"Draugas" atstovauja organlsuotų
katalikų mlnt|, remia nuoilrdžlal ka
talikiškos draugijas, sąjungas, parapijąs lr lietuvių kolonljaa "Draugas'*
džiaugiasi didele katalikų parama tt
nori, kad toliau pasilaikytų tie prletellikl Jausmai.

Ks.tallka.1 pastullonys turi kilnų oldavlnj, — (neiti ( ielmynaa lr } vi
suomenę Kristaus molui*, atnaujinti
Įmonių dvasi*. Jfizaus Širdie* vleipatavlmaa milijonų širdyse — UI musų
užduotla "Draugas"
Jum* t*
apaštalavimo
darb* Btffti.
Užtat,
skaitykite lr putinkite "Draug*."
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METAI-VOL aJV

Rytoj Švento Kryžiaus Parapijos Jubiliejus
BUS PAGERBTAS JO EMI
NENCIJA KARDINOLAS
MUNDELEIN

Pamaldose Dalyvauja
J. E. Vyskupas B. Shei

Ateinanti pirmadienį Jo Emineneija Kardinolas Mundelein, Chicagos Arkivyskupas
minės 20 metų sukaktuves
kaip konsekruotas vyskupu.
i Jo Eminencija žadėjo tas
sukaktuves praleisti rainiai,
bet Jo Mal. vyskupas pagelbininkas S.hęil išsprendė bendrai su kunigija Kardinolų
pagerbti.
Tad pirmadienį Šv. Vardo
katedroje įvyks iškilmingos
Pontifikalės Mišios, gi po pamaldų Qiiigley seminarijoj pie
tūs.
---------- -—:

BANKIETE ItALBĖS MAJORO
ATSTOVAS

MASKVOS APMOKAMI MONGOLAI
PASRENGE PULTI MANDŽIŪRIJA

'
j
'
1
;
'

Kinija Sutraukia Kariuomenę
Į Pasienį

;
I

AUSTRIJOS SOCIALISTAI MĖGINA
SKALDYTI SAVO PRIEŠUS

AUSTRIJOS SOCIALISTŲ MONGOLAI SUKURSTYTI
kuliais atvaizdais bus duoda
PRASIMANYMAI
PRIEŠ KINIEČIUS
mas veltui.
4-tų vai. p. p. visi kartu su
VIENNA, spal. 12. — KaDARBINAS, spal. 12. —
sirinkę, suvažiavę automobi
(ja naujag Austrijos kanclie
Kinijos valdžia daugiau ka
10:20 vai. ryto iš vaikų, se liais trokais prie bažnyčios ir
ris
Schober
socialistas
prisriuomenės pasiuntė į Mongo
serų mokytojų prirengtų, su klebonijos gatvių, muzikai ly
pautĮ£ prįe- sienos, šie ėmėsi lijos — Mandžiūrijos pasie
darys procesijų iš klebonijos, dint, važiuos į bankieto salę,
AMERIKOS DARBAS NE- intrigų, kad tuo būdu suskal- nį. Gauta žinia, kad Rusijos
lydint J. E. Vyskupų su dva kuri yra Černausko darže, 79 Į
RA POLITIKOJE, BET
dvti savo priešus.
bolševikų sukurstyti ir apmo
Jo Ekscelencija Chicagos Arkidiecezijos
siškiais į bažnyčių. Iškilmingos ir Archer Avė., Justice, III.
GALI BŪTI
i j)a|->ar jie skelbia būk suse kami mongolai pasiruošę įsiVyskupas-Pagelbininkas B. J. SHEIL, rytoj
Salėje prirengta prie stalų
šv. Mišios prasidės 10:30 vai.
dalyvauja Šv. Kryžiaus parapijos jubiliejinė
kę, kad buvusis kanclieris mo- briauti į Mandžiūrijų.
Mišias celebruos gerb. pralo tūkstančių žmonių vietų.
TORONTO, Ont., Kanada,
se
pamaldose
ir
pasakys
iškilmei,
pritaikintą
Vakarienė prasidės 6 vai.
nsign. Seipel planuojąs Schotas D. Dunne; jam asistuos
spal. 11. — Amerikos Darbo
pamokslą.
...
..
. beri pašalinti. Tam tikslui, e- ZEPELINO ĮGULA NENO
kun. Ign. Albavičius diakonu, (.neapsigaukite, nebus vėlina
~
federacijos suvažiavime Bn-'
.5
, ,. „ y.
kun. H. J. Vąięunas subdia- mas!). Po vakarienės progra Daug žmonių apiplėšė Ir
SPRINiSfceD, III., spal. j tanijes organizuoto darbo svj3*’
.panaudot. tas.s; RI KELIAUTI Į ŽEMGALĮ
ma prasidės apie 7-tų vai.
konu.
12. — Vyriausiam Illinois tei-^iai iškėlė priekaištų, kad A-jty 0r8anlzaclW Heinrae r.
pabėgo
FRIEDRICHSHAFEN, Vo
Programų
ves
bankininkas
Mišiose koncelebruos J. E.
sme
užvakar
prisiekdinta
SSl^merikos
Darbo
Federacija
neDEGTUKU
MONOPOLIJA
kietija, spal. 12. — Orlaiviu
vysk. B. J. SHEIL, D.' D.; ir politikas, p. J. J. Elias. Vakar ryte Evanstone du
naujų
advokatų.
dalyvauja
šalies
politikoj
taip,
“Graf Zeppelin” ateinančiais
VOKIETIJOJ
jam asistuos svečiai kunigai. Programoje bus du atstovu —1 jauni plėšikai pavogė du au_____________kaip daro Britanijos darbo
kalbėtoju iš Šv. Kryžiaus par.! tomobilius, apiplėšė kelis praj metais buvo ruošiama kelionė
partija.
Pamokslų sakys kun. J. Pa- ir gerb. kleb. kun. Alex. Skri- Įeivius, valgyklos kasininkų, žiAURORA, III., spal. 12. —
BERLYNAS, spal. 12. — į šiaurinį žemgalį. Orlaivio jškauskas.
pka. Be to, kalbės gerb. pra- halo stotį ir gatvekario kon- Vakar ryte vidumiesčio dalį, Prezidentas Green į tai at- Vokietijos valdžia savo deg- gula tai kelionei pasipriešino,
Pabaigoje Mišių vyskupas lotas M. Krušas, atstovas Chi-' duktorių, pelnė apie 5,000 do palietė pavojingas gaisras. Be sakė, kad tarp Britanijos ir tukų monopolijų pavedė šve- sakoma, medžiaginiu ir tech
pasakys pamokslėli. Po Mišių cagos miesto majoro, teisėjas lerių ir išsisuko iš policijos, ‘kitko sudegė Strand teatras. (Amerikos J. Valstybių politi- dų degtukų “karaliui” Kreu- nikos atžvilgiais.
vysk., eidamas iš bažnyčios, E. A. Jonas ir pora kitų. Šv.
kos yra didelių skirtumų Ir ger už 25 milionų dolerių pateiks žmonėms palaiminimų.
FRANCIJA PADIDINS
pareiškė, kad Federacija, pri- skolų 6 nuošimčiais 50 metų
Cecilijos choras, vadovaujant
reikus, gali ineiti j politikos laikui.
PRIEPLAUKAS
Prie bažnyčios prieš Mišias i varg. p. V. Daukšai, padainuos
arenų.
bus gaunama Jubiliejaus žen- keletu smagių dainelių. Bus
PARYŽIUS, spal. 12. —
ISPANIJA NORI PRAKASTI
kleliai su Šv. Kryžiaus baž keletas žymių solistų. Progra
Francija yra sumaniusi padi
YVAGGONER NUBAUSTAS
TUNELĮ
nyčios atvaizdu, taip-gi atvi- ma baigsis apie 9 vai.
15
METŲ
KALĖJIMU
!
dinti
Havre ir Cherbourg prie
rutės su bažnyčios ir kitų pa- j Po to bus pasilinksminimas
------------ (GIBRALTARAS, spal. 12. — plaukas, taip kad būtų daurapijos budinkų
atvaizdais. ir šokiai. Kas norės, galės aNEW YORK, spal. 12. — Ispanija neišsižada sumanymo; giau reikalingų patogumu ke“ Draugas” su trumpu Šv.! pie 10 vai. važiuoti namo, nes
įC. D. Waggoner, Telluride, prakasti tunelį Gibraltaro pe- j leiviniams garlaiviams ir iš
Kryžiaus par. aprašymu ir programa bus pasibaigus.
; Colo., bankininkas, kurs gud- rlajos apačia. Tam tikslui va-: Amerikos atvykstantiems ke' rybėmis iš vietos kelių bankų ldžia jau paskyrė komisi jų.
leiviams.
žuvo jauna moteriškė
, išgavo pusę miliono dolerių
-----------------'
------------------Ties Windsor Park stotimi
tikslu savo bankai gelbėti, feDAUG SNIEGO VAKARI
NUBALSAVO BAIGTI
Illinois Central elektrinis trau
deralio teismo nubaustas 15
STREIKĄ
NĖJ KANADOJ
Apiplėšta ir pašauta
kinis suvažinėjo Miss Josie
metų kalėjimu. Waggoner pri
moteriškė
Bass, 726 Barry avė. Jinai
sipažino kaltu.
NEW ORLEANS, La., spa WINNIPEG, Man., Kanada,
Mrs. Nellie Perkey, turtin kažkodėl puolėsi prie važiuo
lio 11. — Vietos gatvekarių spal. 12. — Į vakarus nuo šio
go nekilnojamų savasčių par jančio traukinio ir paslydo.
NA, IR DARYK KĄ
tarnautojai po triukšmingo 101 miesto daug prisnigo.
davėjo žmona, 40 metų, plė-į Šimtai žmonių matė nelaimę,
DARĘS
dienos streiko pagaliau nuba
šikų užpulta jai automobiliu'
------------------lsavo streikų baigti.
UŽ PALANKUMĄ KA
l
LOS ANGELES, Cal., spa
važiuojant iš Hawthorne j
Pakorimas atidėtas
LINIUI
lio 11. — Už trafikos taisyk PATVIRTINO AMBASA
Chicago. Piktadariai nuo jos
Vakar ryte Cook apskrities
in <
lių
nesilaikymų automobiliu
atėmė apie 50,000 dolerių ve kalėjime turėjo būt pakartas
PH0ENIX, Ariz., spal. 12.
DORIAUS PASKYRIMĄ
važiuojant areštuoti siamiertės brangenybių ir dar pavo teismo nubaustas miriop žmo— Arizona valstybinio kalėjičiai
dvyniai
Lucio
ir
Simplijingai pašovė į žandų.
YVASHINGTON, spal. 12. mo viršininkų L. Wright teisgžudis W. H. Hauke, Kanados
cio
Godino.
— Senatas patvirtino H. F. mas nubaudė 1,000 dolerių pakaro veteranas. Gubernato
Įsipjovė pirštą, mirė
Teisme paaiškėjo, kad Lu Guggenbeim paskyrimų amba-1 bauda už leidimų vienam kariaus parėdymu nugalabiniliniui valkiotis už kalėjimo ri
cio automobilių valdė ir jis sadorium Kubai.
Mrs. H. Novak, 50 m., 7956 mas atidėtas. Taipat atidėta
bų.
' nusižengė, gi Simplicio nieko
KUN. ALEKSANDRAS SKRYPKA,
Phillips avė., skuzdama bul ir trijų negrų nugalabinimas.
nekaltas ir negali kartu su KAD GAUTI ŪKĮ, NUŠOVĖ
Sv. Kryžiaus Parapijos Klebonas.
ves įsipiovė pirštų. Nuo to už
broliu eiti kalėjimam
TĖVĄ
Mirė Chicagos 27-os wardos
Jo rūpesčiu suorganizuota Šv. Kryžiaus
sinuodijo kraujas ir moteriš
PINIGŲ KURSAS
Kaaangi abu broliai neat
aldermonas H. C. Van Norparapija, pastatyta viena gražiausių Amerikos
kė mirė.
skiriami (jie krūvon suaugę),
lietuvių bažnyčių, nemaža mokykla, graži kle
KENTLAND, Ind., spal. 11.
man.
Lietuvos 100 litų
$10.00
bonija
ir
seserų
mokytojų
namas.
teisėjas nežinojo kas daryti ir — Suimtas Ch. Hyers iš HaBritanijos 1 sv. sterL 4.85
Valymo Įstaiga apgriauta
antgalo
kaltinamąjį
paliuosammond, Ind. Jis nušovė savo
Franeijos 100 frankų 3.91
25 metai, kaip ši parapija įkurta, taippat
CHICAGO IR APYLIN
Bombos susprogdinimu ap
vo.
tėvų, J. Hyers, 84 metų, kad
Belgijos 100 belgų
13.89
25 metai, kaip gerb. kun. Aleksandras Skrypka
griauta Marcus Brothers Dry KES. — (Gali būt lietaus; ma
veikiau
paveldėjus
84
akrų
ti
klebonauja Šv. Kryžiaus parapijoj. Yra visų
Italijos 100 lirų
5.22
Cleaning įstaiga Gary, Ind.
ža temperatūroje atmaina.
gerbiamas ir mylimas.
PLATINKITE “DRAUGĄ” kį, kokį tėvas valdė.
Vokietijos 100 markių 23.80

ŠV. KRYŽIAUS PAR. SI
DABRINIO JUBILIEJAUS
IŠKILMIŲ DIENOJE

CHICAGOJE

t
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t
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me dienraščio numery, Šv. Kryžiaus parapija
yra turtinga savo nuosavybių žvilgsniu. Žmo
Ualna kaadlen. tOkyrua nckmadlenlaa
nių duosnumu, gerb. klebono kun. A. SkripPRENUMECATO8 KAINA; Metama —
P«kos rūpesčiu ir sumanumu pastatyta viena
Mt Metų — >S.5O, Trims Mėnesiams — 12.01, Vienam
Mėnesiui — 76c Europoje — Metams >7.II, Pusei Me
gražiausių ir didžiausių lietuvių bažnyčių ne
tų — tė te. Kopija .e te.
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negvųtik Chicagoje, bet visoje Amerikoje. O, be to,
Hna, Jei nepraioma tai padaryti lr neprlelunčlama tam
erdvi ir graži mokykla, sumaniai pastatyta
tikslui pakto lenkių.
ReCaktorlus priima — nuo 11:11 Iki 12:11 vai. klebonija — tai vis “Oleikos” lietuvių kata
kasdien.
likų aukomis ir jų darbštumu pastatytos įs
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki & taigos, kurių vertybė šiandie siekia netoli
milijono dolerių. Šv. Kryžiaus bažnyčia ir
' vai. po piet
mokykla, dabar yra ir visuomet bus lietuvių
M

DRAUGAS

DRAUGAS”
LITHUANIAN UAH.Y FRIEND
Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — M-«0> BU Montkr
— 11.60. Three
Burope — One
Oupy — ,41o.
Advertlslng
Advertlslng

Morths •— i 2.M.. One Moath — Tie.
Tear -- tTuM, SU Months — S4.ll.

in "DRAUGAS" brings best reeulta
rates on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJA.

Viena iš didžiausių ir pirmiausių lietu
vių parapijų Chicagoje yra Šv. Kryžiaus pa
rapija, kuri rytoj iškilmingai apvaikščioja
dvidešimts penkių metų gyvavimo sukaktu
ves.
į

.
.
.
pasididžiavimu ir gražiausiu lietuviams pa
minklu, kurio pastatymui klebonas ir parapi
jiečiai daug pastangų ir sveikatos padėjo.
Klebonas.

X

Šeštadienis, Spalių 12 d., 1929
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(VAIRUS STRAIPSNIAI
SKERDYNĖS MANDŽIURI-

JOJ.

Tuo laiku, kada Wasbingtone
galingųjų ( Amerikos
Jungtinių Valstybių preziden
tas tarėsi su galingosios Bri-

ir tuos raudonųjų gaivalų žvėriškumus, kurie juk nėra nie
ku geresni už karus.
Nesvarbu, kokius Maskva I
ginčus turi su Kinija, tik svar
bu, kad bolševikai nežudytų j
žmonių.

RUDENS

MINTIS.

Keičias rūbai gamtoms,

Gelsta girios, miškai;
Lija tankus lietus
Virst purvynu laukai.

tanijos ministeriu pirmininku Jei pasaulis į tos rųšies įpasaulio taikos reikalu, rau-, vykius šaltai atsineš, bolševi
jonuos Rusijos valdžios ka- kams dar didesni ragai išriuomenė Mandžiurijoj atliko I augs. šiandie jie pačioj Rusi- ;
pasibaisėtinas skerdynes. Bol-jj0j krikščionis persekioja,
ševikų kareiviai užpuolė ke- i spaudžia, paskiau jie juos kul į
lias sodybas, kur nuo karoi kosvaidžiais žiudys^ durtuvais
laikų buvo apsigyvenę komu- skrios.

Raud berželiai graudžiai
Savo rūbų žalių;
Pušys juokias gardžiai
Iš berželių nuogų.
Bet berželiui gailiau

Gerb. kun. Aleksandras. Skripka, Šv.
Kai ateina mintis:
Kryžiaus par. klebonas, tai tikras mūsų pat
Kas bebus jam toliau
riarchas. Apart kun. A. Petraičio, Šv. Juoza nistų priešai rusai su savo
Daugelis net pačių valstySkausmu plūsta širdis...
po par. klebono, kun. Skripka yra seniausias šeimynomis, ir išžudė virš 150 Dininkų yra nuomonės, kad
Chicagos lietuvių kunigas ir klebonas.
vyrų ir vaikų. Po tų įvyku- su bolševikais nesusidėti, į
It mergelė skaisti
Ar tik kun. A. Skripka nebus vienatinis gį^ skerdynių iš Maskvos paPuošiau girių, laukus,
jų reikalus nesimaišyti, jie,
lietuvis klebonas, kuris sukūrė parapijų, pas-1 sididžįuota, kad tos skerdy0 broleliai balti
patys vieni, be jokios pašali-!
tatė mokyklų, bažnyčių, per 25 metus uoliai nėg es^ pateisinamos. Sako,
Glostė plaukus tankiu-,
nės
pągelbos,
pasigamins
darbavosi, joje gyveno ir šiandien tai parapi- Atsimokėta tiems žmonėms už
įšaltus kapus. Gali but. Bet
jai vadovauja sidabrinio jubiliejaus įskil-- nuoiatinius puolimus. Esu štaį jie aukiėja Rusijoj nauDabar — kūnų lietus
mems. Juk tai tikra musų gyvenime retenybe! jie buvę aidžaaiisi sovietų prie
Kai lavonų nuplaus —
jų rusų gentkartę. Ir tos gentJisai savo kantrumu ir mokėjimu santykiam §ai ir kaipo tokiems negali
O, ar rūbus kitus
kartės iškils daugiausia nedo- j
ti su žmonėmis, sėkmingai pergyveno daug but jokio pasįgaįiėjimo.
Kada nors beatgaus...
riausi ir pavojingiausi pašau
sunkių valandų ir dėl to parapijiečiuose pa-,
garbos ir pasitikėjimo įsigijo.
i Toksai Nugeriu bolševikų lio žmonijai gaivalai.
Gelsta girios, miškai...
Aguona.
Be to, kun. A. Skripka visiems Ameri- nusistatymas. Ir tie žmonės,
Beržų vargin mintis —
kos lietuviams yra žinomas, kaipo vienas iš ; kuriuos nežinia ar galima
Ar atgys dar jisai,
ANGLUOS KARALIAUS
patriotų, rūpinusis savo tautos vardų kelti I Pavadinti žmonėmis, ilgi iųeAr pakirs jį mirtis?...
TIKĖJIMAS.
šioje šalyje. Inteligentijos tarpe yra žino- )^a^ Rusiją žvėriškai valdo ir
L. Šilelis.
mas kaipo džentelmonas, mokus su visais gy- Įv^sas laikas kaulija, kad AAirių Liuosoj
Valstybėj ‘
venti draugiškuose santykiuose. Jo- vaišingu- i nJerika jų valdžių pripažintų,
Aš savo norus ir svajones
mo ypatybę ne vienas ir iš Lietuvos atvykęs j ^as tokių valdžių gali pripa- (Airijoj) katalikiški laikraš
Senai nuleidau į kapus.
svečias yra patyręs.
Yra vlstybių, kurios čiai airių valdžių skatina buNedaug beliko man kelionės
Ir “Draugas”, kuomet atsikėlė Chieagon 'labiau Angina iš prekybos!simoj artimiausiomis dienomis
Sumegst gyvenimo galus.
iš Pennsylvanijos, sau buveinę buvo susikū apturimų didelį pelnų. Bet Į Londone Britų Imperijos kon '.
Taip lapas rudenio vėlyvas,
Anglijos
ręs sale Šv. Kryžiaus bažnyčios. Iš čia ir dier Amerikos J. Valstybėms neferencijoj iškelti
Pagautas pagieža šalnos,
koks pelnas rupi. Ši didelė karaliaus tikėjimo klausimų, |
raščiu pradėjo eiti.
Tik vienas blaškosi vos gyvas
vietoje taip kad tų klausimų padary
Tat, nuoširdžiausia sveikiname sidabri respublika pirmoje
Ant suledėjusios šakos.
nio jubiliejaus proga Šv. Kryžiaus parapijų, stato žmoniškumų. Kaip kar ti imperijos politiniu klausi
Paparonis.
jos klebonų gerb. kun. A. Skripkų ir visus tas to žmoniškumo ir trųksta mu.
Laikraštis “Catholic Pictoparapijiečius, linkėdami ir toliau vienybėje raudonųjai valdžiai.
Kada anais laikais Palesti- rial” rašo, kad šiandie Ang- Imperijos konferencijoj, į ku-į
Paveikslai per radio.
dirbti Dievo garbei ir savo tautos gerovėil
........... ,
noj žydai su arabais sukėlė lijos karaliaus sųžinė varžo rių suvyksta visų dominijų
Vokiečių bendrovė “TransMacDonaldas, Anglijos premieras, besi-' tarpusavę kruvinų kovų, kad- ma- Airijos konstitucija vi- įr posesijų galvos ir sprenradio”, kuriai pavestas visas
lankydamas Amerikoje, savo tikslo atsiekė.' ir Amerikos laikraščiai kas- siems
piliečiams užtikrina džia apie imperijos padėtį ir
Jo pasikalbėjimai su prezidentu Hooveriu dien daug apie tai ir žydams j tikėjimo laisvę. Tuotarpu An-! gyvavimų. Imperijos konferen
ra<t^°te^etonini^ su

Prieš keliolikų metų ši parapija buvo di
džiausia. Bet susikūrus Šv. Panelės Nekalto
Prasidėjimo parapijai ir pradėjus lietuviams
keltis gyventi tai Marąuette parko apylinkėsna, tai kur kitur, parapijiečių skaičius žy
miai sumažėjo. Bet, nežiūrint to, dar ir šian
dien savo didumo žvilgsniu Šv. Kryžiaus pa
rapija tebestovi greta didžiųjų mūsų parapi
ją
Town of Lake, geriau lietuvių tarpe žino
ma kaipo “Oleikos” kolonija plačiai yra ži
noma ne vien Amerikos lietuvių tarpe, bet ir
Lietuvoje. Mat, “Oleika” yra šalę garsiųjų
pasauly gyvulių skerdyklų, kuriose lietuvių
yra dirbę daugiau, negu kitoje1 kdkioje dirb
tuvėje. Ir dabar dar čia lietuvių daug dirba
ir prie gerų darbų yra prisivariusių.
Taigi sąlygos Šv. Kryžiaus parapijai dar
bo žvilgsniu buvo patogios. “Oleikoj” yra
gyvenę lietuvių (daugiausia iš Žemaitijos)
daugiau, negu bile kitoj kurioj kolonijoj. Že
maitijoj ir dabar galima sutikti daug žmonių, kurie yra gyvenę Oleikoj , kurie gerai t
žino Šv. Kryžiaus bažnyčių, pažįsta jos klebo
nų. Tokie pagyveno “Oleikoj” keletu metų
padirbėjo skerdyklose, užsidirbo ir grįžo į tė
vynę. Bet tie townofleikiečiai, kurie neišsi
kėlė ktur, kurie negrįžo Lietuvon, čia “for
good” yra apsigyvenę, su savo kolonija, pa
rapija ir klebonu susigyvenę, dėlto ir dėl
“Oleikos” ateities nusiminti per daug neten
ka.

privedė prie karo laivynų mažinimo konfe- reiškė sųjausmo. Gi apie šias glijos konstitucija nurodo,
kad. karalium gali but tik pro
rencijos, kuri neužilgo įvyksianti Londone. pastarųsias Mandžiurijoj bol
Konferencijon kviečiama dalyvauti Prancu ševikų iškeltas žmonių sker- testantas.
Itaj~ japollija ir Jungtinės Valsty- j dynes paduodamos vos mažos
Iš tokio konstitucinio var-

cįjų nuosprendžiais vaduojasi 1 *'ls^e imas su
rneri a, nuo
Britanijos parlamentas. Su- įrudens prad4s Perdavlniit‘ IKr

prantama, jei tik sakomoj radio paveikslus iš Vokieti
konferencijoj karaliaus tikėji- jos į Argentiną. Pirmieji ban

žymų musų laikais pasaulis mo klausimas butų iškeltas,
bės, kurios Didžiosios Britanijos pakvietimų žinutės.
Tuotarpu jau butų laikas, vien tyčiojasi, pažymi laik- tada tas drųsiai butų iškelta
oficialiai jau priėmė.
Prancūzija ir Italija pakvietimų priėmė kad pasaulis galingai pakiltų raštis. Nei viena kultūringa ir parlamente,
be ypatingo entuziazmo. Jos dalyvausiančios prieš tų bolševikų vedamų te- šalis šiandie tos rųšies varžy, Tuotarpu Imperijos konfekonfereneijoj, kad derėtis ir pasiginčyti, Ta- rorų. Savo priešų žudymas inU konstitucijose negali turencijoj to klausimo niekas
eiau MacDonaldo ir Hooverio
planas joms įsibriovus į svetimų šalį nė- r®ti•kitas neiškeis, kaip tik Airi
Patsai Britanijos parlamen
nepatinka.
ra jų jokis naminis reikalas.
ja, kuriai Anglijos karalius
Esant tokiam nusistatymui, kažin ar lai- Tai paprastas jų žvėrišku- tas tos rųšies klausimo nedrįs
vyno konferencija turės tokio
pasisekimo, mas. Kada darbuojamasi pa- iškalti, nes įsigyvenęs popro- skaitosi Pi™uoju piliečiu ir
Parapijos nuosavybė.
koks reikalingas užtikrinimui pasaulyje tai- šauly išnaikinti karus, tadtys verčiau tokių dalykų ne- kaipo tokio sųžinė , neturėtų
I
vienu žygiu reikėtų išgriauti! liesti. Bet tas galima atlikti but varžoma.
Kaip matome iš atvaizdų, kurie įdėti šia- kos,
Stasius Būdavus.

AŠ NEKENČIU VYRįl...
NOVELĖ.

Kuomet tik aš einu pro vienų teismo
įstaigų, kiekvienų kartų pamatau ypatin
gų merginų: ji .dar visai jauna — nedau
giau dvidešimt trijų metų — bet nejau
kūs jos veido bruožai ne vienam jų rodo
jau senyvų, raukšlėtų, giliai, giliai pa
niurusių ir matyt pergyvenusių daug
tamsių, skausmingų, nepatenkinto gyve
nimo valandėlių ir dar daugiau kartaus
apsivylimo...
Vienų pavakarį, kų. tik saulei nukri
tus žemėn, su kažkuo vaikščiojau miesto
sode. Vakaras buvo tirštai persisunkęs pa
vasario kvapu ir žavingu gyvumu. Žmo
nių sode — daugybė...
Pradėjo žydėti saulėlydžiai. Besižval
gydamas pastebėjau tų pačių merginų
vienų netoli bevaikščiojant. Aš dar la
biau jų susidomėjau (atsiprašau už tokį
mano atvirumų). Jų ilgai sekiau akimis.
Tačiau saugojęs veik pusvalandį, nepaste

— E kad jį galas, nedelsk...
Draugas ėmė pasakoti.
1.

bėjau prie jos priėjus netik kokį vyriškį,,
bet ir šiaip moteriškę...
— Ar tu pažįsti jų? — neiškentęs
paklausiau draugo.
Paklaustasis nusišypsojo ir padarė
kažkokį įtariamų kūno judesį. Keistas
jo elgesys aiškiai man davė suprasti jį
daugiau apie jų žinant, nekaip ištikrųjų
galėjau manyti.
— Klausyk, ištikro ji tau pažįstama?
— Taip, matyti labai smalsus — nu
sijuokė — che, daugiau ne kaip pažįsta
ma...
— Na gi ir tylėjai ligi šiol — žino
siu kitų sykį.

— Nepyk, nepyk...
— Man ji pati nesvarbu. Man jos gy
venimas baisiai įdomu žinoti... Na, po
šimts, nevargink, sakyk, kada ji tokia su

niurus.
— Ji pašėlusiai vyrų nekenčia...
— No, no...

— Taigi, baisiai, pasiutusiai neken
čia... Aš aiškiai žinau kad jos neapykan
ta į kraujų ir būdų giliai, giliai įaugo..

— Ir tavęs, turbūt, nekenčia...
— O kaip manai...

i

Tu žinai Armonišlcių dvarų. Tik sep
tyni kilometrai nuo miesto. Rusų lai
kais buvo labai turtinga vieta žemė nedidžiausia, tik 300 ba bet. prieškarinė apy
varta buvo nuostabiai pelninga.
Kilo Didysis Karas. To dvaro savi
ninkų, šios merginos pusbrolį, Leonardų
Žukauskų rusai mobilizavo ir jis turėjo
eiti kariuomenėn. Jo tėvai buvo jau prieš
kelis metus mirę. O artimieji giminiečiai
gyveno gana toli. Taigi dvarų Leonardas
valdė tik ištikimo ūkvaidžio ir darbščių
tarnų padedamas. Prieš pat jo išėjimų
kariuomenėn, ilgesniam laikui dvare ap
sigyveno ši mergaitė — Viktorija Dulinsknitė. Aš jau tuomet jų pažinau. Kaip
atsimenu buvo labai rimta mergaitė ir,
trumpai sakant, geras pavyzdys visos apylinkės jaunoms merginoms. Ji taip pat
nebeturėjo tėvų.
Su ja Ix»onardas gana taikiai gyve
no. Ji gi, kaip artimo giminaitė, kiek
galėdama stengės saugoti dvaro turtų.
Sugaudė Didžiojo Karo knnnolės. 15

visų pusių pasipylė nejaukių žinių. Rusų
vyriausybė krašto pulsų kietai užčiaupė.
Žiauri karo meto taktika aiškiai parodė
savo šlykštų ir baisų Veidų... Didesniuose
miesteliuose nuolat buvo sudaromos ka
riškos komisijos. Jos nuolat ir smulkiai
apžiūrinėjo dvarų bei stambesniųjų ūkių išteklių. Ton “priežiūron” pateko ir
Armoniškių dvaras...
Vokiečiai selino vis arčiau. Rusai ėmė neberimti. Kas tik geresnio sau grie
bė. Dvarininkus ir ūkininkus stipriai ap
karpė.
Armoniškių dvarų rusai gal būtų if
visai sunaikinę, bet Viktorija, nežiūrint
jos jauno amžiaus, plačiu, daug reiškian
čiu raštu kreipės į artimų karo komen
dantų ir tas šiek tiek saugojo jų nuo
įvairiausių karo plėšimų. Tuo laiku, ga
lima sakyti, ji parodė vyriškų drųsų, deliai ko tačiau nė kiek nenukentėjo jos
moteriškas kuklumas. Jos globai pavestą
jį turtų ji saugojo beveik kaip ir savo
gyvybę. Ir tik, turbūt, dėlto, kad labai
kilniai mylėjo savo pusbrolį Leonardų...
Buvo kalbama, kad jis jų šelpęs jai be
simokant ir prieš pat karų ji pabaigė M.

dymai labai gerai pavyko.
Perduoti paveikslai sunkiai
atskiriami nuo originalų.
ŽMONA. — Ar tiesa, mie
lasis, kad aš esu vienintelė
tavo mintis.
VYRAS. — Tiesa, ir tos
.minties aš jokiu budu negaliu atsikratyti.

gimnaziją.
1
Tokiu drąsumu ji savo pasėn palenkė
ūkvaizdį, tarnus ir darbininkus. Jie visi
jų labai gerbė ir bendromis jėgomis sau
gojo dvarų. Jiems Viktorija ir-gi buvo
gana širdinga...
Užgriuvo vokiečių pulkai. Tačiau
Viktorija neapleido Armoniškių ir visai
nemanė bėgti Rusijon.
Apie to laiko vokiečių žiaurumus ė
jo baisių gandų. O kaip vėliau tikrumoj
pasirodė, aiškiai galėjo matyti tas žinias
buvus neperdaug perdėtas: vokiečiui iš
tikro buvo žiaurūs ir karo aistros pa
gauti daugelį atsitikimų elgės visai nesuvaldydatni savo gyvuliškų įgeidžių...
Karui pnsistūinus Rusijos gilumon,
tvėrėsi laikina vokiečių vyriausybė. Pat
pradžioj, kaip žinoma, ji nebuvo tokia
griežta. Tik vėliau įsidrąsino: kaskait vis
labiau ėmė spausti gyventojus, uždedama
jiems dažnai ir neįvykdomų prievolių.
Nėra kas daugiau apie tai pasakojama...
Viktorijai, kol-kas, didelio vargo ne
buvo. Ji gerai mokėjo vokiečių kalbos ir
su naujais valdiniais gulėjo žmoniškiau
susitarti.

s
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JUOKIS, JEI JUOKINGA,

vyko antroji Vilniaus Gedulo
Dienos programos dalis.
Žmonių prisirinko pilnutėlė
Nepriėmė pasiūlymo.
salė. Susirinkimą. atidarė
statysiant veikalų “žmogžu
Prof. Kampininkas
.. * gerb. klebonas kun. H. Vaidžiai”.
*
L. čiUnas, pabrėždamas skaudžių
žaizdų lietuvių tautai, netekus
Štai kur rūpinamasi žmonių
Vilniaus ir jo reikšmę lietu
sveikata ir laime.
vių valstybės gyvenimui.
Lynn’o, Mass. vai., miesto
Parapijos choras, p. Munmajoras R. Bauer išleidęs įsa
deikos vadovaujamas, sudai
kymų, kuriuo
draudžiama
navo Lietuvos himnų, keletu
mergaitėms, virš 12 m. am
kitų tautiškų dainelių ir bai
žiaus, išeiti į gatve su surugė daina “mes be Vilniaus ne
liuotom pančiakom žemiau ke
nurimsim”. Mokyklos vaike
Vienas tavorščius per komi lių. Nepaisančias įsakymo įliai suvaidino iš tautiško mar, FQRDO ŠOFERIS. — Sėsk
sarų gazietą prašo prof. Kam sakyta policijai areštuoti.
Matyt, Lynn’o majoras tik gumyno keletu dalykėlių ir pavėžėsiu l
pininko ištlumoeyti jam šitų
dalykų:
. ė'tį rai nori, kad sumažėtų kojų Vilniaus našlaičiams sudėjo į SENTLIS. — Ačiū, aš labai
skubu į miestų, eisiu pėkščio“Kur nubėgo vanduo pata reumatai ir kitokie įdiegi $10.57.
Tų dienų mokyklos vaike-'mįs
po laike, jeigu jo buvo pen mai, o kitų žmonių dirkliai pasižadėjo nepirkti salkios ir pusė mylios gilumo sniai.
dainių, kaip paprastai būdavo
Kitos nereikia.
!
laike patapo?”
daroma,
bet
išleidžiamus
piniSENELIS. — Ačiū. aš labai
Suaugęs, rimtas žmogus sa
Į jūres, tavorščiau, į jūres
gus
smaguriavimui
paaukoti
turi
dar
seserį,'
ir į Mišigano leikų nubėgo. ko senmergei:
, JQNAS _ Kitos ir nerei.
— Du dalyku daro tamstų, Vilniaus našlaičiams.
Kur-gi kitur vanduo bėgs?
Gražus pasižadėjimas!
kia, nes ji jau nusistatė už
labai negražia?
Nuoširdžių
Vilniaus
atžvil

Tamstos tekėti.
Kai musų “draugams” rei — Kokiu? — pasiteiravo;
giu
kalbų
pasakė
vietos
vaist.
kia koks veikalas scenoj sta senmerge.
J
Jankauskas Br. Paskaitų skai
Taupomas.
tyti, tai pirmiausia turi išdis— Trumpa dresė ir nuogos
tė
apie Vilniaus atvadavimo
kusuoti, ar tas veikalas nėra kojos, kurios labai panašios
; būdus ir pirmuosius kovotojus
buržuazinis,
kapitalistinis, į arklų palyčias.
įuž Lietuvos laisvę kun. P. I
ar jis tinka darbininkų kla
sei, ir ypač ar nesipriešina
Onutė: Ma, žmogus atėjo. Karalius. Paskaitininkas pa
kad lenkai geruoju mu- i
komunizmui ir “darbininkų Sakosi iš rakandų krautuvės. brėžė,
,
■*< ,.
, ms Vilniaus neatiduosiu, rei- ■
tėvynei.” Tik perėjęs visas
Motina: Gerai, Onute, duok
"
,
.
r
i,,
,
•
.
•
kia
laukti
patogaus
momento
i1 Z
“proletarinio meno” komisa jam kėdę, kad truputi atsi-1.
. v
.
ir jaunoje kartoje žadinti Vii
rų rankas veikalas leidžiama sėstų. Aš tuojau ateisiu.
vaidinti.
Onutė: Aš daviau, bet jis 'niaus meilę ir jo reikšmę.
Taigi, jau vienos kolonijos sakos noris pirma pianų pa-1 Kada buvo skaitoma apie
sunkias savanorių kovas už DŽIOVAS. — Mano žmona
“draugų” “Lyra” skelbiasi imti.
tautos laisvę ir paskaityta ei- labai yra taupi. Ji iš nunešiolėraštis “žuvusiems kariams”; tų dresių man naktaizų pasiuklausytojai net susigraudino. ,vaŽuvusieji buvo pagerbti at- J DŽIANAS. — Tai dar mensistojimu.
įkas taupumas. Žinai, o mano
Gerb.
kun.
H.
Vaičiūnas
pa'žmona iš mano senos naktaiklausomo valstybinio gyveni
mo paminklas;
siūlė susirinkusiems aukoti ,zos Eau dresę pasisiuva.
Vilniaus našlaičiams. Surink- Į
Gedulo Diena dėl Vilniaus. r Vilniuje Aušros Vartų PaLaukiamas svečias.
t
’ neles ŠV. stebuklais garsus pa ta $80.00.
Spalių mėn. 9 d. šv. Anta veikslas — lietuvių religinio
Valio, ciceriečiai lietuviai — Kaip atrasti Tamstos
no par. lietuviai
katalikai
su
katalikai!
'rezidencijų?
.......................
gyvenimo paminklas.
skaudama širdimi minėjo sa-.
j Jūs visada rėmėte savo tė-1 _ O šitaip. Kaimynų šuvo tėvynės Lietuvos sostinės-' 2. Vilnius ne lenkams, bet *
- Lietuvos
reikalus
ir
™
i •
•
Vilniaus pagrobimo diena
lietuviams priklauso; anks-'^.
.
”..7 11
neloja, o mano i
Vilniaus pagrobimo dienų.
1
’
.
šiandien jos nepamirštate.
ibuldokas svečius drasko kai i
Vilnius buvo pagrobtas len- < iau, ar vėliau mes turime,
Ranorteris
s-i
a i ♦
-si
,
, x1.°
_i
«.aponens.
paselęs, dėl to mano narna iš
kų generolo Želigovskio ap- miisų sostinę iš grobomų len-.___________ ,
urasit
gaulingu būdu 1920 m., spa- kų atvaduoti. Dievo Apveizda į AfC!
1 HV ’į į
lių mėn. 9 d.
su mumis. Ateis laikas, kad'
l/UlAi L.L
Tinginės pačios žadinimas.
Taigi, šiandien sukanka ly- Pojūti ir nuskriausti bus
Karalina! Karalina!
Žinelės.
giai 9 metai, kai mūsų
paaukštinti.
Višta krosnį jau kūrena;
liai” lenkai žiauriausiu būdu
3. Lietuviai gyventieji Ame
Marijonų Kolegijos Rėmėjų
Gaidys malkas nešioja,
varo Vilniaus krašte lietuvių rikoje skelbkite viešai ir pri- 1.mo skyriaus susirinkimas
Pro aukštinį kilnoja.
nutautinimo darbų: neleidžia vačiai vietos piliečiams tų ne- |jUS Spaiįų 13 <}, bažnytinėj
veikti lietuvių mokykloms, teisinguirių ir neteisėtumų, ku svetainėj, 1 Val. po pietų. YNesveikas darbas.
grudų į kalėjimus lietuvius D lietuvių tautai yra padarę pa daug reikalų svarstyti kas
• •
mokytojus ir t. t.
lenkai.
link ateinančio Rėmėjų Sei- JONAS. — Nesveikų darbų
Gedulo Diena dėl Vilniaus į Aiškinkite mažlyčiams ir mo, kuris įvyks 27 d. spalių, dirbau, už tat visų mėnesį ve- •
pradedama minėti pamaldo- jaunimui Vilniaus reikšmę tat visi nariai susirinkite.
keišino (atostogų) gavau.
i PETRAS. — O aš dar ne- I
mis bažnyčioje.
Lietuvai. Atėjus patogiam mo
M. Rėmėjas.
sveikesnį, nes mane visai iš '
Gerb. šv. Antano par. kie- mentui jie pakels savo galinNelaimingas atsitikimas.
darbo paleido ir dar į teismų t
bonas kun. H. Vaičiūnas lie-į 84 bals$ Amerikoje ir tuom
tuvybės širdis Ciceroj iš ank- ’ Padės mums gyvenantiems
Kelios dienos atgal vienas padavė.
t®
sto savo parapijiečiams pas- Lietuvoje atvaduoti mūsų so- musų laisvamanių buvo atėjęs ,------ -------- -—........
■ —į
kelbė Vilniaus liūdesio dienos stinę.
pas saviškius į svečius ir taip pargabentas iš Chicagos tau-,
nepamiršti, ateiti ryto metu į I Per šv. Mišias giedojo mo-(“ Pasisvečiavo ”, kad eida- tiškas kunigužis.
pamaldas ir dalyvauti vakaro į kvklos berniukų ir mergai- mas namo net nelaimę pati- į
Matęs.
programoje par. salėje.
čių choras p. Mundeikos A- ko: automobiliaus tapo už-(-----------------Į pamaldas susirinko par. dolf. vadovaujamas.
mustas. Palaidotas tautiškose SKAITYKITE IR PLATIN*
mokyklos vaikeliai, sesers mo- Į Vakaro metu par. salėje į- kapinėse. Laidojimui buvo
KITĘ “DRAUGĄ”,
kytojos ir parapiječiai; erdvi
■
—
. . -...........
.............. — ■
šv. Antano bažnyčia — pilnu- g
tėlė žmonių.
Šv. Mišias laikė ir pamoks
lų, sakė svečias iš Lietuvos
kun. P. Karalius; gerb. svečias
----- RENGTA ----yra lietuviu katalikų mokslus
DRAUGYSTE SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. J.
einančio jaunimo “AteitininSEKMADIENY, SPALIO (OCTOBER) 13 D., 1929
kai” atstovas Amerikoje.
LIET. AUDITORIJOS SALĖJ, 3133 SO. HALSTED STREET
Kun. P. Karalius savo pa- į
Mieli
broliai ir seserys, visus maloniai kviečiame į šį koncertų. Užtikriname, kad
moksle pažymi šias svarb. min
būsite patenkinti. Šis koncertas rengiamas paminėti dr-stės 30 metų gyvavimo su
tis dėl Vilniaus:
kaktuves. Todėl komisija pasirūpino kuogražiausių programų surengti. Dalyvaus vi
I
L Vilnius yra lietuvių tau
sų mėgiamas dainininkas KASTAS SABONIS su šeimyna. Dainuos p-qiia Siaurienė;
tiškojo ir religiškojo gyveni
Vaidylos choras p-no Siaurio vedamas.
Koncerte nauji nariai bus priimti be įstojimo mokesties.
Rengimo Komisija.
mo širdis; Vilniuje Gedimino;
1 L ■
B .
-------r—-8-pilis — lietuvių tautos nepri- ££ -------- B

Prašau Į Mano Kampelį

į

LIETUVIAI AMERIKOJE
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Jubiliejinis

Yra Faktas ir Gryna Teisybė Kad

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
Visuomet Esti Žemesnes Kainos Ant Rakandu ir (vairiu
Namu Reikmenų
Nes Užlaiko Nuosavą Rakandų Dirbtuvę, Kurioje Išdirbine ja
Dailiausius Seklyčioms Setus

į
cor

Richmond St. & Archer Ave.

Atsilankymas į šias krautuves ir pasiteiravimas reiš
kia tamstoms didį pinigų sučėdymą. Todėl sekantį
žygį ieškodami rakandų, užeikite į PEOPLES KRAU
TUVES.
»
Štai keletas pavyzdžių, kuriuos turite palyginti ir
atsiminti, kuomet eisit pirkt sau rakandų

3-jų Šmotą Tikro Chase Mohair Setas is Musų Dirbtuves į Jūsų
Namus už $149.50
Šis setas yra padarytas
pagal naujausios mados;
rėmai dailiai išpiaustyti
ir nubaigti; visas webbed
konstrukcijos, pripildytas
su parinkta iškimšimo medega su liuosomis ir ap
verčiamomis paduškaitėmis; pripildyta patentuo
tais N o c h m a n springsais ir apden gtas su dailios spalvos Tikro Chase Mo
hair. Galite įsigyti PEOPLES Krautuvėse už išdirbystės kainų. Visi 3 šmotai, kaip
parodyta parsiduoda tiktai už ................
$149.50

LENGVI IŠ MOKĖJIMAI.

Kitokių setų kainos po,

$55.00, $70.00, $87.50, $95.00, $125.00, $150.00, IR AUKŠČIAU
TAIGI ČIA YRA EKONOMIŠKIAUSIA VIETA

Del Lietuvių įsigyti geriausius, pilnai užtikrintus šildomus ir Virtu
vių Pečius. Musų dideliam Pečių pasirinkime visuomet rasite įvai
rų rinkinį, vien tik geresnių padarimų Pečių. Už daug žemesnes
kainas.

Virtuvių šildomi Pečiai (Kitchen Heaters) po

013.95, 017.75, 022.00, 028.00 ir tt.
Minkštoms anglims kūrenami Pečiai ir Hot Blast Pečiai po

09.50, 014.50, 017.50, 022.oo ir tt.
Sėklyčių šildomi Pečiai (Parlor Heaters) vėliausios mados po

$39.50, $60.00, $85.oo, $90.oo ir tt.
Plačiausis pasirinkimas virtuvių Pečių kaip kombinacijos taip ir gesintų. — Čia
visuomet pirksite už žemesnę kainą. —
__ Ateikite šiandien j Peoples Krautuves, nelaukite šalto oro, nes dabar galima
duoti geresnes iš lygas ir patarnavimą.

v Lengvi Išmokėjimai Suteikiami Visiems Pagal Išgalę
Krautuvės atviros antradienio, ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais.

Koncertas

2536-40 W. 63 St. 4177-83 Archer Ave.
Telephone Lafayette 3171

Telephone Hemlock 8400

Direktoriai- Savininkai:
M. Kežas, J. A. Krokas, S. Krokas, A. Lapė nas, J. NakroUns, V. Makavetskas, D. šemaitis.

I
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D R X D O S S

Sveikiname Sv. Kryžiaus Parapiją, kleboną ir Visus
Parapijonus, Sulaukusius Savo Parapijos
Sidabrinio Jubiliejaus
Tel. Boulevard 8833
Pas mus visada gausite teisingą patarnavimą

Man, išbuvusiam per 25 metus Šv, Kryžiaus
Parapijos parapijonu,

dalytis

labai malonu

džiaugsmu su visais tautiečiais,

PEOPLES FURNITURE CO.

THE PEOPLES TOGGERY
IŠIMTINAI VYRŲ DRABUŽIAI

1618 West 47th Str.

sulaukusiais
2536-40 W. 63 St.

savo parapijos sidabrinio jubiliejaus.

ir

4177-83 Archer Avė.
JOSEPH N. KASZESKI, Savininkas

Didžiausios Lietuvių

JONAS BALTUTIS

PEOPLES THEATRE BLDG.

Krautuvės Amerikoje

Tel. Boulevard 9378

Vadą ir visus parapijos narius, sulaukusius si
PASKOLOS IR APDRAUDA

Ofisas-

YARDS BUILDING & LOAN ASSOCIATION
1616 West 47th Str.

CHICAGO MEAT MARKET
KAZIMIERAS BŪRAS, Savininkas

PEOPLES HARDWARE and

Tel. Lafayette 5069

Malonu man tarnauti savo tautiečiams ir iš
bizniško patyrimo suprantu vienybės galybę.

Sulaukę Šv. Kryžiaus parap. sidabrinio jubilie
jaus mes dar geriau pradėkime laikyties vieny

bės savųjų tarpe ir tada musų parapija ir musų
bizniai dar geriau bujos.

GREGOROWICZ BROS., Savininkai

1901 W. 47th St.

Pirm negu sirgsi ar mirsi pasitark
su manim.
Marųuette Park Ofisas:

Mieste Ofisas:

2423 IT. Marąuette lid. 230 S. Clark St. Saite 2043

Tel. Hemlock 5219
Tel. State 3380
Chicago, Illinois

L J. ZOLP

I

kią didžiulę ir puikią šventyklą.

Lai gyvuoja town-of-lakiečiai ir Lai skamba

1845 W. 47th Str.

Tel. Republic 5550

Man, kaipo namų statytojui, ypač malonu

sveikinti Šv. Kryžiaus parapiją, pasistačiusią to

PAINT CO.

6641 So. Western Avenue

VINCENT RUKSTALIS

Sveikina Šv. Kryžiaus Parapiją, jos dvasios
dabrinio jubiliejaus.

A. N. MASULIS

Tel. Boulevard 3857

GAZOLINO ir ALIEJAUS WHOLESALE

1543 West 46th Str.

real estate biznio reikaluose.

Tei. Lafayette 4139

Ir mes, townoflakiečiams betarnaudami, su

jų puošnioje šventykloje lietuvių kalba ilgus, il
gus metus.

JOHN PAKEL (Pakalnis)

GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ VEDĖJAS į

1650 West 46th Street

e.

Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203 ,

laukėme Šv. Kryžiaus parapijos, sidabrinio ju

biliejaus ir kartu su visais tautiečiais reiškiame

Generalis Kontraktorius ir Real Estatininkas

džiaugsmo ir esame pasirengę po senovei savo

2621 West 71 Str.

viengenčiams tarnauti musų biznio šakoj.
Tel. Hemlock 0367

Sveikiname Šv. Kryžiaus Parapiją, jos dva

4622 So. Marshfield Avė. \

KAS PER NAMAI BE RADIOP
The World’s Series

Tel. Boulevard 5576

sios vadus ir visus parapijonus, sulaukusius sa

Nusistatyk ant

vo parapijos sidabrinio jubiliejaus.

PIVARŪNAS BROS. \.
v

EUDEIKIŲ

ŠEIMYNA

širdingai sveikina

STEWART WARNER

NEW KENNEDY FURNITURE CO.

\ 4705 So. Ashland Avenue
\Tel. Boulevard 3123

Nuoširdžiausia sveikinu Šv. Kryžiaus Para

piją, gerb. kleboną ir parapijiečius sidabrinių
sukaktuvių proga!

ADV. JOSEPH J. GRISH

Oro stebuklas

town-of-lakiečius, sulaukusius savo parapijos

Žinios jums per radio

jubiliejaus ir linki gerb. klebonui kun. A. Skry-

Žodis apie patarnavimą
pkai daug sveikatos, parapijiečiams stiprėti tau

Musų radio žinovai
atsilankys pas jus die
ną ar vakare ir jus pa
tenkins. Labai numaži
ntos kainos. Pasirink iš
35 naujų modelių.

tiškai ir bujoti medžiagiškai.

Z. BASINSKI
1701-03 West 47th Str.

4605-07 So. Hermitage Avė.
Yards 1741

Atdara Pan., Utam., Ketv. ir Sub. vakarais

Tel. Boulevard 1751

4631 S. Ashland Avenue
Tel. Boulevard 2800

' .

Sidabrinių sukaktuvių proga sveikiname Šv.
.Kryžiaus Parapiją, jos gerb. kleboną ir para
pijonus.

METROPOLITAN WET WASH
LAUNDRY

Ii.

6551-3 So. Kedzie Avenue

Sveikiname Šv. Kryžiaus Parapijos lietuvius, sulau
kusius savo parapijos sidabrinio jubiliejaus.
Savo, džiaugsmų padidinkite, įsigydami pas mus
gerų radio.
Malonu mums bus jums patarnauti.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Sveiki, Parapijiečiai, Sulaukę
Sidabrinio Jubiliejaus!

(

Per ilgus metus man teko gyventi ant Town
of Lake ir tarnauti savo tautiečiams biznio rei
kaluose. Nors dabar jau išsikėliau iš tos kolo
nijos, bet tebesu Šv. Kryžiaus Parapijos parapijonas. Todėl šiandie vieniju savo džiaugsmą
su visais broliais ir seserims parapijonais.
Šiais laikais 25 metai yra tai laikotarpis, ku
riame įvyksta daug visokių atmainų. Tokių at
mainų yra buvę ir musų lietuvių gyvenime. Tos
atmainos būna kartais geron, o kartais blcgon
pusėn.
Pažvelgę į musų parapijos praeitus 25 metus
mes matėme, kad daugumoj musų reikalai kry
po gerojon pusėn. Taip dėjosi dėl to, kad mes
laikėmės vienybės ir sutartinai dirbome su sa
vo dvasios vadu gerb. kun. AL. SKRY PKO.

S. P. KAZWELL,

\

I

Spring Forest Subdivlzljos Savininkas Į

i

t

2839 W. 63rd Str. į

į

OFISAS:

'

Tel. Republic 8899

I Ųi

į

SUBDIVIZIJOS OFISAS:

i

Archer Avė. ir Spring Str. > *
Tel. Prospect 3939

SPRING FOREST, ILL.

’

\

D R
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CHICAGOJE
PASIBAIGĖ BAZARAS.
I

Dievo Apveizdos Parap. —

SVEIKI, SVEIKI!

Wm. I. Kareiva,

mas.

WTST SIDĖS BIZNIERIAI

J. BALSEVICIS
SVEIKINU, Sveikinu visus
savo pažystamus town of la- Didelės geležinių daiktų
kiečius, sulaukusius savo pa
rapijos sidabrinio jubiliejaus. krautuvės savininkas. Turiu
I
didelį pasirinkimų visokių
PETRAS CIBULSKIS
Visi broliai ir seserys to-Į
reikmenų ir bargenų.
Maliavoj imo Kontraktorius
wn of lakiečiai, sulaukę sa-; Savininkas bardware ir ma
2325 So. Hoyne Ave.
liavų krautuvės
Chicago, III.
vo parapijos sidabrinio ju
2334 So. Leavitt St.

«
Praeitų
sekmadienį
buvo
i triukšmingas bazaro užbaigi: mas. Jame teko matyti musų
' parapijonis toliau gyvenan
čius. Šiuo gražiu darbu aštuo- biliejaus.
niolikiečiai šauniai parėmė
Lai bus Dievui patinka
savo parapijos reikalus. Pa
siklausius klebono, sužinota, mas mūsų šių dienų džiaukad bazaras atnešė apie tris
tūkstančius gryno pelno. Di-' 8smas
džiausiąs bazaro laimėjimas,
t. y. rakandų yra paliktas už
baigt per parapijos vakarie
nę, kuri įvyks
. .
_gruodžio 1 d.
v
Iki to laiko visi nesugrąžinu- į Savininkas Olselio šviežių
šieji turi sugrąžinti laimėji- kiaušinių, sviesto ir sūrių
mo tikietus.
Paminėta Vilniaus užgrobi

5T'r

O O K 5

4644 Se Paulina St.

Tel. Canal 7233

W. IVANAUSKAS,
Siuvėjas

PILLIPS SYNCOPATORS '
’

i

J. P. Phillips, Direktorius

Muzika, šokiams, piknikams,
baliams, partėms ir t. t. A. M.
U. narys. Laikau visokių sal
dainių ir smulkmenų.
2240 W. 23 Place
Chicago
Tel. Canal 7308

S. ŠIMULIS
Užlaiko Marąuette valymo
JONAS MARTINKUS
'šapą. Priima drabužius ant
Yra siuvėju per 10 m. West Į užsakymo. Siuva pagal pačios
Side kolonijoj. Priima užsa-, naujausios ir vėliausios niakymus vyrų ir moterų naujų'dos. Drabužius valo, prosina
siutų ir suknių. Siuva sulig Į ir taiso. Tel. Canal 5474.
naujausios- mados. Darba at 2150 So. Hoyne Ave. Chicago
lieka pigiai ir greitai. Pigiau
negu kitur.
JUOZAS PUDZVELIS
Tel. Canal 6850

Užlaikau krautuvę vyriškų
drabužių. Didelis pasirinki
mas. Kainos prieinamos. At■dara nuo ankstybo ryto iki
j vėlumo vakaro. West Sidėj*
per 20 metų tame biznyje. Siu2248 So. Hoyne Avenue
j vu naujus, prosinu, taisau ir
Tel. Canal 5005 Chicago, III.
į valau senus drabužius.
2252 West 22 Street
Tel. Roosevelt 8556

(Marąuette Park)
Namų statymo gerai žino
mas kontraktorius. Jisai yna
P. J. JOKŠAS
Diplomotas siuvėjas iš Rygos. Siu- ; pastatęs daug gražių
namų
viu visokius drabužius vyrams ir
.
moterims
sulig naujausia
naujausia mada ' Marąuette, Brighton parke ir
sulig
Specializųojuos
visokiam
siuvime,
o ypač moterų drabužių. \Vest Side ' kitur.

Spalių 9 d. buvo musų pa TEL. BOULEVARD 1389
VLADAS NORAK
rapijoje gražiai
paminėta.
Prityręs siuvėjas, dirbęs prie siu kolonijoj gyvenu nesenai, bet tu
Yinio Rygoj, Petrograde, o West Si riu gražų pasisekimų. Kainos priei
Klebonui paaiškinus šių liūd
dėj 20 metų. Valome, gieizinaine vi namos.
sokius žieminius, skurinius kautus.
ną. sukaktuvių reikšmę, atlai
2058 West 22nd Place
Pertaisom ir naujus pamušalus inWEST
SIDE
NAUJIENOS.
kyta iškilmingos pamaldos
dedant. Padarom jūsų senus drabu
Chicago, III.
žius j naujus. Valom visokios rųšies
už Vilniaus ir Aušros Vartų
Telefonas Canal 6901
drapanas ir siuvant naujus
pagal
naujausios
mados.
Taipgi
valom
X
Ketvirtadienyje
Vyčių
atvadavimą. Taip pat buvo
skrybėles ir kepures. Darbų, atlie
J. J. ELIAS
... • "
renkamos aukos Vilniaus, naš 24 kp. padarė savo savaiti- ku atsakančiai už prieinamas kai
SIMONAS BALICKAS
bankininkas, vienas iš Šv. Kryžiaus parapijos stambių
nas.
laičiams,
kurių
surinkta
virš
niame
susirinkime
spalių
9
Priima vyrų ir moterų dra
veikėjų, vadovaus parapijos jubiliejiniame bankiete.
2210 West 22 Street
50 dolerių. Mokyklų auklėti- dieną paminėjimą pagerbdabužių užsakymus, valau, proTel. Roosevelt 1Q39
niai tą pačią dieną atliko gra- mi Lietuvos gynėjus atsistosijų, dažau ir taisau už labai
žią programą pritaikintą to- jimu ir maldė kalbėjo už župrieinamą kainą.
PETRAS MANKUS
ms liūdnoms sukaktuvėms. La vusius Vilniaus kovotojus.
2305 So. Leavitt Street
Siuvėjas iš Lietuvos
■ bai gražu, kad mokytojai' X Ryt tuojau po sumos
Chicago, UI.
Sidėj gyvenam 23-čius me| kreipia demėsio musų priau- blaivininkų mėnesinis susi- , {_us.West
Musu obalsis "Quality First’
gančios kartos į kiekvieną rinkimas Aušros Vartų moky- ! arba lietuviškai ‘‘Gerumas pirmo, FABIJONAS OKSAS & CO.
'®
'11*
* vietoj”. T>o»»Kc»
Darbų atliekam greitai ir
'įžymesnį tautos įvykį. Už tai kloję.
gerai. Siuvant ant užsakymų, taip
West Sidės Expressai.
gi valom, prosijam, taisom. Del kai
gerb. seserims — mokyto-; X Ryt po piet 1 vai. susi- nų susitariame vietoje.
Išvežiojam anglis, perkraujoms priklauso širdinga pa- rinkimas Aušros V artų vyrų
2230 West 22nd Street
stom, taip-gi užlaikome sodės
ir
moterų
dr-jos;
o
po
mišpa

FRANK L. SAVICKAS
the statė checker Champion-i dėka.
Chicago, III.
ir vištų ir karvelių lesalo.
Sports Editor,
sliip for three years — 1926, Laukiama Vyskupo atšilau rų bei šv. Ražančiaus pamalTel. Canal 3144
2146 So. Hoyne Avenue
'dų
—
Moterų
Sąjungos
55
726 West 18th Street
1927 and 1928, in a game of
Chicago, III.
kant.
"*
checkers and then bouglit a Sekmadienį, spalių 20 d. į kuopos,
Phone: Canal 1603
Tel. Roosevelt 2072
ONA & PRANCIŠKA
book entitled How To Play i musų bažnyčią, atvyks Jo MaX Ateinančiame piimadieVISTORT
J. BRAZAITIS
Checkers”. Some people arelonybė vyskupas B. Sliiel. A- nyje susirinkimas parapijos
DIDELĖ KOMPETICIJA
Per dvidešimts metų kepa
Muzikos Studija
“so modest” about their ac- pie trys šimtai vaikelių ir (komitetų ir Nekalto PrasidėjiNEDĖLDIENY.
duoną, pyragus, keiksus, viso
hievements.
į suaugusių tą dieną rengiasi1110 merSinU draugijos.
2302 So. Leavitt Street
kių rųšių pernikus. Ima užsa
Tel. Roosevelt 2476KETVIRTAS MOTERŲ • This incident brings to tire. prįįmti Sutvirtinimo Sakrakymus krikštynoms, vestu
editor
’
s
mind
a
real
indoor
:
inen
tą.
Tos
ne
p
apras
tos
iškilL
SĄJUNGIEČIŲ
DOMEI.
Duodu pamokas piano ir
golfo turnamentas. Čia gali
vėms, varduvėms ir t. t.
sport
which
could
be
indulged
i
m6s
į
vyks
7:30
va
j
va
kare.
.
--------“
smuiko. Kainos prieinamos.
dalyvauti visos golfininkės.
2238 West 22nd Street
in
by
scores
of
people
withĮ
p
arap
įj
os
choras
ruošiasi
i
West
Side
'
Praš
yk,
ragink,
P-nia Zimontienė yra dabarti
Chicago, III.
out the sacrifice of a lot of gražiu
giedojimu pasitikti'tai vdar ^na, kita išklausys
nė lietuvių moterų golfo čem
MATEUŠAS KAMINSKAS
Tel. Roosevelt 8114
pionė, ji gins savo titulą, iš i s clear money. And tliat sport brangų svečią ir papuošti P™5ymą; gi nieko neprimink,
Bučemė ir Grocemė
loštą pereitais metais. Kitos'*3 checkers' Someone ought bažnyčios pamaldas.
įtu0Jau ^įkalbės, kad niekas
Žiemą ir vasarą didis pasi
JURGIS NEVEDOMSKIS
golfininkės bandys sumušti ją to arra,«° “ ohecker tourna- ------ Draugijų
-----------------------neragina.
veikimas.
rinkimas daržovių, visokios
Patyręs elektrikas per daument
ainongst
the
K
of
L
Pasibaigus
parapijos
basa-'
Juk
Pri
kk
*»
3a
**
‘
P™
bile
ir gauti-tą gražų titulą. Pra
'šviežios ir rūkytos mėsos, vaimembers.
Or
if
checkers
is
_____________
,
,rui
įvairios
parapijos
draugi
k
“
ki
°
s
organizacijos
ar
drau-'ge
metų.
Turi
savo
krautuvę,
Kalifomijos pertrauktu
džia 12 valandą
TREČIAS AMATORIŲ gok100 simple of a «*“"> ““"'jo. kiekvieną sekmadienį sve-’8*J»s kiekvienas narys žino
laiko visokių bargenų. įveday
Penktadie„iais ir

6940 So. Washtenaw Ave.
Chicago, III.

Tel. Hemlock 4576

ALEKS. ALIŠAUSKAS

(Marąuette Park)

Išvežiuoja po namus anglis,
malkas, ledą, sodę ir t. t. Už
laiko ir ice cream parlor ir
groserį.
7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Širdingai
sveikinu
Šv.
Kryžiaus parapiją, sulaukusią
25 metų jubilėjaus.
M. YUSZKA

Plumeris
4604 So. Paulina Street
Chicago, UI.
Tel. Boulevard 0214

"į

KAZIMIERAS KINDERIS
Brighton Parko Laikrodi
ninkas

Turiu naujų laikrodžių, šliu
binių ir kitokių žiedų, šukų,
branzalietų, špilkų ir brangmenų.
Taipgi taisau senus laikro
džius ir visiems patarnauju
greitai ir mandagiai.
2443 W. 47 St. Tel. Laf. 9760
JUOZAS MANIKAS

fo turnamentas. Čia numato-, 7 . 1 .7
,taineje rengia savo vakarus. , n
\
, \ V ’L
šeštadieniais dideli bargenai.
(Brighton Parke)
and’ let the Z
vast
multitudes
ma didelių susirėmimų už a-Į 7",
“.........
į"™'“ į Sezoną' atidaro L. Vyčių 4 kad nariai turi lankytis , su- t.
2300 West 23 Street
Ekspresininkas ir užlaiko
2215 West 22nd Street
matorių golfo titulą. Dr. Nai- °f he K
orgamzation; kuopa. j, pirmas pasi,inks- s.nnk,mus, bet daugelis aChicago, III.
j minkštų gėrimų ir saldainių
Chicago, III.
kelis yra dabartinis čempio- Part*°*?ate’,1 le3\ «ame3
minimo vakaras įvyksta at. nmpto ų įstatų nepildo reu.
Tel. Canal 7178
krautuvę. Patarnauja troku
Tel. Canal 2591
certainly ideal indoor sports. einantį sekmadienį. Kaip pa.;kia tokiems narlams dr Jos
nas, bet daug golfininkų tyko
reikale visiems.
Mr. Joseph Wilmonas, the prastai, taip ir Šiuo sykiu jie j veikimas nesvarbu.
paglemžti jį šįmet. Kontestan-'
PRANAS SIMANAS
2900 W. 40th Street
ETkš iriojeTŲiigideŲ' už We" kn0>™ “ml)er of ? “Ųsukia skaitlingo svečių alsi-!
« kuopa po
ANTANAS AITUTIS,
Tel. Lafayette 5676
L Council Four, is hack from lankymo.
ilgų vasaros atostogų sį sek- per 25 metus barberiauja Didžiausia krautuvė vaikų
trofiją. ir “prizus” Pradžia
žaislų.' Taipgi
užlaikom cigahis sojonrn in semi-pro base,/
,
..
...
tmadienį spalių 13 d. po šv. westsaidėi visiems* vyrams”, ZaiS1U
±aipgl uzlaikom
8 -vai. ryto.
DANIELIUS GRICIUS
ice
I bąli and is now bowling in butų daug sėkmingesnis, jei- Rozanciaus painaldli laik>s ir moterims elegantiškai ker-'i
‘........... ’
Namų statytojas
creamo,sodės, skalbyklos ofi
PIRMAS JUNIORIŲ golfo ^e world famous Randolph
'savo susirinkimą. Todėl kiek pa plaukus.
gu
visos
draugijos
turėtų
vieiNors gyvenu ir namus statau
sas.
turn. Pirmu syk
jaunuoliai League w
įth the
Dirigold
šios iiuvpvM
kuopos *****
narė bufi*
VV1L11
VUV
-Iv
ii 1 U
.•
4rp
X 1
, viena
’
kuve
2203 West 22nd Street
2300 So. Oakley Ave,
daugiausia Marąuette Parke,
turi progų lošti už savo golfo teain Mr. Wilmonas is a ve-L*
’1)ai privalo atsilankyti į šį
Chicago, III.
tų daugiau vienybės ir koopeChicago, UI.
bet man malonu matyti bujotitulą. Daug vaikinų nuo 12 ry noted bovvler. He has been
kuopos susirinkimą. Tikiu, ,
Tel, Roosevelt 2953
Dabar.
kuomet
Fede!
jančius lietuvius ir kitose ko
iki 18 metų amžiaus rengiasi matehed up against some of i
.*!
~
.
f* i ^ad at0St°f?V visoms užteko
dalyvauti šiame turnamente. (}le greatest bowlers in Ame-i aC^°^1 \
, v Pasilsėjusios, įgavusios naujų
lonijose. Todėl vieniju savo
JOSEPH YODIKIS
K. J. TAMANAUSKAS
Pradžia 12 valandą.
_
________________
•
mų
dėl
draugi,,
mokesčių,,
Siuvėjas iš Panevėžio
džiaugsmą su town-of-lakierica and has shown up very
,
.7.
Y jėgų visos narės kuopos vei. v
.
—------------j
. «
, , .
„ ,, . visoms draugijoms lengva pri . . .... . •. i;
TZ . 'savo biznio sakoje, barbervs- Jau 20 metų kai West Si čiais, sulaukusiais savo paraKompeticija įvyks spalių good. Good luck young fellow! kl
ti ie šitos
ni^a :kllnui but,nai relkabn^‘
Siuvu ant orderių, prosi- ..
..... ......
tėję, westsaidės kolonijoj pa dėj.
nu, taisau s^nus, valau viso- ■ Phjos sidabrinio jubiliejaus
13 d., Laramie Golfo Kliube. | Roseland Council Eight ce- oijoSi Turirae viltieg, ka^ trum ■
1,168
sėkmingai dirba per 15 me kios rųšies siutus ir overko- Ilgiausių metų visiems town
Loš vyrai, moterys ir jaunuo-' lebrated Sunday October 6tli,
Jaiku
m
draugi-:
narnj 6' 6S. TH'rinenk(>s’
tus. Taipgi užlaikau čeverykų, -of-lakiečiams.
tų.
liai už savo čempionatus. Re-' 1929, the Fifteenth anniver- . alinro_ s:tfl roiknln ir an kad darbai nesiseka. O kas
niarškinių ir visokių vyriškų
2224 So. Leavitt Street
gistruokitis reikia golfo ko-'sary of it’s existence by ten- įo
guburs po Federaci’’kaltasf Mes Pačios« Nedirbsi
2452 West 69 Street
f drabužių. Kainos prieinamos.
I,
2214 W. 23 PI.
Chicago, Hl.
Tel. Republic 6393
..
.
— neturėsi, sako priežodis.
mitetui ant vietos, golfo lau- dering a ban<^uet, in honor of jos vėliava,
Tel. Roosevelt 1970
sudarys savo m
.
• i
, . .
it’s snappy bazeball tcam - ' .
’_
,
Todėl darbo, ir dar kartą darGolfo Rap.
ke.
ANTANAS TICZKUS
ivinners of the South Section
’ 7*
*
bo, mus. Sąjunga reikalauja. S. YODIKIS IR
•■
KAROLIS
MAROZAS
.
cijos skynų.
Brighton Parko expressiA.
MASILIŪNAS
Tatai,
brangiosios,
užmiršę
Championsmp. The affair was
TID — BITS.
Aštuoniolikietis.
ninkas
Ekspresininkas, turįs paty užlaiko restoraną. Tai prity
j valandėlei naminius reikalus,
-----------i a liūge sucess both morally
Išvcžiuoju anglis, malkas,
visos atvykime į šį susirinki- rimo fomičių kraustyme, be ręs virėjas, nes toj šakoj dirba
Anton Jankauskas, ex-pre-|and financially. The hall was
to pristato į namus anglis ir j per 18 metų. Šviežus, gardus, perkraustuu visur, net ir į ki
sident of K of L Council packed with guests from aM the Spiritual Adviser Rev. mą.
i įvairus ir lietuviški valgiai, tus miestus. Patarnauju vimalkas.
Ta pati.
Four and dabbler in various parts of Chicago and vicini- Paškauskas who is heart and
i pagaminti kaip namie. Vai-, sienas mandagiai ir greitai,
2311 So. Leavitt Street
schemes and inventions, went j ty. Mucli credit for the suc- soul with the K of L Organi-.
i gyk ir norėk.
ij
2743 West 37 Place
Chicago, Hl.
/ ATYDŽIAI PERSKAITYKI
into a loop store the othericess is due to M. Povilonis, zation.
v 2343 So. Leavitt St. Cliicago,
Tel. Lafayette 5936
•j
F. L. S.
TE BIZNIERIŲ BARGENUS, y Tel. Roosevelt 7754
day an beat a man, ivlio held! president of the council and

Šęjtadienis, Spalių 12 d., 1929

X B

dieny, spalių 13 d. parap. mo
DAILUS VAKARAS.
džius sau žmonų “susižvejo
SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
kyklas kambory 2 vai. po pie
jo” atostogaudamas pereitais
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojimo lr Tai
Brighton Park. — Nekalto tų. Visi nariai kviečiami pri
symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
metais Lietuvoje ir jų parkaujame Inšurance Kompanijoms ir Spulkoms.
Prasidėjimo
Panelės
Šv.
pa

būti,
nes
turime
svarbų
rei

InSuriname automobilius, namus Lr kitas nuosavybės.
'rupija švenčia 25 m. Sidabri kvietė į Kanadų. Kol pareis
DAUGIS COMPANY
rapijos
svetainėje
sekmadie

kalų
svarstymui.
O
taipgi
kvie
iš
Washingtono
reikalingi
do

nį Jubilėjų. Iškilmių tvarka
2436 \Vcst A9tli Street
Telefonas Hcmlock 0050
kumentai, p. Peldžienė turės nyje 13 d. spalių 7 vai. vakare čiami atsilankyti ir tie, ku
skelbiama “Drauge”.
X Minint spalių 9 d. aukų'
X Šiandie Montraly (Kana pasilikti Kanadoj Jaunave- parapijos choras, bei kiti vei-. rie nori prisirašyti draugisidėjimo dr-ja rengia “First
Vilniaus našlaičiams šelpti su
Del geriausios rųšies
doj) lietuvių Šv. Kazimiero džius sveikiname ir linkime , kėjai, išpildys labai gražų pro'jon, nes dabar bus priimami
lr patarnavimo, šaukit
gramų.
Ji
susidės
iš
penkių
'už
labai
mažų
įstojimų
ir
gar
Fall Dance”, Šv. Mykolo pa
dėjo kolonijos: West Side —L V L .’. .
,, .
visokios
laimės.
GREEN VALLEY
_
",
_ ,
bažnyčioje vietos klebonas
3G kuopos atidengimų teatro ir dainų lies buti nariais.
rap. svet., spalių 16 d., 1929
PRODUCTS
$50.60, Brighton Park — .kun. -Bobnias
d v
•.
X
Liet.
Vyčių
moterystes ry-1
Olsells šviežių kiaušim.,
8
vai.
vak.
Įžanga
35c.
$20.50, Marąuette Park $20.10,
Valdyba.
alų, sviesto lr sūrių.
šiu suriša p. Antanų Peldžių, pirm. Zig. Vyšniauskas (Red Bus vienas įdomiausių ir graMuzikantai
susidės
iš
BrighCicero $80.00.
Wm. J. Kareiva
“Draugo” vice-adm., su p-io Cherry) pasidavė operacijai, žiausių perstatymų šioje koloSavininkas
R.
'
ton
Parko
jaunimo,
kurie
vaX Rytoj N. P. P. Šv. para
Marąuette Park. — L
Petrone Budzevičiute, iš Ro kuri padaryta vakar, spalių nijoje.
4644 So. Paulina St.
pijos salėj, Brighton Parke,
Pelnas skiriamas parapijos K. S. A. 163 kuopos susirin-! dinasi “The Nightingales”.
kiškio, kuri šiomis dienomis 11 d. rytų, Šv. Kryžiaus ligo
Tel. Boulevard 1389
choras rengia dailių vakarų
kimas įvyks spalių 13 d., tuo-1 Atsilankykite visi ir pagelatvyko į Kanadų. P-as A. Pel- ninėje. Operacija darė Dr. naudai. Tikietų yra daug iš
Bus vaidinimas, dainos ir tt.
Zalatorius.
pirkta, taigi reikia nepavė jaus po sumos, parapijos sve- bėkite šiai draugijai padaryX Eytoj Šv. Kryžiaus pū
. X Washington Park ligo luoti, kad gavus svetainėje tainėj. Visi nariai būtinai tusavo šokį sėkmingu. Turerite dalyvauti, nes tnrime
lgood time,_ .
ninėj operacijai ant “apendik artesnę vietų.
daug svarbių reikalų svarsty_ ...
so” pasidavė p. D. Lekienė,
GRABORIAI:
Raporteris.
mui. Taip-gi bus raportas iš
J
gyv. Marąuette Parke. Ji yra
Apskričio suvažiavimo; taip
žinoma daugeliui ir bridgeportiečius, nes čia pp. Lėkiai
pat turime galutinai prisi REDAKCIJOS ATSAKAI.
/
p. 10 m. laikė bučemę. Ligo
rengti prie vajaus. Broliai ir
Lietuvis Graborius
Rap.
(Sheboygan,
Wis.).
Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
Brighton Park. — Labda- sesutės, stengkimės padidinti *
nė randasi privatiniam kamPatarnauja
laido
ris maišo šiltą ir šaltą vandenj. La
tuvėse kuopigiausia.
bary (Nr. 148), tat aplankyti ; ringos Sųjungos 8 kuopos su- musų brangių organizacijų, Apie kun. Garmaus pagerbi bai geras daiktas dcl kuknios.
Reikale meldžiu at
mirė spalio 10, 1929 m. 12:45
visados galima.
į sirinkimas įvyks sekmadieny,' nes tai musų geriausias drau- mo vakarų jau buvo “Drau- Tik ..................................................... $3,98
sišaukti, o
mano
vai. 67 metų amžiaus. Kilo iš
darbu busite užga
Telšių Red., Telšių par., Telšių
Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
X “Draugo” kalendoriai f spalių 13 d., Nekalto Prasid. jgas ir globėjas. Taip-gį na- Įge» ražyta kito mus kores- kais
nėdinti.
(g
miesto. Amerikoje išgyveno 36
išdeginta.
.
Tel. Roosevelt J615
10 Gal................................................. $3.19
jau
rengiami
spaudai.
Bu?
Šv.
M.
P.
parap.
mokyklos
,
riai
malonėkite
atsivesti
po
‘
p
0n(
j
en
to.
Prašome
rašyti
žimetusi
arba 2618
5 Gal................................................. $2.39
Paliko dideliame nuliudime
labai dailus.
, kambary, tuojau po sumos.' naujų narę ir kiekvienas tu2314 W. 23rd Plaee
moterį Kotriną, po tėvais Kuznelių
iš
vietos
lietuvių
gyve

Chicago, I1L
Stogui popierius 3 ply raudonas
X Ateinančiais
metais j Visi Labdarių nariai, rėmėjai rime užsimokėti mėnesines
tninskaitę, sūnų Stanislovą ir
lr
žalias su smala
ir vinims.
gimines.
ninio.
“Draugo” piknikas bus 13 ir darbuotojai kviečiami lųi-J duokles, kad nebūtumėm suRolis ................................................. $1.98
Kūnas pašarvotas 3215 So.
PRISTATOM VISUR
liepos — July ir 24 Augusto ku susirinkti, nes turime daug ' spenduoti.
, ,
Wallace Street. Laidotuvės įSimpatiškas —
vyks Panedėly, Spalio 14 d.
— rugpiucio.
| labai svarbų reikalų svarstyButkus, rašt.
Mandagus —
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas
X West Sid'ės jaunimas įsi- mui. Labdariai jau nupirko
j šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
4414 So. Rockwell Street
Geresnis ir Piges
rioj jvyks gedulingos pamaldos
taisė
naujus
žaidimus.
Galima
didelę
farmų,
ant
kurios
bus
Town
of
Lake.
—
Dr-ja
šv.
Chicago, UI.
nis už kitų patar-. už velionio sielą. Po pamaldų
3518 So. Halsted Str.
bus nulydėtas i šv. Kazimiero
dalyvauti
šeštadieniais
ir
seksteigiama
prieglauda.
Taigi
,
Veronikos
mot.
ir
merg.
laiTelefonas Lafayette 4689
navimas.
kapines.
madieniais
vakarais.
į
bus
daug
naujų
reikalų
ir
Gražiausias
Teatras
Chicagoj
kys
susirinkimų
spalių
13
d.,
Nuoširdžiai kviečiamo visus
gimines, draugus ir pažjstamus
X Aušros Vartų parapija (darbų.
ĮVAIRŪS kontraktoriai
1 vai. po pietų, Šv. Kryžiaus
NED. IR PANED.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Kuopos
valdyba.
mano įsitaisyti pavasaryje pa
par. svet. Narės, malonėkit
Nuliūdę:
PAGRABŲ VEDĖJAI
Spalio 13 ir 14
togių
žaislams
platformų
ir
skaitlingai sueiti, nes yra
Moteris, Simus ir Giminės.
Didysis Ofisas:
Laidotuvėms patarnauja grab.
Brighton Park. — Drau daug svarbių reikalų svarsty
daržų’ apsodyti medžiais.
“MASQUERADE”
Eudeikis, Yards 1741.
4605-07 So. Hermitage Avė.
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
gystė
Gvardijos
Pirma
Div.
X
Rudens
oras
silpnesnius
mui.
Tel. Yards 1741 lr 1742
& Hardvrare Co., dabar perėmė visų
Dalyvauja Leila Hyams ir ki blzn| J savo rankas lr duos visose Slo
SKYRIUS
suguldė, — serga gana daug Šv. Kazimiero Karai, laikys
Valdyba.
biznio Sakose pirmos klesos patar
4447 So. Fairfield Avenue
navimą. .
mėnesinis susirinkimų sekmažmonių.
ti
garsus
artistai.
SKYRIUS

C H I C A G O J E

ŽINIĮI-Ž1NELĖS

1 i P;A.
PETRAS BUMBLYS
A.

S. D. LAGIIAWICZ

PRANEŠIMAI.

Ramova

JOHN DERINGIS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

J. S, RAMANGIONIS

METINIS ATMINIMAS

1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero ?794
SKYRIUS
3201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

ŠOKIŲ VAKARAS.

i

ONOS JUREVIČIŪTĖS

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAeOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų tSdlrbvstės
OP.’SAS
668 WeSt 18 St.
Tel.
Canal
8174
8KIRIUS:
3238
So. Halsted 8treet j
Tel. Vlctory 4088

Mirusios spalių 9 d.
1928 m. Gedulingos pa
maldos bus atlaikytos Šv.
Panelės Gimimo par. baž
nyčioje pirmadienyje 14
spalių d., 7:30 v. ryte.
Ona ir Laurynas Jure
vičiai kviečia į šias pa
maldas visus pažįstamus,
draugus ir gimines į bran
gios savo dukrelės metinį
atminimų.
A. a. Ona Jurevičiūtė
yra gimusi Chieagoje,
buvo baigusi katalikišką
High School ir mirė tu
rėdama 22 m. amžiaus.
Nuliūdę;
Tėvai, Broliai ir Sesuo.

PhoDe Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavlmes
visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes netarltne Išlaidų užlaikymui
•byrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

I. J. Z O L P

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJA8

1650 Weat 46th Street

A, PETKUS
9

Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutel
ktam manda
gų, draugišką
patarnavimą.

Kampas 48th lr Paulina Sta.
Tcl. Blvd. 5208
Nultudlmo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu si m patu
kai. mandagiai,
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyila dėl šermenų
dykai.

BUTKUS

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse lr
prlemiesčuose.
Grabai pigiai
net už $25.
OFISAS
8238 Sonth
Halsted St
Vlctory 408889

UNDERTAKING CO.
P. B. Had'ey Llc.
K-oplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3181

Telefonas Tardė 1198
4-124

So.

Rocktvcll

Kt.

STANLEY P. MAŽEIKA

Vlrginla 1290

E 7 E R S KI
LIETUVIS GRAnORIUa
Ofisas:
48tl H. MARSHFIELD AVENUB
Tel. Boulevard 927 7

North Šildė. — Nekalto Pra

PADĖKA

J, F. RADZIUS

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.
k.

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

\I

3140 So. Halsted St.
NEDĖL. IR PANEDĖLYJE
Spalio 13 ir 14
“THE GIRL in the 3H0W”

DOMICĖLĖ NEFFIENĖ
(Po tėvais Kavaliauskaitė)
mirė po sunkios ligos spalių 6 d., 2:30 vai. po pietų,
1929 metais. Iškilmingai palaidota spalių 10 d. iš Auš
ros Vartų parapijos bažnyčios į Šv. Kazimiero kapi
nes. Laidotuvėse dalyvavo minios žmonių, į kapus
lydėjo virš dviejų šimtų automobilių. Bažnyčioje lai
kyta penkerios šv. Mišios. Mišias laikė gerb. kun. L.
Draugelis, gerb. kun. F. Kudirka, gerb. kun. Petraus
kas, gerb. kun. Bublys ir gerb. kun. Vitkus. Pamokslų
bažnyčioje pasakė misionierius gerb. kun. J. Vaitke
vičius. Gražiai giedojo vargonininkų choras, komp.
A. Pociui vadovaujant. Giedojo šie vargonininkai:
J. Brazaitis, vietos vargoninkas, V. Daukša, J. Ku
dirka, A. Mondeika, B. Janušauskas. Iš. .namų į baž
nyčių atlydėjo trys kunigai, vargoninkai ir J. Phil
lips benas. Del to šiuomi reiškiame nuoširdžiausios
padėkos visiems gerb. kunigams, vargonininkams, se
serims Kazimierietėms, šv. Mišių ir gelių aukoto
jams, giminėms, prieteliams, pažįstamiems, drau
gas, Aušros Vartų moterų ir merginų draugijai, ku
rios narės prie karsto budėjo ir laidotuvėse nešė
karstų, grab. Butkui už gerų tvarkų, kunigams ir
Aušros Vartų par. zakrastijonui, kaimynams, benui
ir visiems velionę lydėjusiems Į kapines.
Taipgi
širdingai ačiū broliui Juozui Neffui, seserei Karoli
nai, velionės broliui Jurgiui Kavaliauskui, šeimy
noms: Lenkartų, Kulikauskų, Klementinai Stungiępei.
Velionė buvo visų mylima ir gerbiama. Jinai rėmė
visus gerus darbus. Ypač labdarybė jai buvo arti
prie širdies. Lietuvių R. K. Labdaringosios Sąjun
gos buvo garbės narė, aukojo 100 dolerių. Buvo gera
parapijietė. Savo sūnų Vladų ir dukterę Genovaitę
gražiai auklėjo ir leido į liet. par. mokyklų, norėda
ma, kad ir jos vaikučiai išaugtų ištikimi Dievui ir
tautai.
Tat, mylimoji Domicėlė, tebnnie tau lengva šios
šalies žemelė. Aš ir vaikučiai, likę našlaičiais, tavęs
niekuomet neužmiršime ir melšime Aukščiausiojo,
kad jis butų tau gailestingas.
Likome nubudę:
Vyras, Sūnūs, Duktė ir Visa Neffų Giminė.

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika
ANT PARDAVIMO

Turime 4 lotus pardavimui,
t arba galime pastatyti jums
.namų, kokį tik norėsit. Ran
dasi Marąuette Parke, arti
lietuviškos ligoninės.
6940 So. Maplewood Avė.

Tel. Prospect 4906
PAIEŠKOM Povilo Jusai
čio, pirmiaus gyveno La Sal
ite, 111. Pats ar jį žinantieji
1' atsišaukit.
Frank Baladinskas
East Fourth Street
Spring Valley, III.

IŠSIRENDUOJA penkių
kambarių flatas, pečiais šil
domas, antras floras, kampi
nis namas.
2558 West 69 Street

Savininkas ant vietos.

3147 So. Halsted Street
Tel.

Vlctory

7261

M, ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorlas
Statau {vairiausius namus prieinama
kaina.

Savininkas R. Andrellunas

7217 S. Oalifornia Avenue
Telef. Hcmlock 5518

Užlaikau visokią auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados
adio, planų rolių, re
kordų ir t.t.
Taisau
laikrodžius tr muzikos
Instrumentus.

12650 West 63rd St. Chicago.
i

Telefonas

HEMLOCK

8380

BRIDGEPORT KNITTING
SHOP
Neriam vilnonius sveterlus — sto
rus lr plonus, taipgi ir vilnones pančiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
sulig užsakymų naujus sveterius Ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
į nėrinių ir vilnonės materijos dėl
| kelnių vyralms ir vaikams. Atsilankyklt lr įsltlkrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.
Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

Telefonas Canal 7238

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktoriua
Dažų Ir Popleros KrauloTft
>884 8. LEAVITT ST.
Cbicago

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktoriua
4556 So. Rockwell Street
Tel. Bonlevard 8114

M. YUSZKA & CO.
FLUMBIMG A HEATIMG
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4484 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.
Tel. Vlctory 3486

JOHN SLEGAITIS

Grabam Paige Automobilių
Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES
610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930
modelius.

PRANEŠIMAS.

Širdingai kviečiame jus at
ANT RENDOS
silankyti ir pamatyti vėliau
Ant rendos flatas, yra visi sios mados naujus
1930
įtaisymai maudynės, elektros, “400” Nash karus su vėliau
stikliniai porčiai, savininkas siais pagerinimais pas
randasi ant vietos.
BALZEKAS MOTOR SALES
2146 W. Coulter. Str.
Tel. Roosevelt 2457

A

Palntėrs
Decoratons
X 8. Ramanclonls, savininkas

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

Dalyvauja Bessie Love
Raymond Hacket.
NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama I vienų dienų.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas $500,000 08
8804 SO. KEDZIE AVENUB
Tel. Lafayette 8788-8716

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Loans & Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųSIea
Nėra skirtumo
Aplellnkės tr kur yra lr kas yra.
Perkam notas 2nd morgage ir pa
rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms
IMygoms.
Teisingas lt greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

