 333 So. Į tų Afrikoje didelius nedir
gunuba pigi. Atsišaukit: FRANK UR
ilinta z.viut-r> plotus ir sumanė
Vasario 22 d. (Washington
ną pirmadienio vakarą ir kad AMERICAN LEGION AU
Ashland Blvd., 7:30 vai 'a’ neturtingesnius rusus emigra-1 BIKAS, 4147 S. Kedzie Avė.,
darbas būtų varomas po kolo XILIARY - DARIUS - GI Birtbday) Darius - Girėnas
kare. Šis susirinkimas bu? ntus ypatingai žemdirbius ir i Cbicago, III.
Auxiliary turės Card ir Bunnijas Fed. skyr. vadovaujant.
RĖNAS UNIT
metinis, todėl bus svarstoma buvusius kareivius ten koloni-I
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Reikia visiems aiškinti paskui
co party paminklo statymo fodaug svarbių reikalų ’r Pez'jZuoti. J Pietų Afriką išvyko
tų naudą
KRAUTUVE
Dar nepraėjo du mėnesiai, i ndui. Norim ir mes savo dardinama naujoji valdyba. ^fn'<(jnUg (-migrantų iš Prancūzi
Nutarta, kad būtų tveriami kaip įsteigta Dariaus - Girėno(bu ir aukomis prisidėti, kad lonėkite visi dalyvauti
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SKELBIA
105
W.
Monroe
St. prie Clark
American
Legion
Auxiliary|
padidinus
kasą.
Visų
prašome
Fed. skyriai tose kolonijose,
Telefonas STAte /MII
F. Prusis, sek r. mis vyksta ir iš Lietuvos.
kuriose nėra, arba atgaivina- No. 271. Ši dr-ja didžiuojasi paremti. Bunco ir card vaka
Valandos 9 ryta iki E popiet
Didžiansį kainų sumažini
2201 W. Cermak Road
mą sviete aut gt-riausių,
Panedėllo. Seredos fr Pėtnyčioc
vakarais « Iki 9
gražiausių ir tinkamiausių
Telefonas CANal «I22
Namai: 6459 S. Rockvvell St.
ALUMINUM

C H I C A G O J E

IŠ FED, GHIG. APSKRI
ČIO MĖNESINIO SU
SIRINKIMO

ir

PAIN-EXPELLER

Nuga-fone

PRANEŠIMAI

PROGRESS
FURNITURE GO.

JOHN B. BORDEN

irimai Žabai turipuikiausią

Utarnlnko, Ketverto Ir Sulotos
Vakarais 7 iki 9
Telefonas ItEPuIflc VAOO

MAYTAG
DRABUŽIU

JOHN SALZAK
FIRST GLASS
SHOE REPA1RING

o Zfokukę

PLOVYKLŲ

6349 S. MOZART ST.

Pataisome čeverykus gražiau
siai ir geriausiai — už ma
žinusia kainą.

štai kodėl tik viduriniai lapai

yra naudojama Luckies
Pirmutinį dalyką žmonės mato ir
mėgsta apie I.uckies yra tai kaip
apvalūs ir kietį jie yra. Tabakas
nebyra lauk ir t^n nėra liuosų galu
prilipti prie lūpų? 'l ai yra dėl to, kad
mes prikrmšnnic kiekvieną I.tieky
pilną iki krašte ilgais, lygiais pluoš
tus puikiausio turkiško ir naminio
tabake - tik v idurinius lapus. Ne
viršutinius lapus—kadangi tie yra
nednsivystę. Ne apatinius lapus—

/s Metropolitan Opera
House tieriog ii
IHatnond llor.te -SIi oc

12132 UNION AVĖ.

ši MAYTAG naujausia
1934 metų mados, turinti
kertuota “tub,” kuri išplau
na drabužius gražiausiai
kaip bile kokia kita plovyk
la ir galinti laikyti desėtkus
metų. Yra verta ir parsi
duoda po $149.00, dabar pav
siduoda už sumažintą kainą,
tiktiii

Cliicago, III.

$89.50

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

O ta pati su apvalainiu Aluminum “tub,” mados 25, tik

Res. 19742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

ATSILANKYKITE šian
dien ir PASINAUDOKITE
šiuo didžiausiu bargenu.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

ši'ftladien). 1:40 vai. po
piet rytiniu laiku. 1.1'CKi
STIUKE p«-statys Metropo
litan Operos Kompaniją vi
same pilnume operos “I. Afįlehnn". per ubelns. Raudo
ną ir Mėlyną
NIU’
radio
linkius. •

TUMONIS COAL CO.

$79.50

Crane Coal Co.

5332 So. Long Avė.
Chlcsgo, III.

3222-26 So. Halsted St.
Tcl. VICtorv 422S

V,

Vedėjai:

Katrie perkate anglis Ik drslveriu. Moskito Juos ) CRANE
(XVAIi C<>. anuslle geresnes
anglis, už mažinu pinigu
Poealinntas M. lt. liktai *7.00
tonos.

,J. Kaledinskan,
J. narnantis.

PERKAM

INSURANCE
NOTARY

Lietuvišku

PUBLIC

BONUS
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

LAITAIORCIV

AOIITCRA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEIRFHGU1CI1

FAMATCOTA8

2608 WEST 47th STR.

BIZNIS

Tel. LAFayette 1083

