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ŽYDAI NEGALI (SITAUTINTISV. ŽEMĖJE
T. S-GOS KOMISIJA SAKO, 

TAS NEĮMANOMA
Planuojama naujoji santvarka 

Prancūzijoje
ŽENEVA, saus. 11. — T. 

►Sųjungos mandatu komisija 

nusprendė, kad žydu valsty

bės Palestinoje Įsteigimas y- 

ra neįmanomas ir negalimas.

ITALIJOS KARIUOMENĖ 
AUSTRIJOS PASIENYJE
VIENA, Austrija, saus. 11. 

— Nacių judėjimas padidėjo 
Austrijoje. Vyriausybė bijo 
naujo nacių sukilimo ir dėl 
visako parengia kariuomenę.

Be <to, Italijos kariuomenė 
sutraukiama j Austrijos pa
sienį, kad būtų galima gelbė
ti Austrijai, jei įvyktų naciu 
sukilimas.

HAUPTMANN VIS DAU
GIAU ĮPAINIOJAMAS

FLEMINGTON, N. J., sau
sio 11. — Kaltinamas lakūno 
kūdikio pagrobimu ir nužudy 
mu, (taip pat 50,000 dol. išga
vimu B. R. Hauptmann vis 
daugiau įpainiojamas.

Šiandien teisine prieš j{ 
liudijo rankų rasto ekspertas 
ir federaliniai agentai. Rašto 
ekspertas rado, kad lakūnui 
Lindbergbui siuntinėti rašte
liai, kad su jų pagalina išga
vus išpirkimų, yra paties 
Hauptmanno rašyti. Tas yra 
pozityvus identifikavimas. O 
federaliniai agentai pripaži
no, kad pas Hauptmanną ras
ti banknotai iŠ tikrųjų yra 
tie patys, kuriuos lakūnas iš
mokėjo, kad išvadavus pa
grobtų kūdikį.

Pas lfauptmannų rasta tik 
dalis iš išmokėtų 50,000 dol.

ANT ŠALIGATVIO ŽUVO 
MOTERIŠKĖ

Ties Harlem ir Diversey 
avė. važiuojųs automobilis už 
lėkė ant šaligatvio ir apvir
to. Užmušta tuo laiku ėjusi 
viena moteriškė- Kita mote
riškė ir vaikas sužeista. ,

Automobiliu važiavo Mev- 
er Belder, 31 m. amž. Polici
ja sako, kad jis buvo girtas.

KOLUMBO, Ceilonas, sau
sio 11.1— Malarijos epidemi
ja siaučia saloje. Apie 4,000 
n«menų, daugiausia vaikų, mi

vienam distrikte.

PARYŽIUS, saus. 11. — 
Prancūzijos premjeras Flan- 
din pateikė parlamentui nau
josios santvarkos programą, 
kuri yra panaši prez. Roosc- 
velto programai. /Visa krašto 
pramonė bus suregimentuota. 
Bus leista pramonės šakoms 
pačioms sudaryti kodus.

PRAVEDĖ 9 MILIJONU
DOL. ŠELPIMO BILIŲ"

SPRINGFIELD, III., saus. 
11. — Legiftlatūros žemesnie
ji rūmai šiandien vienu balsu 
pripažino 9 milijonų dolerių 
šelpimo bilių, taip pat patvir 
tino gubernatoriaus planų, 
kad šelpimui 27, milijonus 
dol. gavus iš krašto vyriau
sybės.

Pravedus 9 milijonų dol. 
bilių, kai kurie atstovai iškė
lė reikalavimų paskirti komi
tetų ir jam pavesti, kad jis 
nuodugniai ištirtų, kaip yra 
suvartojami skiriami šelpimui 
f-ondai ir iki to komiteto išty
rimo neskirti naujų fondų.

Kai kurie atstovai pareis- : 
i kė, kad valstybės šelpimo ko- 
1 misija išlaiko daug tarnauto- j 
jų, kuriems mokami dideli at
lyginimai. Keletui iš jų mo- S 
karnos 4,000 dol. iki 5,(XX) 
dol. metinės algos. Pasirodo,1 
kad per daug pinigų tenka 
tarnautojams,, o daugeliui 
vargšų — nieko.

70 MILIJONŲ DOLERIŲ 
ŠELPIMUI

Illinois valstybės šelpimo 
komisija paskelbė, kad šiemet 
iki liepos mėn. 1 d. šelpimui 
bus reikalingas mažiausia 70 
milijonų dolerių fondas.

Kadangi valstybė negali su 
daryti tokio didelio fondo, ko 
misija tikisi iš krašto vyriam 
sybės gauti 51 milijonų do
lerių.

KITA PAS BOLŠEVIKUS 
KATASTROFA

MASKjVA, saus. 10. — Ki
ta katastrofa ant geležinkelio 
įvyko arti Rostovo ties Donu. 
G asmenys žuvo ir 23 sužeista.

Cooko apskrities “grand 
jury” įkaitino 6 jaunus plė
šikus. Jiems visiems yra nu
statytas 565,000 dol. laidas.

PERSEKIOJIMAI
MEKSIKOJ

ŠVČ. VARDO D-JA MEL
DŽIAS UŽ JŲ NU

TRAUKIMĄ
NEW YORK, saus. 11. — 

Švenčiausiojo Vardo draugi
jos (Holy Name society) na- ! 
cionalis direktorius kun. T.' 
P. Conlon, O.P., pasiuntė vi
sų vyskupijų fivč. Vardo uni
jų direktoriams paraginimą,1 
kad sausio mėn. 13 d. ši or-1 
ganizacija specialiai melstu- • 
si, kad Dievas teiktųsi nu- j 
traukti vykstančius Meksikoj1 
katalikų persekiojimus.

Be to, nacionalis direkto-j 
liūs paduoda sugestijų, kad 
šios organizacijos unijos ir j 
lokalinės šakos surengtų vie
šuosius susirinkimus ir pada-J 
rytų protestus prieš Meksi
kos vyriausybę. j

Pataria siųsti prašymus sa1 

vo vyriausybei, kad ji atšauk j 
tų iš Meksikos ambasadorių'| 
ir Meksikos vyriausybės pripa 
žinimų.

KĄ GI APIE TAI GHIGAGO 
MAJORAS?

Chicago aldermomj taryba 
anų dienų pripažino naujų 
pieno išvežiojimui ordinansą. Į 
Tr tada miesto majoro aky- 
vaizdoje pareikšta, kad nebus 
didinamos pienui kainos, ne
žiūrint naujų kai kurių pie-'i 
no kompanijoms apsunkinimu, j 
kokias ant jų uždeda naujas j 
ordinansas.

Vakar Chicagos spauda 
pranešė, kad pieno kompani
jos jau pasirengusios didinti 
pieno kainų — vienų centų 
daugiau kvortai.

Girdi, yra reikainga padi
dinti atlyginimas pieno pris- 1 
tatytojams ūkininkams.

ITALIJA NEPULS 
ETIOPIJOS

RYMAS, saus. 11. — Ita
lijos premjeras Mussolinis 
užtikrino Čia Etiopijos atsto
vų Negadras Yesus, kad Ita
lija neturi nė mažiausio pa
siryžimo pulti Etiopijų.

IŠEIKVOJO 48,000 DOL.

Suimtas ir traukiamas tie- 
Ron Swift and Co. knygų ve
dimo departamento klerkas 
TJhomas J. Smart, 42 m. am
žiaus, kurs per du pastaruo
sius metus išeikvojo (pavo
gė) kompanijos 48,000 dol.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVOS IŠDA
VIKAMS BYLA 

KAUNE
PIRMIEJI PASIRENGIMAI 

GARSIOS BYLOS 
NAGRINĖJIMUI

KAUNAS. — Lietuvos val
stybės išdavimo byla Kaime, 
teisingumo rūmuose, eina vi
su rimtumu. Jau baigta ap
klausinėti teisiamieji Klaipė
dos krašto priešvalstybiniai 
gaivalai, kurie kiekvienas a- 
pie save suteikė asmens ži
nių. Pasirodo, kad nemaža jų 
dalis yra buvę vokiečių ka
riuomenės karininkai, puskari 
ninkai ir kareiviai. Vienas, ki 
tas tarnavo ir Lietuvos ka
riuomenėje, tačiau teisme jie 
visi kalba tik vokiškai ir nau 
dojasi vertėjais. Keliolika y- 
ra buvusių Klaipėdos krašto 
autonominės policijos valdi
ninkų ir mokytojų. Šie taip 
pat nekalba lietuviškai ir teis 
me pirmininko klausimus at
sakinėja tik per vertėjus. Čia 
teisiamas ir buvęs Klaipėdos 
krašto vyriausias prokuroras 
von Roppas, kuris kalba lie
tuviškai ir sėdi greta su so- 
vogistų vadu pastorium Za- 
su. Kai kurie kaltinamieji y- 
ia gimę ir augę Vokietijoje, 
o du yra ir Vokietijos pilie
čiai.

Teisme taip pat paaiškėjo, 
kad žymesnieji kaltinamieji 
turi stambius d varius (buvęs 
Klaipėdos krašto seimelio 
pirmininkas von Dressler, 

von Roppas ir kt.), o kiti 
stambias pinigų sumas Vokie 
tijos bankuose.

Gruodžio 17 dienų iš ryto 
jau pradėtas skaityti kaltina
masis aktas, kuris sudaro di
džiulę 580 puslapių knygų. 
Visi kaltinamieji aktų klauso 
su didžiausiu įtempimu. Ja
me iškeliami ir nušviečiami 
beveik visi nelegalūs ir nelei
sti Klaipėdos vokietininkų 
veiksmai. Čia taip pat įjung
tas ir Klaipėdos teismo vach
mistro Jesučio nužudymas, ir 
pasikėsinimas prieš ūkininkų 
Lopau ir Valačių teroristinės 
grupės veikimas.

Teisme kai kurie kaltina
mieji ir adv. Stankevičius 
prašė šių bylų išskirstyti į 
keturias dalis. Be to buvo iš
keltas klausimas, ar ji pri
klauso Lietuvos kariuomenės 
teismui spręsti. Tačiau teis
mas nutarė ir toliau šių bylų 
spręsti be jokių pakeitimų.

Į Kaunu bylos pasiklausy
ti atvyko ir žinomas lietuvių 
šmeižikas, vokiečių pataikū
nas, anglų advokatas Lawren

SUSIRINKO T. S. ŠIANDIEN ATIDAROMA LIETUVOS 
TARYBA RANKDARBIU PARODA

TURI APTARTI IR IŠSPRĘ
STI KELETĄ SVARBIŲ* 

KLAUSIMŲ
ŽENEVA, saus. 11. — T. 

Sųjungos taryba atidarė sa
vo iesijų.

Svarstymui iškelti šie klau
simai:

Irako nesutikimai su Persi 
ja sienos reikalu.

Italijos nesutikimai su Etio 
pija.

Graikų nusiskundimai, kad 
Albanijoj persekiojamos tau
tinės mažumos.

Paragvajaus karas su Bo
livija.

Saaro krašto klausimas.

NUMATOMAS SUKILI
MAS PRIEŠ NACIUS

Laikraščio Christian Centu 
ry vedėjas Paul Hitchinson 
nesenai sugrįžo iš Vokietijos, 
kur jis išbuvo apie G mėne
sius.

Jis pasakoja, kad artimoj 
ateity numatomas naujas su
kilimas prieš nacius Vokieti
joj ir naciizmas bus parblok
štas. Sako, vokiečiai nepaken
čia Hitlerio diktatūros ir ji 
bus panaikinta.

SUŽEISTA 12 UGNIAGE
SIŲ PITTSBURGHE

PTTTSBURGH, Pa., saus. 
11. — Pasireiškusiam čia gaiš 
re sužeista 12 ugniagesių ir 
padaryta apie 100,000 dol. 
nuostolių. Vos apgintas isto
rinis Monongahela viešbutis, 
kuriam kitados lankėsi A. 
Lincolnas.

MARŠALAS PETAIN LAI
MĖJO KONTESTĄ

PARYŽIUS, saus. 11. — 
Prancūzų laikraščiai baigė kon 
testų klausimu: “Jei Prancū
zijai prireiktų diktatoriaus, 
tai kurio asmens jie pagei
dautų!”

Laimėjo maršalas Peta'.i, 
Verduno ginėjas.

MASKVA, saus. 11. — Pa 
tofiziologijos klinikoj mirė 
Tvan Mašufin, 123 m. amž.

ce. Iš pradžių jo nenorėjo į 
teismo salę įsileisti. Bet vė
liau jis šiaip taip įsiprašė. 
Tačiau Kaune pats Lawren- 
ce įsitikino, kad jis anksčiau 
leido tuščius šmeižtus apio 
Lietuvų, teisindamas kaltina
muosius.

“Draugo” reporterio įspūdžiai 
pamačius parengtą atidarymui

a parodą
kaip 300 m. senumo. Lietu
vos mergaičių kostiumai mažv
daug yra tiek senumo. Lietu 
vos vyriausybė šiuos daiktus 
patiekė šiai parodai.

Žmogus negali atsistebėti 
gintaro rinktiniu įvairumu. 
Matosi geltonas, žalias, kris- 

, tolinis, auksinis, blizgus elek
tros šviesoje. Stebiesi pama
tęs padirbtus iš to gintaro, 
to Baltiko aukso, įvairiausius 

(dirbinius. Yra vieni gintaro

Šiandien 2 vai. Fair Store, 
prie Adams ir State gatvių, 
atsidaro Lietuvos rankdarbių 
paroda su gražia programa. 
Kaip buVo garsinta, kalbės 
p. P. Žadeikis, Lietuvos gene 
valinis konsulas New Yorke, 
p. A. Kalvaitis, konsulas Chi- 
cagoje, Chicagos miesto majo
ras. E. Kelly.

Be to dalyvaus visų Chica- 
gos universitetų prezidentai; 
visų mokyklų superintenden
tai ir direktoriai. Taipgi bus 
Junior League prezidentas ir 
vienas iŠ Chicagos muziejaus 
direktorių. Dainuos p-nia B. 
Darlvs-Drangelienė. Gražius 
tautiškus šokius išpildys šv. 
Kazimiero Akademijos auklė

tinės, Akademijos orkestrui 
pritariant. Yra vilties, kad 
lietuviai gausingai atlankas 

i parodų.
Mūsų reporteris vakar ap

lankė prirengtų parodų. Jis 
pataria, kad kiekvienam ver
ta jų pamatyti. Niekas nesi
gailės pamatęs šių Lietuvos 
rankdarbių parodų. Rasite 
ten Lietuvos parinktinuosiris 
brangmenis, kuriais ne t”< 
džiaugsitės, bet ir turėsite 
progos įsigyti.

Verta paminėti nors ben
drais bruožais keletu dalykų. 
Parodoje tiek įvairumo, kad 
žmogus nebežinai į kokį daik
tų pirmiau žiūrėti. Ypač, kuo
met pradedi akimis apmesti 
įvairius drožinius ir iš medžio 
dirbtinus daiktus. Stebiesi jų 
jų gražumu ir darbo tikslu
mu. Veik visus šiame skyriu
je randamus medžio rankdar
bius padarė p. G. Laurinskas. 
P. O. Laurinskas visiems šie
ms dalykams vartojo gyvus 
modelius.

Toliau matome rinktinius 
audinius, siuvinius, mezginius. 
Lomę kreipia lininiai audek
lai ir užtiesalai, rankšluo.ščiai 
ir t. t. Kada senieji lietuviai 
pamatys šiuos jų tėvynės dir
binius, atmins savo jaunas 
dienas tėvynėje, kuomet ru
dens, žiemos laiku jie patys 
sėdėjo prie staklių ir audė 
bei kedeno tokius pat dalykė
lius ir niūniavo gražias Lietu 
voj kaimo daineles. Visa tai 
pamatysite, atjausite atvažia
vę pamatyti šių parodų ir es
ame tikri, kad norėsite įgyti 
nors vienų šių dalykėlių pri
minti Kas gražiąsias dienas.

Ten yra daiktų dauginu

karoliai 300 m. senumo.
Negali atsidžiaugti mezgi

niais bei siuviniais. 'Gražios 
gyvos lietuviškos spalvos te
simato rankom numegstuosrt 
mezginiuose.

Be to, yra tiek daug maž
možių padirbtų Lietuvos vai
kučių. Stebėtina, kaip gražiai 
jie padaryti. Negalima nė įsi
vaizduoti, kiek tai darbo įdė
ta, kad padarius gintaro mo- 
zaiko papuoštas dėžutes.

Šiai parodai vadovauja pp. 
Bonhyard..

Antradienis ir ketvirtadie
nis skiriamas lietuviams Bal
tijos parodoje. Bus penkios 
lidtuvaitės, kurios lietuviams 
išaiškins ir parodys viską. 
Jausitės kaip namie.

SVARSTO 6 VAL. SAVAI
TĖS DARBOKLAUSIMĄ
American Railway T^abor 

Executive’s asRociation susi
rinko posėdin Morrison vieš
butyje. Svarsto organizuotų 
geležinkelininkų paduotų su
manymų, kad ant visų gele
žinkelių visiems darbininkams 
įvedus 6 valandų dienos dar
bų nesumažinus šiandieninio 
atlyginimo, mokamo už 8 va
landas dienos darbų.

VILKAI SIAUČIA RUMU
NIJOJE

BUK AREŠTAS, saus. 11. 
— Visų Rumunijų ištiko di
delis šaltis ir sniego pūgos. 
Daug įteikusių vilkų praplito 
po sodybas ir puola net 
žmones.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Debesuota; vakaro 
numatomas sniegas, ar lie
tus; kiek Šalčiau.



Šeštadienis, sausio 12 d., 1935
menų. Tas jame sukels didesnio noro ųe tik 
is vardo pasilikti lietuviu, bet savo tautybę 
pasauliui rodyti darbais.

Žodžiu sakant, toji paroda ne tik Lietu
vai, bet ir mums, amerikiečiams, labųį nau
dinga. Dėl to, kas kuomi galime, pagelbėki
me, kad ji būtų tikrai sėkminga.

Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresas

IAelna. kasdien, liakyrus aekmadlenloa 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos VilstyMse: 

Mėtotais — ft.OO. Pusei metų — >1.50; Trims mėnėslajus 
— 14.00; Vienam mėnesiui — 7»o. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — 17.00; Puse/ metų — >4.00. 
Kopija .Ola

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nskrųilna, M neprašoma tat padaryti ir neprisluačlama tam tiks

lui pašto tenklų. ■ . • -
Redaktyr/u* priima — nuo 1X:M Iki vai.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet

P. Kuseęko knygutėje “Už
sienio Lietuviai’’, kurios re
cenzijų esu pasiuntęs Ameri
kos lietuvių spaudai, iškeltas 
labai įdomus klausimas, bū
tent sušaukti viso pasaulio lie 
tuvių kongresų. Net pasiūlo
ma ruošti tokį kongresų 1935 
metais, čia, be abejonės, auto
rius reiškia Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti nusista
tymų.

Aišku, kad, autoriaus nuo
mone, kongresas turėtų įvykti 
Draugijos U. L. R. vadovybė-

ongresui būtų Prieš 15 metų, kai Lietuva 
ir visų būti- R Latvija gynė savo žemes nuo 

1 besiveržiančių priešų, abiejų 
i kraštų jaunos kariuomenės 

ulinio bendra jkuc gražiausiai bendradar-
» Uletiofdijo^ j,)laU(Įavo, dajnaį viena kitai 
įastų ii kili į pajudamos. Lietuvos kariuo-

p ėtmiuh ii ,uen£ bolševikų Latvijai at-
uvos ekonomu , ,, ... ... ,vadavo Daugpilio sritį, kunos santvkių su , . . , ... ».*. , v gvventojai dar ir šiandien pasu tais kra3- . . T . ,,v . sakoja apie narsios Lietuvos
j išeivija vra , . - ,, , ' . ‘ kariuomenes didvyriškas ke
iksi us turizmo __ - . t • .... „ vas. Jsemazat Lietuvos savano-

įpem ijų o j. savo galvas paguldė Lat- 
aunimui uzsie- .7 . . , . .

... . . vilos laukuose, drauge ginda-ų lietuvių jau- . .,/*** ,.Vi ;. . „ nu savo ir latvių žemes. Ir; grįžtančių is v. . , , . j.... šiandien Cervonkos kapai liu-l ekonomines bu . . _ . , * T x • • 1T . . . dna apie Lietuvos ir Latvijosįas Lietuvoje; , . . , , » ,.. . kariuomenių darnų bendradar-
lturos jėgomis, . \ _,. : biavimų anais laikais. Cervon-
, ar is ų gru kapuose (Latvijoj netoli
r pan., atitin- 1 ’ ' ♦ » ♦

. . Lietuves sienos) pastatytasorganizavimas . , .t ° gražus Lietuvos kariams pa
minklus, kuriame yra šis siin- 

Užsien. Liet. bolingas įrašas: “Keleivi, pa- 
vkinti savo su- gafcyk Lietuvai, kad žuvome 
ti tokį kongre- gindami tėvynę’’, 
odos, užsienio | Tačiau pasibaigus Lietuvos 
į tam pritarti jr Latvijos laisvės karams, tas 
nurodymais irjg|audus abiejų kraštų kariuo* 
irie. be abeio- ,nenių bendradarbiavimas lyg 
ngreso progrn Į jr atšalo. Latviai daugiau pra

dėjo žiūrėti į didesnę Lenki- 
ktiška pasiūly- .14 *r j°Je ieškoti sau užvėjos, 
viains, jų spau Aišku, kad dėl dabartinės po- 
organizaeijoms dėties tarp Lietuvos ir Lenki- 
greso reikalui- jos, Lietuvos kariuomenės jair 
ir pranešti Dr- ^£<3° atž*1^ Latvijai 
savo

so laiko ir vie- Latvijos kariuomenes artimo 
iriau kongreso bendradarbiavimo, galima sa 
ii, per spaudų, kyti, neturėjo.
išspręstas, juo Pereitų pavasari buvo iškei
čia pažymėti, tas Pabaltijo valstybių santu- 

>iet. Remti vi a rv®s klausimas, barnus šiam su* 
kad tinkamiau- menymuį įeiti į tikrų kelių, 
vieta — Kau- latviai pirmieji pradėjo kelti 
dalyviams tai ir visų trijų Pabaltijo valsty- 
proga aplankv- bių kariškos sutarties reikalų.

kuriame turėtų būti atstovai.- 
jamos jei ne visų kraštų lietu
viai, tai bent tų kraštų, kur 
mūsų išeivija yra skaitlingia.

VYČIAI DIRBA

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIBND

____ PublUhed Daily, Bzcept Simday.
SUB8CRIPTI0NS; Oze Twr — ».00: «tx Montfca 
» t0; Three MOnths — ».00; Oa. Month — 7»o. 

Bnrope — One T«ar — >7.00; 81x Months — >4.ė0: 
fcBjr — 0»c.

Advertlelng ln ‘DRAUGAS" bringa beet reaulta. 
A4v«rttalnff ratea oa appllcation. 

t DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

L. Vyčių Chicagos apskritys ar tik nebusi 
veikliausias iš visų tos organizacijos apskri
čių Amerikoje. Jo veikimas 20 metų bėgyje 
daug :i&ūdos atnešė ir Lietuvai ir mūsų vi
suomenei Amerikoje.

Kadangi šių dienų jaunimas mėgsta spo
rtų, apskrities vadai stengiasi jam duoti. Da
bar yra krepšiasvydžio (basketball) sezonas, 
dėl to rytoj apskritys pradeda visų eilę žai
dimų. Senesniems žmonėms, su tuo ar kitu 
panašiu sportu nesųsipažinusiems, gal ir kei
sta atrodo. Bet jaunimas jį mėgsta. Ir jei 
tik galime tų jo palinkimų sunaudoti, lietu- 

,vių jaunimo organizacijos ribose ir tuo stip
rinti savo jaunimo tautinį sųjudį, ne tik ne- 
drauskime jaunuolių nuo to sporto, bet dar, 
kmk galėdami, paraginkime ir pagelbėkime. 
Juk ir mums senesniems gražu pasižiūrėti, 
kaip lietuvių jaunimas žaidžia. Ir kuo gaų- 
siųgiau rinksimės į L. Vyčių krepšiasvydžio 
žaidimus, tuo daugiau jiems akstino priduo- 
sinie, materialiai tų jų darbų paremsime ir 
savo laiku jį į visuomeninį sųjudį lengviau 
galėsime įtraukti.

Taigi, D. Vyčiai veikia. Padėkime jiems.

Kokie butų tie klausimai, 1. u . . . ..
. ir kolonijų atrims galėtų tartis i kongresą . , . . ,v v - , klausimai, k.suvažiavę žmones.’ Klausiom ’

, . .. , ... * stiprinimas Ln
įodos, nepnstigtų. \ ienas sva . . , ,. . ....... nių ir prekvbtimaumųjų vra tuutimo ir kul-. „ . . .
.. . . . ...... užsieniais, vinįturinio musų išeiviu išsilaikv-1 . ,... ... tais, kur iminio klausimas. “Ar mes noti*. , ’........ .... skaitlingesne;
ne likti lietuviais? Ar mes tra- . ... . organizavimaslinie įssilaikvti! Ar mums rei- , , . ,

... ‘ -v, ndaį Lietuveskia gintis nuo istaute nuo? . . » .. . , , ... niuose ir uzsieHilais klausimais jau nuo se- . . , . ,. .. . . nunui Lietuvo,
mai rašo Amerikos lietuvių •, , . , , • i svetur lietuviuspauda, nuolatos mos klausi- , , .;... 'klės apsaugojimus gvildena jų darbuoto iai ir ,, .. • • , .... . . ! pasikeitimas kkalbėtojai. Ir vis lik retr , ,.. v ... .y. . , paskaitų, cnoi
galima užeiti aiškesni nurodv-

.... , , ... ‘ pių, orkestrųma į tai, kati kovoje su istau- , .
,. . ’ . - , • kainu parodųtinimu, kovoje uz tautini ir . ,, ................. .. .. . ir lcnKvmas >kuiturinij išsilaikymų jau ne
beužtenka vienų tik išeivių ji - Jti Drauv:,, 
gų. Tos jų jėgos buvo statu- Remti sutinka 
bios, kada pati Lietuva net u-.manymų ir ru< 
rojo jėgų, kada .jį neturėjo su- sų, tai, man 
vo spaudos, kada jos gyven- lietuviai, tarė 
tojams reikėjo visomis pusė- Į ir padėti savt 
mis gintis nuo pasikėsinimų i pasiūlymais, 1 

Į prieš visos tautos gyvybę. B<>t nės, įeitų į k 
šiandien vaizdas pasikeitė. nių.

Šiandien Lietuva, sukūrusi j ^ja| |^|u M 
gavo valstybę, sutvarkiusi sa fl ^įer.io liel 
vo ekonominį ir kultūrinį gy daį ir (udžįon, 
veninių, per šešiolikų — sep- pasįlsakytį ko 
tvnioliką savo nepriklausom y-[gunU) klausim 
bės metų, yra padariusi tokių i „ų-j į r' 'f; j 
pažangų, kati ne tiktai mes p i dp| kongi 
tvs turime stebėtis, bet stebi- |os juo g] 
si ir kitų kraštų žmonės. Tie( klau/,n,as vįc 
laikai, kuomet Lietuva buvo bus įkeltas i 
reikalingi visokeriopos — me- gerjan Tenl 
džiagiškos ir dvasiškos — pa, jog Dr Urs 
rainos ir pagalbos iš savo iš- į tos nuonionėS 
eivių, jau praėjo. Dabar pati sia kongresui 
Lietuva yra tekioj padėty, kad nas. kongrese 
ji jau gali ir nori dalintis s.a , iJaĮa geriausi: 
vo atslekimais su svetur gy- tį ne flk Lie1 
veliančiais savo sūnais ir dūk- 'lgvi5kes; jie 
terimis. Vadinasi Lietuva jay;niSką LietUvf 
gali ir norį padėti savo išei- -os 
viams jų kovoje už tautinį ii- jog kultūros, 
silaikymų. kt. laimėjima

šitai turėtų, man rodos, bū- kongresui 
į ti visų svarbiausis kongresui ’es purodas, 
i svarstyti klausimas. Iš to jau. kursijas ir kl 

aišku, iškyla tokio bendradar-kongresų 
. biavimo būdų ir priemonėj'Lj toks ūpas, 

(“ways and menus”) kla’tsv i galėtų susida 
mai. Ruošiantis kongresui, ikil

DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVOS PARODA ATIDARANT

.-.ietuva nenorėjo ar negalėjo savu liau-1 
dies meno turtus parodyti milijonams Žmo- [ 
niu, k ir i e buvo suvažiavę iš viso pasaulio i 
kraštų į Pasauline Parodų Cbiccgoje, dabar Į 
mažesniu mastu užsiu o.jo pasigarsinti viso- 
kiaus’os rūšies rankdai o’ais, kuriais .ji, Ėie- 
tuvu,. vra garsi.

Šiandien, didžiulėj luir krautiiv.'j, Clii- 
eagoj, prasideda Lietuvos ir Estijcs l:uudies 
dirbinių paroda, kuria tvarko tų valstybių 
specinlinis įgaliotinis p. 1 ouis Bonyliaui, ko
nsulą < s padedant, šia paroda yra sudomin 
ti ne tik lietuviai ir estai, bet ir amerikonai, 
ypatingai valdžios žmonės, įncl.slininkai, me- 
ninuikai ir visokie veršininkai. Tokia Fa’r 
krautuvė, duodama paiodm paLilpų ir jų iš
garsimi.* ia, tiesa, turi ko:’• .ių sumetimų 
Bet ji jokiu būdu nebūt jjaicdi-s prisiėmus, 
jei 'jos eksponatai vedėjų nei. ii užimponavę, 
jei ji< 1 t tų mažes vertė*. Jau tas fąktas, kad 
didelės i; garsios didmiesčių krautuvės I.?: 
(uvoij ir Estijos rankdarbių parodų maloniai 

jtriima ir jos įrenginiui-:nesigaili lėšų, pasa
ko, kad paroda yra pirmos rūšies.

Tautiškai r.asistačiusioji Amerikos lietu
vių visuomenė, be abejonės, nuoširdžiai1 džiau 
giasi, kad Lietuva, kurios nepriklausomybei 
Įgyli ji tiek daug sielojosi, stebina pasauiį 
savo liaudies rankų darbais. Dabar jau ne
įeik, kaip kitados, maldauti, kad spaudoje, 
ar kur kitur bent Lietuvos vardas būt pa
minėtas. Laisvu gyvenimu gyvenanti tauta 
darema pažanga visose gyveninio srityse sa
ve gražiai garsina. Ta? yra geriausias užmo
kestis visiems tiems, kurie Lietuvai nesigai
lėjo nei darbo nei aukų.

Be abejonės, visi tie mūsų tautiečiai, ku
rie nori pasidžiaugti iii’tuvos pažanga bent 
vjęnoje srityje, atsilankys į parodų. Taip 
pat, kaip anuo kart trumpai pažymėjome, tė
vai paragins savo vaikus j parodų nuvykti, 
kuri tikrai sukels juoac pasididžiavimo lie
tuvybe. Ji Ji to jaunimui ir reikia, kad jis 
savo tautų pažintų ne paviršutiniškai, bet 
pažirtų jos dvasių, jos gabumus jos Juodus

DĖL SOCIALISTU KURSTYMŲ

“N-nos” labai piktai ir negražiai puolė 
Rosęlando lietuvių parap. klebonų kun. J. 
Raškauskų. Tai padarė dėl to, kad jis savo 
pamoksle paragino tikinčiuosius prie kata
likiško veikimo, papeikė tuos, kurie skaito 
bedievių spaudų ir ragino vienais' ar kitais 
reikalais pasitarti su savo klebonu. Kokį pa- 
grindų turi sočia lis tų ir komunistų šlamštai 
dėl tokių dalykų pulti klebonų ir kurstyti• w O# ’ ' ’ ' • l tprieš ji žmones? J tų klausinių jie ir patys 
negautų atsakyti.

Klebonų, yra šventa pareiga nurodyti sa- 
vo parapijiečiams katalikiškojo veikimo svar
bų, bedieviškos spaudos blėdingumų ir nuo 
kitokių pavojų persergėti.

Jei visi visokius savo jubiliejus mini, dėl 
ko to nepadaryti didžiausios įriūsų organiza
cijos — 1 RK8A apskričiui Chicagoje. /To 
apskritie ? 20 m. sukaktuvės įvyks saušio 20 
d., Aušros Vartų parap. salėj.

Viso krašto gyventojai akyvaį seka 74 
kongreso darbus. Linkėtina, kad tie jo dar
bai 'būtų vaisingi- teisingumu, taikė-:; vykdy- 

. . .mu ir susirupinimu žmonių gerove. tvių kariuomenės vadovybei 
viešėjo Lietuvos Vyriausiojo 
štabo viršininkas pulk. Rast: 

(Tęsinys ant 5 pusi.)
LEKSA vajus (Hiicugoje įsijudina 

gulėtų dar smarkiau eiti. Karoiis Vairas

REDRILLO: Štai tau! Jie išeina, net 
nieke man nesakę; ir bėgdami nori mane 
< ia palikti. A ? Ir, kaip aš gyvas, jie eina 
taku, vedančiu į mahometonų stovyklų; 
jie barasi su sargybiniu, kuris nenori pra
leidi. O. Viešpatie! Lopezas smogė jį dur
klu ’ Kur aš turiu bėgti? Gelbėkit! Žmog
žudystė! Gelbėkit!

(įeina Don Vaseo ir Mendoza su ne
turtingais kareiviais L. 2. E.)

DON VASCO: Rus atsitiko? Kų šis 
triukšmas reiškia?

PEDktl.Lt): Gelbėkit! Gelbėkit! Lp- 
pez - Knncho — mahometonai — peiiki 
šimtai smūgių kalavijo plokštuma. Štai, 
štai žiūrėkit (Rodo j Lojiczų. Mendoza iš
eita, R, 2. Ę.j

ŲOJĮ .VASCO: kur? Kas?
PEDRILLO: O, leisk mane (šiaurybe . • > < •» . • • *1

liėgn. į kitų scenos šonų) Aš nephdariau, 
tikrai, aš nepadariau.

DON VASCO: Pasiaiškink; kų gi, ar 
galvų, pametęs ,1

PEDRILLO: Galvų? Ne, dar tebetu
riu; aš nepairečiau. Kų tu nori daryti su 
mano galva ?

DON VASCO: Žmogus pamišęs. Ka 
reiviai, suimkit jį.

PEDRILLO: (Keliaklupsčias) Meld 
žiu (avęs! Maldauju tavęs, nežudyk mu 
nęs ir aš niekados to nebedarysiu, 
nu Mendoza, R. 1. E.)

MENDOZA: Viešpatie! Mano 
Sancho guli prie vartų nužudytas, 
jo klane. Ant jo krūtinėj įsmeigto 
lo Ix>pezo vardas.

• DON VASCO: -O, Dieve! Kur 
sūnus? Už ginklų, drąsieji draugai! Už 
ginklų. Musų greičiausius arklius, 
dozai! SkubėkitI UI ginklų! Už ginklų! 

(Uždanga)
II VEIKSMAS 

I SODNĄ
(Maunj palociaus vidus. Scenoj Ibrai- 

uias ir Juanino. Ibqaimas sėdėdamas tur
kų papročiu galvoja. Juanino stovi šalia
jo)- i . WV.I •«,, , .

JUA^NINO; Kodėl tu, mano pone, vi
sados (pks įiūdnas?

IBRAIMAS: Tu gerai žinai, Juanino, 
kad jau seniai į krikščionių drovingumas 
įsispaudė į maio širdį. Slapta aš giliai

:sstndiju-,au jų švi-nDisia.s knygas, aš pa
lyginau jų dogmas su mūsų Pranašo dog
momis. Skaičiau ir abejojau (atsikelia). 
As tikiu, kad musų Mahometas buvo ge
ras apgavikas, kurio vienintelis tikslas 
buvo valdyti savo žmones, — dangaus 
— siųstas įrankis nubausti žmones už pa
pročių nešvarumą! Aš tikiu, jog Kristus 
vra Dievas; ir šventoji dangaus tiesa kri
kščionims atiteko.

V ienas mūsų kunigų suvargęs bedirbda
mas sielų išganymui prieš savo mirtį pa
sakė: “Ko jūs verkiate, mano vaikai? 
Kam prašote Aukščiausiojo prailginti ma
no, vargingo nusidėjėlio gyvenimų? Argi 
nesaldu atiduoti gyvybę už savo brolį?” 
Tokie yra mūsų kunigai: mirdami nieko 
daugiau netrokšta, tik dangaus.

IBRAIMAS: Nuo šio laiko mano- vie
nintelis troškimas yra — pasimatyti s-i 
Aukščiausiojo tarnu. Aš trokštu atverti 
mano širdį.

JUANINO: Tavo vergas eis »r suieš
kos jį.

IBRAIMAH; Nuo dabar lųes 
broliai — užmiišti vergų ir popų. 
žinai, kų aš mc.iau padaryti? Tu žinai, 
Jogas turiu daug aukštų pažįstamų mano 
namuose ir už rūmų sienų ir aš.juos kaip 
tik panaudosiu išlaisvinti suinitięms krik
ščionims. Kas tas karys, Juanino, kuris 
kovojo po mūsų vėliava ir .vedė mūsų ka
reivius prieš krikščionis? Jp šaJmas buvo 
užleistas ir aš negalėjau matyti jo veidui

Vertė Jonas P. Pilipauskas 

(Tęsinys)
PĖDttfLLO: Pagaliau, dievaži, kokių 

liūdnų dvasių Doras Alonzo skleidžia. 
Kas žino? Gal tai jo būdas |»rodvr geių 
nuotaikų. Bet asmuo negali taip pasikei
sti iš malonumo. Aš, vis dėl to, norėčiau 
kad jis niaų duotų utsakų; nes jūs žino*, 
kari tai yru — o, tai būtų hiauru, jei aš 
patekčiau Į mahometonų rankas ir tada 
jie man draugiškai tartų; “šunie, štai, 
ten ir liks nuims išmatuoti tavo nugarų 
penkis šimtus kartų mūsų botagais”. O, 
aš taip gerai tai įsivaizduoju, jog k’.ek- 
viiiias krūmas ir medis atrodo barzdotu 
mahometonu.

(Įeina Lopęs ir Alonzo, J.. 2. E. ir 
pšraiua skersai scenos).

LOPĖZ: Taip, mano pone, geriau-ia. 
ntea pabėgtumėi’i dabar; tuštėjanti 

ttiMiSai. pridengia mus ir į kelias valandas 
mos Msim Tsrik i siuvykloj. (įeina R.

mano JUANINO: Neabejoz tuo, mano po
ne; bet tavo akyse mano neišmanymas 
tiktai pažemins tikėjimą, kurį aš mėgin
čiau ginti. Ar aš galiu atvesti kunigų pas 
tųve? Apsimetęs arabu ir neištikimu, jis 
galėtų įsigauti į mūsų namus. Klausinė’; 
jį. Jis pašalins tavo abejonę ir apvaini
kuos mano žemiškąjį troškinių, padaryda
mas tave krikščioniu.

IBRAIMAS: Argi, ištikrųjų, nėra ku
nigų jūsų tarpe?

.JUANINO: Taip, jų yra. 
IBRAIMAS: Ir jie nesibijo įsakymų, 

nukreiptų prieš juost
JUANINO: Gyvenimas jiems nieko 

I nereiškia, kai eina klausimas apie siela.

esam

(Daugiau bus)

PEDktl.Lt
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INSTREL SHOW-JUOKU VAKARAS!
RENGIAMAS

AUŠROS VARTŲ PARAP. MOKYKLOS BERNAIČIŲ

Sekmadienį, Sausio - January 13 d., 1935 m.
Z

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJ
2323 West 23rd Place

Pradžia 7:30 valandę vakare. ĮŽANGA 25c, VAIKAMS 10c

Visi kviečiami atsilankyti į šį “MINSTREL SHOW”. Prisijuoksite iki 
sočiai. Užmiršite visas savo bėdas, depresija ir negerumus.

Atsilankykite kuoskaitlingiausiai, nes berniukai gerai prisiruošę jus pa
linksmint. Širdingai kviečia visus atsilankyti ir paremti mūsų mokyklą.

RENGĖJOS ir RENGĖJAI
J

a. a. KUN. PRANCIŠKUS JURGAITIS

C

<

■V.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Mirties angelas pasivadino knn. Pranciškų Jurgaitį sausio 
G — Trijų Karalių dienoje, 1934 m. sulaukusį 29 metų amžiaus.

Iš priežasties Trijų Karalių oktavos, gedulingos pamal
dos įvyks pirmadienį, sausio 14 d., Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 8 
vai. ryte. Paskui kitos šv. Mišios atnašaujamos Šv. Juozapo
baž. So. C’hieago, sausio 15 d. ir-gi 8 vai. ryte.

Netekome mylimojo Kilnaus ir brolio a. a. kun. Pranciš
kaus. Širdys liekasi sužeistos ligi mirties valandos. Mes Jo ne
pamiršime niekados! Kiek tų gražių nevystančių vainikų nu
pinta iš šventų Mišių — iš įvairių maldų ir taip atsikartos kol 
tik mūsų jėgos daleis.

Prašome visas gimines, draugus ir pažįstamas atsilankyti, 
dalyvauti pamaldose ir atsidūsėti už a. a. kun. Pranciškaus 
[urgaičio sielų.

Dideliame nubudime Ztdra: Mamytė Ona, seseutė Sopbia, 
'brolis Antanas, brolienė Ona, ir jų vaikučiai Pranukas ir Ri
čardas. I >

S>ROF. gmunciL

Žiūrint pro delną
Nesenai svietas labai nusi- »

lyvijo austrų bijologinio in- 
tituito (Viennoje) galvočio

kitais metais priklijuoja gal
viu — šimto gradnsų tėvynes 
karščio; vienais metais užside
da Markso galvą — kapira- 
listius dūsinti ir cicilizmą už
vesti, kitais metais, žiūrėk, jų
galva jau respublikono ar de- NORTII SIDE. — Sausio G 
mokrato, kad pačiam kapita- d. įvyko kp. susirinkimas. Nau

VIETINĖS ŽINIOS
LABDARIŲ VAKARAS

listu palikus. Kitų vienais 
metais galvos būna strošniai 
katalikiškos, kad be jų, rods,

jai valdybai užėmus vietas, ko 
misija išdavė raportą apie re
ngiamą vakarą, kuris įvyks 20

lig aklas be lazdos, nežinai tl. sausio. Pranešė, kad pakvie
kur eiti ir ką veikti; kitais 
metais jų galvos jau cicili- 
kišką bubną barabanija, ar 
kokią kitų laisvamanišką ko
šę, lig kokiu kočėlu, maišo. 
Galvomis čiūčiuoja kaip čigo
nas kumelėmis.

Galėčiau dar bent tuziną 
tokių strimelių ant savo del
no parodyti, ale tegul, priklo- 

fdui, ir tiek užtenka.

sti lošėjai iš Brigliton Parko 
atvaidins “Ant Bedugnės Kra
nto”. Veikalas gražus ir įdo-

Prašau nesijuokti

Traukiniu važiuoja kunigas 
ir bedievis. Pastarasis suma
nė kunigą pašiepti.

— Pasakyk man, kunige, ar 
tiesa, kad Kristusi į Jeruzalę 
jojo ant asiliuko?

— Tiesa, nes Šventajame 
Rašte taip parašyta.

— O kodėl dabjar kunigai 
nejoja ant asilų; kodėl jie va-

t
žinėja traukiniais?

Į — Todėl, kad dabar ir asi
lai traukiniais važinėja, — ja 
miai atsakė kunigas.

monas su draugais. Taipgi sa 
niai matyta tiek jaunimo.

Sausio 20 d. Labdarių 6 sk\ 
rius statys scenoje 3 veiksmų 
dramą “Ant Bedugnės Krau 
to”, parap. svet. Pradžia 7:30 
vai. vale. Jžanga 25c, vaikams] 
10c. Pelnas skiriamas Labda- Į 
rybės naudai.

Vyčiaį pradeda atgyti. Kuo- 
l susilaukė energingą pirmi

ninką, būtent Slautą. Prieš gu

rnus. Lošėjai gerai prisirengę ,, .. . pa susilaukė energingą pirmiir patarnaus mums be atlygi- O|o>i(n
r.imo, nes visi supranta labda
rybės svarbą. Yra pakviestus 
ir kun. A. Valančius su kalba 
apie labdarybės pradžią ir jos 
nuveiktus darbus pasaulyje, a- 
pie reikalą labdaringų įstaigų.

Komisijos raportas užgirio s 
ir visi pasižadėjo uoliai plati 
nti tikietus, kad skait1 ingai 
•žmonių atsilankytų. Labdarys

vėnią kuopa rengia pasilinks
minimo vakarėlį McKinley 
Park svet., 39tb ir Western 
gatvių. Sus-mas bus ketvirta
dienį, sausio 17 d., parap. sa
lėj. Parapijoje >

k

Po Naujų Metų, sausio 6 d. 
parap. svet. buvo surengta 
Liet. Politikos Dem. klubo va
karas. Svet. buvo pilnutė pu-

/
blikos. Buvo ir Wardo alder

1 BARBORA:— Sveika gy
va, bičiulė. Senai matėmės. 
Kaip laikaisi?

ONA;— Labai gerai. 
BARBORA:— O vyras? 
ONA:— Dar geriau! Jau 

pusmetis, kaip serga ir dėlto 
niekur iš namų neišeina.

LIETUVOS LATVIJOS KA- 
RIUOMENių SUSITARIMAS

vena su svetima galva. Š-tuka, 
ištikrųjų, verta nusidyvijimo.

Ale aš pasakysiu kitokią 
štuką, kurios svietas, gal, dar

laportu vienam galvočių mi- nežino, kad pas mus, Chica-
Įinge, kad jam pasisekė sučin- 
įiuoti vienų gyvių galvas ki
tų gyviu galvomis. Jis, sako, 

įpiovęs galvas sliekui ir 
irpliuįf jas sučinčiavęs, pa
lą prigydęs ir sliekas bei 
įtplya puikiausiai sau gy-

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
kis. Latviai jį priėmė labai 
šiltai ir nuoširdžiai, kaip ypa
tingai draugingos valstybės 
kariuomenės viršininką.

Šis pulk. Raštikio apsilan
kymas Rygoje, manoma, duos 
gerų vaisių. Pirmiausiai, bus 
pasikeičiama karininkais sta
žui atlikti. Toliau, padarytas 
pirmas žingsnis būtinam kari
škam susitarimui tarp trijų 
Pabaltijo valstybių sudaryti, 
nes jų visų yra vienodas liki
mas ir visoms gręsia tas pats 
priešas.

Kaune, kalbama, kad ateina
nčių metų pradžioje Lietuvos 
kariuomenės vadovybę aplan-

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČIįĮ

Lengvais Atmokėjimais 
Nuo 5 iki 20 Mėty

Kiekvieno asmens turtas 
apsaugotas per U. S. Oo- 
'•‘•rnmptit Įstaigą: Federal 
Savings and I.oan Insuran
ce Corporation. Washlng- 
ton. F>, c., iki $5,000.

SKYRIUS
Galima padėti $100.00 arba daugiau (Income shares). Galima pa

dėti $1.00, gauti knygelę ir kada kiek nori mokėti (optional).
Galima mokėti po 50 centij į mėnesį arba daugiau (installment 

thrift).
I'ž kiekvieną dolerį mokame dividendą pagal uždarbį. Praeity IS- 

mokėjom f>c/ri.
Pirma Federal, ir tvlrlausia finansinė įstaiga. Nė Jokia depresija 

nepakenkė ir nepakenks. Nėra jokią mokesčių įstojimui j narius.

Pranešimai
T0WN OF LAKE. — Lie-i^: 

tuvių R. K. Susivienymo 85 Į
kuopos metinis susirinkimas į- j 
vyks sekmadienį, sausio 13 
d., 2 vai. popiet, Šv. Kryžiaus 
parap. mokyklos kambaryje. 
Bus renkama nauja valdyba 
1935 metams. Valdyba

goj, yra tokių gyvių, kūne 
patys sau, be nusipiovimo sa
vų, pasičinčiuoja galvas. ,Čin- kys latvių kariuomenės virši

ninkai. Tai bus dar labiau su
stiprintas abiejų kraštų ka
riuomenių . susiartinimas.

ta.

čiavimas galvų pas juos pa
eina nuo ūpo ir aplinkybių. 
Vieni vienais metais užsideda 
galvą — nei *cecento Lietuvai,

EXTRA! MARGUČIO EXTRA!

Skandalu-Skandalai
Muzikalis Vaidinimas

13 Sausio - Jaunary
MARGUČIO AUDITORIJOJ,

32 Wcst Randolph Street, Chicago, III.
(Vjdumiesty)

(Greta “ORIENTAL” teatro)
Pradžia 5:30 v. vakare. Įžanga 55 centai

Šokiai nuo 8:30 v. v. prie Davė Bennctt radio Or- 
kestros. Į Jokius įžanga 40 centų.

Užkvietė i a MAR0UTI8.

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. CANal 1678

Fn„A,cMS JUSTIN
EDERALoAVINGS mapvieia/ipu

AND LOAN ASJOCIATION lllnUl\IL™ lUII 
OF CHICAGO Raštininkas

ajoaaas

J

lūs GALITE VISKĄ
ATIDĖLIOTI ANT TOLIAU, BET NE 
SKALBIMĄ. TAS PARODO, KAD 
SKALBYKLE YRA REIKALINGIAU
SIAS NAMUOSE DALYKAS.

Šiandien patys atsilankykite 
mūsų krautuvėn ir pamatykite 
tuos stebinančius patobulini
mus naujose Apex skalbyklo
se. Nustebsite pamatę kaip 
šios skalbyklės operuoja ne- 
darydamos mažiausio trukš- 
mo; net nesigirdi motoro lū
žimas. Taip pat nustebsite 
sužinoję kad šių skalbyklių 
niekados nereikia aliejuoti.

$1A5O

33

PASAUKITE MUS (SEEley 8760) — MES ATVESIME 
ŠIA MAŠINA IR DFMONSTRACIJAI IŠSKALBSIME 
JŪSŲ SKALBIMĄ Jūsų NAMUOSE.

Turime demonstruotų skal
byklų, kurias parduodame 
už pusę kainos

RnoseveltFurnitureCo. Ine.

M. P. J0VARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
J.



P R A U G A S Šeštadienis, sausio 12 d., II

VIETINES ŽINIOS sidėjo aukomis ir darbu. Taip ij gi draugijos narės žada uoliai I 
!pasidarbuoti rinkime aukų dėl

PARAPIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

ĮVEST SIDE. — Rytoj, 
vai. popiet įvyks Aušros Var
tų parapijos metinis susirin
kimas. Visi parapijonys kvie
sdami dalyvauti šiame svarbia
me susirinkime ir prisidėti 
prie svarbių parapijos naudai 
nutarimų.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.,
Aušros Vartų klebonas

lapijos svetainėje įvyks mūsų I Ktovyl°8 &v- Teresėlės, 
parap. mokyklos bernaičių va
dinamas “Miustrel Show”, ar- 1VEST SIDE. — Susi vieny- 

1110 L. R. K. Amerikoje 100ba juokų vakaras. Pelnas aki-
o riamas mokyklos reikalams, kuopos metinis susirinkimas 

Visi kviečiami atsilankyti ir ivyks sekmad., sausio 13 d., 
1 vai. popiet, parap. mokykloj. 
Visi nariai prašomi atsilanky

šioje progoje pasilinksminti.

“Draugo” Metinis Vakaras

Rytoj, 7:30 vai. vakare, pa-

SAUSIO MĖNESYJ
Geriausias Laikas 
Pirkti ar Pataisyti

Parlor Setą

Nekalto Prasidėjimo Mergai 
čių Sodalicijos draugija ‘Drau 
go’ metiniame vakare, kurs 
įvyks vasario 3 d., statys Šv. 
Teresės, Mažosios Gėlelės, 4 
aktų veikalų.

Sausio 20 d. ši draugija sta
tys tų patį veikalų Šv. Petro 

j parapijos svetainėje, Kenosha, 
Wis.

Sodalicijos Vakaras
Vasario 9 d., McConnick sa- 

j Įėję Nekalto Prasidėjimo mer
gaičių sodaiicija rengia šokių 
vakarų. Sausio 10 d. įvyko sva 

! rbus šokių vakaro komisijos 
susirinkimas.

ti. Kandidatai, išpildę aplika
cijas, taip pat prašomi atsila
nkyti. Kviečiame ir norinčius 
įsirašyti į tų milijoninę lietu
vių pašalpos ir apdraudos or
ganizacijų. Dabar eina, naujų 
narių vajus, ir įstojimas dy. 
kai. Rast

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
Sausio 14 d., šv. Kryžiaus 

bažnyčioje bus gedulingos šv. 
Mišios už a. a. kun. P. Jurgai 
Čio sielų. Velionis mir-j sausio 
6 d Trijų Karalių dienoje. Iš 
priežasties oktavos, mišios ta 
I>o atidėtos. Tikimės, kad skui 
tlingai žmonių suvažiuos pasi
melsti už jauno kunigo Pran
ciškaus sielų. Šv. Mišios bus 
8 vai. ryto.

me susirinkime t>us išduotas nkime. 
raportas iš praeito chorų šo-

turės “Rally” sekmadienį, sau 
šio 13 d., 7 vai. vakare. Pra
šomi visi nariui atsilankyti ii kio ir pasitarimas 
atsivesti nors po vienų naują į dainos šventės, kuri manoma 
vyrų ar vaikinų. Bus keletas! rengti ateinančių vasarų, 
gerų kalbėtojų. Vakarų baig-I Rašt
sime trumpu programų ir už
kandžiais bei cigarais. Narys

Pranešimai
PASKAITŲ REIKALE

Kitų ketvirtadienį, sausio

BRIGHTON PARK. - 
bdarių 8 kuopa laikys metinį 
susirinkimų sausio 13 d., tuo
jau po sumos, parap. svetai
nėj. Nariai ir narės prašomi 
skaitlingai susirinkti, nes tu
rėsim daug svarbių reikalų

Valdyba šiems metams 
kas link rinkta iš: pirm. — B. Alkin 

vičlenė, vice pirm. — A. 
naitienė, nut. lašt. — U. 
tuškienė, fin. rašt. — E. St 
kaitė, fin. rašt. pagolb. — 

i Tamošaitienė, kasos globėja 
L. Druktenienė, iždininkė 
A. Raštutienė, ligonių gi 
jos — O. Jonaitienė ir 
inienė.

Sek. Pras. P. Sv. sodaliei ja117 •!. Visuomenės Kursų pas- įs™^‘yti' padaryki,no ausin, 
m corpore eis prie Šv. Komu- kaitos įvyks šiose vietose,: Šv. 
nijos satisio 13 d. Popiet bus'Kryžiaus parap., Town of 
susirinkimas l va!, šiame s'.:-j Lake, Nekalto Prasidėjimo pa 
si*‘.nkime bus suteiktos dova j rup., Brighton Purk, ir Gimi 
nes tai sodalietei, km i neap- nio parap., Marąuette Park.

skaitlingų, nes be jūsų viena 
valdyba nieko negalį nuveik
ti. Prašom ir naujų narių at 
sivesti. B. G

TRYS MYLIMOS WEST 
SIDĖJ

DOVANU IR VIEŠNIŲ 
IŠ VISUR

Įleido šv. Komunijos nei vieną 
mėnesį per ištisus metus.

Žinovas

Plauks į To.wn of Lake sau
sio 13 d., nes ten įvyksta L 
R. K. Moterų Sąjungos Chi- 
cagos apskričio bunco party. 
Bus gražių dovanų iš nuošir
džių VVest Pullmano sųjungie 

J čių, kurios iš anksto užsakė!

CICEROS ŽINIOS

Federacijos veikėjai prašomi į 
tai atkreipti savo dėmesį ii 
viskų tinkamai paskaitoms pri 
rengti.

BRIGHTON PARK. — Or
gijos Gvard. Pirmos l)iv. Šv.
Kazimiero Karai, laikys meti-

KRAUTUVĖS 
Užlaiko Nuosavą 
Rakandų Dirbtuvę

kame išdirbinėja puikiau
sius Seklyčiom Setus. Taip
gi taiso senus rakandus pa

gal reikalavimų už labai 
mažas kainas.

Kas šių savaitę pirksite 
parlor Setų iš

Peoples Krautuvių
Kaipo tiesog nuo išdirbėjų,

Sugėdysite pusę 
pinigų.

$80.00 Naujos Mados Aukš
tos rūšies Parlor Setai, 
parsiduoda po

$39=
$12.00 Augštos rūšies Mo- 
hair arba Erieze Parlor Se
tai po

$5g.5°
Prie to gausiU? didelę nuo
laidų už senų setų jei mai
nysite ant naujo.

Lengvi . Išmokėjimai 
pritaikomi Visiems.

4 A N U r A C T U M I N fl C O M » a »
Krautuvėse

2536-40 W. 63rd St.
Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
rette 3171

T0WN OP LAKE. 
gijos Šv. Kazimiero Karais! 
čio metinis susirinkimas įvj 
sausio 13 d„ 2 vai. popiet,1 
rap. svet. Visi nariai turi 
sirinkti, nes yra dalykų sva 
tymui.

Nut. rašt.. K. Volkovs

VVEST SIDE. — Altori 
Puošimo dr-jos susirii 
neįvyks sekmadienį, sa^ 
d., iš priežasties metinio' 
lapijos susirinkimo. Susirii 
nias nukeltas į 20 d. sausio.| 

* vyks parapijos mokyklos 
mbary, 4 vai. popiet.

Pirm., S. Balčiūnienė

nį susirinkimų sekmad., sau
sio 13 d., parap. mokyklos ka 
nibarvje, 2 valandų popiet. Y 
ra keletas svarbių reikalų sva
rstymui, taigi visi nariai pra
šomi laiku pribūti ir atsivesti 
naujų narių. Jaunesni nariai 
bus priimami be įstojimo mo
kesčio. Valdyba

CHICAGOS PROVINCIJOS
BAŽNYTINIŲ CHORŲ 3Ą 

JUNGOS ATSTOVAMS

Rytoj, t. y. sekmadienį, sau
sio 13 d., 5 vai. vakare, Ciče 
roj, Šv. Antano parap. moky
klos aštuntam kambaryje, i- 
vyks svarbus Chicagos Provi
ncijos Chorų Sąjungos atstovi) 
susirinkimas.

Visų katalikiškų chorų va
dai ir nuo kiekvieno choro jk

i • , • . i • ,,v- ! viena atstovą nesivėlinant su'ninkas ir dabartinis Chicago j * -
’rc • t i i sirinks i viršminėtų vietų. ŠiaGivic operos direktorius. I 1 J *

Šv. Grigaliaus chore kas se
kmadienis per sumų ir per pa
skutines Mišias 12 vai. girdi-

Uirbtlinti tikintus ]ų paskirtai me Stebėtina,
j kati mūsų lietuviai savo laifc- 

Maliacko
i dovanai.

raščiuosei Cicero sųjungietės sako, k^F ,ttRVluU8V neapra*e
.. negali suskaičiuoti, kiek yrai^a^en^°'

... a?81°,. . •’ ParaP1j°s sa" pažadėjusios dovanų apskričio Maliacko balsų dabar la
Įėję jungtinės Moterų Sųjun- bunc0 party. vina Carboni, garsus anų die-
gos .m ir Susivienymo L. R., Wgst Sįde g&k ka<l nų Metropolitan operos daini-
K. A. 100 kuopų scenos mė- .... . ., . . . .rengiasi ir dovanas rengiu jgėjų jėgos stato scenoje juo- <jf
kiųgų 3 veiksmų komedijų T , .. .. .. .. o. .
“Trys Mylimos”. Vestsidie-1 .North Side pn- 

, .. si žadėjo dalyvauti. Ir Dievociams tai nepaprasta naujiena. ... .. . ... . . v . . i /Apvaizdos parapijos sajungie-Daugelis senesniųjų žmonių at-
simena, kaip prieš 25 metus,1 
dar nesant parapijos salėj sce-1
nos, trys mylimos debiutavo i , ... , .

... 4. o-o , I Brighton Park, kaipopo IVest Side. Kas dabar bus1 m . T ,. siedijoje Town of Lake, vietos trvs mylimos, tas suktasis _ . .. „. .T . , ... , nos pėsčios, kitos važiuotos iLiudvikas, tas Kozens, tai pa . ... . . .m-i •, ’ . i apskričio bunco ir su dovano

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Barboros dr-ja laikys me
tinį susirinkimų sausio 13 d. 
2 vai. popiet, parapijos salėje 
Prašome narių, kurios pasiii 
Rusios su mokesčiais, pasirū
pinti užsimokėtį šiame susiri

PINIGAI DEL BIZNIS

bus. Bridgeporto kuopa, 
viena pirmutinių, paskyrė do-

su-

slaptis. Tik atsilankę galės pa1 
matyti. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 25c. Bilietų iš anksto' 
galima gauti pas sųjungietes 
ir Susivienymo narius. Rap.

Sausio 11 d. mirė Jonas Mo 
tejaitis, 2122 W. 24 St. Velio
nis buvo uolus Aušros Vartų 
parapi,jonas, nuolatinis ‘‘Drau 
go” ir “Laivo” skaitytojas ir 
kolegijos rėmėjas.

Buvo sunkiai susirgę Jokū
bas Vaitkus, 2330 W. 23 PI.; 
ir jaunas Jonuks Krušas, 2145 
W. 23 PI. Ligoniai sveiksta.

Draugija Šv. Onos, su pa- 
galba kitų uolių rėmėjų, Įtai
sė gražų baltų su Šv. Ono« pa
veikslu arnotų, ant didžiojo 
altoriaus tris paauksuotas e- 

' vangeli jas ir naujus kryžius 
prie šv. vandens. Draugiją re
ngia graži] vakarėlį sausio 19 

Į d., pagerbimui visų kurio pri-

mis trauks.

Kartais lietuvių tarpe at..’ __
randa tokių, kurie nekreipia į 
dėmesio į talentuotą asmenį, '. I
bet, kas dar blogiau, deda pa
stangų jį žeminti. Šitokie la
bai blogai daro, nes nesykį sa
vo kalbomis tokį žmogų ati-j 
traukia nuo Dievo ir tėvynės, i 

Tat, parodykime savo dėkin-l 
gumų gražiais žodžiais tiems, 
kurie turį gabumus, ir ragin- v

A- —■j. >.! G.k> ,
’&PlBTKIEWIC7^(e- 1ViS-l .--- —___ —_ -

HORTCAGE BAHKtRSj

O iš paslaptingųjų Marque į^ime juos vystyti. Garbė Ma
lte Parko sųjungiečių visko I Račkiui, kad jisai dar toliau
galime tikėtis. Imokinasi. Lauksime jo debii.-

O, kų jau besakyti apie pa- 4°- 
čių Town of Lake? Tenai visi 
ir visos rengiasi j L. R. K. 
Moterų Sąjungos Chicagos ap
skričio bunco party, sausio l" 
d., 2 valandų popiet, Šv. Kry
žiaus parapijos mokyklos sa
lėje. Kvieslė

IR VĖL SKANDALAS!.

Chicagoj skandalas, jau žino 
nes galvoja, ar bus kada ga
las... Skandalas!..

Sausio 13 d. matysime Ska
ndalus mieste, Margučio audi
torijoj, prie 32 VVest Rando! pli 
Street.

Pradžia programo 5:30 vai. 
vakare. Įžanga tik 55c. Po pro
gramo šokiai prie Davė Ben 
neit radio orkestros,

" Exra« SIAN°X?CERO

GRANO OPENING
MEAT MARKET and GROCERY

< Atidarymo laiku dovanos bus dalinamos visiems kostu- 
meriams. Taipgi bus’.? DIDELI LAIMĖJIMAI DTK AI.

Kviečiu visus savo kostumierius, senus ir naujus pasi- 
naudoti dovanomis. Numažintos kainos ant visų prekių.

fioyal Blue Stora

Parapijietis

Šv. Vardo Jėzaus draugija

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo fc- 
kių ir pritaikynlo akinių.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUEj 
Platt Bldg., kam p. 18 st. Į

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00, 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone danai 0523

DR. VAITUSH, OPT.
UIBTirVIR

OPrOMKTIUCALrV ARIU 
SUKČIAI,INTAM

Palengvina aklu įtempime. knr|» 
priežastimi galvos skaudėjimo

( svaigimo aklų aptemimo, nervuotu 
■ mo, skatidanrą akly karfttj, atitaiso 
trumparegyste ir tnilregyst*. Prtrsn. 
gfa teisingai akintus. Visuose a t si ti
kimuose cgeamlnavlmaa daromas en 
elektra. paroCai.i'la mažiausias Ūlai 
<ta*. Apartai A styda atkreipiama I 
tnokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedglfoj nuo 10 IkJ 13. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Rainos pigiau kaip plnnlsu.
4712 SČ. ASHLAND AVĖ.

7089

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

KirilHBCINES PASKOLA: 
DLODAME |STAIGOM> 

Itl .MlAN I ILS .11, BEKOBL

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halstcd St. ir I9th I1
Sar>x FRliKKAI. 

l\S( KAM E KDKI’tlKACIJc

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ ’ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Vrisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone 
PIlOsp«x-t Wi.8

Res. and Office 
2350 So. Ijeavitt St

CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1CIAN and 8UROEON

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

2 to 4 and 7 to t P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
OTDTTOJA3 Ir CHIRURGAS

4G15 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telef. BOLIevard 7S20 
Namu Tel. PROapect 1030

TeL BOULevard 7043

DR. G. Z. VEZEL’IS
DBNTISTAS

<645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo * 1'tl 8 vakare
Seredo] pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Tel. Ofiso BOULevanl MIS—14 
Rre. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1 I; nno <:84-l:8Q 

766 W. 36th Street

J. GRIGAS, sav.

1409 So. 49fh Court Cicero

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. CANal 11257
Res. PROspect 6650

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos; 11 ryto Iki I popiet 
< Iki 8 v. vakare

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CANal 6122

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt St) 
Valandos; Nuo 9 Iki 11 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro 
SeredoJ pagal sutarti

Tel. CANal 61X2

DR. S. BIEŽIS
OTDTTOJAS ir CHIRURGAIS

2201 W. Cermak Road

Tel. LAFayette 7850

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: Z—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Ofise: Tel. LAFayette 4017 
Rea: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAI
GTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. va 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th ’
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

8erodomts Ir NedSllomls pagal sut

“DŪATiTOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 40tta CT., CICERO, 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.

3147 SO. HALSTED ST.,
Paned. Hereri. Ir Suhat 9-

Dlenoms Tel. LAFayette 5708 
Naktimis Tel. CANal 0403

DR. A. J. J A VOK
Office: 2643 W. 47th fitre 
Vai.: 1 Iki S popiet, 7 Iki 0 vak.

Nedėlioję pagal sutarti

Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 
Soredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė.

Telef. RKPnblIe 7M8

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAH IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

TeL FIRgtnla 0086
Ofiso vai.: 1—4 Ir 4—8 p. m. 

Nedlllomla pagal autarti

Office Tel. REPuhlie 7606 
Rea TeL OROvebUl 0617

7017 8. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITI
3433 W. MARQUETTE ROJ 
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

VaL 1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 0-13 
Nadėlfoj susitarus

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nilo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 7 fkl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėtomis r.uo 10 tkl 12 

valanda.:
Telefoną* MIAUki -8t»0

DR. MADRIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 0004 

Rez.: Tel. PI.Aza 2400
ValaAdoe:

Nuo 10-12 ▼. rytL; 2-8 !r 7-8 v. ▼.
Utį U A14B4

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SJ’lNthULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzlel 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakar) 

Sercdomls Ir nedėlletni’s pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: TAFayette 8850
Rez. Tel.: VIRglnla 08|

DR. V. E. SIEDLINSKi:
DENTISTAS 

O A 8 X - R
4148 ARCHER

Kansu
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PROGRESS FURNITURE
CO. KONCERTINIS RA 

DIO PROGRAMAS

Ryt, 11 valandų prieš piet 
iš stoties AVGES bus tran< 
liuojųmas cro bangomis regu 
laris nedūk’ienio raidio prog
ramas kuris šį sykį susidės ič 
konceitinių dainų ir muzikos. 
Dalyvaus žymi dainininkė, vie
šnia iš New York o, K. Men- 
keliūniūtė, J. Romanas ir ki
ti. Bus ir kitokių įdomių da
lykų pasiklausyti. Todėl ne
pamirškite užsistatvti savo 
radio ir pasiklausyti. Rep. D

Nuo 1 iki 2 popiet. Prog 
ramų pildys didelis choras, ku 
ris dainuos lietuvių liaudie* 
dainas iš operetės “Komevi- 
lio Varpai”. Taigi, bus gra
žios muzikos ir pranešimų, tai
pgi Makalų šeimyna ir 1.1. Bus 
tikrai plonius programas iš 
pirmaeilės stoties, kuri pasie
kia aiškiai ir tolumose. Prog-; 
lamas yra duodamas .los. F. 
Budriko krautuvės.

DRAUGO
V AK

5 VAL. PO PIĖT

vargšui ligoniui; skausmuose •$!, iš Roseland V. Mitkus
Į ir ašarose esančiam. Vieni ap 
j lankydami, kiti laiškeliais 
sveikindami ir linkėdami svei-

Centralia, 111., T. Climovicb $L 
A. Lutkus ir kiti taipgi kaip 
kų paaukojo.

kaios, sušelpė maistu ir au-j Ir “Draugo” administracija 
komis. daug mane, vargšų užjaučia

Yietinizi stambūs biznieriai 
J. (jrigas ir M. Posenkienė a it 
kojo maisto, Den. Bakutis $5, 
Labdarių 3 kuopa $5, A. Šle
kis $3. A. JanušauAas (su do 

anėlėm) $3,

J. Lapinskas,
1417 S. 49 Ct., Cicero, Ilk

PROGRESS
‘Krautuve

išparduoda visų surplus 
stakų

Geriausią Plovyklų 
Refrigeratorių

\ ir
Dulkių Valytojų

už labai sumažintas 
kainas

Naujos Maytag 
Plovyklės po

*59.50

IŠ BUDRIKO MUZIKANTŲ 
KONTESTO

Praeitą trečiadienį buvo Bu
driko popularis muzikantų, 
dainininkų ir šokėjų kontes-
tas. Mark AYliite Sąuare svet.,, 
prie 30-tos ir llalsted St. Sic j 
Budriko kontestaį tęsiasi per j 

visų žiemų, kas trečiadienio va 
karų, minėtoj svetainėj. Kaip 
žinomu, juose gali dalyvauti 
kiekvienas .— senas, jaunas 
muzikas" ar šokėjas, kuris turi 
noro scenoj pasirodyti.

Praeitam konteste gražiai 
pasirodė B. A klonis, Kungif- 
nė, E. l’ranaitytė, B. Bilotai- 
tė, A. Tamanauskas, -I. Kati
laitis, B. Slieelian’iūtė, L. Prv 
zbylo, B. Stupuraitė, .1. Navie 
kaitė, (1. Bentauskaitė, A. Si 
reikytė, C. Novakiūtė, M. Sta 
nkiūtė, A., B. ir G. Rentau» 
kaitės, A. Rentauskas, A. Zu-' 
bavičaitė

I Visi mėgėjai - muzikai, dat 
noriai ar šokėjai kviečiami du 
lyvauti kontes'te ateinantį tre 
čiadienį ir ateity. Užsiregie 

į truotį galite Budriko krautu 
vėi, ar pačioje svetainėje.

• Rap.

v

i

SEKMADIENĮ,

ro c ^j;

------- .»Į| f, ' ■ ...I ' I
Nemalimas Įveiktas — 

Dabar Valgo Viską
. P-nas J. K. iŠ Montreal, Canada ra- 

A. PelkUS (SU šo.kad Jam daug pagelbėjo NUGA-
„ . . , j TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne-

dovanėlėm) $1.70, J. S’lcklS| bejaučla pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas llūdymas, Jis buvo atsiųs
tas liuosa Jo valia. Daug kitų pra
neša panaAtus resultatus. NUGA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas Ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei Jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nemallmu — pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite nauda 
1 keletą dienų. Mes žinome, kad t>a- 
tarsit Ir kitam. Mėnesio trytmentaa 
už Vieną. Dolerj. Parduoda visi af- 
tlekoriai su garantija grąžinti pini
gus. jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainu.

Nuo Užkietėjimo imkit—UGA-8OL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 250 
tr 50c.

Kortuotos Aluminum 
' Maytag. Plovyklos

pilnai pernaujintos po
*44.50

Naujos
Westinghouse, Thor, 

Apex, A. B. C. Plovyklės, 
pasirinkimas po

*49.00
Naujos
Thor ir Bee Vae plovyklės, 
pasirinkimas po

Pertaisytos, vartotos 
ployyvklės po

$12.50 IR $17.50
Eureka pernaujinti dulkių 

valytojai po
*12,95

Daleli Refrižeratoriai
*89.50

Mažai .tereikia įmokėti ar
ba senas dalykas į mainus 
bus parokuotas kaip įmokė* 
' jimas, liekančius pinigus

galėsite mokėti po 
50c ar $1.00 

į savaitę

Pasinaudokite šia proga, 
kurių siūlo didžiausių 

vertybių krautuvė

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskas

3133 So. Halsted Street
BUS ĮVAIRI PROGRAMA

• ' - • • * * * L
I. Aušros Vartų Nekalto Prasidėjimo Mergaičių Sodalicija vaidins 4 

aktų Šv. Teresės labai gražų veikalą.
II, Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertą.
(II. Šv. Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražų 

vieno akto veikalėlį.
. IV. Aušros Vartų parapijos Choras, po vadovyste J. Brazaičio, padai

nuos keletą smagių liaudies dainų.
V. Po įdomaus programo prasidės šokiai 8 vai., kuriems gros At. Met- 

rick’s Orchestra.

Visi lietuviai esate kviečiami į šį metinį mūsų dienraščio parengimą? 
Visas programas taip sutvarkytas, kad patenkinus ir palinksminus vi
sus atsilankiusius svečius, idant jums gyvenimas būtų malonesnis, 
smagesnis ir linksmesnis.

Tad visi rezervuokite vasario 3 d. dienraščiui “Draugui ’. Ateikite 
ir pasilinksminkite kartu su kitais mūsų dienraščio prieteliais.

Krikščiūnas, l'in. rašt. si nariai būtinai kviečiami at- VARGŠ0 PADĖKA

KAS VADOVAUS L. R. K. 
S. A. 163 KUOPAI

MAKQUETTE BARK. 
LRKSA 163 kp. 1935 iii. vai
dybini išrinkta: dvasins vadas 
— kun. A. Baltutis, pirm. —

Stogiūtė, nut. rašt.*—(silankvti į susirinkimų.
S. Abromavičiūtė, iždiu. — P. 

I Gailius, iždo globėjai — K. j Stogienė ir L. Šimutis.

Dr. kvotėjo rinkimas atidė
tas metiniam susirinkimui, ku 
ris bus sausio 13 d., 2 vai. po-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

j CICERO. — Kalėdų ir Nau- 
I alrfyba j.. šventėse, nors šabis

buvo nemažas, bet jis nęužšų’- 
fiė žinonių gailestingumo man,

*

i J. A. Mickeliūnas, vice pirm. piet. parapijos svetainėj. Yi-

šešių Metų Mirties Sukaktuvės

V - <

v

JONAS IR PETRONĖLĖ RASMANSKAI
Liūdnai atminčiai mūsų mylimų tėvelių mirties, yra užprašytos Iv. 
Mišios už Jų sielos pirmadienį, sausio 14 d., 8 vai. ryto. šv. Myko
lo parap. bažnyčioj, North Sldo.______

Kvlefilanu^^||MKMBB^H^^^^Hii>ilus, ir pažįstamus
; I

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime Ir Išdirbi.
me visokių rūšių paminklų Ir pra- 
bnamių.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus Uo
siai su pačiais Išdirbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENHACOLA MII 
Į • BELMGNT 148&

OMcet IiniRTIiK MUS 
- Vlaceat StoaeUt, <mcr. * »»»>»;

-u*

AKred Rnaelll, peša •

V. -i ,> į ‘•'"•iįsi Telefonai:
9 •:*< Ir

LAIDOJAM PIGIAU NEH) Kiti
Ambulance Patarnavimas pieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

i EEUDEfKIS
* • K <* į .K > T. Ė'/ ? J \ ST” A k

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
>. i ermitage Averiūe

JONAS M0TIEJAITIS
Mirė sausio 11 d.. 1935. 1 vai. 
ryto, sulaukęs 70 metų aml 

Kilo Iš Kauno Rėd., Šiaulių 
Apskr., Lygumų parap. Joniš- 
kalčių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Joną, posūnį Antaną Sta
nevičių ir marėią Oną, Ir Elz
bietą Motlejaitlenę, anūkę Bar
borą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2122 West 
24th St.

laidotuvės įvyks antradienį, 
sausio 15 d., 1935. Iš namų
8:30 vai. bus atlydėtas I Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnus, Posūnis, Mar
čios, Anūkė Ir Gimines.

laidotuvėms palarnauja grab. 
I.achawiez ir Sūnai. Telefonas 
CANaJ 2515. ,

REUMATIZMAS 3 
SAUSGELB :

Neslkankyklte savęs skaus- B 
mais, Reumatizmu, Sausgėle, « 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nea ■ 
skaudėjimai naikina kūno gy- _ 
vybę ir dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo , m

CAPSIGO COMPOUND mos- ™ 
tls lengvai prašalina viršmtnė- ■ 
tas Ilgas; mums šiandie dau- _ 
gybė žmonių siunčia padėko- • 
nes pasveikę. Kaina 50c. per g 
paštą 65c, arba dvi už $1.05. 
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS" •augalais gydytis, kaina _ 
50 centų.

Justin Kulis ■
3259 SO. HALSTED ST.

. Cliicajjn, III. ■

GRABORIAI:
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigtainia

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal Sftia arba SS1«
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
________ Tel. CICERO Bt>27

Tei. LAEayette 1571

J. Liulevlčius
Grabo riiis&

A.
■A

^4

RalsamiSitoJaa
Patarnanja Chtea 

goję ir apylinkėje.
|L ntdMS Ir graM .
“ Koplyčia dykai

I.J. 10LP
ORABOKTU8 tr LAIDOTUVIŲ

VBDftJ AK f £
164$ West 46th Street 
Tet noinevard ŪMt—«41«

ATCJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite

iTelefona® TARdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenua 
Chicago, I1L

ALANAS PETKUS '
G&ABORIU0

Koplyčią dykai 
1410 80. <9th COURT

Cicero, Įilinoia / 
Phone Cicero 2109

A. Masalskis
GRABORIUS 

3 J07 Lituanica Avė.
TM. Boulevard 4138

te

L- TfeVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Stygos
REPublic 8341'
5340 So, Kedzie Avė,

SIMON M; SKUOAS
GUAnoRILM u •ADRAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebraagaa 
718 West 18tfi Street

Telefonas MOKroe M7T

J. r. KADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

ralaMaJa ai !».•• Ir aukMlan 
ModernlMta koplyčia dykaf 

•M W. IMU ak TeL CAUal aifū
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PRASIDEDA VYČIŲ BASKETBALL
Žaidimai Įvyks McKinley Parko Salėje

ŠEŠI TYMAI KOVOS UŽ PIRMENYBĘ: NORTH SIDE, CI
CERO, WEST SIDE, BRIGHTON P ARK, TOWN OF 
LAKE IR MARQUETTE PARK.

Lietuvos Vyčių Chieagos n- 
pskričio baskothali Lygos žai
dimai prasidės sekmadienį, 
sausio 13 d., McKinley parko 
salėj. Sekantieji tymai žais 
šia tvarka.:

North Side vs Cicero •— 2:30| 
P. M.

West Side vs Brighton Pink 
~ 3:30 P. M.

Town of Lake vs Marocf ttej 
Park — 4:30 P. M.

Sekmadienį tėvo - sūnaus į 
diena. Kuris tėvelis atsives! 
savo sūnų,

nes choras rengiasi prie dide
lės operetės, kuri bus vaidi
nama balandžio 28 d., Liet. 
Aud. Choro repeticijos laiko
mos kas trečiadienio vakarų 
Liet. Aud., 8 vai.

Paulina Sukis

SV. KAZIMIERO DIENA — 
4 KUOPOJ

L. Vyčių globėjo šv. Kazi
miero diena šiemet bus iškil
mingai minima Dievo Apvaiz-

V. Chie. apskr.
..... . . . dos parap.tik tėvas mokės i- 1 . .

■ Praėmsio L,žangų; o sunūs, jeigu jis pra-Į . . .. _
»»• i i i„ «• i susirinkimas priėmė L. V. 4 džios mokvklos amžiaus, bus 1

j q kuopos atstovųįleidžiamas dykai.

Kuopcs Basketball Tymas 
Vyčių Lygcjo

Žais

r

L. VYČIŲ LYGOS CEMPIJONAI• ■ * -............. »

n
► C-L

".«***•>

ti, tai labai buvo prastas jspū- 
— dis visiems organizacijos na

riams. Marųuette Pnrko Vyčių 
kuopa yra viena iš didžiausių 
kuopų ir, jei ši kuopa prade 

' tų ignoruoti centrų ir nesiųstų 
savo mokesčių, tikrai būtų or
ganizacijai nuostolis.

Veteranai

VALDŽIOS LAIŠKAS
TRHĮASIJRY DEPART

MENT
WASHTNGTON 

Jan. 9, 1935.

įturi pasitikėjimų šia įstaiga. 
(Dėl pilnesnių informacijų apie 
paskolas arba taupymų, skai
tykite šios spulkos kitam pus
lapy šio numerio. Mackevi
čiaus raštinė raudasi po uuiii. 
2324 Ko. Ltavitt Kt.

L. SIMUTIS — VYČIŲ VE 
TERANŲ VADAS

Įvykusioj L. Vyčių 112 kuo 
pos veteranų reunijoj ir suka 
ktuvių bankiete suteikta atžy

Marųuette Parko L. Vyčių 112 kuopos ty.has, kuris žais ,n?-iin,ai visituns žymiausiems 
V. Busketball Lygoje atidaryme McKinley Parke, sekma-(organizacijos veikėjams. Po te 

dienį, sausio 13 <1. Ųponentaj bus To\vn of Lake 13 kp. jbuvo statomi kandidatai į ga 
Juo

zaitis, L. Lapinskas, P. Beinoras, K. Raginis, V. Milis. Antroj į
e“".................
na

1933 - CHAMPlONS - 1934

STANDARD FEDERAL SA 
V INGS (f- LOAN ASS’N OF 
CHICAGO,
2324 S. Leavitt St.
Chicago, 111.
Chicago, Illinois 
G ENTLEM EN:

GARS1N KITĖS 
“D R A H G E”

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatu 

2201 W. Germak Road 

(West 22nd St.)

į, sausio 13 <1. Oponentai bus Town of Lake 13 kp.
Iš kairės j dešine sėdi: A. Stankus, E. Beinoras, M vietjJ> vadu • Chi(,a

...vjs, L. Lapinskus, P. Beinoras, R. Raginis, \. Mills. Antroj 
'.lėj stovi: Manageris J. .Juozaitis, A. Cicėnas, A. Andreškū-,"08 aPs,<r- veteranų. Buvo virs 
įas, A. Karpis, J. Zabella, B. Andruška ir F. Šnekutis. (30 veteranu ir iš jų teko iš

i rinktas L. Šimutis, dabartinis
viešbutv įvyko vienas gražiau kad į puotų neatsilankė nėr “Draugo” redaktorius ir vie- 

vienas iš Centro Valdybos na- nas įg žymiausių dabartiniu 
rių, nors visi buvo kviečiami 'laiku lietuvių visuomenės vet 
ir kai kurie buvo žadėję daly-^gjų įr Uldų. L. šimutis yra

jkties vakarienė, su šokiais. Tą.vauti. Per bankietų gauta svei vienas iš pirmųjų L. Vyčių or- 
ipatį vakarų buvo padėta or- kinimų nuo kitų Vyčių kuopų? ganjzacjjos \eikėjų. Jis veikia i- 
ganizacijos veteranų reunija'Bet iš centro nebuvo nei- jo?nuo pat organizacijos prari-'^

šių lietuvių jaunimo organzza- 
įteiktų kleb.icijos parengimų, būtent L. Vy- 

kun. J. Albavičiaus ir 4 kuo-[čių 112 kuopos 10 metų suka
pos pakvietimų.

Persiorganizavo
L V. 1 kuopa, kurios veiki- ir jų pagerbimas. Virš 30 žy- kios žinios.kiekvienų sekmadienįiirM|^ pu;-)<ufjnįu ]arku šlubavo,

McKinley Park salėj, prie 39| ketvirta,lienį ,aiW sa
ir Westera galviu. Viso sezo- • • •* 1 vo persiorganizavimo susirin-, . , .. . .
no bilietas tiktai 55c. Parem- [dekoruoti specialiais
Irime savo jaunini,, (Įlinkime; įbrėžimas pasiekta, išri-'K*’"S ir aUk“° n,e',n,iais-

mių dabartinių ir buvusių or
ganizacijos veikėjų buvo ap-

Chicagoje

ženkle-

jam progos pasižymėti.

I MYLINČIUS DAINA
L. V. “Dainos“ choras da-

nkta nauja valdyba ir imtasi 
[darbo. Pažymėtina, kad 4 kuo 
[pos naujasis pirmininkas — 
[Alice Bučaitė, vienintelė mer
gaitė — pirmininkė Chicago-

baltiniu laiku turi naujų na
rių vajų. Kviečia jaunimų, ku
lis myli dainų, atsilankyti ir 
įsirašyti j L. V. “Dainos”1 
chorų. Nauji nariai-ės bus pri
imami tiktai sau.-i

K-

ĮSPŪDINGAI PAMINĖJO 
10 METŲ SUKAKTĮ

t
L -

I

Jj. Paulauskas, 112 kuopos] 
jaunas ir energingas komisi- Į 
jos narys, atidaręs vakarų, pa- [ 
kvietė kilų komisijos narį dr. 
Jonų Poškų vakarui vesti. Pro 
gramoj buvo daug kalbų, lin

MARQUErrE PARK. - - 
mėnesį,'Gruodžio 39 <1., East End Parki

Pursuant to the provisions 
of section 5 (j) of the “Ho
me Owners’ lx>an Act of 19- 
33”, as ainended, subscription 
is hereby mane on behalf o{ 
the United States to the 8G0 
full paid income shares of the 
Standard Federal Savings & į 
Loan Ass’n of Chicago, Illi
nois, in the šunį of $86,900.00.

Respectfully,
(Pasirašyta)

Acting Secretary of the 
Treasury.

Šį laiškų susilaukė Justin i fotografas 
Mackevičius, rašt. Standard studija modemiškai i- 

ir Jjoan

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 6 

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlo* 
vakarafc < Iki 9 

Telefonas CANal 11714
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REFtiblIe MOO

P. CDNRAD

žios. šiandie L. Šimutis yra 
gyvenantieji C. 112 kuopos narys. Iš atsilanku

V. nariai, gavę kvietimus, ir. šių veteranų patys žymiausi 
neatsilankė: dvasios vadas 1 kandidatai buvo: kun. Urboną 
kun. A. Valančius, sekretorius vigįu<s S šimulis, P. Varaku- 
B. Palijiūnaitė, iždininkas A. iįs> K Gcrvilis, E. Benaif.enė 
Valonis, “Vyties” redakt. K. jr j Karpiūtė.
Suviekas ir spaustuvės direk- Nenžilg0 L Vvėi,i Chieagos 
I,irius A. ManslaviPius. veteranų divizija

Dabartinė centro valdyba [rengs tinkamų pagerbimų u
per praeitus du metus tokiu

kojinių. Per vakariene radi o | n<‘Pr'’‘,»nk'''n» Ja» Ptar»-
• r M . * z.- 'Lis kelias gana dideles kuo-artistai J. Romanas, A. (’ia- _

. iras- Žinoma, Detroitas ir
pas, O. Juozaitienė ir J. Sau-;c, . ». , , ...i Springfieldas yTa gana, to’i, 
lis j.spild“ vokale programų p„,| anį vje(os gyvenantieji no- 

\ ienas nepasitenkinimų, suprato nei sveikinimo atsiir-

Aš mėgstu 01d Golds...todel.kad 
jie mėgsta manę..X^»9t7/W?7/<7/»

Siame trumpame sakiny, Mr. Beery jus pasakėte daug apie 
Old Golds. Kuomet cigaretas atitinka rūkytojui, jo gerklei 
ir nervams, paprastai jis taipgi atitinka jo skoniui. Jis randa 
ji ^eru is i'istf atžvilgiu. Geresnis Tabakas padaro Old Gold 
švelnesniu cigaretu. Bet geresnis Tabakas taipgi pagimdo 
didelį patraukimu prie Old Gold.

P. S.—Ar jis sakė “geresnis tabakas“? Mes eisime dar toliau: 
Geresnis tabakas neauga nego vartojama Old Gold. Ir jis 
yra tyras. Lengvas ant GERKLĖS ir NERVŲ.

OKLrifilUfdCoJnc., ’ -
SvebūuuL AMERIKOS CIGARKM

Federal Savings 
Ass’n. of Chicago. Tai tikras 
įrodymas, kad U. S. valdžia

Hollywoodrengta su 
Šviesomis.
420 West 63rd St.
Knglrivood 5NH3-5HI0

LIETUVOS BENO KONCERTAS
Vadovaujant P. SARPALIUI

SEKMADIENĮ, SAUSIO - JAN. 13, 1935 
NEKALTO PRASID. PAN. ŠV. MAR. PAR. SALĖJ 

prie 44-tos ir S. Fadrfield Avė.
Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 35c

Ixvbui senai gird-'tas Lietuvos Benas gros gražiausias melodijas. 
Apart to, dainuos chorai; bus gerų solistų ir kitokiu punrarginirnu.
I’o koncerto bulius, širdingai kviečia, visus BENO KOMITETAS.

įnaugnracijų pirmam vadu). 
Visi L. Vyčių ohltimerini ir 
veteranai bus kviečiami daly
vauti. Chieagos Vytis

JAUNIMO RALBNDORIUS

; Kiekvieną sekmadienį -— 2 
i vai. p. p. McKinley Parko gi
mnastikų saloje — L. Vyčių 
CHIe. apskr. l.asketbolo turny
ras.

' Sausio 20 <1. — L. V. Cent- 
jro šokių vakaras — Midland 
'Club.

Vasario 17 d. — L. V. 4 kuo Į 
pos 20 jubiliejaus vakaras.

Vasario 23 d. — L. V. 5 
kuopos šokių vakaras — Mc- 
Cormick Club salėje.

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”i-----------------—

KAMBARIAI
Fiirnisltfd Room*

Kambarys rendon vedusiai porai.' 
Karštu vandeniu šildomas. Orą- 
•ai įrengtas.

7136 So. MHplewood Avė.

j Išsinomuoja Kambarys pirmam 
aukšte, Karštu vandeniu apšildo- 

1 ntas. Ženotai porni arba vaiki
nai.

7030 So. Maplcwood Avė.

ANGLYS

ANGLYKI Tūkstančiai namų vartoja 
i'konomlAkna, be auodžlų Troplcalr 
ungliH. Garantuota vnga Ir Atluma.

Trys Telefonai:
Hereenlnga—94.7R RepnhUe 0900
Mine ftnn—I. 7-5 lAwndale 7SA6
l.ttmp arba egg—5.00 Merrltnae 252f 

NORTH ERS COAI. CO.,
I '»w^»dnte 7taa Uoe^mee

Daug Allumoa - mažai pelenų; geraa 
iižVHdiiotojaa dėl Poeahnntae: Black 
Clold. Itimp arba egg, *<00; Mine rnn. 
*5.75; nereenlnga *(.75

GRLNOY MINING GOMPANY 
OdarereMt t IRI

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Ghlcago. III.
TEL. RFPI BLIC MM

Katrie perkate ung'lg l» 
drafverlų, alųaklte Juoa | 
GRANE ("GAL CO. G^ualte 
gereanea anglį* ttž mižlau 
pinigų.

W. C. LUKAUS
kuris per ilgus metus turėjo restoraną po numeriu 1745 So. 
llalsted., St., nuo sausio 8 d., m., perkėlė savo biznį į
naujų vietą, po numeriu 1

3206 SO. HALSTED STREET
Naujoji vieta, graži ir patogi. Viskas čionai Svaru, pntarnavi- 
mas visuomet mandagus, valgiai šviežus, maistingi ir kuogeriau- 
siai padanti. Atsilankykite į UTKAVS RESTAURANT, būsi
te patenkinti. Telefonas; VICtory 7613

< Kadangi landrės pakėlė 20 nuošimtį daugiau už skalbinius, 
jus sučėdysite pinigus plaudami namuose drapanas su moder
niška skalbiama mašina. Drapanos išplautos namuose su moder
niška washing maehine yra baltesnės, sveikesnės ir ilginus tve
ria. Galite pirkti įmokant $1.00 į savaitę, mašina pati per save 
išsimoka

K ina *49.50*59.00 Pasirinkimas Apex, May

tag, Thor, VVestinghouse ir kitų. Ateikite Budriko krnntuvėn

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

WCF L 970 K. lietuvių programas nedėliomis 1-2 vai. po piet. 
W H F C 1420 K. ketvergais nuo 8 rki 845 vai. vakaro.

7 




