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\VASHINGTON, saus. 13.
— Automobilių gamintojo II.
Fordo sūnus Edsel pareiškia,
kad biznis visam krašte žy
miai gerėja, ypač automobi
lių pramonėje.
•Jo manymu, šiemet biz
nio gerėjimas prašoks 75 nuo1 šilučiais pereitų metu biznį.
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Depresija kitus parbloškė, o jų
neįveikė f'z
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ŠIANDIEN JIE YRA ĮGIJĘ
DIDELĮ ŽMONIŲ PASITIKĖJIMĄ

Šios šalies lietuviai negali, nuojant laikinai uždaryti vi-Į
pasigirti dideliais finansinin-, sus bankus, aclv,. Jonas B.
kais, tačiau ir čia yra išimtis, i ^,enza> Metropolitan banko
vardu pareiškė gubernatoriui,
Vienas lietuviu žynius bankas
kad jų Įlankas nereikalauja
Chicagoje ne tik kad nesuban- bankų mbratoriumo — laikino
krutavo, bet dar pralenkė
uždarymu.
daugylię senu
amerikonišku
bankų.
Tas bankas — tai
Klausimas, kodėl Metropoplačiai lietuviams ir kitatau
čiams žinomas Metropolitan , ”^an Sta e Bankas atsilaikė,
kuomet i augybė senesnių ir
State Bank.
/lanko

Iviiiumo

sekretai

r/

didesnių ankų sugriuvo!
Visų j) rma, kad to banko
Ir štai nuo Naujų Metų tas vedėjai Inoliai Bronzai yra
bankas naujų pagerinimų į- labai atsargūs finansininkai.
vedė, kurio taip seniai Ame To atsargumo jie išmoko nuo
rika buvo reikalniga, liitent, savo motinėlės, kuri savo už
dabar šitame lianke žmonių j- augusiems ir išmokslintiems
dėtieji pinigai jau yra aj>- sūnams atidarant banką taip
drausti (inžittfifitOr
Dabar1 pntarg.
Indėliai

apdrausti

už indėlius ne tik bankas yra'

drauda garantuoja.
"
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kitę gauti didelių nuošimčių,

Tai ne pirmas Metropolitan tik žiūrėkite, kad nepražūtų
State Banko laimėjimas. Jis pinigai.”
visuomet laimėjo, kuomet np- Kad jie tos išmintingos tailinkui viskas griuvo. Ernus syklės laikėsi, parodė ir tas,
bankams bankrutuoti vienam kad p. p. Bronzai ne vien svepo kito, suprantama indėli- timais pinigais operavo, bet
ninku minios puolė ir Metro- ir savo pinigus į Metropolipolitan bankų, būtent: 1923 tau Bankų sudėjo.
Kuomet
m., balandžio 10, antrosyk1 depresijai užėjus ėmė daug
1931 m. birželio 12, paskuti-'bankų Amerikoj bankrutuoti,
nį sykį 1032 m. birželio 25. aš sykį užklausiau gudraus
Bet kas iš to išėjo. Bankas finansininko — a. a. kun. Felengvai visiems išmokėjo, gi 1 ikso Kudirkos: — “Ar nėra
tie žmonės, kurie atsiėmė sa-Į pavojaus Metropolitan State
vo pinigus, dabar sau pirštus Bankui!”
graužia, dėl sau apturėtų f tą tėvas Kudirka šypsodanuofttolių. Ir po visų bėgimų mas atsakė:
atsiimti indėlius, šitas bankas Į “Metropolitan bankas ne
pasiliko tvirtas, kad praeitais gali bankrutuoti, nes ponai
metais gubernatoriui propo(Tąsa 2-jam pusi.)

Pieno papiginimo klausimas
Chicagoj
Pieno kainos klausimą ima
svarstyti skirti arbitrai. Pie
no gamintojai ūkininkai savo
arbitru paskyrė žemės ūkio
laikraščio redaktorių Gregory, o pieno pirkliai — pieno
ekspertu Hunnicutt iš Cincinnati. Šie pasirinks sau tre
čią asmenį.

ADV. JONAS B. BRENZA
Metropolitam State Banko prezidentas. Jam vadovau
jant bankas pagarsėjo saugumu, gi pastaromis dieno
mis žmonių indėliai tapo apdrausti.
;

klauso, kaip pranešta, nuo ūkininkų sutikimo imti už pie
ną mažesnes karnas ir nuo su
mažinimo iitlyginhwxL.vežiotojams.

/Vežiotųjų susirinkime pra
nešta, kad Chicago miesto ma
joras Kelly yra priešingas
mažinti vižiotojams atlygini
mą.
Užvakar vnkarą pieno ve
.------ >-------žiotoji) unijos susirinkime unistai nusprendė, kad jų vir APIPLĖŠTA LIGONINE
šininkai griežtai kovotų prieš Trys plėšikai apiplėšė Šv.
kompanijų sumanymą mažin Pranciškaus ligoninės, Evanti jiems atlyginimą. Unistai stone, ofifyj.
Pagrobė apie
pareiškė, kad, prireikus, bus 299 dolerių
paskelbtas vežiotojų streikas.
, O pieno papiginimas pri SKAITYKITE “DRAUGA”

RIAUŠĖS SALIA PRANCŪZIJOS
PARLAMENTO RŪMU
Premjero Chautempso vyriau
sybė žada persitvarkyti
PA?.7*IVS, sausio 12. — sudariusiam lombarde žlugo
Vakar vakarą šis miestas I apie GL milijonas dol. prik-

pergyveno didžiausias rojalis 1 kuisančių daugiausia neturtin
tų, studentų ir kitų gyvento giems gyventojams, kurie bu
jų riaušes, kokių mūsų laikais vo pirkę lombardo bonus. Pa
čia nebūta.
Gausingiausios sirodė, kad tie bonai buvo
riaušininkų minios San Ger- klastoti, o pats Stavisky —
Prezidentas main bulvardu veržėsi parla pinuos rūšies sukčius.
pasirašė
mento rūmų link, kur buvo
Staviskv galėjo bonus kla- z
svarstomas
naujas
finansinis
stoti,
nes jis nesigailėjo suk-’
svaigalų bilių
Prancūzijos skandalas. Ko tyliomis surinktų pinigų pa
\VASHINGTON, saus. 13 — voje su policija šimtai riauši
naudoti valdininkų papirki
Prez. Rooseveltas vakar pasi
ninkų sužeista, kai kurie sun mams. Jis riebiai subsidija
rašė kongreso pravestų nusta
kiui.
Pakankamai gavo ir vo kai kuriuos
laikraščius.
tytų mokesčių už svaigiuosius
Teko ir patiems
“gerada
policija.
gėrimus įstatymų ir šiandien
Savo keliu
parlamente riams” socialistams.
jis jau įsigalioja.
premjeras' Chantemps pripa
Stavisky nužudytas
žino kai kurių valdininkų apUžsidarius lombardui, Sta
POTVYNIAI PIETŲ
sileiditųų ir nesąžiningumų ir
visky pasislėpė. Vyriausybė
AMERIKOJ
žadėjo bausti nusikaltusius.
i įsakė policijai, kad jį surastų.
Triukšmo priežastis
MENDOZA, Argentina, s.
Rado jį vieno miestelio vieš
Šis nepaprastas triukšmas buty nusišovusį.
12. — Cordilleras regijone di
Taip sako
delis lietus sukėlė potvynius. iškilo andai užsidarius Bayon- policija. Tačiau kai kurie
lombardui, kurs laikraščiai pranešė, kad pati
Patvinusi Mcndoaa upė su ne mieste
naikino tiltus, aplinkinius buvo vyriausybės žinioje ir policija jį nužudė, kad tuo
vieškelius ir daug namų, žu-i kurį tvarki .rusas emigran-į būdu jam uždaryti lūpas, kad
vo apie 78 asmenys.
tas Sergiei Stavisky. Lž neišduotų nesąžiningų valdi------------------- —— -------------- — --------------------------------- ninku, parlamento atstovų ir

UŽPUOLIKAI SUMUŠĖ A. DARGĮ IR PABĖGO
Vilniaus geležinio fondo stovis kitų.
Prie jo namų norėjo įsivaryti
1 Šis skandalas ir yra vakar
KAUNAS (per paštą). —
jį į automobilį
Žalvario gady įvykusiųjų didelių demonstraJau
baigiasi
antrieji
metai
Užvakar vakarą, apie 10 nugabentas į Šv. Kryžiaus liprieš vyriausybę ir riau
nes dirbiniai j cijų
vai., du jauni vyrai užpuolė gairinę, .-įminta ir mitra mty-;kai huv0 Pa'«»ti-apyvarton
šių priežastis.

ta galva.
Prižiūri dr. Ito- Vilni»MS 8eležinio fondo
Kauno miesto muziejaus di
niaus
pasai
ir
ženkleliai.
Iki
Nori varžyti spaudą
kauskas, dr. Simonaitis ir dr
rektorius prof. E. Volteris
gruodžio mėn. 1 d., 1933 m.,
, Premjerns vakar vakaru
Fitzgerald.
Šiomis
dienomis
grjžo
iŠ
Pum. par|ampnte atsak5 į ,|a,lgp|į
per visą laiką fondan įplaukė
Taip atsitiko p. Dargini apie 150,000 litų, tačiau apy penų vaisė., Smilgelių km., [ pak|ausinnJ Tačiau reikalas
•v
aptiekos skaitos metų paliaigoje turi kur pas ūkininką V. Kuktąi nebaigtas.
sugrįžus 1S savos
Kadangi dalis
prie kitų savo namų. Nespė įplaukti dar apie 45,000 litų. rado įdomių ir vertingų žal-j spaudos puola vyriausybę, tai
jo iš automobilio išlipti, kaip
Tokiu būdu, kas metai šių vario gadynės dirbinių.
Iš j premjeras pasiūlė, kad įvesti
jį tuoj ir puolė. Trečias vy fondan įplaukia maždaug po viso rasta apie 38 žalvarinės sPau(iai varžymus.
ras sėdėjęs užpuolikų automo 109,000 litų.
puotos. Daugiausia tai api-l
M»k*bily, kuris buvęs pastatytas
Pranešta, kad Vilniaus ge kaklės, apyrankės, sagtys ir<I™onstraeijų ir nauiių.
tolėliau nuo jo namo. Spėja ležinio fondo Vilniaus pasai
ma, kad tai padaryta ne plė ir ženkleliai sėkmingai plati kt. Bone įdomiausia savotiš
ka grandis šaudomojo lanko
Prieš balsų
šimo tikslais, bet iš keršto. nami ir J. Valstybėse.
Šio templei įtempti. Ji sveria ar
perskaičiavimą
Linkime p. Dargini ko grei krašto lietuviai patrijotai ti kilogramo ir aplink yra iš
siunčia dolerius ne tik už pa raižyta ornamentais, kurie la Atsirado Cook apskrity
čiausia pasveikti.
sus ir ženklelius, bet dar ir bai panėši dabar tautinėse žmonių, kurie priešinasi, kad
šiaip pinigiškas aukas. Iki- juostose išaudžiamiem8. Vi 1932 metų rudens rinkimų pi
CANNON AUKŠTINA
Kuboje numa
šiol už pasus ir ženklelius per si dirbiniai vra; iš VII—IX liečių balsai būtų iš naujo
SMITHĄ
tomas armijos WASHINGTON,
saus. 12. I.ietuvos generalinį konsulų simtmp,-io.
Rasli valant is perskaičiuoti, kad tuo būdu
sukilimas
— Metodistų vyskupas J. Niu jorke Žadeikį gauta 1,-į dirv0B akm„nia, maždaug 30 susekti balsavimų sukčius.
HAVANA, sausio 12. — Gnnnon, kurs dėl savo atkak 907.49 lt
cm gilumoje.
Girdi, tas darbas brangini
Greta rasta
Vilniaus geležinio fondo ko kaulų ir kaukuolių. Pavasa atsieitų, o štai nėra kuo ap
Čia aiškiai numatomas Kubos laus veikimo 1928 m. prieš Al
kariuomenės Ir laivyno sukili Smith kandidatūrą pakliuvo mitetas tikisi, kad fondas ir rį šią vietą prof. E. Volteris mokėti apskrities ir miesto
mas prieš vyriausybę ir pas į teismus, dabar jau aukšti tolinu kaip ikišiol sparčini žada patyrinėti nuodugniau tarnautojus.
na Smithą.
tarosios nuvertimas.
nugs.
ir aplankyti ir Berčiūnus,
Teisėjas Jarecki sprendžia
' jj
Jis pripažįsta Smithui są
kur esą apie C>0 milžinkapių. šį klausimą.
WASHTNGTON, saus. 13. žiningumą ir pareiškia, kad
DAUG LŪŠNŲ GRAU— Kongresui suteiktas suma-’ jis yra visiems pavizdys. Už
NAMA
TOKTJO, saus. 13. — Mirė
MILIJONAI DOLERIŲ
nymas įvesti krašto lioteriją. savo nusistatymą jis kovoja
A.
Šato, buvęs pajonų nniknAlytaus apskr. pavojaus
CHICAGAI
Tas gelbėtų gerovės grąžini iki pat galo.
A. Šato, buvęs japonų ambnkomisijos nutarimu nuo* šių
mui.
Iš Kauno praneša, kad grei-;1934 m. bus nugriautą 162
Vidaus reikalų sekretorius
NEW YORK, saus. 13. — tu laiku bus pradėti spausdin lūšnos, o Alytaus mieste — Ickes žada skirti 7 milijonus
ORO STOVIS
Garsusis basebolininkas Babe ti nauji dainų rinkiniai: St. 50.
dolerių Chicagos Lincoln par
Ruth sutiko dirbti su New Šimkaus, V. Jaknbėno ir K.
BANGKOK, sausio 12v — ko ir pietinių parkų boar- CHICAOO IR APyT.INKP.S.
Yorko Yankee už 35,000dol. Banaičio. Dainos bus solo ir Siamo karo laivyne pasireiš dams užbaigti Michignn ežero —Šiandien numatomas lietus
Ikorui.
algos per metus.
kė rimti “nesusipratimai.” pakrašty -tilto statymą.
ar sniegas; kiek šalčiau.

žinomų biznierių, • Labdarių
Sąjungos direktorių pirminin
ką A. Dargį. Jie norėjo jį
prievarta įsisodinti į jo pa
ties automobilį ir išsivežti ne
žinia kur ir kam. Bet užpul
tasis, matydamas, kad iš to
kio “raido” nieko gera neiš
eis,
pradėjo priešintis ir
gintis.
Revolverio rankena
jo galvą skaudžiai apdaužius,
Dargini pavyko užbėgti pas
jo name (W. G9 ir Camp
bell avė.) gyvenantį gydytoją
dr.
Fitzgerald. Užpuolikai
tada pabėgo. A. Dargia tuoj
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gilusio-13 d., 1934

zimiero Seserų darbas ir Lietuvoj ir čia, Amerikoj yra šventas tautos darbas ir dėl
to jis turi susilaukti gausingos mūsų visuo
menes paramos.

landžiu 2 d., 191)4 m., suteik-,
damas jaį skausmus ir didelį
džiaugsmų' Ar jos mintys bė
Uolus*. kasdien, į’ftekyrus sekmadienius
gu į praeitį, kada jos tuosyk!
l'KEfiUMEKATOS KAINA: Metams — 16.00, Pu
sei mulų — $3.00; Teima mėmsaiums — $2.00; Vienam
mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metalus $7.00; Pusei me
vikrios rankos laikė maldakny!
tu — $100. Kopija ,03c.
NAUJAS LAKŪNŲ REKORDAS
gę ir pirštu jaunučiui savo sū-j
Skelbimu kainos prisiunėi'uiuos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųimi rodė eilutes, kurias jis!
tiua. jei neprašoma tai padaryti ir nepnislunCiania tam
tikslui paito ženklų.
šešį Jungtiuių Valstybių laivyno lakū
turėjo išmokti! Gal ji mąstė
Kodak torius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
nai su šešiais lėktuvais pasekmingai perskri
apie tų laikų, kai jis pasipuo-l
kasdien.
do Pacii'iko okeanų ir pasiekė llavvaii salas
šęs savo mėlynuose drabužine-į
Skelbimui sekančiai dienai priimami iki
per 24 valandas. Iš viso padarė 2,400 mailių
se klūpojo prie altoriaus gro
5 vai. po piet.
kelionę. Jie padarė grupės skridinio rekordų,
telių pirmų kartų priimdamas;
įrodydami, kad ir toks skridimas yra gali
Švenčiausį Sakramentų! Gal Į
“DRAUGAS”
mas ir ganėtinai saugus, jei gerai prie ke
ji, atsidusdama, dabar mušto,'
L1THUANIAN DAILY FR1END
lionės prisirengiama. Auierikonai tų lakūnų
taip natūraliai, taip kaip mo
Published Daily, Except Sunday.
padarytuoju rekordu didžiuojasi.
tina, tų. momentų, kai jos Pra8UBSCIUPTI0NS: One Veai — $6.00; 8lx Months
— $3.i0; Three Months — $2.00; One Month — 75ę.
Reikia pripažinti, kad lėktuvai kas kart
DR. SILV. A. BRENZA,
nutis netlkgtai už
prasikalEurope — One Year — $7.00; 8ix Months — $4.00;
Copy — .03c.
vis geriau yra ištobulinami. Rodos, kad jau Sekmingas gydytojas chirir-jto ir ji’ kaipo luotinu’ jį iS’
e.
Advertising ln "DRAUGAS" brings best results.
netoli tie laikai, kada bus įsteigtas regulia gas, Metropolitan State ban- !barė’ d,ržehu
Advertising laite on appiięalion.
Gal
mųstė
apie
tų
laikų,
kada
jos
“DRAUGAS” 2334 S. OaArey Avė., Chicago ria susisiekimas lėktuvais per vandenynus. ko direktorius.
Pranas išalkęs parbėgdavo iš
Prie to einama greit ir pasekmingai.
Quiglev kolegijos ir ji jam,
jai besišypsant, patiekdavo
JAPONŲ GRĄSINIMAS
skanų valgį?
Japonijos admirolas Nobumasa Suetsugu Į
Kiek jai dabar minčių suRIMTAS KAZIMIERIEČIŲ DARBAS
padarė pareiškimų, kad karas su Jungtinėmis!
“Tu esi tavo motinos bėgo, kai ji pastebi ant savo
Valstybėmis
yra
neišvengiamas.
Tam
progų
veidrodis, ir ji tavyje j ««gyv° sūnaus Romos KataliVakar paskelbėme žinių, kad Seserys Kaduosiąs konfliktas, kuris aj- anksčiau, ar vė
pastebį savo praeitį”.įkll Bažnyčios levito kalnierių,
zimierietės Lietuvoje užsimojo dideliam žy
liau turės kilti tarp baltosios ir geltonosios
(Iš Šekspyro vienos so-lir kit4
kunigini aprėdų! Jos
giui — pastatyti tavo gimnazijai moderniš
rasės.
Jie, japonai, prie to rengiasi ir nesi
JULIUS C. BRENZA,
lietos).
i
mintys
skrieja
į tų laikų, ba
kus rūmus Kaune, kurie kainuos apie šimtų
Žynius
komersantas,
Metropolitan State Banko iždininkas.
slepia,
kad
taip
daro.
Girdi
Jungtinių
Val

landžio 6 d„ 1929 m.,« kuomet
tūkstančių dolerių. Svarbus ir reikalingas
Jau
vėlokai
valandai
užėjus
•
a
*
•
ir
••
jos Pranas Šventosios Marijos
darbas. Reikia tikėtis, kad katalikiškoji vi stybių vyriausybė savo politikų pakreipė žmonės pradėjo skirstytis
griežtai
prieš
Japonijų.
.
Jų
nori
apsupti
iš
,b
Seminarijos koplyčioj stovėjo ŽYMŪS CHICAGŲ3 LIETU sveikinti už teisingų ir suinasuomenė gausingai jį parems ir Kaunas ne
šermenų ir dabar prie karsto
niiigų bankų operacijų vedi
VIAI BANKININKAI
trukus pasipuoš dar viena mokslo įstaiga, visų pusių. Pavyzdžiui paduoda Sovietų Ru i tesimatė tiktai viena žilaplau- prie altoriaus, kuomet Kardi
mų, nes trys broliai Brenzai
nolas Jurgis Mundelein jam
kuri atitiks visiems šių dienų reikalavimams. sijos de jure pripažinimų.
!kė moterėlė. Toji moterėlė jau
ir p. J. Krotkus yra žymieji
(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
Japonų tauta yra gerai organizuota. Ji ne jaunų metų, senutė, stovėjo ištarė žodžius: “tu es sacerTiesa, pas mus sunkūs laikai, bet prie gerų
,
to
banko direktoriai ir savo
4los in aeternum!” Koks tuo- Brenzai j ji ir savo pinigus
norų ir iųe>S amerikiečiai, galėsime prisidė yra apginklupta nuo kojų iki galvos. Ji jau uždėjai ant grabo savo gvs-,,
šėlais sudaro banko vadovy
uv0 jos džiaug8maSj k„„. yra sudėję.”
dabai* ardo pasaulio ramybę užpuldinėdama lot., suvargusią runk*. Tame j
ti prie įvykdinimo šio svarbaus sumanymo.
yo jau
bę. Visi trys broliai yra išpries jos ūkis stov
stovėjo
jau
Toliau jis paaiškino.*
Kinijų, Galima laukti, kad ateityje ji pasi apytamsiame kambaryje, ap-1
a
^Reikia tik džiaugtis, kad Šv. Kazimiero
“Tie bankai bankrutuoja,' •’*
..............
.
\
darys dar agresyviškesnė. Nei .Jungtinės Val šviestam lik mirties — grabo Inas, akylų akių kunigas, jos
Seserys, dar neseniai Lietuvoje apsigyvenu
kuriuose direktoriai savo pi patyrę finansininkui. Prie to,
stybės, nei kiti pasaulio kraštai negali ra žvakėmis, tos moterėlės vei- sūnus Pranas!
p. Jonas B. Breuza via baisios, tokių pažangų padarė, kad jau išdrįsta
Dubai* jos mintys, gal, siekė nigų nelaiko, ima dideles al jęs universiteto teisių skyrių
miai
sudėję
rankas
sėdėti,
žinodami
piie
ko,j
as
įg
rot
įg
išblyškęs,
suvargęs,
imtis tokių didelių darbų. Jų vadovaujama
'0
tuos laikus, kada jos Pranas gas, gi žmonių indėlius išsko.
! ir v ra žinomas kaipo sekiniu
mergaičių gimnazija Kaune šiandien yra vie rengiasi ir ko siekia kal ingoji ir galingoji ( rukšlėtas. Per-skruostus rie
1
pradėjo mokslus Šventosios linu savo giminėms n* drau- 1 gas* advokatas.
Kitas bro
na pavyzdingiausių tos rūšies mokyklų Lie Japonija. Gaila, kad tautų Sųjunga neteko j-jo gailesčio ašaros; skausautoriteto ir jėgų. Tai jos pareiga saugoti, | nia8> kuris> kftip replėSj gny. Marijos seminarijoje. Ji atme gailis.”
lis Silvestras A. Breuza, bai
tuvoje. Ir Lietuvos universiteto profesoriai
Be to, p. p. Bronzai nesigai
kad pasaulis neužsiliepsnotų nauja karo ug bė jos širdį, silpnino jos ne na jo gautus laiškus ir kaip
gė universiteto medicinos sky
ten leidžia savo dukreles, nes žino, kad toj
lėjo kiekvieno galimo būdo!
jos
duktė
Zofija
nekantriai
nimi.
sveikatą.
rių daktaro laisniu ir yra
mokykloj jos ne tik gauna mokslų, bet ir
panaudoti savo banko susti p- į
jai
skaitydavo
Prano
jausmus,
Chicagoje pragarsėjęs, kaipo
J — Mano sūnau-, sūnau... tik
tinkamų išauklėjimų, nuo kurio daug pareina
jo planus, ir kaip ji atidžiai Tinimui, būtent: tapo nariu j lalai sėkmingas chirurgas —
Po
tiiržuilymo
Ku.n
U
nij,«,pr«nncr
0
Kaco.
žodžiai
-Tirpi*j„
j„
s
h
-„
ws
.
Žmogaus gyvenimo pasisekimas.
gi štail
I i
kruSte vis dar neramu. VuJnuurfįej, naz.sta. i . To|i
pasiro(le raullo. klausydavo, kaip motina savo Federal Keserve Bank,
apilra.i.h};
'.... tujas.
Mūsų tautoje seniau buvo įsigyvenęs įsi pitdidino savo akcija. J« turi a*raSa nužu.;naa
shiautarya j t i sūnaus poterių. Tuose laiškuo nuo 1 sausio jau
Julius C. Bronza yni* išėjęs
žmonių indėlius.
tikinimas, kad tik vyrams tuoksiąs tėra rei dvti visus tuos, kurie turi kokį nors reikalų
se
ji
sekdavo
visa,
kaip
Pra

toji motinėlė viis tebestovėjo
aukštus komercijos mokslus.
kalingas. Tai buvo tais laikais, kada tauta su žydais. Be to, yra ir daugiau priežasčių
nui mokslas sekas, kaip pa Tai, nestebėtina, kad no
prie savo sūnaus karsto,
o**
Įsakytojo visų Amerikos bau-! ' a* • ia Kakus ii apsuktus fi
buvo pavergta, laikoma tamsoje — be savos dėl ko ten neramu ir negreit bus ramu. Ru
jos lūpos vis tebevirpėjo žod tinka filosofija, teologija, kaip kų moratoriumo, Metropoli nansininkas.
spaudos ir mokyklų. Bet kada ji pradėjo gy munų valdžios viršūnėse perdaug dorinio su
jis mėgdavo tų draugų, bei
žiais:
Garbingi čem-pijunai. f
venti laisvu gyvenimu, ji greit atsipeikėjo puvimo, per mažai rūpinamųsi žmonių ir kra
tų profesorių, kaip jam sek tan State Bankas atsidarė
— Mano sūnau, sūnau...
ir suprato, kad ir moterims reikia mokslo, što reikalais. Tas duoda progų nesutikimams
davos sporte bei lietuvių kal pirmiausia, kuonjet vsioje! Lietuviai Amerikoje turėRytų atvykęs graborius E- boj profesoriaujant kun. Rėk- Chicagoje teatsidarė 14 ban-.joiue čempijonų: plaukikų,
nes jos turi lygias teises ir svarbias parei ir anarchijai.
žerskis taip rado Onų Jurgai laičiui, M- I- C., ir t. p. Žino- • klJ
kuomet nei vienas len-golfininkų, kumštininkų, bet
gas tautos ir valstybės gyvenime. Šiandien
ma,
jis
yra
jai
rašęs
kaip
jis
'
kl
J
banka
s visai neatsidarė.
iš jų garbingiausių čempijotienę
bestovinčių
prie
savo
vis daug kalbame, kad jaunimas yra tautos
A. L. R. K. Federacijos centro valdyba
ateitas. Bet nepamirškime vieno svarbaus da šaukia Federacijos Tarybos suvažiavimų, ku sūnaus karsto, kurin tapo pa-' gavo tonsurų apie tų laikų, kai
Suprantama, kodėl dabar. nų, kurie lietuvių vardo ne
lyko, kad kokias tauta turės moteris - mo ris įvyks kovo 4 ir 5 dienomis, Chicagoje. guldytas nuo pereito šestadie-Įprįgn,ė skaistybės ir klusnybės Metropolitan State liaukas! pažemino ir iškėlė jį virš dauĮ turi didelį pasitikėjimų net i gyliės galvų kitataučių, tai dar
tinas, toks bus ir jauniams. Jei motina, šei Federacijos sudarytoji taryba Pasaulinio Ka nio kunigas Pranas atidavęs į įžadus.
tarp kitataučių, kad šiais de-i ganėtinai neįvertinam, būtent,
mos širdis, bus šviesi, (lota, krikščioniškai ro metu ir kolitų metų po to labai svarbųį žemei kų nuo jos buvo paėmęs,1
Niekados motinai neišdils j
presijos laikais nuo kovo rųe-Į
finansininkų —
z išauklėta, tųs dorybes ir savo vaikuose jauk- vaidmenį suvaidino mūsų tautos gyvenime. ir dangui, kas buvo jam šutei
mintys apie savo sūnaus Pra
nėšio,
kaip
teko
snžinoti,
į
tų
brolių
Jirenzų.
Dienraštis
lės, juos ant gero kelio pastatys. Kuo reli Ilgų laikų Federacijos Taryba nieko neveikė, kta.
no pirmąsias Šv. Mišias. Jai,
bankų žmonės [msidėjo $790,-!I “Draugas” skaito savo parei
Kų.ji taip čia stovėdama
gingesnės-ir. šviesesnės bus moterys, tuo do net suvažiavimų nedarė. Reikia sveikinti jo>
kaip ir šiandienų, mintyse sto000.00.
ga jų nuopelnus visuomenei
resnis ir šyiesesnjs bus jaunimas, kuris tau atsigaivinimų ir linkėti pasisekimo įvykstar.- kalbėjo sau ir mųstė ! Ar ji mų
Tenka p. ii. Bremzus tik pa-'pagarsinti.
(Tųsa 3-čiame pusi).
stė tų laikų, kada jis gimė, batai laimingų ateitį užtikrins. Taigi. Šv. Ka- čiame suvažiavime ii visuose jos darbuose.
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KUN. PRANAS JURGAITIS
IR Jfl MOTINA

LIETUVOS KARIUOMENĖ -- LIE
TUVOS LAISVĖ
(Tęsinys)
Kilo triukšmas. Žinia žaibo greitu
mu pasiekė buvusias netoli L'uduvos ka
riuomenės dalis, kurios ginkluotos šautu
vais ir granatomis, pribuvo per kelias se
kundes ir viešbutį apsiautė. Žmogžudžiai
pabėgti nesjpkubo. Jie buvo suimti ir nu
gabenti į urešto namus.

birkštėlės ir tie pirmieji Lietuvos kariuo
menės būriai būtų palikę iš vokiečių ko
šę. Tačiau aplinkybės nebuvo palankios.
Viršininkai nupiatė, kad mūšis gali duoti
nepageidaujamų mūšių ir kareivius nu
ramino.

Žmogžudžiai vokiečiai vėliau buvo nu
bausti. Tačiau ta bausmė nebesugrąŽino
Eimučio Lietuvos kariuomenei. Jis ilsisi
Kauno kailinėse, žuvęs už Jųetuvos garbę.
Pirmasis Lietuvos Kariuomenės paradas

Lš pradžių Lietuvos kariuomeųė apie
iškilmingus viešus pasirodymus nė negal
Visi pamatė, kad geruoju įvykis ne vojo. Vienas dalykas, tai kad ji buvo la
pasibaigs. Vokiečiai, pastebėję, kad lietu bai nevienoda, o antras dalykas — rei
viai jų draugus sučiupo, pradėjo žvan- kėjo dirbti, stiprėti, spiestis krūvon, nes
.'ginti- ginklais, veikai ainiam i juos palei, pavojų tautos laisvei buvo labai daug.
sfi. Lietuviai netickę vieno žmogaus, ku Suruošti paradų kilo mintis tik daug vė
rio nekalUs kraujas dar nebuvo nudžiū liau, kui civiliai rūbai Ifuvo pakeisti 1 nivęs nuo gatvės grindinio, pasiruošė suti fųmių ir kai liūtys kareiviai buvo jau tru
kti bet kokį vokiečių puolimų. Visus bu putį kariškai apmokyti. Apsvarsčius gali
vo apėmusi nepaprasta pagieža. Atėjūnai, mybes, buvo nutarta padaryti pirmų pa
įsibrovę į svetimų kraštų, žudė mūsų žmor radų 1.919 m. gegužės 11 dienų Kaune, ir
>ics dienos vį<J»jųy vien tik todėl, kad tai ‘ buvo pradėta Šimų iškilmingam momentui
pnlilro”. Reikėjo liktai vienos ki ruoštis.

Iškilmių dienų mažyčiai Lietuvos ka
riuomenės būreliai nužygiavo į Rotušės
aikštę ir išsirikiavo lygiomis eilėmis. Lai
krodžiui išmušus dvyliktų valandų, iš Ba
zilikos išėjo didelė procesija vedama pa
ties Žemaičių vyskupo Karevičiaus. Priė
jus prie kariuomenęs, vyskupas palaimino
karius, susispietusius ginti tik kų atgau
tos laisvės, ir prisaikdino.
Po priesaikos, pirmasis Lietuvos Res
publikos Prezidentas Antanas Smetona,
lydimas vyriausio kariuomenės vado gen.
Žukuusko, niinisterio pirmininko Sleževi
čiaus ir kitų. apėjo kariuomenės eiles ir
pasisveikino. Savo kalboj Prezidentas pa
brėžė, kad Lietuva parodė norų būti lais
va ir laisvės sieks visomis jėgomis. Po
Prezidento kalbos, kariuomenė pražygiavo
iškilmės maršu, kurio žiūrėjo ir Jungti
nių Amerikos Valstybių, Anglijos, Pran
cūzijos, Italijos beį Vokietijos atstovai,
žiūrėjusieji parado nustebo. Tokia jaunu
tė, tik kelius mėnesius tedirbusi Lietuvos
kariuomenė pasirodė' iškilmėse neblogiau
už geriausiai išmankštintus kitų kariuo
menių pulkus.

Jį paėmė miesto tarnų pajėgomis, *
Tėvų klausinėjo — bu jų vargšas jis...
Relaukę Čia atndšė jį ĮMiskubomis,
Kad jiems nebadytų jo vaizdas akis...
'
/
v’

Arėjas Vitkauskas

NAŠLAIČIO DALIA
Sudrėkus žemelė, ir lapai nukritę,
Vėjas tik lankosi ■— dažnas svetys,
Kapai ir kapai tik aplinkui upspitę, —
Kas vaizdų liūdnesni labiau padarys!..

Ir guli dabar, iš kažin kur atėjęs,

Kaip svetimas buvęs, taip juo ir esųs...
Ir tyčiojųs juo gal čia ūžiantis vėjus,
Ir man neramumų į dvasių nešęs,..

Kapinės mato mane svetį vienų,
Gal jaučiu, kaip žemę jų, sunkias mintis....
Miegok, ta, našlaiti, gal taip ir reikėjo,
Mane nukamavo rudens, šalto djena,
Kad būtu lengvesnė tau vargo dūlią!
Nenorisi verkti — bet dreba akis...
Žinok, dėl tavęs man šinlis suskuudėjo,
Štai, nuujas kapelis. Jis dar neįdubęs...
Neprielanki veikia ir man juk guliu!..
Po juo našlaitėlio palikus dalia...
Ir vėjas, lyg tyčiotis juo čia suskubęs,
Oi, kupinės sunkios, taip juodos, vienišos
Jau baigia draskyti berželį šalia.
Jūs esatį' sielai lyg šmėkla, dvasia:
Gal jautė našlaičiai širdies
Xes žmonės paliko karstelį
Užtui ir kiekvienas pulikęs
Berželiui nuplėšiamas vėjo

nors berželis,
skubiai...
lapelis
skundžiai.

Čia, rodos, paliko viskas, kas tik rišos
Su laime, svajone - lakia ir (Irusiu!..

Pavaikščiojęs kapinių čia glūdumoje,
Išeinu, įinlįkęs kajielj liūdnai... . Išėjo nųšlųitis prušyti. praeivių
Pagalbos užlaikantiems vargšų žmonėms . Našlaičio daliu... Ji nakties tamsumoje
Kaip mat jį, nevikrų, vežimas, kidęivių 1 Bus švyturiu, kovai ilgai...

Sutraiškė, palikęs lyg duoklę gatvėms

I

'Kaunut. 1928. X. 5P- 1U dd.
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KUN. PRANAS JURGAITIS i leksand ra Skrypka, kun. Sta-įteko vieno padėjėjų vasarinė- kiui), 1436 S. 50th Avė., Cice
nislovas Ozmina, kun. Pranas se katalikų mokyklose, kurio- ro, III. .Jaunas vyrukas, 18 me
IR JO MOTINA

MINTYS APIE SPAUDĄ

Juškevičius, kad pamokslų pa kunigo; vyskupas B. Sheil ne tų, liet apie lėktuvus ir jų kon • Dabar per “Draugo” vajų
(Pabaiga iš 2-ro pusi.)
sakęs kun. Pranas Vaitukai št* kun. Pranas pasižymėjo ša strukcijas — turi didelį paty- pasirodys aiškiai, kokia spau
da mūsų namuose, tokie ir
ŽINELĖS
| leidžiamojo daiktelio. Kurio vi tas kun. Prano biografinis tis. Toji motinėlė atsiminė, vo sumanumu. Knygų skaity-1 rimų.
mes patys. Jeį skaitome, pla
----------vardas bus j rašytas j jųjų kily aprašymas “New World” lai- kad tas laikraštis ir jų pami- tojai bei laikraščiai neteko ra
Iki šiol yra padirbęs 3 Litiname, palaikome katalikiš
X Sekmadienį, sausio 14 d., gėlę, tas ghlė» veltui naudotis kraštvje ir jo fotografija, kad nėjo, kad ji, fina Jurgaitis, šytojo, kuris retkarčiais mus tuanicos lėktuvo modelius.
tuoj po sumos įvyksta para programėlio įžanga į svetai jis gimęs balandžio 2, 1904, gyvenanti 4644 S. Wood str., savo raštais sužavėdavo, vpar Tai jo darbas buvo ir tas kųjų spaudų, kovojame už
pijos metinis susirinkimus, nę.
Chieagoje, kad pirmų mokslų yra jo motina, ir kad jo tėvas, j savo* kūriniu apie “Motinas”, Lituanicos modelis, kuris bu Kristų ir tikėjimų; jei palai
nuosavoje svetainėje, 1528 S.
X Sekmadienį vasario 11 gavo šv. Kryžiaus, Town of Jurgis Jurgaitis, miręs, kad [tilpusiu
prieš kiek laiko vo išleistas loterijos būdu, pe kome nekatalikiškų spaudų,
West St. Šiame susirinkime' d., parapijos federacija — ju- Lake, parap. mokykloje, kad ji dabar gyvena su dukrele j “ Drauge ”. Jaunoji karta ne- reito rudens Aviacijos šventė- kuri patenka ir į jaunimo ra
nkas, mes pųtys esame Kris
bus renkama šiems metams pa ngtinės jėgos rengia didelę va- lankęs Quigley pradžios semi- Zofija.
pamirš jo pavyzdžių, pamoki* i je.
rapijos nauja valdyba - komi- karienę ir programų. Galingos narijų, kad baigęs filozofijos ir
nimų ir pamokslų, ypač vienų Edwardas Petkus aviacijų taus priešai.
Kažin, ar toji kun. Prano
tetas, bus išduota parapijinės Rockfordo jėgos jau veikia va- teologijos mokslus ir tapęs kusakytų šv. Antano parapijos. myli ir rengiasi savo gyveni
motinėlė dabar taipgi mušto,
bfiklės metinė apyskaita ir karo naudai. Taip pat užkvies- • nigu Šventosios Marijos Prie
Cicero, bažnyčioje prie kun. mą jai pašvęsti.
kad jos sūnaus mirtis ne vie
svarstoma tolimesnė parapijos ta jžpnūs artistai - mėgėjai iš Ežero Seminarijoj, Mundelein,
Tomo Gasparaičio karsto, ku Aviacijos partlėgimų jam įnai jai skausmų suteikė. Tegerbūvio eiga. Todėl visi re-1 Cliicagos dalyvauti mūsų pro-j Illinois; kad pirmąsias šv. Mi
nigo Prano draugo.
kvėpė kap. S. Darius su ku
ndantieji parapijiečiai malonė ' grame.
i šias laikęs bei. 7 d., 1929 m., nusi ramina jos širdis pamąs
Nei
motinos
meilė,
nei
ku

riuo
jis buvo geri draugai.
kitę ateiti į šį svarbų susirin-j x Praeita antradienį, sau- Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kad čius, kad jos sūnaus mirtis y- nigo Prano jaunystė, nei žmo
kimų su gera valia ir tinka- 8j0 9 d., 8 vai. įvyko Mokyk- asistentais buvę kun. kleh. A- ra nuostolis dvasiškijai ir žmo nijos pagarba, nei pasaulio tu Prieš savaitę, ims Britlgeponijai. Ypač, didis nuostolis
mais patarimais.
los Rėmėjų metinis susirinkirtai negalėjo jį išlaikyti ant rto Jewelry biznierių p. An*
KRAUTUVE
lietuviams,
kaip suaugusiems
jos
ir
Šv.
Mišios
bei
pasakyta
'mas,
mokyklos
kambaryje.
Su

žemės, jei jis, kaip Šventas drių užėjo panluotuvėn “pirX Sekmadienį, sausio 14 d., j
pritaikintas aplinkybėms pa-pa,P *r jaunajai kartai Kiek Paulius. prisiartina prie Savo kėjas”, ieškantis pirkti laikSKELBIA
4 vai. po pietų, parapijos sve sirinkimų gražiai vedė pirm
Ad. Misevičienė. Atvdžiai bu- mokslas. Po pamaldų velionė lm<lnumo suteikia jo drau Teisėjo, sakydamas, “Trokštu rodėlio.
i
tainėje bus gražus ir įdomus
gams, kunigams jo kolegijanDidžiausį kainų sumažini
pasilinksminimo programas. vo svarstomu mokyklos reika- nulydėta į sv. Marijos kapl tams. Neteko kolegijantai vie mirti ir būti su Kristumi!” , p. Andriui pradėjus ieškoti
mų sviete ant geriausių,
Šiame programe svarbiausių iai. Paminėtu praeito meto da nos.
Stasys
Pieža
nusakyto
laikrodėlio,
“
pirkėgražiausių ir tinkamiausių
X Penktadienį, sausio 5 d., nminčio draugo, neteko “Mupozicijų užims “bingo” keliu rbuotė ir svarstyta tolimesnis
---------------jas
”
priėjęs
prie
ant
stalo
sėrphy”, tokiu vardu jie Pranų
ALUMINUM
gražių, brangių ir naudingų veikimas. Išrinkta šiam metui melroseparkiečiai atlankė Ro
ROMA, saus. 13. — Italų dinčio p. Andriaus sūnaus, atekfordų:
p.
Švilpauskienė
ir
mėgo
vadinti.
daiktų laimėjimai. Išrinkta valdyba: An. Misevičienė, pi
lakūnų eskadrilės pereitais statė į jį, savo ginklų ir pa
jos
sūnūs
Juozas
ir
Antanas.
rm.,
M.
Girnienė,
vice-pirin.,
Kaip toji motinėlė, mes, clii- motais skridimas į Ameriką šaukė savo kompanijomis, kuveikli ir darbšti komisija: leB.
Politikienė,
rašt.,
Elz.
KeP.
Švilpauskienė
yra
veikli
ir
engiečiai,
nebetekome vieno kaštavo 600,000 dolerių.
va Kulvinskaitė, V. Končienė,
rie pradėjo viską “valyti” ir DRABUŽIŲ PLOVYKLŲ
liotienė,
ižd.
Praeitų
metų
bugabi
darbuotoja
spaudos
kaj
P. Kasputienė. Ši komisija ei savo maišus krauti.
vo šioji valdyba: Ad. Misevi- talikiškoje akcijoje ir uoii ki-!
nergingai darbuojasi šios re
P. Andrius turėjo savo ra
tos pramogėlės pasisekimu
pirm., M. Girnienė, vice- lnių darbų rėmėja. Ji laimėjo (
nkose ginklų ir būtų galėjęs
visas pelnas skiriamas para-1 P,rm-’ H. Politikienė, rast., B. “Laivo” ir “Draugo” prenu
banditus iššaudyti bet... tarpe
pijos labui. Visi susipratusie-1
i*‘t Mokyklos Rė- meratų Rockforde. Pp. Jusevi4
radosi jo jaunas sūnelis, kuJUOZAS POŠKA
ji bei galvojantieji parapijie-•
valdybų buvo uoli, darb čiai karališkus iškėlė melrose.
....
,,
rio gyvybė būtų buvus nutrau
kuriuose
iai - atsilankys ir parems sa-M sumani '[ <lauK rflPinosi parkiečiams
. pietus,
.
l eTC,t'*
tvirSūiflvlo
vųjų parapijų ir tuo, pačiu sa- ’mokyklos užlaikymu. Taip pat dalyvavo ir musų reporteris. «0” salėje, įvyko Dariaus -.nes.
P. Andriaus vienintelė iš
---------vuosins reikalus.
>ir naujoji vdflyba turi tas pa O sekmadienį, sausio 7 d., pp. Į Girėno Paminklo Statymo Ko-į
eitis buvo leisti banditams pa- Ši MAYTAG naujausia
ias veikimo ypatybes, kaip Ir Keliočiai gerus, draugiškus' miteto posėdis.
Anų dienų susipažinau su bėgti su kelių tūkstančių do- 1934 metų mados, turinti
X Tretininkės Jabai rūpes senoji. Mokpllos Rėmėjos la pietus užpundijo mūsų repor
Posėdy priimta keli planai,
kortuota “tūli,” kuri išplau
tingai darbuojasi įtaisymu gra bai daug gelbsti parapijai.
•
teriui už gerų žinių rinkimų. kurie padidins komiteto vei- jaunu lietuviu Edwardu Pet- Icriii vertės grobiu.
na drabužius gražiausiai
žatiB balto arnoto ir kopos. Jų
kimų
ir
gal
pagreitins
paties
kaip bile kokia kita plovyk
X Rockfordo lietuviai susiX Sekmadienį, gruodžio 31
jų apgalvotas veikimas netru
paminklo
pastatymų.
la ir galinti laikyti desėtkus
kus išduos pageidaujamus vai d. Juozapo ir Elenos Užuba- laukė veiklaus, energingo, Ii
metų. Yra verta ir parsi
Tas komitetas buvo lyg ir
sius. Jos nepagaili visuomet-sflnelis laike Sv* Krikšto j nksmo veido, malonios šypso
duoda
po $149.00, dabar par
kilniems tikslams savo aukų Savo vardų Juozapas Antanas,Inos generalio agento, kuris la- sustojęs dirbti, nuo paskutinio
siduoda
už sumažintų kainų,
savo didesnio darbo — viešo
bai
maloniai
.
patarnauja
bro
*
*
*
gimęs
lapkričio
3
d.,
1933.
Kri
ln
'
ir uolaus darbo, bet dabar
tiktai
sios rinkliavos.
liams
lietuviams
kiekvienų
die
kšto
tėvai:
Katarina
Užubaly*
ypatingai deda visas pastan
$89.50
gas, kad kogreičiausiai įtai tė-ir Antanas Traškelis. Juo- nų išnešiodamas vienintelį lieChieagoje dabartiniu laiku
O ta pati su apvalainiu Alusyti šiuos reikalingus daiktus, zapo Antano tėveliai ir krikš- tuvių kalboj katalikiškų, tei
Valdymas Pravers buvo konservarandasi
dalykas,
kuris,
kad
minuni “tub,” mados 25, tik
papuošti bažnyčių ir prisidėti to tėvai yra geri, susipratę singų žinių teikiantį dienrašgalėtų kalbėti daug mums pa-,
tyviškiausias per 52 metus. Dide
prie didesnės Dievo garbės. katalikai. Lai Aukščiausias an tį “Draugų”. Šis garsusis apasakotų.
■
Kas parems jųjų Šį kilnųjį ti-1 8*na sveikų Juozapų Antanų, gentas yra Antanas Aitutis.
lė dalis- jos Resursų yra grynais
Tai kap. S. Dariaus kišeni-!
Vnln
foa
runaid&s
Tvri«
o-ir+i.
laimina
ir
teikia
jo
tėveliams
Kas
tik
norite
kiekvienų
diekalų, tas prisidės prie girtiATSILANKYKITE šian
pinigais ir IĮ, S. Valdžios Užstatais. Šiandien Drovers
džiaugsmų.
nų skaityti lietuviškų laikraš- nis laikrodėlis, kuris buvo sva
nųjų, gerųjų darbų.
<
dien
ir PASINACDOKITE
rbus
liudininkas
tos
didžiosios
X Trečiadienį, sansio 3 4?'- ‘‘roiPk’«*
turi nepaprastą gabumų paversti savo nuosavybes į
X Vasario 9 d., jaunosios
šiuo didžiausiu bargenu.
kelionės ir žuvimo...
t-, tų šiuo antrašui Antanas Ai
Sodalietės, ruošia įdomų pro- netikėta mirtimi pasimirė- E. ..
pinigus.
Tų laikrodėlį parsivežė iš
.tutis, 1433 S. Clifton Avė.
gramėlį ir gražų bei brangų iš- Iena Kuodienė. Laidotuvės
R-fa Lietuvos p. Nelsonienė, Da-!
laimėjimą. Jos kiekvienų ra- vyko sausio 8 d., ŠŠ. Petro
riaus sesutė.
I
Drovers National Bank
šo į laimės knygelę, kurs tik ir Povilo bažnyčioje atlaikyta
Pažymėtina kad tas laikro
suteikia 5c laimėjimui jųjų gedulingos pamaldos, ekzekviDrovers Trust K Savings Bank
dėlis nebuvo sustojęs nuo tos
3222-26 So. Halsted
Halsted at 42 Street - CHICAGO
tragedijos ir dabar teberado
Tel. VICtory 422fi
paties Dariaus nustatytų —
BANK1NINK AVIMO VALANDOS
METINĖS MIRTIES SUKAKTUVES
Vedėjai:
Europos laikų.
Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.
P. Nelsonienės pirmas rūpe
J. Kaledinskas,
stis, kiekvienų rytų, prisukti
J. Romanas.
Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai.'popiet.
tų brangų laikrodėlį, kad nePhiladelpliijos lietuviai gaus sustotų, laikrodėlis, toje mipirmų progų išgirsti lietuvis- ško tragedijoje daug nenukeTEL. PROSPECT 7960-41
kos radijo valandos atidary- ntėjo, tik stiklas sutruko (bet
mo programų pirmadienį, sau- neišpuolė).
šio 15 d., iš WPEN stoties,
Koks
įdomus sutapimas.
Pbiladelpbia. Tai Įvyks nuo 7
(iki 8 vai. vakare. Atidarymo > 12:30 vai. ryto iš liepos 16 į
programoje dalyvaus žymesni į 17 d. Kauno aerodrome, nesu-ii
Pbiladelphijos kalbėtojai, ku- Į skaitomai miniai, nekantriai
nigai ir pasauliečiai, kaip ir, laukiančiai nutupiant dviejų
I
Šv. Kazimiero parapijos gar- lietuvių - saktllų, palinksminti
Lai
jūsų
anglių
aruodas
esti
jūsų
susis choras, pavienių daini- LFLS Klūbas (Šį klubų įkūrė
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra
ninku ir lietuviška orkestro. [Lietuvoj gyvendamas kap. S.
laimėti pinigų investuojant juos į

PROGRESS
FURN1TURE CO,

MAYTAG

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT

1934

$79:50

A. + A.

IŠKILMINGAS LIETUVIŠKOS RADIJO VALANDOS
ATIDARYMAS PHILADELPHIJOJE

Atlas Fuel Company

Lietutii) Auglio Yardas

Paprastomis dienomis lietu
viška programa bus girdima

ANTANO LUKOŠIAUS
Jau r etai taiki? kai necalleailnfm nilrtta ntakjrrft 15 milm)
tarno mylimi) tJvelJ.
Netekome savo inęrlimo tėvelio eauaio 14 <1.. IPSil m. Jatv fonvo
«nta>iikr« puMunUao*. Kilo 15 Tanrag/-. apek, ZlffaUMy parap.,
Pri-smontų kaimo. Nora taikai, tertaei mea >i n k-kadi w negal*Klmo ■iitmirAti. lai <r* lleat imta a Dievai; Mitrtkia Jrn amžina at
liek
Atmindami tą Jo tlfldną praat5nllnlmą 15 m>’»ų tarpo, yra
praAytoa rediilioroa 5v. MI5Ion rii ejraekvIJomh „k Jo Melą. pir
madieni. Kanalo IH d., 1M » m., Av. Kryilau* pa ra oij na baftnyd ri
ję. Toan of laike, S:1O vai. ryto.
Kviečiame vImw (riminei, draugu*, kaimynu.* Ir paijatrri**

dalyvauti Aloac pamaldose, o paakul j namai.* po mim. 1S42 W.
44th St.
Nullfldęat SOnita.

kas vakaras nuo 7:30 iki 8

vai., išskiriant

trečiadienius,

kuomet bus nuo 7:15 iki 7:45
vaL, o netfėldieniais nuo 9 vai.

iki 9:30 vai.

Darius) uždainavo dainų:

jums reikalingas anglis.
Mes parduodame įvairios rūšies
anglis — dėl Hot Water ir štymo
boilerių ir virtuvių pečių.
Pocahontas, beduminės. Pennsylvanijos kietos anglys, antracitas,
Black Ban Lump, Consolidntion
Millers Creek and Kopper Coke.
Taipgi Saliara anglys.

Atskrend sakalėlis
Per žalių girelę...

Atmušė sparnelius
J Rausą eglelę...

Lygiai tuo pačiu laiku, Sol
dino girioje, mūsų sakalų spa-

Visi Philadelphijos ir apy- Sts., Pbiladelpbia, Pa., c-o Lilinkės lietuviai prašomi pare- thuanian Program. Biznieriai
mti šį kalbos pusvalandį. At- gali naudotis proga pagarsin-

virutes arba laiškus siųskite ti savo biznį ir sykiu suteikti

į Rtotį WPEN, 22 & Walnut finansinę paramų.

Spedalės kainos, mokant cash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Cbicago, Illinois
V. OAPSZEWICZ, Pres.

.

.

R. F. OAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

j f»

2L&

- -gi"

=U

Šeštadienis, sausio 13 d., 1934

HtflPPPNflHfT
tikėtis ir gerų sportininkų, y- jums reikia anglų, nėia būti•’ULT tlUltU I URMUM1Q puč
J‘t vado. Į po reikalo pačiam ten važiuopač bttsketbolininkų.
basketboiininkų. Po
vystę Jono Vaieiulo, užbaigu ti. Pašaukite Pullman 8296
. AlUAHCE
sio No’tre Daine universiteto, arba 8092 ir biznis atliktus.

ROSELAMaI REMIA “DRAUGO” YAJy

pigintomis kainomis išparda
vimas radijo, skalbiamų maši
nų ir namų rakandų.
Rep.

feių kalbų iš kun. J. Jakai
(droserių Susivienijimas^
čio ir “Draugo” vajaus vedė
SeknnulieniaT~Ud dainos"A ir
kur atsižymėjo sporte, šių me
.....
... ryt
., Jos. i . Kaip1 ir kas
jo Mykolo Pnvilonio., Susirin
muzikos dienos. n,
Todėl
i sekmadieni, sau
tų
Alumniečių
tymas
yra
lai,
i ,r
• mušti• i šio .14 d., Ii vai. ryto,
ŽINUTĖS
kime išrinkta komisija darbui iy.it ta. ATNEŠA VILTIES.
i I*. Budyiko rakandų
J ’ Prog
Per paskutines dvi savaites
Pradedame Siu.,s melus su m“A’s 11 žni<li"‘M ir P1'“'0“
varyti toliau. į komisijų įėjo:
kos krautuvė, 3417 S. Ilalsted ress IVrniture Cp., 3224 So.
“Draugo” Jubiliejinio Yujuus Adomas Draugelis, rttykoUs <lidv,iu pasitikėjimu savais tik tris.
Ilalsted St. rūpesčiu iš sto
šį vakarų įvyksta didelis
Geriausio jiems pasisekimo, balius rengiamus llitz Distri- st. patieks radijo klausytoja ties VVGl'jS eis radijo progra
veikimas buvo koncentruoja Misiūnas, V. Gaižauskas, J. Amerikos .papročiais ir mūsų
ms puikių programų iš stoties
mus Kosclaudc. Sekinės buvo
v. . Juška ir M. Pavilunis.
drąsiu prezidentu, su viltimi ir!
Vlbtt««ic 11 U tdo^didc buting Koiununijos, nauji al
WCFL nuo 1 iki 2 vai. popiet ma. Vadovaujant K. Steponanemažos. Ir kodėl nei Ar ŠlUJ
ltoselande veikia du sninrkad sulaukti ateities — | e 11 velkh organizacija.
... gražių
....
... viriui .bus nudainuota . gružių
aus ir gėrimų išvežiotojiai, Išgirsite
durnų solistų
kolonijoj nėra lietuvių, kurių kūs spaudos platintojai ir va- ° v’ir^ visko, su pasitikėjimu
....
i -i radi.j- , dainelių
kurios savininkai yra lietuviai
taipgi Budrike
/ ir ištraukos iš upe
1 
UŽSISAKYKITE ANGŲ S. A. Petrunis, F. Woidat, G. Jen i li. duotų
didžiuma priklauso Visų Šve
, .
• - muzi- ; tetos ‘ Agurkai . Prie to,’ bus
jaus kontestinįnkai: M. Misiū- savyje.
, jo orkestrą
su naujais
ntųjų parapijai.
nas ir V. Gaižauskas. M- Mi-j j q a. atstovauja koopeSiu kiokvie-'
*
r K' Skarkey* Vi*ka* kos numeriais. Makalų Žeimy- ^žios muzikos, žinių bei įŠaltas oras, vėrė
Praeitų sekmadienį teko iš-Į siūnas per t^s dvi savaites raei
^
)tarpe
suvil4
10j000
sa
.
__
_
__________ __ nų .įsigyti anglių. Bet
Bet aiuoao
šiuose ! * rtt privengta kyogeriamūm ’ nos gyvenimo istorija irgifbus domių pranežiinų. Nepamirš-A
girsti gražių kalbų apie kata- pelnė suvirs 70,000 balsų ir iš
i^tuvninkų ’ per vi-l ^ku^e 'įmonės' neturi "dane‘
at8Uailkusieii buB
| gyva.' Apie biznio eigų bus kit užsistatyti radijo ir pusiŪkišku spauda Per .w», tu- 22. eilės kontestinink, pušie sas / u„e8
Tisty^ “
i
iriais kliusyti.
rminga pamoksi, pasakė ge- kė net 11 vist,. V. Gaižauskas
“'‘‘S“.*??
---------Plėsite
,
•alėsite nesinaudoti
pasinaudoti atsilankv-l
atsilankyJūsų kaimynų.
kad
ir
labai
reikalingus
daik

rb. kun. J. Jakaitis, Marijonų1 pelnė netoli 20,000 balsų ir
Rengiant vakarus dėl druu- darni į Budrike radijo, rakanAplankykite artimiausių J. tus, kaip anglis, pigiausiomis
Provincijolas Amerikoje. Po (taip pat pasivarė pirmyn,
M■■■■■■■««
! gysčįų arba ęhdešfiių šeimyniš d9 4r muzikalių instrumentų j
sumos buvo spaudos reikalu Tikįmėsjkad rosdamMtfH1- A‘ krautuvę šiandien. Bū- karnomis,
Tumonis Coal konipanija su kų paminėjimų kaip vestuves, krautuvę, 3417 fc>. Ilalsted st4»®MR®MZH13S
■
susirinkimas parapijos svetai
svetal ir toliau varys pirmyn didelį sde nus.tębinti begaliniu skai
-■
Naalkankyk.lt*
■**«•
vkaua
čiiuni bargenų ir geru patųr- pranta sunkių žmonių padėtį, vedybines sukaktuves ir kitus kurioje dabar eina didelis nuil«ua)*tl*<nu.
Nauagtt*. ■
nėję. Čia vėl teko išgirsti gra-lir svarbų darbų.
_—______________ " KauIu Oėllmų, arba Mėklun<lu g
noviniu. Dykai pristatome pir todėl jie savo anglių kuinas (didesnius pamiuejiiilus, liepa• — mum^nu sukimu: nw ak»«yra nustatę mažiausias iki mi- mirskite gražiai ištaisyta Bal-j
Stambus Nebojimas
kinius į namus.
m dAJlro^i naikina kūno gyrybt
Ir dainai ant patalo paguldo.
■
i liiinumo
chuim svetainę,
OO UUin. 158 .moterims,
>ra KerM terminas tiems vyrams ir
|HMuuiuv.
u r
kuriems stokoju gyvumo Ir j
CAP81CO
OOMFOUNU
m*- J|
-^ti^uu tiek tviru., ■ atla longval praiallna virtiniALUMNIEČJįAI GRAŽIAI Į Lietuviai ypatingai turėtų E- 107th «t. P,nas Balchunas ,
n ėta lipa*: muma tiandlo dau- *
Į savo biznį, daryti tik su lietu- ju,lls nuomos už labai maža Nuaa-fone B
GYVUOJA
_ «Tb*
tmonlų ptunčta
padėka- ■
“ vonea patrvolkp. Kaina tilo par
jusi, kad prisirengus prie šio
kainų ir prižiūrės kad viskas
! viais.
■ pati* tie arba dvi ui ll.tt.
a
Knysp:
"RA ET INI* «V«B- ■
didelio darbo. Apie p. Kum\ įsų Šventų parapijos Alum
•
i
pavyktų
kuopuikiausiai.
yra Gydytojaus Spuuiallsto jireakrip- " KjLTOB" aucalaia ayd/Uaa, kai- ■
.
v
.
...
...
i
Pats
p.
Tumonis
via
susi
skio Veiklumų jau daugelis iš mečių organizacija yra veikli, i
ei'ja, kuri suteikia geresnę sveikatą,1 “ na »• o*ptų.
*
daug/aus spėkų, tr dauginus gyvumo!
v
,
...
A
.
.
pratęs
lietuvis
ir
geras
Rosemūsų žinome. Jis dabar yra vpac sporto swtv. Dabartinių
tūkstančiams
vyr.ų ir moterų virš ke- '
■ftaoH
#
luriasdešimta a r bu keturiasdešlmts pe- I ■
,
A
\
.
lando,
lietuviu
parap.
rėmėjas.
'
30 precincto, 9-nie warde, ka line laike turi netoli 20G narių
nkių įimtų am&iuus. Jūsų vaistiniu-i1
■
parduos jums vieno mėnesio va- 11
pitonas ir deputy klerkas Kri- (kurie vienybėje daug gražių1 Timionis anglų kompanijos NEGIRDĖTAI SU kas
■S6B 80. U-AJ-HTKO 8T.
rtojimul NUtJA-TONK tnlflelku už'
■
vi’enų dolerį, tikrieji yra plinul gaCntoa^a
(II
įųinalinianie teisme. Taipgi darbų nuveikia sau ir j/arapi-! y ardas randasi 12132 Union, MAŽINTA KAINA . ! rantuoti
— nepritiiiŲte ųSvuduol-ajus |
!—f jūs galite, gauti i tikrąsias.
g
■■«
daug dalyvavęs visuomenės jai.
i Avė. O ofisas randasi po num Ant pasaulyje pagarsėjusios
darbuose. Pats geras sportsIš tokio skaičiaus galime 10742 K. \\ aliash Avė. Jei
maiias todėl jis yru gero spor
to rėmėjas. Yra atsižymėjęs
1 C.Y.O. organizacijoj, kur ilgų
ALUMINUM DRA
laikų buvo plaukinio direkto
BUŽIŲ PLOVYK
TAI YRA GENIAUSIA GYDUOLĖ DĖL VISOKIŲ NEGE
rius;* yra organizatorius ChiRUMŲ- PAEINANČIŲ NUO PILVO NETVARKUMOi
LŲ 1934 MOTELIŲ
cagos lietuvių katalikiškų mo
PR1ETVARAS,
P
PRASTAS APETITAS,
kyklų basketball, bąseball ir
IŠPŪTIMAI,
.
GALVOS SKAUDĖJIMAS
ATSIRAUGĖJIMAS,
NERVIŠKUMAS ir t.t.
volleyball lygų; buvo 1-mo
Šiomis dienomis Al. G. Kum
Padarytas iš išrinktų naudingiausių vaistų šaunios mcdikališ“Draugo” Kumštynių turnakos vertės. J iįi yra labai veiklus ir taipgi priimnus. Pataiso
skis, Itoselando lietuvių smar
I mente komisijos narys; Lie
apetitą ir priduoda gerumo visam kūnui. Jeigu jūsų aptiekokus veikėjas ir politikas parius neturi SALUTARAS B1TTERIO — tai reikalaukite tie
tuvių Dienos Pasaulinėj Pa
GROCERY and MEATS
siai iš iuūsų.
•
-I
skelbė, kad stato savo kandi
rodoj sporto progranio vedėdatūra į t'ounty Komisijonie40742 So. Mlchigan Axe.
i jas ir kituose veikimuose daug
riaus vietų.
r*
pasidarbavo. •
...
Chicago, Illinois.
Nors dar-s+tvirš 3 mėnesiai
Phone-CANal 1133
? 639 W. 18th St.
A. G. Kūnmtns-yra^Tarbš'kis
prituary” balsavimų, A. lietuvis ir tikimės, kad nesiCHICAGO, ILL.
:
---- —i———— ' n~
Kumskis jau smarkiai darinio I• gailėsite, jei jį remsite.
DARBAS SMARKIAI VA
ROMAS PIRMYN

AL. G. KUMSKIS KANDIDATUOJA į OOUNTY
KOMISIJONIERIUS

iliistin Kulis

MAYTAG

I. G. *. STORES
8RUN0 T..O«S

SALUTARAS DRUG & CHfMCO

BURNSIDEI. C. DIRBTUVĖ
ŽADA PADIDINTI DARBtNINAy SKAteiy
Apie du šimtai darbininkų
,au pašaukti atgal į Burnside
šapų. Tikimosi, kad dar dau
giau pašauks. Mat, kompanija
ikisi gauti federaiinę paskoų ir po to daugiau darbinin<ų pašaukti į dalbų.

tumeliams patarnauja kuogeriausiai.
• Biznis sekasi, todėl, kadsvisuomet pristato geriausios rū
šies gėrimus už prieinamas
kainas. Duosnus biznierius —
niekuomet neatsisako remti
parapijos ir lietuvių organiza
cijų reikalus.
Randasi po num. 11515-17
So. Prairie Avė. Reikalui e- |
sant pašaukite .Pullman 5625 l
ir būsite patenkinti.

I. G. *. STORES
KIMEY A. MtSlUHAS
GROCERY and MEATS

Chicago, Illinois.

S. D. L.

Hi kompanija yra viena 1S
lidžiausiiį lietuvių alaus ir kių gėrimų išvežiotųjų ne tik
ltoselande, bet ir visoje Chieągoje.’

-

T

l> II U

Jo savininku yra populiarus
yas Sudentas, kuris šitame biz
nį jau darbuojasi per 20 metų,
ir per visų šį laikų savo kos-

Edehveiss Alų

Phone PULlman 8296

(nuo L852)

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos •

mttRIBEYEIWECD,m

Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

Slanley Sudentas, Sav.
115J8-17 So. Prairie AveM

-Ofiso tol. Pullman 5625

Bos. tol. Pullinan5625

Chicago, Illinois.

’ •

DIDELIS BALIUS
' rengiamas

NASfiAUBDOM

RITZ DIS1RIBUTIHG KOMPANIJOS

East 107th Street.

10411 So. Michfgan Avė.
Lietuviai Savininkai
A,.|’ctniWfc<

-

U'oklat

- <«. denkltis - ,1.

K.

SlMttfcey.

BALCHUNO SVETAINĖJE
158 East 107th Street,
šeštadienį, Sausio (Jan.) 13 d., 1934 m.
rf&dXI&

7:.10 vai. vak.
Muzika - Hamlil

\Vlialcii

.
Ir J<>

#

muzikantų

Jlanga
nrknttra.

*
10c.

Su apskrita Aluminum tub
mados 25 tik

$79-50

Chidhgo, III.

12132 UNION AVĖ. \

B. A. U.

PAGRABŲ (VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI

-•v*.

Žemiausias Kainas

IDMBNISCGALOO.

Šios Maytag plovyklos su
ketvirtainiu Aluminum tub
1934 metų mudos, tikra kai
na ir vertė yra $149.5(1, da
bar kol jų išteksim parduo
sim tik po

4 East 107th Street.

Dao»rt,iniu iui&u Burnsidėj
dirba apie 300 darbininkų,
’rieš kelis metus dirbo 2,500. j Geriausios Anglys Už
RGSEįLAND BOTTLING
WORKS

LACŠAWICZ IR ŠONAI

Tai didžiausias dtovyklų
burgenas istorijoj i* geriau
siu proga žmogaus gyveni
me įsigyti, geriausia, gra
žiausia “life time” plovyk
la.

Būkite Peoples Krautuvė
se šiandien,, arba duokite
užsakymus per telefonų. Ma
lonėkite paskubėti!

PfflflES
FURNITORECO.
. KRAUTUVtS
2536-40 W. 63rd STRBfiT '

Ctrtcągo, Minoms.

I/enilook 8400

Rezervuojame svetainę visokiem .parengimams įr
parduodame užkandžius ir visokius gėrimus pigiau
negu J<ur kitur.

4179—85 ARCHER AVĖ.
JLafcyette 3171
Chicago, I1L

I

Pagrabų kuino* atiimkn depresijos laikų. Tolumus nedaro skirtumo
{•Moderniška Koplyčia Dykai

Asmęniiku, mandagus simpatiškas patarnavimus
CHIC'AG<XlLk

CICERO, ILL.

2314 Weat 2$rd Place

1439 So. 49th Court

Telefonas Ganai/ 2515—8616

Telefonas Cicero 5927

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje'valandoje paveskite dėl manęs
i t•• ’
a''
•lis:*
i
is. Pašaukite:
savo ru

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

ftcštadjonls, sausio 13 d., 1934

n w x n n t *4

fe

St George’s team earlier 3133 S. Halsted St., Jos. SauŽINIOS Iš ŠY. MYKOLO
CL0SE GAMĖS FEATURE K OF LIEAGUE OPENING I erin the
evcning by a 19 to 16 į ris — 4635 S. Enierąid Avė.
Brighton Park: A. Piečiu
seore.
PARAP., NORTH SIDE
0
Indiana Hariu,r, Brigliton, Badžius, r.g.
4309 Archer Avė., 36rtow
M AKUIETTE
24

LIETUVIAI
DAKTARAI:
Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai
TeL GltOvehill 1596

DR. P. ATKOŠIŪNAS

1 1
B F P kuopos Vyčių narius, kum A.
DENTIBTA8
Ateinantį scknutdivnį, 14 d
I) (I
1448 SO. 4«lb OT., CIOSBO, IL(
0 1 1 Valančius — 2745 W. 44th St. sausio, parai,, svetainėj įvyk
Andruška, r. F.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
lltsr., Ketv, Ir Pėtn. 18—9 vai.
4
W«ut
Side:
“
Draugas
’
’
Puh.
1
j Mills, r.F.
0 t)
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
• 147 SO. HALbTKD ST., CMICAO4
sla
Kv.
Vardu
draugijos
šo

12
Seredomla po pietų Ir Nedėldlenlal
Paaed., Sered. ir SubaU 9—9 vai
! Žabeliu, l.f.
o•> 1 4 Co., Ig. Sakalas — 2322 W. kiai, kuriems grieš viena iš į
U k nusitarus
9423 W. MAlMJLKTUfi ROAD
B F P
•
>
i Karpis, e.
o 3 1 24th St., A. Aituiis — 2203 puikiausių orkestrų, f šokius i
Dienoms Tel. LAFajulte 5793
o 0 3 i P. Bei no ris, r.g.
Naktimis Tel. CĄNal 0402
o 0 4 \V. Cermak lid., 24-tos kuopos kviečiami visi šios kolonijos i
I
1 0 0
Tel. LAl'ayctte 7650
2 1 2 Vyčių narius.
, E. Beinoris, l.g.
— jauni ir seni — pasišokti
1 2 2 !
very snjall margins.
Stankus,
Tovvn of Loke: “Vytis“ pu(I 0 1
Cicėnas, l.g.
beį pasižiūrėti, kaip mūsų jau
0 0 3
Office: 2643 W. 47th Street
The First ganu* saw the trail,Zalatorius, r.g.
9 6 13 hl. -— 4736 S. Wood St.
Totais
Vat: 2 iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak
nimas
dorai
linksminasi,
tuo
r 0 o 1
ing Hoosiers I rom Eust Chi- A. Kadžius, r.g
NedėUoJe pa«al sutarti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Cicero, Ilk: Olga Diržius —
NOKTU SIDE • 19
1416
W.
49th
Ct.,
14-tos
kuo-!
pučlu
paremti
J
an,li
h
bvt
«
ar
'
3 o 0
eugo make a lašt and furious l’uplis, l.g.
4140 Archer Avenue
B F P
Ofli.se Tel. REPublic 7090
pos Vyčiu narius.
•
’| blI1K* a,'uu^> Be to, per šofinish, seoring the Finai bas-1
Totais
5 O !)
▼*1.: S—4 Ir T—9 vai. vakar*
1
1
0
E. Audrus, r.f.
lte«. Tel. OROvebUl O Ii 17
18th Street: Petras Varaku- įJ<1US JUU1U vtukinai «alės
lu the second gante lašt sea
ket with the whistle to take
Res. 2136 W. 24th St
0917 S. WASUTENAW AVĖ.
2 0
1
Savickas, l.F.
rašyli
į
šių
draugijų.
Tel.
CANal
0409
son
’
s
chanų,s,
Marųuette,
afthe gurne 13 - 12. This was
Adomaitis, c.
1 o 3 lis — 724 W. 18tli St., 4-tos
ter
taking
a
decisive
lead
in
eertainly a hearthreaker for
Rutkauskas, r.g.
0 u o kuopos Vyčių narius.
‘GYDYTOJAS Ir CHIRUOAS
LIETU v Ui L1AKT ARAl:
West Side wlu, maintained a, the First balt*, finished with
North
Side;
5-tos
kuopos
I
2423
W. MAliŲLETlE JKOAJU
3 3 t
! Office Phoce
Res. and Office
,
.
.
,
, J. Zalenas, r.g.
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte
FKOspect 1098
8358 So. LcavlU SU
lead throughout niost of the, onlv hve pomta to the good..
Kaminskas 1 g
Nedalioj susitarus
1 0 2 V yčių narius, Al. Manstavi- •
Tel. LAIujctie SOB7
CAN.YL 0709
The
First
half
found
Marųue,
r
,
.
gurne
čius
—
1615
N.
Wood
St.
1
JVokalis, l.g.
U 0 1
tte. in front lo to 7, būt the I
m . .
Phune CANal 8193
Tikietų kaina 50c.
8 3 12
Andy Paplis, the All-State į •
.
,
I
lotais
tricky plsying ot John Zale
PUYS1C1AN and UUUGEON
In the lašt game Brigliton
Draugijos norėdamos hendGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
HaJF Back of llarrison Higli’si
nas netted North Side 12 pts, uud Providence puti on a con- ru^ dalyvauti gali gauti hilieA-SPINDULIAI
2403 W. 63rd St., Chicago
football team, led the West
GYDYTOJAS, f CH’M.'J1U4AS
while Marųuette had to be con
3051
West
43rd
Str.
OFFICE UOURS:
tus
pas
sekančius
“
Dainos
tęst of vvliieh the result was in
Siders in seoring with 3 bas2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Prie
Archer
Avė.
oeloll
Kedzla)
tended with 9 points.
2201 W. Cermak Road
Hunday by Appolntment
douht until the lašt minute. choro biznio komisijos narius Valandos: nuo 2 ik* » vai. vakaro
kets. lhuganas and Kadžius
Seredoiuis :r neJUloinu, pa<aj
Valandos 1—3 Ir 7—S vak.
Anton (Sliack) Karpis of Į Stanley l’areikis and Šalčius !su
nuoš. nuolaida. Rėmėjų
šutant
sh&red honors For Ind. HarSeredomla
Ir Nedėliotais pagal sutari
reikalais
kreipkitės
pas
Marųuette took the seoring lio'led the Brigliton scorers with
bor witb 4 points apiece.
Phone GftOvebtll 0027
REZIDENCIJA
nors with 9 points. Karpis is 8 points apiece. KomanausValandos: 2-4; 7-9 P. M.
IND. H AK BOK — 13
Dainos choro tikielų tvar
6631
S.
California Avė.
> Trečiadieniais ir ookmad. susitarus
B F P i the leading K of C seorer this kas took the seoring honors kytojus: S. Šimulį, 2150
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2130 So.
»
Telefonas ItEPubUo 7888
0 o 0 season and is a įuemher of the l’or the evening witli 10 pts.
Maurušis, r. F.
Hoyne Avė. Ganai 3474. B. Pa4645 So. Ashland Avė.
Tel. CANal 0257
BRIGHTON — 26
1 o 0 Knglewood council team. This:
Vaupsas, l.F.
liliūnaitę, 6149 S. Wushtenaw Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgus
OFISO VALANDOS:
Res. PltOspect ėda*
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
8859
SO.
\VK8TERN
AVĖ.
0 4 3 was the second1 vietorv for j
B F P Avė. Prospect 9573.
Drugunas, l.F.
Chicago, 11L
Nedėliomis pagal nutarlj
0 0 I) Marųuette. tini first heing t,v-1 Mikužis, r.f.
0 0 3
Kugliinskas, l.F.
Dfi.-o telof. BOUIevard 7890
I.
Šubertas, r.f.
Nuuių tel. PltOapect 1930
0 0
SKAITYKITE ir piktin UOUlevarvi 7589
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rea HEMlock 7091
1 2
Ališauskas, l.f.
kite “DRAUGĄ”
1821 &OUTR H.ILKTED 8TUEV>
GRA BO R IA I
e
Šalčius, c.
‘4X • 0
feczidvucija 6600 Su. Arte«Ja„ mva,
Valandos: ,11 ryto Iki 4 popiet
Ofise, Tel. CICERO 10
Tel. BOUIevard 7042
9
2
Telefonas
YARds
1138
Aloskus, r.g.
DENT18TAS
LACHAVVICH
Itez. Tel. CICERO 3#58
< lkf 8:30 vakare
Norvilas, l.g.
o
4712
So.
Ashland
Avenue
IR SONOS
Ofisu: TeL CALumet 4039
Patreikis, l.g.
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
4
DENTISTAS
LIETUVIAI GKABORIAI
lies.: Tel. ilEMluck 0288
GRABORIUS
/.
Totais
11
Patarlių uju laidotuvėse kiiopigiausia
. ...
... ... i n;.. .
• . i.:.........
miestelio pir4645
So.
Ashland
Avė.
ltcikalc meldžiu atsišaukti, <> mano lui'ill aulomolŪllUS \ISukniUS
tnas Sveikinos Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
PROVIDENCE
darbu būsite u£ganėdi*ntl
arti 47tb Street
Komlsijonielies. VICb.ry 2242
reikalams. Kaina prieinama.
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Tel. CANlil 2MB urba 2510
rius (Ir laikė
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Seredoj pagal sutarti
tų garbės ofi
2314 W. 23rd PI., Chioago
3319 Lituanica Avenue
sų per 10 me
Bekanaitis, r.f.
3147 So. Ealsted St.
tų) yra gerai
Chicago, 111.
1439 S. 49th_Ct~ Cicero, III.
Clccrfečlams
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vek
' 756 W. 35th Street
Mazlauskas, l.f.
1
žinomas
per
Itezidcucijus Ofisas: 2056 W. O9Ut bk
TcL CANal 6129
Tel. CICERO 3#27
27 metus. Da
Komanauskas, c.
5
Ofiso
vai.:
nuo
1-1;
nuo
6:30-8:39
bar
speciali
Valandos: 1A—13 ryto
zuoja gydyme
Gudaitis, r.g.
1
Seredomls
Ir Nedėliotais paged sutarti
Plaučio,
šir
GRABORIUS
Kumskis, r.g.
0
dies Ir Reu Office Phone Res. 6107 S. Francisco
DENTISTAS
Koplyčia Dykai
l'hone Grov. 0951
matizmo ligų. Prospect 2230
Kučinskas,
l.g.
0
2201
W. Cermak Road
Ine.
Valandos:
4830 WEST 15th STREET
LIETUVIŲ GRABORIUS
(Kampas Leavitt St.)
Stanaitis, l.g.
0
Cicero, Illinois
N<o 10 iki 12 vai. ryto: nuo s Iki 4
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau
Valandos:
Nuo 9 Iki 12 ryto
vai.
poplel
ir
7
Iki
X
vai.
vakare:
9
Moderniška koplyčia dykai.
Totais
PHYSICIAN and SIJRGEON
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
šventadieniais pagal susitarimų.
5058 80. ASHLAND AVĖ., Chicago
•«8 W. lHlb St.
Tel. CARal 8174
Nuo
1
>'kl
S
vakare
GAMĖS TOM()KK0\V
4142 ARCHER AVENUE
Chlcago, 111.
4930 West 13th Street
Bours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Hunday
by
Appolntment
Seredoj
pagal
sutarti
Tel. VIRgint* 0038
CICERO,
1LU
7:00 P. M.., \Vest Side vs.
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS MarųueUe.
Patarnavimai, geras Ir nebrangus
GRABOR1AI:
8:15 P. M., Indiana llarbor
718 W. 18th St
ĮVAIRŪS DAKTARAI;
Tel. MOMroe *877
vs. Providence.
GRA.BORIU8 IR LAIDOTUVIŲ
VKDEJAB
*
TeL LAFayette 8579
9:15 P.M., North Side vs.
1646 WEST 46th STBEET
Rea Phone
Office Phone
Ofiso Tol. VlCtory 6883
J. Uulevičlus Cicero.
Mes. Tel. DUKsol >191
Tel. HOLlerarU 8198—8418
ENGlewood 6641
TlUangle 0044
Oratoriai
Brighton
—
hye.
ir

DR. A. L. YUŠKA

Close Masidonskia, l.g
Janušauskas,
Totais
\YFKT SIDE
Tliu opening oi’ the regular
K of k Baskvtliall seheduloĮ
sa\v three lašt and thrilling j Kinurukis. r.f.
gamos played and won by I Žemaitis, l.l.

anr

Marųuette \\'in
Contests.

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

DR. J. 1. KOWARSKAS

DR. S. BiEŽIS

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. j. W. KADZEWIGK

DR. P. ŽALAM

DR. A. P. KAZLAUSKAS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. G. Z. VEZEL'IS

JOS. SHINGLMAN, M. D.

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

ANTANAS PETKUS

DR. G. 1. BLDŽIS

J. F. RADŽIUI....

DR.J.SZUKIEVVICZ

DR. T. DUNDULIS

SIMON M. SKUDAS

I.1Z0LP

Tel. CICERO 994

SYREWICZE
GRABORIUS
Laldotuvėma pllnaa patarnarlmaa
K&lltnaa ai |15.I9
KOPLYČIA DYKAI

Balsam aouifaa

Patarnauja Chi
cagoj e ir aplellakšja.

Sport’s llcporlcr.

Lietuvos Vyčių Chicagos A-1
Didelė Ir greit
pskričio metinis susirinkimus t
Koplyčia dykai
J3*4 H. fiOth Ava.
Tb.
4099 Archer Ava įvyks sekmadienį, sausio 14 d.,
.\ušros Vartų parap. svetai-.
nėj, 1. v. popiet. Bus renkama
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
naujoji šiems metams valdyĮ ha. Todėl visų kuopų atstovai
j bei valdybos būtinai dalyvauI kitę, nes, be valdybos rinki
mo, yra ir šiaip svarbių ir ne
atidėliojamų reikalų svarstyti.
GRABORIŲĮSTAIGA
Bus įvairūs pranešimai, kaip
LIETUVIŲ
lai iš “Dainos”, sporto ir nau
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
jai organizuojamo dramos aky
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
riaus. Be to, turėsime perbė
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
gti praeitų metų nuveiktus
Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsų
darbus ir nutiesti planus atei
namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti
nančių metų veikimui.
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą
Apskričio valdyba
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūĮ rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
KUR GALIMA GAUTI TI>
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris
KIETŲ VYTAUTO DID
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiikos Koplyčios
2IOJO KANTATAI
Dėl germeną. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.
Marąuette Park:
I’eoples
Kurni ture Co., K. Oervilis —
2614 W. 7lst St., It, Andreliūnus — 2650 W. 63nl SU, Pudžvolis — 264B W. 69tb St., 112
JŪSŲ GRABORIUS
z
Į kuopos Vyčių nulius.
Didysis Ofisas
Bridgeport: Jos. F. Budri k
4605-07 South Hermitage Avenue
— 3417 S. Halstetl St., Lietu
vių Aud. — B. pakaitis, mgr.,

Didžiausia ir Seniausia

Eudeikis

UOZAPAS EUDEIKI
-I R-

DR. A. R. McGRADIE

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUM0
LAIDOTUVĖSE....... PASAUKITE.......

Rusas) Gydytojas Ir Chirurgas

7850 So. Halsted Street

Moterišką, Vyrišką, Vaiką K
visą chronišką ligą.
Ofisas 3102 So. Halsted St

vai.:

ROOI4 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

REPublic8340

DR. CHARLES SEGAL

534*0 So. Kedzie Avenue

4729 So. Ashland Avė.

OFISAS

2 lubos
CHICAGO. ILL.

(Neturime M|.ryšių su firma tuo pučiu vardu)

AH1A ltA S
PEIKUS

UI

GRABORIUS IR
BALSAMU0T0JAS
1. Simputiškas, mundagus, priimtiu.s, ir usineniskus patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl Šermenų
3. Dėl
užganėdinto
darbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia geriuusį putarnuvimą, maloniai, ir už pigiausią
kainą.

a. Patarnauju Cicero, Chicagoj, ir upielinkėjc.

■a. PETKUS
4830 W. 15th St. Cicero, III. J
CICERO 2109

Rampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. «
Nedaliomis Ir šventadieniais 10-.-18

DR. MAURICE KAHN

OFISO VALANDOS:

Cicero 2109

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:20 vai.
vakaro.
Nedėliouiis nuo 10 iki' 12
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB
T«L YARds 0991
HC>.: Tel. PLAsa 3200

VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. a.
Nedėldienlals nuo 10 Iki 12 dien*
Office:

Res.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
.

Vai.: 1 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vaL 8v. Kryiiaun Ligoninėj
Chicago. III.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Skaitykite
platinkite
dienraštį “Drauge” it
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

O

WISSIG,
Specialistas
Rusijos

ii

GYDO VIHAH LIGAS
VYRŲ
IR MOTKRŲ
PER 98 METUS KĘSU RIMT
v.------ir -jįfg,
KAIP ------------UftHIPKNfcJŪSIOg
NEIŠGYDOMOM JOS YRA
Hpectallškal gydo Ilgos pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ulnuodljlmg kra*>
Jo, odos. Ilgas, šr.sdss, rnumatisme. galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, lerklės skaudėjimų ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus l*g7<lytl. atelklie čia ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patafb
mos dykai
OFIMO VALANDOM: Kasdle nuo 19 valandos ryto Iki JI
valandai ir nuo I—8 valandai vakare. N ėdė’’o mis nuo 11 ryto Iki 1 MM.
4988 WKRt Mtk ST.
kameos Keelmr Ava.
TeL C5BAwfo»d

šeštadienis, sausio 13 d., J934

p rj F a x «
rtis išplėšė iš jų tarpo ir paguldė amžinai j žemelę. Kadangi B. Burtkienė ir jos dukrelės yra sųjungietės ir 21
kuopos ūbi raštininkės, Mote• U Sųjungos 21 kuopa reiškia
gilios užuojautos.

Bus išdalintos dovanos nnrėms, kurios yra išbuvusios 10
metų ir neėmusios pašalpos iš
draugijos. Nuoširdžiai kviečia
mi visi atsilankyti j buneo.
Bus daug gražių dovanų. Taip
gi ir užkandžio. Visi brigbtonparkiečiai prašomi dalyvauti.

PRANEŠIMAI

kyklos kamburį - niunc room Apskričio susirinkimas įvyks
— sekmadienį, sausio 14 d., pirmadienio vakare, sausio 15
3:30 popiet. įteikia prisireng -|d., H. vai., Aušros Vartų paraPRANEŠIMAS CHICAGOS
ti prie ••Draugo” metinio ko-'pijos sodalieijos klūbo kniubaPROVINCIJOS VARGONI
!nearto, kuris įvyks vasario 4-ryje, (West Side).
NINKAMS IR SASNAUO
d., Lietuvių Auditorijoj. Sekr. v
. . v.
...
v ablyba kviečia priklausan
KO CHORO NARIAMS
čių sodalieijų dalyvauti šiame
SODALICIJŲ
DĖMESIUI
susirinkime, t. y. atsiųsti sa
Visi Cliįeagos provincijos
Sausio 14 d. rengiama bunRengimo komisija
vo
atstoves.
vargonininkai ir Sasnausko
Parapijos metinis susirinki-'c0
‘‘“"kini
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAS
choro nariai meldžiami susi Nekalto Prasidėjimo Pane
sergančios moteries — Onos
SU P. NELSONIENE, KAP. mas bus sekmadienį, sausio 14
rinkti į ftv. Jurgio parap. mo lės Hv. mergaičių Sodalieijos Cook apskrities komisionie<1., 3 vai. popiet. Visi parapi- Kaušienės. Buneo įvyks A.
S. DARIAUS SESUTE,
riai baigia gaminti 1934 m.
jonai kviečiami susirinkti ir Česnos svetainėj, 4501 S. Pau
GRĮŽUSIA NESENIAI
sąmatų.
L. R. K. Susivienijimo 48
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
pasitarti savo parapijos reika lina St., 2 vai. popiet. Visi kuopos susirinkimas įvyks sau
Iš LIETUVOS. BUVO
lais.
Rep. prašomi atsilankyti ir paremti šio 14 d., parapijos mokyklos
NUVYKUS LIETU
PLATINKITE “DRAUGĄ”
gailestingų darbų. Rengėjos
VON SUTIKTI
turi pagaminusios gražių do kambary, I vai. popiet.
MASINIS MITINGAS DEL
DIDVYRIŲ
Iš priežasties 40 valandų at
RYTOJ, SAUSIO 14 D., 1934
vanų. Atsilankę nesigailėsite.
TAKSŲ
laidų mūsų bažnyčioj, gruod
WICKER PARK SVETAINĖJE,
Lauksime visų.
Juozas Poška
'
•
----------žiu mėnesį susirinkimo nebu
2040 W. North AveDidžioji tragedija, sukretu-) Metams bėgant, vis daugiau
vo, liko atidėtas iki sausio mė
si visų pasauli, pereitų metų uždedama naujų teksų ant viPradžia 6 vai. vak.
izanga tiktai 40 centų
nėšio. Keletas narių gruodžio
liepos man. vidury paliko ne- šokių dalykų. Nuosavybių te10 d. užsimokėjo. Pasitarus su
užmirštama. Laikas neįstengia ksai yra iškelti taip, kad žmoraštininke, davėm progos ki
išgydyti tų žaizdų kiekvieno nes jų jau negali panešti suLab. Sųjungos 5 kp. šnairi tiems užsimokėti mokesčius
lietuvio širdyje.
lig dabartinių įplaukų. Liaunkimas įvyks sausio 14 d., pa pas raštininkę jos namuose.
Godžiai gaudome kiekvienų dis pradeda įsitikint, kad porap. mokyklos kambary, 2 Sumokėti mokesčiai išsiųsti
■
fe.
•žinutę liečiančių tų tragedijų, litikierių niekados neprisotins.
vai. popiet. Nariai, susirinkit, gruodžio 28 dienų.
Jos tokios įdomios...
■ Daug organizacijų jau reikanariai-natės menate
ateikite i
turim daug svarbių reikalų1 Visi
visi nariai-nares
Neseniai grįžo Chicagon, pp. lauja, kad teksai ant nuosa- svarstyti. Taip pat bus ren-' susirinkimų, nes reikės išrinkNelsotiai (p. Nelsonienė — I>a- vybių būtų apriboti — vienas kama valdyba šiems metams, i ti valdyba 1934 m. Mokesčiai
liaus sesutė). Jie buvo nuvy- nuošimtis nuo pilnos vertės,
t
Valdyba bus priimami nuo pusės po
kę Lietuvon, kad galėtų būti | Marųuette Park Liet. Am,
dvyliktos. Yra kelgtas narių,
pirmieji, pasveikinti tuos d i d- Piliečių klūbas taipgi darlmokurie suspenduoti, o kiti arti
vyrius sakalus.
| jasi, kad teksai ant nuosavyišbraukimo. Visi nariai turi
Sulaukė jų, bet ne taip kaip ^**1 būtų apriboti. Tame reika- •
užsimokėti savo mokesčius.
jie ir visa Lietuva norėjo.
šaukia masinį mitingų sek-,
Jonas Mikolainis.
Dalyvavo jie tose didžiau- rna<U sausio 21 d., popiet, pa-į
Kuopos raštininkas
Draugija Gvardija Pirmos
siose Lietuvos laidotuvėse... 4°P’ sv°taineje.
A. J, M
PAKVIETIMAS
Div. Sv. Kazimiero Karalai
BEMKTTE KATALIKIŠ
Parsivežė jie daug įspūdžių, j
I Marųuette Park L. R. K. S. čio, laikys metinį susirinkimų KĄJĄ SPAUDĄ
Širdingai kviečiu visus ChiTie įspūdžiai visiems įdo A. 1G3 kp. susirinkimas bus sekmad., sausio 14 d., parap.
engos ir apielinkinių miestelių
mūs, todėl pasistengiau pasi rytoj, parapijos salėj, tuoj pamokyk los kambaryje, 2 valaulietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti manė mano
matyti su p. Nelsoniene, kad sumos. Visi nariai prašomi lai,P°P*et. Visi nariai kviee.iubiznio vietoje. Užlaikau dide
galėtume pasidalinti jais su ku pribf|ti> nos po snsirinki. ■ mi laiku atvykti, nes turime
lį pasirinkimų. Visokių degti
A \
t.
“Draugo” skaitytojais.
tno cisim - pnrapiįos ,nitingų.ld{U'K svarbių reikalų svarsty-:
nių; visokių rūšių vyno ir
"v
alaus. Pristatome nludėms.
Sekr t’- Taiposgi kviečiami atsija- j
Nuvykęs Į jų namus, radau
1
Įnkyti nauji nariai. Dabar janDovanos visiems atsilankup. Nelsonienę su p. Degutiene, |
siems.
jnesni nariai bus priimami be
Dariaus . motinėle. Pasakiau lI
įstojamo mokesčio, o senesni
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
savo atsilankymo tikslų. Su-j už labai mažų mokestį,
- i jums mandagiai.
minėjimas jų sūnaus ir brolių
į
Valdyba
J
vardų iššaukė ašaras.
j Reikale esant, atsiminkite
|g& i žydelį.
Sienoje kabo didelis Stepo NUOŠIRDI UŽUOJAUTA
Draugija Nekalto Pras. P. NAUJOS RAUDOS xu trum
NATHAN KANTER
no Dariaus paveikslas, Moti
Sv. moterų ir mergaičių ren
y
i
01
4707 SO. HALSTED ST.
pūjų
ir
ilgųjų
bangomis,
nėlės mėgiamasis paveikslas... i iu Bartkienei ir jos dukre- gja buneo pnrty sekmadienį.
Tel.: YARds 0801
Daug laiko praleidžia ji prie lėms Zofijai ir Kazimierai ne- sansįo 14 (į o vai. popiet, Li Vertės $29.50, už
tekusioms mylimo vyro ir bra berty f!rovP’ 4G15 So Mo’7<art
jo...
i IŠNUOMAVIMUI įrengta
(Daugiau bus)
ngans tėvelio, kurį beširdė mi,eiga? Su vėliausios mados į
Pigiausios radios pasilink
ngimais. Geroj vietoj, ren
sminimui tai yra gera radio
pigi. Atsišaukit: FRANK L
su gramafonn krūvoje. Nait
BIKAS, 4147 S. Kedzie Aa
PIRMĄ SYKĮ AMERIKOJE
ja radio kombinacija, vertės
Chicago, III.
$100.00 už
Bus Rodomi Judamieji Paveikslai
žymi šokėja lietuvaitė p-lė JOSEPHINE ALEKSIŪTĖ
(’bieagos Lietuvių Draugijos metiniame koncerte - vaka
re dalyvauja pasižvinėįę lietuviai artistai - dainininkai: p-lė
Dykai (i rekordai.
ADVOKATAS
Gerbiamieji:—
SOPHIE PAŠKEVIČIŪTĖ, STASYS RIMKU3, JONAS ČIAAtėję į šiuo* paveikslus pamatysite tą
Elektrikinė ledaunė vertės PAITIS, — solistai, pagarsėjęs duetas — p nies GUNAUS 105 W. Monroe St.. prie Clark
garsųjį visame pasaulyje Prancūzijos mies
Telefoną* KTAle faa®
KIENĖS ir VINCO ASCILLO3. Taipgi dalyvauja žymi šo
$95.00 už Valandoe 9 ryt* Iki ( popiet
tų LIIJRDĄ, į kinį iš visų pasaulio kraš
2201 W. Cermak Road
kėja lietuvaitė p-lė JOSEPHINE ALEKSIuTĖ. Dalyvauja
tų suplaukia per metus virš milijono žmo
Panedėlto,
Seredoa fr Pėtnydloc
ir
garsioji
Stephens
Reveler
s
orkestrą.
Cbieagos
lietuviai
nių. Pamatysite ligonių mintas, kurios lau
▼akarals « Ikt t
kia stebuklingo išgydymo...
Pamatysite
kviečiami skaitlingai atsilankyti — išgirsite gražų programų
Telefoną* CANal 8129
MAYTAG skalbyklos,
Liurdo Groto, kur švenčiausioji Panelė
— sueisite daug pažįstamų. Nepamirškite ryt vakaro. Lauksi Namai: 6459 S. Rockwell St.
apsireiškė šventai Be ima lietai.., Pamatysi
Utarnlnko. Ketverto Ir Rubato*
M odei 10
me.
Kviečia Komitetas
Vakarais 7 Iki t

C H I C A G O J E

KAIP LIETUVA LAUKĖ IR KAS VEIKIAMA GIMIMO
PRIĖMĖ KAP. S. DARIU P, ŠVEN, PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK
IR S. GIRĖNĄ

KONCERTAS

iš šv.1ūrg¥parap.,
BRIDGEPORT

š N. PRAS. P. ši PARAP.,
BRIGHTON PARK

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

$19.50

LIURDO STEBUKLAI

$49.00

JOHN B. BOROEN

$45.00

te tūkstančius lazdų, paliktų stebuklingai
pagijusiu ligonių... Pamntvsite milžiniškas
maldininkų procesijas.,. Pamat.vsite ligo
nių laiminimą švenčiausiuoju Sakramen
tu... Pamatysite staiga pagijusią ir iššo
kančią iš savo vežimėlio ligonę ir daugybę
kitokių vaizdų kurių savo amžiuje nesate
matę.

BUS IR JUOKŲ
Taipgi bus parodyta labai juokinga
komedija, kurioje dalyvauja žinomas, gar
sus pasaulinis juokdarys — CHARLTE
CHAPLIN, kuris karo metu patenka į
Prancūzijos apkasus ir jis paima j ne
laisvę net patį Vokietijos anais laikais
valdovą — Kaizerį. Juokų bus iki soties.

Paveikslus Rodys A. PELDŽIU3
sekančiose parapijų svetainėse:

Švcnė. Panelė apsireilkift
Šv. Bernadetai, 1858 m.

Įžanga 26c.
Vaikams 10c
Vistu- pradžia 7:00 vai. vak.

Telefoną* KEPnb'.lc 9800

MAYTAG, Model JtO ketur
kampė, vertės $133.50 ,nž

$89.50
Vartota Maytag skalbykla
už

J29.B0

PERKAM

INSURANCE
NOTARY

Lietuvišku*

PUBLIO

BONUS

SIUNČIAM PTNTGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O BM T O R A
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKIMIBGIIMr PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFayette 1083

los. F. Bidrik, Ine.
Rakandų, Radio ir Muzikos
Krautuvė.

A. BER2YNSKIS

3417>21 So. Halsted St

BIRCH TAVERN

Šv. Mykolo uarap. North 8ide.
SAUSIO-JAN. 17 D.

Tel. Boul. 4705

Sv. Kazimiero parap. Gary, Ind.,
SAU8I0 JAN. 19 D.

Nepamirškite atsukti savo
radios Nedėlioję, 1 vai. po
pietų ant stoties W.C.F.L.,
970 k., ir pasiklausyti Lietu
viško programo.

fti naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pas mus atsilankyti.

Al Esmi Nekiltas Prasidėjimas

(Kovo 25, 1858)

$69.50

Aušros Vartų, W«st Side
SAU8I0-JAN. 14 ir 16 DD.

Sv. Jurgio parap. Bridgeporte,
SAUSIO JAN. 27 ir 28 DD.

.

2555 WEST 63rd STREET
(arti Roekwell Street)
Telefonas REPUBLIC 4544

JOHN SALZAK
FIRST GLASS
SHOE REPAIRING
G549 S. MOZART ST.

Pataisome čevervkus gražiau
siai ir gerinusiai — už ma
žiausių kaina.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chlcafo, III.

Katrie perkate *nfll* IK drale*rb), *l«|»kft* Juo* | CRANF.
COAL CO. Oaualt* tereanes
anflia. uK mažiau plnlfi.
Poiethonta* M. R. liktai *7.00
tona

m.

