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Telefonas: Canal 7790

Vieša rinkliava Dariaus-Girėno paminklo fondui Chicagoįe
LIETUVIŲ AVIA0IJ08 DIENOS PROG RAMOS DALYVIAI

CLASRTONE. PA.,DARB!N!NKA!
PUOLA PLIENO FABRK

ORGANIZUOJAMI KOLONIJŲ
KOMITETĄ’

FORDAS PASIRYŽĘS KOVOTI
PRIEŠ DARBININKUS

SAUKIAMI MASINIAI MITINGAI
PARAPIJŲ SALĖSE

Van der Lubbe išpažino pade
gęs parlamento rūmus

Amerikos lietuvių visuomePirmadienį, spalių 2 d., Au' nė užsimojo "'įstatyti amžinų šros Vartų par. salėje, West
į paminklų n ūsų
didvyriams Side, ir šv. Juozapo par. salėje,
Dariui ir Girėnui. Aukos j tam So. Chicago.
tikslui sudarytų fondų plau-; Antradienį, spalių mėn. 3 d.:
kia. Kad pagreitinti ir paleng- šv Antano par
Cice.
vinti fondo sukėlimų, sumanv- • ro< jįį
ta kreiptis j Chicagos miesto ,
Trečiadienį, spalių 4 d.: šv.
valdžių ir prašyti, kad leistų
Pfetro ir Povilo par. svet., W.
mieste viešų rinkliavų. Miesto Pullman; Visų Šventųjų par.
majoras davė savo sutikimų. salėj, Rose landė. x
Rinkliava įvyks spalių mėn. 28
Ketvirtadienį, spalių 5 d.:
arba 30 dd. Pradėta viešos
rinkliavos organizavimo dar Dievo Apvaizdos par. salėje,
bas. Pradedant pirmadieniu ’r 18th Str. ir Union avė.; šv.
Panelės Gimimo par. salėj,
baigiant, penktadieni u visose
" . r
77
7.
77“ ~ j Marauette Park
lietuvių
parapijų salese Chica
Penktadienį,
spalių 6 d.:
goję įvyks lietuvių masiniai
mitingai, kati sudaryti stiprius tv. Jurgio par. salėje, Bridge
vietinius viešosios rinkliavos porte; šv. Mykolo par. salėj,
komitetus, kurių pareiga bus Nortli Side; Nekalto Prasidė
sumobilizuoti rinkėjas, darbi jimo P. švč. par. salėj, Brighninkus ir visų tfarbų prižiūrė ton Park.
. Susirinkimų pradžia 8 vai.
ti bei kontroliuoti.
Masiniai susirinkimai įvyks vakare. Visi — vyrai ir mote
rys kviečiami atsilankyti.
šiose vietose:

ANGLIAKASIAI PUOLA
FABRIKUS

IŠPAŽINO PADEGĘS PAR/ LAMENTO RŪMUS

LEIPCIGAS, Vokietija, rug
— Streikuojantieji aigliaka- sėjo 30. — Komunistas van
šiai iš Fayette apskrities, ku- der Lubljp vakar 'teisme paga
nų būta apie 3,000, vakar puo- j Hau išpažino, kad jis padegė
lė čia Carnegie Steel kompani- parlamento rūmus Berlyne,
jos fabrikus. Kai kuriems dar
bininkams nuplėšti drabužiai, Į APGAILI ŽURNALISTŲ
CLAIRTON, Pa., rūgs. 30.

PAŠALINIMĄ
atimta užkandžiai.
Negausingas miešto, valsty-l
lm., kompanijos ir apskrities! BERLYNAS, rūgs. 30. policijos būrys pasirodė bc-j V°kietij°s užsteni’
reikah<
jėgis, nes nenorėta panaudoti i mi"istcrija Pra”eSS 80v- Rasi‘
'ginklų.
|
N06 v.vnausybei, kad vokiečių
____________
j vyriausybė apgaili
sovietų
laikraščių korespondentij (žur
PASIRENGĘS UŽDARYTI
nalistų) pašalinimų, iš .Vokieti
FABRIKUS
jos.
Sako, tai didžiai nemaloni
“V**
DETROIT, Michi. rūgs. 30. i vokiw‘h> bolševikų
draugin- Automobilių
gamintojas' gi,'ms »“"tyMa"»»
Fordas yra pasirengęs visam!
HAVANOJ RIAUŠES; 6
krašte uždaryti visus savo
NUŠAUTA
fabrikus, jei jo darbininkų tar
pe ilgiau bus vedama organi
HAVANA, Kuba, rūgs. 30.-zavimosi propaganda.
Vakar komunistai sukėlė riau
šes ir ėmė kovoti su karei
NEW YORKO MIESTAS
viais. 6 asmenys žuvo ir dau
GAUNA PASKOLĄ
•
giau kaip 20 sužeista.

NEW YORK, rūgs. 29. —
ATSISTATYDINO IŽ
New Yorko miesto valdyba
DININKAS
nusprendė ir pasižadėjo pa
keisti mokesčių ir sųmatos sis
MEXIC0 CITY, rūgs. 30.temų ir laikytis griežčiausios
ekonomijos. Į tai atsižvelgus, Iš Meksikos vyriausybės kabi
bankininkai nutarė miestui neto atsistatydino Iždo sekredar 124 milijonus dolerių pas i torius Pani.
kolinti, kad apsaugoti nuo
KUBOS ATSTOVAS Į
bnnkrutijimo.

Lietnviai lakūnai ir šokėjai iš lėktuvų, kurie dalyvaus Lietuvių Aviacijos Dienos
programoj, spalių 8 d., Harleni aerodrome. Žiūrint iš kairės į dešinę: R. Ciplis, parašutu
šokėjas; J. Paįodytė, parašutu šokėja; lakūnas A. Vydžius; M. Stočkiutė, parašutu
šokėja; J. Vaišvilas, akrobatinis lakūnas. Si aviacijos diena organizuojama sukelti ka
pitula Dariaus ir Girėno paminklo fondui. Rengia Aero Kliubas, Dariaus-Girėno fondo
komitetui padedant.

CH1CAGOJE
KARININKŲ PROTESTAS

“Militarv Order of <■ . tbe
.'«f
Worlds War” organizacija,-^
kuriai priklauso dalyvavę ka
re armijos, laivyno ir marynų karininkai, suvažiavę Chicagoj padarė protesto rezoliu
cijų prieš krašto vyriausybę.
Protestuoja, kad miškų sava
noriams darbininkams moka
ma per mėnesį po 30 dolerių,
o armijos kareiviams vos 17
dol. 85 c.
.■•( •• •
RASTA 50 SVARŲ

'

DINAMITO

MALDA IO EMINENCIIOS
JURGIO KARDINOLO
MUNDELEIN
MISIJŲ PASISEKIMUI
VISAGALIS Ir amžinasis Dieve,
"nies Tavo vaikai nužemintai puldami
prieš Tave, pašvenčiame šf dvasinio at
sinaujinimo metą Tavo garbei ir šlovei.
Mes Tavęs nužemintai meldžiame, glo
bok;* valdyk ir saugok mus, kunigus ir
žmones, šiuo laiku; priimk mūsų mal
das, palaimink mūsų pastangas ir iš
laikyk mus ištikimais Tavo tarnavime.
Suteik inspiracijos tiems, kurie dabar
skelbki Tavo žodi šiame misijų laike;
priruošk Tavo žmonių širdis vertai visa
tai priimti. Atsiųsk Tavo Dvasią ir at
naujink šio miesto ir dioceziios veidą;
sugrąžink Sau tuos, kurie nuklydo; pas
tiprink abejojančius ir pagundose esan
čius; apsaugok kūno ir sielos pavojuje
esančius; sutvirtink mus visus Tavo
malonėje, idant ateity mes galėtume
Tau verčiau tarnauti ir apturėti mūsų
nemirtingos sielos Išganymą. Amen.
(200 dienų atlaidų).'

Užpakaly namų, 1647 No.
Springfield avė., gatvėje ras
ta pamesta dėžė ir joje — apie 50 svarų dinamito. Pen
kių dinamito lazdelių trūko
Iš gatvių valytojo A. Lame- karo veteranų organizacijos.
dėžėje.
la, 50 m. amž., du nežinomi suvažiavimas. Bus gausingas
VVASHINGTONĄ
sukčiai išviliojo 4,000 dol.
legijoninkų suplfidimas.
KOMUNISTUS VOS
HAVANA, rūgs. 29. - Ko- As,,lan<1 ir Wilaon aTa‘ aker
Namų rūsy, 125 R. 31 gat.,
IŠGELBĖJO
bos salos vyriausybė pasiun-Į
keturi asmenys sužeisAteinantį pirmadienį Chica-j pelenų krūvoje rastas nežinota susikūlus automobiliams.
goj prasideda Am. Legijono-“- Į mos moteriškės lavonas.
MONTREALIS, Kanada, tė į VVashingtonų specialų ats
rūgs. 29. — Vakar vakarų a- tovų, kad ten gauti san J. V.
Marijonų Kolegijos Rėmėjų seimo dalyviai,
pie 5,000 žmonių minia puolė pripažinimų.
ros Vartų par.
komunistų susirinkimų. Poli
cija vos išgelbėjo Lenino sekė SENATORIAI AUKŠTINA
[SOVIETŲ “PAŽANGĄ”
jus.
MASKVA, rūgs. 2‘f . Vie! šintieji čia du J. V. senatoriai,
jkaip patirta, aukština sovie
tų valdomos Rusijos -teknikinę
ŽENEVA, rūgs. 30. — Olan
ir kitokių “pažangų.”
dų delegatai vakar T. Sųjungo
je iškėlė žydų
pabėgėlių iŠ
LENKAI SUSIKIRTO SU
Vokietijos klausimų. To tiks
VOKIEČIAIS
las yra duoti vėjo Vokietijai
ir tų žydų likimu susirūpinti. VARŠUVA, rūgs. 29. • Kattovicuose, Silezijoj, lenkai!
ORO STOVIS i'susikirto su vokiečiais. 2 len-Į
[kai policininkai sužeista ir 16 j
CHIGAOO IR APYLINKES. vokiečių areštuota. Lenkams j
— Šiandien numatomas ma-'nepatiko, kad vokiečiai ėmė
žas lietusj ir šilčiau.
’ dainuoti fašistų dainas.
ŽYDŲ KLAUSIMAS T.
SĄJUNGOJE

KATALIKŲ LABDARYBIŲ SU
VAŽIAVIMAS NEW YORKE
— . vyks popiet Metropolitan 0Rvtoj šiame mieste prasideda perą House. Šioje sesijoje akraštoi katalikų laMarvbių su- pie Šventąjį Tėvų ir katalikų
važiavimas.
akcijų kalbės apaštališkas <JeBus gausingas vyskupų, ku legatas J. A alstybėms, Jo Eka-8
nigų ir žymiųjų pasaulininkų ( celencija arkivyskupas A. Cisusirinkimas, nes katalikų lab- cognani.
darvbės organizacijos visam | Vakare Waldorf-Astoria vie
krašte, ypač šiais sunkiaisiais šbuty bus surengtos vaišės,
laikais, vaidina svarbų vaid- kur kalbės New Yorko kardimenį vargšų, šelpime.
J nolas, prez. Rooseveltas, Al
Suvažiavimas prasidės iškil Smith ir kiti žymieji katalikų
įrangomis pontifikalinėmis M i- veikėjai kunigai ir pasaulininšiomis, kurias laikys Jo Emin. kai.
kardinolas Haves, New Yorko
Pirmadienį suvažiavimas
arkivyskupas, Šv. Patriko ka- bus tęsiamas.
tedroje.
---------------Pirmoji generalinė sesija į-j PLATINKITE “DRAUGĄ**
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minealul — 75c. Europoje — Metams >7.00; Pusei ma
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\
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■umpe — One Tear — >7.00; Bis Monika — >4.00;
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HITLERIZMAS IR KATALIKYB±

Kada Šv. Sostas padarė konkordatų su
Vokietija, nustebo visas pasaulis. Nustebo
dėl to, kad savo laiku Vokietijos vyskupai
buvo pasmerkę liitlerizmų, nes jis veikė prieš
krikščionybę, persekiojo katalikus, užataka-'
vo žydus.

Šeštadienis, rugsėjo 30, 1933

t) R A U G A S

'

,

Dėl ko Šventasis Sostas padarė ir pasi
rašė konkordatų su Vokietijos sočiai fašistų
vyriausybe, į tai “Š-nyje” randame tokį at
sakymų: • '
* •**.»<
Į tų santykių tarp šv. Sosto ir Vokie
tijos klausimų pažvelgsime iš dviejų atžvil
gių, t. y. Katalikų Bažnyčios mokslo tiesų
ir politikos.
Katalikų Bnžsyčios atžvilgiu žiūrint vi
sai, netenka nė- abejot, kad hitlerizmas ir
Ka|al. Bažnyčia gali būti sutaikomi. Hitle
rizmas juk pagoniškas; juk - jis rėkia Los
von Rom — šalin nuo Rymo — ir, kad rei
klų išvyti krikščioniškų kryžių iš Vokietijos:
jie turį savų kryžių.— HaekenkreuZų — kurį,
o ne Golgotos kryžių gerbdami, prikelsiu Vo
kietijų. Argi gali Kristaus mokslas lenktis
prie kažkokio pagoniška vokiečių misticiz
mo f* Vokiečių nacionalsocialistams-Rymas yra
žydų ir masonų sųjungininkas. Tai kaip žy
dus persekioja, taip reikia persekioti ir jų
sųjungininkus.
Politikos atžvilgiu Vatikanui būtų visai
nereikėję daryti jokio konkordato, jei vo
kiečių tauta būtų buėusi jam ištikima, jei
visi vokiečiai liūtų tikintys Bažnyčios vai
kai. Juk jis ir darė dėl to, kad būtų apsau
gotos ištikimų Bažnyčiai krikščionių teisės.
Vatikanas sudarė konkordatų, bet jis nepri
ėmė hitleriškos filosofijos išvadų.
Bet kam katalikų Centro partija ture-'
dama valdžią dėjosi su socialistais t Centras
visuomet buvo antihitleriškas. Jį privertė są
lygos. Kų gi jis galėjo daryti, kada matė,
kad visa šalis yra jau Hitlerio pusėj. Nejau
gi jis galėjo nuo jų pasitraukti ? Kų jis veika
be žmonių; o jo noras yra turėti reikalų su
žmonėmis, su tauta, kad galėtų išlaikyti re
ligijos bei mokyklų laisvę. Ir Hitleris, nes
į jį daug turėjo įtakos katalikas von Papi
nes, pasiuntė wv. Sostui pagarbos giesmę.

MOTERS VAIDMUO KATALIKIŠKA
ME IR TAUTIŠKAME VEIKIME
(Kun. dr. K. Matulaičio, M. L C. paskaita
Federacijos Kongreso Moterų sekcijai)
(Tęsinys)

c. Lietuvos moterys mano kurt Ka
talikių sociulę mokyklų, kuri paruoštų
joms minėtai keliaujančias mokyto,jas.
d. Jos įkūrė benamių motinų prie
glaudų ir jau suspėjo padaryti daug gero.
Tiesa, Lietuvos moteriai mažiau ten
ka dirbti tautinės dvasios formavime, —
visti aplinka jai padeda. Amerikos kata
likėms moterims tenka didesnė našta.
Bet užtat čia moterys gali dųugiau išplėsti
savo veikimų, yra turtingesnės, gyvena
turtingoj šaiy, kuri iš bendrojo iždo ap
rūpina daug minėtų reikalų.
III Kas darytina?

Kartu suėmus katalikiškųjį ir tauti
nį moterų veikimą, rasime šias sritis ir
jų reikalus:

___________

čiama ir lietuviai galės jame
SVEIKINAME!
Jis ypatingai pabrėžė, kad konkordatas bus
paminklų statyt*. Tačiau lie
saugojamas skrupulįatiškai. Hitleris nėra
toks baisus, kokie baisūs yra jo pagalbinin
tuvis jau gerui žino, kiek ver
kai. O tie tai visko pripliaUškia, kaip kad
tas vokiečio pažadas. Vienų
parašė grafas Keventlovv:
dienų iškilmingai atidengsime
Pirmiesiems Lietuvos trans“Tas asketas prikryžiuotas (t. y. Kris
gražų paminklų, gi rytojaus
atlantinienis pionieriams gar
tus) yra tik senių ir ligonių Dievas. Mūsų
laikraščiuose skaitysime, kati
bingai žuvus netoli tėvynės
jaunimas yra tikrai religingas; jis yra pa
paminklas sunaikintas, išnie
sienų, visuose kontinentuose
goniškas, nes y*a vokiškas. Jis (jaunimas)
kintas. Vokiečiai nuoširdžiai
gyvenantieji lietuviai liūdna
gyvena ir išvidiniu gyvenimu ir dar net gi
rauda apgailėjo juos. Ne vie atsiprašys už “neatsakomingų
lesniu, negu daugelis katalikų. Jei jūs jam
asmenų” išsišokimus, o dar ko
primetėtumėte bedieviškumų, jūs uogautumė ni lietuviai, bet ir kitos tau gero, gal įrodys, kud tai bps
te jį; jūs įžeistumėte fcj gilt; šiauriečių vo- tos yra nemažai susidomėju- lietuviai įvykdę. Nieks negali
kiškų sielų jausmų. Tiktai vokiškame kry- 8*Os
n‘‘PHPrasta ir neišaisdėl to abejoti, kas yra kelia
kinama
kelionės tragedija. Pa
žiuje švęs Vokietija savo prisikėlimo šven
vęs po Klaipėdos Kraštų, kas
tę”, taip beprasmiai ir tuščiai kalba Hitle viršutiniai žiūrint, nepateisi atydžįau seka spaudų apie jnamas yra Lietuvos nuošalu
rio pakalikas.
v airius išsišokimus prieš lie
mas tragedijos atidengimo
Čia jau ne-tik ne krikščioniška, bet ir , , .
_
...
tuvius netik Prūsuose, bet ir
,
...
.
T
i
*
•
i
•
u
iklausimu.
Bet
giliau
svarstant
ne kultunnga. Juk tai sugrįžimas atgal i bar-1
•
pačiame Klaipėdos Krašte.
7 ••
,
(tarptautinę aplinkumų, Lietu***
'
va kitaip elgtis ir neturi gali- Kas nėra matęs, nėra ‘girdė
Taigi, didelė problema, didelis uždavi.
, .... jęs apie lietuviškų įstaigų la
-v , - , , u . i
. mybės. Gaila, kad dar ir siais
nys stovi prieš akis, kad rųickenkreuzas tu- r
ngų išdaužymus, lietuviškų pa
kultūros ir civilizacijos lai- „
ri nulenkti galvų prieš Golgotos Kryžių. O kais lietuvis turi kentiti ™sy uu up.nėjunus .r utephotų jis padarys anksčiau ar vėliau.
skriuudas dėlto, kad jis yra'j1"“"“’ Man Prisiul«* d“r
Konkordatas padurytas. Jis duoda ga neskaitlingos tautos, mažos'"T p™eiti8- kada KlaiP&d<”
rantijų katalikams, kad bus saugojamos jų
, a ,
*Pašto
„mu ±uu,ioi
«miuikui»
Rūmai žaliais vainikais,
, . . ... ...
. .
- - ,. i . .
u.., {valstybes narys. Nelaimingai ..
. . 7;
..
teises, tikėjimo Imu mokyklų laisves.. Hitle- . '
.. ..
.. . ? .vėliavomis ir Kęstučio, Vvtau• v nJ...
, .. ,Iznfulilz,.
.
- mnbsin
, , Lietuva,’ kada
*
Tu»«,rz
Om nul^t,
, ji
J sutinka to. to ,bei. ,Basanavičiaus
paveikslizinas pasižadėjo
pakęsti katalikų
mokslo
kias aplinkybes, kad tokių . .
.
.
. v
tiesas, nors jos yra jam svetimos.
, • j*-,
- ji lais pasipuošė prieš vasario
skriaudų
turi'pajusti vos pra |, .. u,
.
..
ta,
i
,
•
.
...
.
i
įjuniuiiniij.
Tuo
konkordatu
hitlerizmas
pabrėžia,
_________
.
IKesioIlktų
ir tų pačių naktį
, i ..
....
...
.....
... dedąs savimi pasitikėti lietu- Į
.....
. ,
,
....
kad jis yra bejėgis prieą tą didžių moralia-Į yia Dariaus Girėno žygis ne voklecH* buvo viskas b«gedis
k« jėgą, kokia yra Katalikų Bažnyčia. Iš «aL‘jaaaiil> Be jimtui> bet tf,ks. kai išniekinta, apiplėšta ir iš
matosi, kad Katalikų Bažnyėros yra kitok. tan8hulM
krūtinfee vogta. Buvo pranešta ‘land’to
atsparumas, negu liitlerizmo.
prikėlė i&vimi pasitikėjimo policijai’, nurodant įtariamus
Niekas dabar nežino kas išeis iš hitle-1 jausmų, dėl to jų žygis yra asmenis, bet ši kaltininkų nerizmo. Niekas negali išpranašauti. Lauksime lnaterialėniig vertybėmis nei-|
kelet< m€nesil?- i
neį 8U*ekė
reikalų
įsikišus
gubernalūrai
laiko sprendinio
kainuojamas, tiesiog lygus su i*
Gerb. kun. Jeronimas Vaičūnaa, šv. Antano parap. kle
ir viskų pavedus Lietuvos pa bonas ir žymus visuomenės veikėjas, šiandien mini savo var
galingiausiu priešu mūšio lai
PASTABĖLĖS
mėjimui. Jie savo žygiu, kiek sienio policijai, pastaroji kal do dienų ir dėl to jį sveikiname palinkėdami sveikatos ir il
Alarijonų vienuolijos leidžiamam laikraš vieno doro lietuvio sieloje, už tininkus surado per tris die go amžiaus!
tyje Lietuvoje, “Šaltinyje”, pasakyta, kad
degė meilės ir pagarbos jaus nas. O ar negerų turime pa labyt, tave išnaudot. Argi ga-ĮČio patarnavimų ar nusileidi“Darius ir Girėnas savo dvasios akimis, be
mus. Nereikia todėl stebėtis, tyrimų apie vokiečių kultūrų
abejonės, matė ir mūsų Vilnių. Jie mus vi- kad visa visuomenė taip gy- iš kitų žygių: kenogi ranka lima būtų laukti kad ir iš lau-'mų. Mūs akys turi visuomet
rus užkrėtė drąsa ir pasiryžimu ir jau vian
£ glostė lietuvio sielų, kai Ny- Lines tautos tokio elgesio, ko- budėti vakarų krašte ir kiek'vienų valandų galim ten padėl to žymiai mums Vilnių priart.no. Tačiau | nunkhj pas(a,TO,0 klausin„. doj, Juodkrantėj, Tilžėj ir ki kį parodė vokiečiai.
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artins jį ir musų mažos aukos į V imlaus Ge- Į
tose Klaipėdos ar Prūsijos vie
lažinį Fondų”. Teisybė.
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DEL DARIAUS-GIRĖNO
PAMINKLO SOLDINE

Ol/TIKA MADIIAI
OVtflvf RAKIJA!

Visame krašte plinta darbininkų strei1kai. Pranešama, kad jau dabar yra iki 150,(XX) streikuojančių darbininkų. Jų priežastis
— NBA., gerovės grųžininio aktas. Matyti,
darbdaviai teorijoje aktų priėmė, bet prak
tikoje jo nevykdo. Tap darbininkuose kelia
nepasitenkinimo ir veda juos į streikus. Prie
to nemažai prisideda ir komunistų agitato
riai, kurie nori, kad per streikus privesti
kraštų prie suiručių. Vyriausybė turėtų ap
sižiūrėti.

gos lietu, 1U1 sa,o au le iaxs
momentas, nelai- vėliau jie drįsta tą mūs’ tau-' ** “7U Mari«7
non »•
pasitikėti, o pas a , arai po- mingii kuric gaH duoti jam toa udaimą išnaudoti savo po- pie
Pąakkaitjtt g™*1;
mmklą Soldine, mesduojl™ 'pradžią. Taigi, nežiūrint koks 'iitikai; už tu09 patarnavimus, aMty™)7 - lai “yli Ir noprogą
paj“s‘b ‘‘«<’|jjs būt, ir kokį tikslą turėt,Jj; reikalauja iš Lietuvos kaž-‘ri apie J’ da“« ~
Fį*

““m
gauti. Nenoriu būti suprastas
klaidingai. Daleiskim, sumo
kėsiu! vokiečiams lyg už... tų
žemės sklypų ir gausime gal
net nuo paties Hitlerio garan
tiją, kad ta vieta bus nelie-

kiekvienas žingsnis į vakarus, koki,, „„„įleidimų Klaipėdos ,H« ‘“J**
i>ūttlietuvio turi būt apgalvotas, Krašte ekonominių derybų nie- inai Paskaityk ką tik liejunes ten gyvena apgaulingas tu. Tas turėtų daug ko lietu-'ai^ 13 sPaudos knygų, vardu
kaimynas. Jis visuomet toks viui pasakyti, tas turėtų pri.-j SVEIKA MARIJA!
geras ir nuoširdus su tavim, minti ir pamokyti, kaip rei- “DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.
bet laukia progos tave nuga- kia žiūrėti į kiekvienų vokiu-

bais, namų įrenginiais, (paveikslai), kny
gynėliais etc.; b. budėjimas, kad kinai,
pirmąjį tikėjimo tiesų pažinimų; b. kitų
teatrai ir panašios įstaigos negadintų pa
mokymų ir pasiruošimų tikėjimo tiesas
dorumo jausmo. Prieš prasižengėlius vie
dėstyti; c. tikybinio turinio paskaitas,,
šai užprotestuoti.
,
konferencijas, rekolekcijas, dvasios lavy7. Moteris ekonominiam veiklius, a.
bas; d. bendras “in corpore” šv. Komu
Religiniu atžvilgiu ekonominės draugijos
nijas, bendrus šv. Mišių klausimus; c. Li
bendrovės priklauso katalikiškam veiki
turgijos supratimų; f. Hv. Sakramento
mui. Taigi, reik neleist kad jos nusikals
viešų pagarbų, Eucli. kongresas; b. patar
tų Bažnyčios nuostatams įr%įsakymams,
navimų ligoniams, viatikas; i. bažnytinių
kanonams; b. iš gaunamo pelno dalį pa
šv. rūbų ir kulto reikalai; k. maldininkų
versti religiniam apaštalavimui.
kelionės; 1. brolijų veikimas.
8. Politikoj katalikė moteris dirba
2. Stambieji tikėjimo klausimai, kul
viešajam
bendrijos labui. a. stengiasi to
tūrinis, apologetinis veikimas, apaštalavi
bulai eiti savo viešas' pareigas; b. paska
mas.
tina kitus sąžiningai atlikti jų darbus; c.
a. Išsiaiškinimas kylančių visuomenėj
padėti šalies valdžiai kurti žmonėms me
klausimų Katalikų Bažnyčios moksld švie
džiagines gėrybes ir gerovę piliečiams.
soje. b. Sv. Tėvo nurodymų aiškinimas,
9. Moteris lietuvė tautos atžvilgiu rū
platinimas jo išleistųjų raštų, enciklikų.
pinasi: a. kurti pati lietuviškų šeimų; b.
Kutnlikiškos spaudos platinimas, rėmimas,
išmokyti vaikus lietuvių kalbos, pažinti
joj dalyvavimas. įvairūs apologetiniai,
Lietuvos praeitį, tautinių papročių, žai
katechetiniai kursai, religinės savaitės, c.
G. Viešoji nuomonė ir padorumas: a. dimų, dainų; c. palaikyti lietuvių mokyk
Kunigų Seminarijų rėmimas, Kunigo Mo
tinos diena, auklėjimas pašaukimų į dva- Organizuotu būdu daryti geros dorinan las, parapijas, spaudų, prekybų ir pramo
į ainį luęmų.
čios įtakos savo aplinkai ir kolonijai rū nę ir viešuosius reikalus.
1. Religinis veikimas. Jis apima: a.

3. Šeimyninis veikimas, a. dvasinis ir
moralinis jaunuomenės paruošimas nau
jam gyvenimui kuriamoj šeimoje; b. jau
nų motinų dvasinės lavybos, pav. reko
lekcijos; c. gynimas*, kat. šeimos prieš ne
padorių spaudų ir palaikymas krikščio
niškų įstatymų šeimas globoti; d. skaitlin
gų šeimų motinoms ypatingoji pagarba,
nes jos duoda Bažnyčiai ir tautai naujų
narių.
4. Moteris labdarybėje, a. Pagalba
vargšams, vaikams, seneliams ir ligoniams
organizuotu būdu; b. kūrimas ir palaiky
mas labdarybės įstaigų.
5. Moteris ir mokykla, a. Leisti savo
vaikus į katalikiškų lietuvių (kur yra)
mokyklų ir kitus prie to raginti; b. pa
laikyti savo lietuviškų parapijos mokyk
lų; c. neturtingiems moksleiviams para
ma knygas etc. įsigyjant; d. mokytojų
— Seserų gerinti na būklė mūs mokyklo
se.
,

I

Kas darytina po Federacijos Kongreso?

L Būkite geros katalikės ir geros lie
tuvės.
;
v
2. Kaip būt geroms katalikėms, kaip
įsigyti dvasinio tobulumo galite rasti kny
gose. a. Bendrieji dvasinio gyvenimo bruo
žai telpa mano knygoj “Kristaus patari
mų keliais’’^ b. kaip apsivalyti nuo įvai
rių dvasios trukumų mokina kita mano
knyga: “Sielos takai tobulybėn”; c. kaip
įsigyti gerų papročių dvasios gyvenime
ir aukštų dorybių, moko mano trečioji
knyga: “Dorybės”. Būtų gera, jei jūs
tas knygas kada nors perskaitvtumėt. Jos
įneš daug šviesos.
3. Visomis išgalėmis remkite savo pa
rapijos bažnyčių ir mokyklų.
4. Padėkite vienuolynams išlaikyti
aukštąsias mokyklas.
5. Paremkite nuoširdžiai lietuvių ka
talikų spaudų.
Tai įvydžiuuoe, "jausitės padariusios
didelį darbų, naudos atnešusios lietuvių
Ateivijai ir Dievui garbės!
(Pabaiga)

šeštadienis, rugsėjo 30, 1933
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SAUNUS VAKARAS
Rengia V. STANCIKO TEATRALE GRUPE

Operetė “ADOMAS ir IEVA” ir Koncertas
Spalio-Oct. 1 d., 1933 m.
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School Hali Svetainėje, prie 48-tos ir So. Honore gatvių
$ *
•
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Apart artistų SABONIŲ, dar dalyvauja kitos, meninės pajėgos,-kaip tai: JUOZAS POŠKA, JAD. GRIGAITE, ANT. ČTAPAS, AlvVl UJA ANOIŪTE, ONA PUŽAUSKAITE, akordijonistai: SKREIK, SC1IKMETT, ir LABANAUSKAS, gabi pia
nistė SYLVIJA SABONĮ CTfc ir kiti. Šis koncertą* ir operetė įvyks Spalių pirmą dieną, School Hali svetainėje. Tai tikra me
ninė puota.
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Jį?;:

Kastas Sabonis, talentuotas ar
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE.

ĮŽANGA 35c ir 50c.

Leokadija Sabonienė, talentuota artistė, vai
dins “Ievos” rolę ir dalyvauja koncertinėje

tistas, vaidins “Adomo” rolę
ir dalyvauja koncertinėje da

Žymi dalis pelno skiriama Šv. Kryžiaus parapijos naudai.

Kviečia į minėtą vakarą visus lietuvius.

dalyje.

lyje programo.
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V. STANCIKO TEATRAI*
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dienomis, Mišios bus laikomos išpuošė. Visiems širdingai a- Į
žinias. Jo laikinas adresas:
5:30 vai. ryto ir išdalinėjama eiū.
142 Forest St., Keamy, N. J.
šv. Komunija. Vaikų išpažin
X .Šį sekmadienį, spalių 1
tys bus klausomos ketvirta
su ekzekvijom už biznierių Jur
dienį, spalių 5 d. tuojau po, d. Sodaliečių tuoj po pirmųjų
: gį Padžiuvėlį, kuris sėkmingai
j..jy pamokslo,’o penktadieni
ivyk8ta sus-mas- ° M<>
veda biznį adresu 2408 W.'
5:30 ir 9 vai. Mišiose bus iš-' :‘en’ S«un«os P® sumos. 8US16-th St.
‘1
• mas mokyklos kambaryje.
i
dalinėdama šv. Komunija.
-(-Ona Markūnienė
pirko .
i X Praeitą sekmadieni, rug- Į
Gerb. Tėvas V. Kulikauskas, sėjo 24 d. suruoštame Seserų
• biznį — valgyklą nuo U. PaAukotas vakarienei A. Ory-1 <ižiUVėlienės.
M. L C. ir Tėvas B. Vitkui, ir Mokyklos Rėmėjų bunco
M. I. C. tikimos atvyksią sek- partv mokyk)os naudai) daly. bo kalakutas prieš pmusiant iš'
Sutaupo DRAPANAS, LAI
„.adienį prieš sumą, kurioje vavo grllžuK suprantantis m0. truko ir pasislėpė tarp medžiu ' + ^,er^ia laibai. llestsai
KĄ, PINIGUS. Parsiduo
dalyvaus. Tėvas Kulikauskas Ryklos svarblĮ j^. bflrelis “Rūtos” darže. Taigi ryt vakai£iečiai> iSsikėl« kitur K™"'da po $1.00 į savaitę, taip
pradės 7:30 vai. vak. Misi- ,inksmai
wd<> vakanį
re jie bus gaudynes. Pakvies nerimsta. Grižo West Sidėn
kad mašina pati per save
ir ge J. Kiudis, J. Ciliauskas su šei
jas. Pirmadieni, spaliu 2 d. at-: prisidajo prfe lnokvklos pa|ai. ta patyrusių
...... medžiotojų
‘
užsimoka.
myna, o J. ir E, Vaitkai nusi
ra muzika.
vyks misijonierius, Tėvas A* kvmo.
pirko namą prie pat “Rūtos”
Petrauskas, M. I. C., ir atliksi
+ šeštadienį, rugsėjo 30 d., daržo.
Rap.
visą, tolimesnę Misijų eigą. I N Mokyklos mokinių, pir9
vai.
vak.
parap.
darže
bus
_. ,
,. .
., v m/ madienį ir antradienį, rugsė
jį sekmadieni prasideda šv.
d(J
duodama dovanų tam, kas kaGRAŽUS VAKARAS
Paneles Marijos Razančiaus1
puiRiaį pavyRo
i ]akutą pagaus. Kurie turite
menuo, kuriame kalbėsime
kalbėsime
suruogtas
da. -tikietus, visi bus geri, tik reiVisi liūdi žuvusiųjų S. Da
kiekvieną dieną rąžančių: se
kės
po
10
c.
primokėti.
Pelnas
riaus ir S. Girėno. Visi sten
Žinoma tarpe lietuvių, savo gražiu soprano balsu dainuo*
Jrže, biznis labai gerai sekėsi,
kmadieniais
tuojau
po
sumos,
eis
bažnyčios
dažymo
fondui.
solo, koncertinėj daly, V. Stanciko Teatralės Grupės rengia
giasi kokiu nors būdu prisidė
bet negailestingas lietus užmam vakare, spalių i1 a.,
d., f^cnooi
School Hali
prie -+
48-tos
X Mūsų bažnyčios visi alto ti prie jiems paminklo staty
nau svetainėj, pne
o-tos o
~ šiokiadieniais 7:30 vai. vak. RJ
ir bazarininkai turėjo
ir Honore g-vės, kur bus atvaidinta operetė “Adomas ir Tiems, kurie*prisirase prie Šv. ’nešd|ntig su vigu tavoru j pa. riai nudažyti ir gražiai atrodo. mo fondo.
Ieva”, talentuotų artistų — Sabonių.
Sakramento garbinimo Brolisyetainę čift sneiUa.' Prie didžiojo altoriaus įdėta
Tat, šiam tikslui iugs. 30 d.
„os, esan , jevo ma °ne« oskyrius ir kiekvienas , daug darbo, įvesta
elektra
v*yje, už kiekvieną dievotai masino įvairiais, balsais, ges-1 gražiai apšviečia ciborijoj Aušros Vartų Šv. P. M. v. ir
sukalbėtą rožančiaus dalį teį- tais ir mokėjimu daryti biznį Į brangų kryžių. Tai padaryta m. draugija rengia gražų šokią
vakarą P. Stankūno svetainė-1
1 kiLmi visatiniai atlaidai. Ir
pagerbimui 1900 metų Jubilie je, 230. W. 22 PI. (kampas So. J
prie savo “kromelio”.
dar, be to, įgija sykį dienoje
jaus Kančios . Išganytojaus.
MISIJŲ TVARKA
Žmogeli, kad prisirinko iš
Motinoms ypatingas pamok- visatinius atlaidus tie, kurie
Apačioj įtaisyta gražus pa-Į Oaklev avė.)
las ir mažųjų kūdikėlių pa J atlikę išpažintį, priėmę vertai į įvairių ir tolimų šalių publi
Renginio komisija: F. Žeb-Į skalbykla už
įįį sekmadienį, spalių l d., laiminimas įvyks penktadienį, gv> Komuniją aplanko bažny Uos. Siame “Penny Baza.r” veiksla’' Pa^‘ksl-». itaia« >»’
nasis L. Urbonavičius. Reika- rauskas, P. Pabijcnaitis ir S. •
vai. vak., ŠŠ. Petro ir spalių 6 d., 3 vai. popiet. Iš- ■čią, kurioje yra įstatytas Švč. mūsų mokyklos mokinių lie
linga ir daugiau fundatorių. Rokas jau atsakančiai prisi
o bažnyčioje prasideda ganytojas glaudė mažus vai- Sakramentas ir sukalba pen- tuvių surengtame dalyvavo ir
Visiems reikia dėtis prie savo rengė. Bus visokių įvaireny”ž $29.00
asfflonių dienų šv. Misijos, kelius prie savo dieviškos Ši- kis poterius Šv. Tėvo inten svetimtaučiai. Visi gausiai daasmo
parapijos reikalų ir bažnyčios bių ir gera muzika. Kviečiam
Jos baigsis sekmadienį, spa-, rdies dėliai jųjų nekaltumo, cijai. Taip pat, lankant šv. Mi
biznį. Pelno padaryta
svetelius ir vietinius skaitlin
papuošimo.
lių 8 d., 4 vai. popiet Švento laimino juos ir rūščiai grąsirio sijas, vėl teikiami ypatingi vi 2.000.10. Tur būt šiuo kartu
Po
aukojo; U. Kama gai atsilankyti. Visi bus kuo
tiems, kurie juos piktintų. Mo satiniai atlaidai. Tik reik pro rockfordiečiai bytino ir ciceje Tėvo palaiminimu. ♦
už $39.00
gražiausiai priimti ir kiekvie
rauskienė,
N.
Šarkauskienė.
V.
tinos, jei norite gauti paties tingai naudotis Dievo malo riečius.
Ris.
Misijų laikotarpiu, visiems
nas atsilankęs bus patenkin DYKAI PRTFJUS tiktai
Radomskienė $5.00.
Išganytojo palaiminimą per nėmis, neleisti veltui taip bra
šią savaitę: 6 pokeliai mui
bendrai, visomis šiokiomis dle
4- Trečiadienį
sudėtinius tas.
Misijonierians rankas, atsineš ngaus laiko ir išganingų pro
PATĖMIJIMAI
lo, elektrikinis prosas ir pro
noinis rytais 9 vai. Mišios ir
Valdyba ir Komitetus.
pietus parapijos talkininkams
kite ir atsiveskite skirtu lai gų.
.
Kas
sininio lenta.
pamokslai, o vakarais 7:30 v.
ku savo vaikelius į bažnyčią.
Praeito meto Rockfordo iž iškėlė biznieriai J. Žurkauskas
bus pamokslai sakomi ir ro
dininkas areštuojamas dėlini ir restorano sav. Marozas, o LAKŪNAS LEIT. NA KRO
žančius kalbamas bei palaimi Aukštesniųjų mokyklų moŽINELĖg
LIS DAR NEIŠVAŽIAVO
trūkumo ižde $10,000. Jis pri ketvirtadienį, biznieriai R. ir
Ikiniams-ėms,
visiems
vaikina

nimas Švenč. Sakramentu.
sipažįsta, kad paėmė pinigus, Z. Girčiai, 2257 W. 23 PI. Ams ir merginoms, bendrai, ek
Lietuvos aviacijos Įeit. Po- Į
Mokyklų vaikams bus spe
X Misijų atlaidams atsira bet, sako, jis dėlto paėmė, kad čifl visiems už paramą.
3417-21 So. Halsted St
stra
pamokslas
bus
šeštadie

+Vakar atlaikyta šv. Mišios vilas Nakrošis dar neišvažia j
cialus misijos antradienį, tredo pasišventusių asmenų, ku miestas jam per du metu ne
nį, spalių 7 d. 4 vai. popiet
vo. Vietoj išvažiuoti rugsėjo I Tel. Boulevard 4705—8167
< iadienį ir ketvirtadienį, spa
rie labai grožiai ir švariai iš mokėjęs.
Jaunuoliai bei jaunuolės, da
mėn. 6 d., žada išvažiuoji spa- Į
lių 3, 4 ir 5 d., 4 vai. popiet.
valė bažnyčios ir mokyklos
si ir todėl miestas baigs šiuos
lyvaukite visomis diesomis ka
lių mėn. 21 d. Per tą laiką jis
Vaikams pamokslai bus sako
grindis, suolus, langus ir iš Spalių 16 d. atsidarys Rock metus skoloje.
Jos. F. Budriko krautuvės
da tik laikas ir aplinkybės
nori susipažinti su Amerikos
mi anglų kalba, nes visi val
plovė klebonijos langų firan- fordo vakarinės mokyklos. Už
duodami lietuviški radio
jums leis šv. Misijose, bet ši
kai Rupranta angliškai, o lie
kas. Visi uoliai darbavosi: 18 savaičių pamokų mokiniai
Trečiadienį, rugsėjo 27 d. lietuvių veikėjais ir naujo tra
programai:
las jums skirtas pamokslas
nsatlantinio
skridimo
komite

tuviškai ne visi, dėlto jiems
Stakauskienė, Patapavičienė, turės mokėti $3.00. Praeitais po pietų atsidarė “The Se
Nedėliomil: W. C. F. L.,
bus ypatingai įdomus ir nai> , ... . . , Tl
,
tais.
daroma išimtis. Tėvų prieden
metais vakarinė mokykla bu venth St. Fall Festival”, ku
970 k., 8 v. ryte ir 1:00 vai.
dingas, nepraleiskite jo.
I
, ... ... .
.
mė rūpintis visomis išgalėmis
vo dykai.
ris trauksis visą savaitę. Ma
Jis nori gauti pilną vaizdą, po piet. W. A. A. F., 920
Krikgai„a(, ir Pa
siųsti savo vaikus į jiems ski Hpožinty. bu. klausomo. vijoras ir policijos viršininkas kaip čia Amerikoj organizuo k., 1:30 v. po piet.
rtas misijas ir stropiai juos Minis dienomis rytais ir T*- tapavičivs. Seserys, kaip vi
Rockfordo miesto klerkas kalbėjo atidaryme šio kermo jamas saujas transatlantinis
Ketvergais: W. H. F. C.,
prižiūrėti, kad uoliai jas lan karais.'Tiems, kurie iš vaka 'suomet, taip ir dabar altorius praneša, kad pinigų už taksus šiauš. Šioje parodoje bus ūkio skridimas, dėl to prašo visų 1420 k., 7:30 v. vak.
kytų.
Iro atliks išpažintį, jr dirba ir visą presbiteriją skoningai neįeis tiek, kiek buvo tikėta- produktai.
Tėmytojas veikėjų suteikti jam platesnes
JADVYGA GRICAITĖ
j

Cį

C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

Skalbyklos

THOR

FREDERIGK - MAYTAG

ROTAREX

Jus. F. Budrik, Ine.

C H I C A G O J E

LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA

i ro visam bažnyčioje, para
pijos salėje mokyklos vaikai
j išpildė gružų programėlj. Jo
____ ___
jiipilU vme dalyvavo gabiausi'?
J. M. Ptt.UT.OTQ VARDINĖS j* mokyklos lošėjui, orkestrą

Iš ŠV. JUO PARAP..
BfflDGEPORT

Chicagoje statomo DARIAUS-GIRĖNO paminklo naudai
rengiama 1933 m. spalių mėn. 8 d. 1 vai. pp., sekmadienį, HARLFM AEROPORTE (87 Str. ir llarlein Avė.) Ren
gia ir dalyvauja Lietuvių Aero KJiubas, padedant Dariaus-Girėno paminklo statymo komitetui. Lietuvis A. VydAius,
amerikonas Olearles Lear ir kiti su lėktuvais darys įvairius drąsius- ir pavojingus veiksmus padangėje. J. Vaišvilas
darys akrobatinius triksus tarp dangaus ir žemės. Dvi lietuvaitės J. Pajodytė ir M. Stotkiūtė ir E. Cjplvs iššoks iš
lėktuvų su parašiutais. Be to, kiti įvairūs dalykai ir skraidymai viršum Chicagos suteiks visiems didžiausio malo
numo ir pasigerėjimo.
Aviacijos Dienos tvarkymo komisija: lak. Kiela, kpt. Jurgėla, inž. Simokuitis, adv. Lidikauskas.
Finansų komisija: A. Kalvaitis, kun. H. V-aiČūnas, adv. K. Gugis, L. šimutis ir J. Krotkus Dariaus-Girėno pa
minklo fondo globėjai).
(
Propagandos ir Spaudos komisija: L. Šimutis, P. Jurgėla, M. Vaidyla ir A. Vaivada.
Tvarkdariai: Am. Legijouo Dariaus-Girėno posto vadas J. Miokeliūnas ir veteranui.
Lakūnų fotografijų platinimo komisija: Kalvaitienė, Kirienė, GuiŽaitė ir šv. Kazimiero akademijos mokinės.
Užkandžių ir gėralų bufeto vedėja: K. Stulpinienė.
Įžanga 25c. Vaikams ligi 12 uit. amž. įžanga nemokama.
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“BALTASIS ŠVEDŲ
LAIVYNAS“

•
i
1
Greita kelionC i Lietuvą per Švediją.
.Penktadienį, rugsėjo 29 d.; Įteikia priminti, kad seseLaivai teplaukia te Ni*w Vorko
pripuolė Šv. Mykolo diena, 'j ys kazimierietės toms iškil-Į
Pler 97, gale W. 57th St.
--o.---Tai mūsų parapijos klebono mėins gražiui papuošė bažny- ,
OKOTTNINGHOLM .......... ltugs.
fc.(5(;KHUlxM .................... Npalki Oi
J. M. praloto Mykolo L. Kru- čią.
Įi'tiML
L 'įmOTTKINttlIOLM .......... Spaliu SI
UROTTMNOHOLM ............ I4y)k SU
šo vardinės. Tų dienų Šv. Ju- i
”
~Rep.
UK1PHHOLM .
GruodžiuU
rgio bažnyčioj įvyko iškilmės, j
---------Kalėdų Ekskursija į Lietuvą
1 Dideli, balti lt gulbes laivai. Erd8 vai. ryto buvo laikomos tre- Simono Daukanto draugijos
|' vus ir gerai vfentiliuotl kambariai.
Kelionėje; judotnl paveikslai, koncer
jos šv. Mišios. Prie didžiojo mėnesinis susirinkimas įvyks
tai ir šokiai. Keliaujant “Baltuoju
Švedų Laivynu,” kelionė būna peraltoriaus laik^ pats gerb. pra- sekmadienį, spalių 1 d., 12 v.
Visus Dariaus ir Girėno Gerbėjus į tų iškilmę kviečia Liet. Acrų Kliubas ir Dariaus-Girėno Paminklo 3t-mo K-tas.
Irumpa.
Į
--- ---- į,-----lotas, prie šalutinių altorių vi- dienų, Lietuvių Auditorijos
I
Kreipkis j vietini agentą, arba
karai kun. J. Saulinskas ir svetainėj. Susirinkimas svarSWEDISH AMERICAN LINE
181 K. Mlchlgan Avė., Cliicago, III.
kun. St. Petrauskas. Komp. A. bus, todėl kviečiami nariai bū.
a ,. . , . ., ..
« . ,. .
,
, .
,
..
-n' •
..
. ,
.
'dienj, antradieni, ketvirtadie-, Antradienio vakare tuoj po. Draugi ia Sv. Agotos laikys piet, Šv. Kryžiaus parapiios
Pocius, parapijos vargoninkas, tinai atsilankyti. Reikės imu- ...
, ,, • ,
/
' . bJ . . ,.
,
, • ,
.
L. .
Ui-ir sekmadieniais 3 vai. po- pamaldų, susirinkit 1 kamba- [mėnesini susirinkimų sekinau., nokvklos kambary. Visos sa-,
tai dienai parūpino gražiai iš- kti darbininkus baliui. Kurie “ A _ v. .. .
, . .5 . .
.. . ,
‘
a
. a_
»
. . , .1
x
'Fiet- Treriadienj penktadieni rj. Bažnyčioj bus išdalinimasLspa ių 1 d., parapijos svetai- jungietes prašomos susirinkti
Stambus Nebojimą
kilmėms pritaikintų muzikę, ■neturite tikietų, galėsite gau- ,? ,
.. . - “ ,
1
1
*
...
XT . .
.
.
šeštadienį 7:30
i medalių naujoms sodalicijosmči, 2 valanda popiet. Nares ir saujų narni atsivesti K U- yra geras terminas tiems vyrama Ir
*
.....
, .
,
'
. . ,
1 ir šeštadieni
< :3U vakare.
iniedalių
Sv. Mišių pradžioje ir pabai- ti pas komitetų susirinkime
'•
J
1
* 1 1
Jo
narėms.
kviečiamos
kuoskaitliugiausiai
rios
pasilikusios
su niokesčiais, ^r^pėkv—^-ra "ik ^iaudtifk'TVn^
X Vietiniam klebbnui iš
goje grojo pagarsėjusi Šv. Ju- įr parduoti savo draugams.
į Visi tėvai kviečiami atsila atsilankyti.
Valdyba prašomos atsilankyti ir užsi- J tl. kiek jie turėtų būti.
rgio parapijos mokyklos or
K., rašt 1 sietuvos prisiuntė dikčiai gra----------i mokėti.
Valdyba
'žiu, paveiksluotų albumėlių nkyt' •
* pažiūrėti,
kestrą, per Mišias giedojo 1110
Moterų Sujungus 21 kuopos j
i “Siluva-Lietuvaa
tiurdas” kal
P o r v *»«•
vadas,
kiniai, o per Offertorium so X Šv. Onos draugi jo- SUSl-v.-.-, ---------------------1
•* -i
yra Gydytojaus Specialisto preskrtpl inkimas, iš priežasties mirties . (Kaina 20c) ir turiningų iliu’ * one iš, į ei s joms susirinkimas įvyks sekmadie
listė Pieržynskienė.
clja, kuri sutelkia geresnę sveikata,
daigiaus spėkų, ir daugiuus gyvu
---------------------------------- - Zofijos LešctHiskienės, įvyks struotų šių metų laikraštukų n^®lUfe; Mergaites prisieks nį, spalių 1 d , 1 valandų pomo tūkstančiams vyrų Ir moterų
vlrft keturiasdešimta arba keturias-ši vakarų, šv. Jurgio parapi- “Marijos šventovė Šiluvoje'”,
tarnauti Marijai ir
deSimts penkių metų amžiaus. Jūsų
jys svetainėje, 7 vai.
Į (Kaina 5c). Minėtus raštus ga.,8 18 1 JOs 8V’ var
vaistininkas parduos jums vieno mė
nesio vartojimui NUGA-TONE tabValdyba
‘piInai garantuoti — nepriimkite už---------j Įima pirkti pas “Draugo“ pla
, letkų už vienų, dolerį, tikrieji yra
—
LACHAW1CZ IR ŠONAI
vaduotojus — jus galite gauti tlkraDr-jos šv. Petronėlės susi itintojų S. Staniulį, išėjus iš SjMilių 2 d. per pamaldas į
rinkimas įvyks sekmadienį, Ibažnyčios, arba galima gauti vietinės sodalietės turės iškiit« ■ ■ ■ ■ «■■■■■■
spalių 1 d., 1 vai. popiet, Šv.'ir pas klebonų.
Rep. mingg. naujų narių pnenumę.
, Jurgio parap. svet.
~
(Randasi didelis skaičius nterI Narės malonėkite susirinkti,
■ Keslkankyklte savge skani- 1
gličių, kurios sepriklauso šiai
a mala Reumatlsmu. BauagAte. !
(nes yra daug svarbių reikalų
garbingai draugijai. Raginu
Kaulų Gėlimų, arba Mėeiunglu |
i svarstymui.
® — raumenų sukiniu: nes skauvisas pirma proga atsilanky
d<jlina| naikina kūno gyvybę
0. Kliučinskaitė, rast.
ti į sodaliečių susirinkimu", •
Ir dažnai ant patalo paguldo. I
ANT
CAP81CO ČOMPOUND ms- |
___
J
kurie laikomi kas pirmų antlėlyčių paroda
*I
■ stls lengvai prililtna virfcntPADĖKA
! radienį* kiekvieno mėnesio, ir
■ Dėta Ilges; mums tlandls dauS. C. L.
B. A. L.
S. D. L.
_ gyb* įmonių siunčia padėka- I
Visas Brighton Parkas bruz ' įsirašyti. Draugijos narės ne
■ vones pasveikę. Kaina 60c per j
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Šiuo už garbi; laikau padė da, juda, fiži^. Rytoj šioje kolo vien pačios gauna naudos, bet
■ pedtų ISo arba dvi ui tl.M.
B
Knyga: "•ALTINI B 8VBI- 1
Pagrabų
kaino
1
’
atitinka
depresijos
laiką.
Tolumas
nedaro
skirtumo
koti visoms Šv. Kazimiero A- nijoje bus galima matyti ką sykiu prisideda prie Marijos i
KATOg" augalais gydytles, kai- I
Moderniška Koplyčia Dykai
■ •a II etatų.
kademijos rėmėjoms — lanky nors naujo. 2 vai. popiet Cali- garbės platininio.
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
tojoms mane ligoje: J. Šal- i'ornia ir Fairfield gatvėmis
Mažyčių Mylėtojas
CHICAGO, ILL.
CICERO, ILL.

f #|4

Nusa-fone

6ARSIKKITĖS "DRAUGE’

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

Bargenai
Lovy,
SPRINGSy,
MATRASU,
KALDRŲ IR
BLANKEiy

’tenienei, BuMenei,
Abromavičiame,

- $3,95
GvarantuSti Coil
Lovų
Springsai, verti $10.00, po

$4.95

Šnekučiam.,

I kjj kokio lietavht tarp(, da n5.

ia buvę. Šv. Teresės dr-jos
:„al.fe boigia organi2uoti

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWNSFLAKE

giau kaip 120 gražuolių, kurios
RYT VISI VYKSTA Į
! su savo lėlytėmis
maršuos
GPERETĮ
tari> antros ir ketvirtos valan
dos minėtomis gatvėmis. Tei Štai, jau ir išvakarės seniai
sėjai nuspręs, kurios jų gaus laukiamos žavingosios operetės
puikias dovanas. Pirmoji dova “Adomas ir Ieva”. Ilgai ruošna bus karalaitės vainikas ir mai, daug įdėta darbo jos pa$15 vertės bufetas aukotas statymui scenoj. Sumanaus diPeoples Fumiture konipani rektorio V. Stanciko rūpesčiu
X Parapijinė mokykla pri- jos. Antroji dovana bus rašo
Įsipildė pilna vaikučiais. Jų su- masis stalelis vertės $10. — viskas paruošta, sutvarkyta,
plačiai išgarsinta. Ryt 7 va
1I sirinko virš 400. Visos sesuauka AVolff Fumiture Co. Tre landų vakare, Scbool Hali, už
tės mokytojos tos pačios, iš čioji dovana
lėlytė vežimė
skyras tris. Mokykloje moks- lyje, kurių aukojo Paul B dangai pakilus, išvysime mū
, las eina pilnoj pažangoj. Pa Smitb. Po jų seka visa eilė ki sų gražiabalsius pp. Sabonius,
kurie savo dainomis kiekvie
rapi jonai džiaugiasi savo gra
tų dovanų aukotų kitų biznie no širdį glostys ir glamonė:?.
žia ir patogia mokykla bei rių. ,
Be t3, įvyksta gražus kongera joj tvarka.
Ačiū jiems, kad prisidėjo; pertas, kuriame dalyvaus ga
X Gerb'. pralotas J. Macie- prie pagražinuno šio įvykio, i pus akprdionistai, dainininkai/
jauskas, viešėjęs pas vietinį
Pats turiu prisipažinti, kad'.Monologe bus iškrėsta daug
klebonų virš savaitę, iškelia nebus sunku teisėjams išrink- skanaus juoko.
\o į Rytines \alstybes su mi-jti dovanų laimėtojas, kai jos’ Visi susiįdomai'ę šiuo retu
sijomis. Turbūt, prieš isva ,paredys savo lėlytes ir savo parengimu ir pasiryžę nepra
žinosiant i Lietuvą jau nebe-Vežimėlius ir pačios save. O leisti progos. 1
grįš į Cbicagų?
:loks džiaugsmas bus jų tėve- Kiekvienaš, klausydamas 2a '
X Mūsų bažnyčioj dabar se- lia»:s matyt savo dukreles šio vių operetės meliodijų, pasikniadieniais būna net panke- je parodoje. Sakau neužmir- sems daug dvasinės jėgos, bA
rios mišios, būtent G:30, 8, 9, į Skite ateinančio sekmadienio, j ko nei vienas negali apseiti.
10 ir suma 11 vai. Peų visas aj’alių 1 d., 2 vai. popiet būt Yra sakoma, kad neviena duo
na žmogus gyvena. O kas nMišiąs nemažai žmonių susi •Brighton l’arke.
M. M.
renka.
' Išjoja, tegu įsitikina ryt nu
ėjęs į Scbool Hali. Todėl, ryt
Nuo kai kurio laike vie
BRIGHTON PARK SO
visi traukia į šių meninę puo
nas iš mūsų parapijos kunigų
aprūpina Šv. Kryžiaus ligoni
DALIETĖMS
tų.
. Vietinis
nę dvasiniais reikalais. ŽodĮžiu sakant, atlieka kapeliono Visos narės malonėsite su “Draugo’’ No\ £28, pažy
sirinkti sektu., spalių 1 d,, mėta, kad J. (tepuNenė atsila
pareigas.
X Šį sekmadienį mūsų baž- 7:30 v. ryto į mokyklos kam- r.kė į šv. Kazimiero Akad. Rė
•
•
• •
•
nyčioj bus apvaikščiojama iš bay. Iš ten “in corpore” ei niėjų. 1 skyriaus susirinkimų.
kilmingai Šv. P. Ražancavos sime į bažnyčių Mišių šv. iš- Noriu klaidų atitaisyti. J. Ceatlaidai. Per spalių mėnesį rą klaueyti ir prie Šv. Komuni- pulienė nebuvo tame susirinL
Juz;.t€

2314 West 23rd Place

1439 So. 49th Court

Telefonas Canal 2615—2516

Telefonas Cicero 5927

■ Justin Kulis
B nil
a

$4.49
Naujos, tvirtos ir gražios
vatinės Kaklros, vertės
$3.50, po
•5135
Pilnos mieros dubeltavi
Blunketai, verti '$3.00 po

$1.79
Matykite Tuojaatt.

yra pafoyinutia ir
didžiausia krautuvė
Bridgeporte.

3222-26 So. Halsted St.
Vedėjai: J. Kalidinsku
J. Romanas

imuiuiiiiitiiHiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiii

Duodame gražius ir įdo
mius Lietuviškus radio programus kas ketvergę, 9:30
vakare iš stoties W.S.B.C.,
1210 kilocyules.

..

I
I

80. HAJL8TED ST.
Cnteeae. OL

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P, ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUĖTTE PARK

I

45 svarų baltos vatos
Matrasai, verti $8.50, po

— ———-

g

Kiifiam., tarp 43 ir 44 pamatjrime įvy-

Glavitskams, Mažeikienei, Ka^narauskienei, Gailienei, Vidu
cianis.
Cecilija Petraitienė

Naujos puikios plieninės
Lovos, vertės $6.50, po

ZReumafemassausgele

žančius bus kalbamas pirma- jos

.. ,

•■Lll- kime.

GERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT

f

Dienraščio “Drungo’’ laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursij
į Lietuvą, prie kurios prašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyt
Lietuvą. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J.
MACIJAUSKAS.
•
z,

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA

LAPKRIČIO (NOV.) 4 D.
PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU
'

LAIVU
-

t

lle De France

Ue De France

Norintieji jirisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis
į “Draugo“ laivakorčių skyrių, kuris išrūpins visus reikalingus dokumentus ir
tinkamai prirengs kelionei.

“DRAUGO” UUVAKŪRCiy SKYRIUS
2334 South Oakley Avenue »

Chicago, III.

ERIrfU S

SešladiMUs, rugsėjo 30, 1033

kviečiami dalyvauti. Mūsų ko
lonijos biznieriai nuo seniai
yra žinomi, kaipo, parapijos
,,
■;--------- rr .
.
trėmėjai. Yra vilties, kad ir
7lhlinę IŠ ČČ PPTRA IR '^kilmingai atvyks į Vytauto Pereitų
sekmadienį musų pa.
oči
lapijos prapertie.™ IsssM1*1 "•
»ka,t.
rikliais ir skambalais. Bus turėjo savo dienų. Kurie atsi- Hagai atsilankys. Kviečiami ir
... .
irv
„ .
, . lanke, netik kad parapijų pa- kitų kolonijų biznieriai ir ne- l’nksniumo. Užprašo visus skai i . . , . .
.
....
(reme, bet ir patys pasiimk- biznięriai atsilankyti
J.
'---------Itlingai atsilankyti į “veselę’’ Ismįn0.
X Rugsėjo 24 d. pp. ŠI i u-1 rengėjai ir parapija. Pelnas! Rytoj, spalių 1 d. bazarc
žui minėjo 25 metų vedybinio .eis parapijos naudai. Įžanga bus mūsų kolonijos gerb. bizgyveninio jubiliejų. Rytų sa- 25c.
•
Rep. 'merių diena. Visi širdingul
vo intencija užprašė šv. MiAIA
šias ir ramiai gražiai pralei- Į
GRABORIAI:
STANIbJLOVAS
do dienų. Reikia pažymėti, t
KAZDAILIS
kud pp. Šliužai yra pavyzdin
Telefoną* YAKU* 1188
Mirė Rūgs. 27. 1933 tų.. 7:00
giausia šeimynėlė; turi tris
LACHAVICH
vai. vuutai-e, sulaukęs puses am
žiaus. Kuo iš Kauno apskrieto,
dukteris ir tris §ūnus. Velija
Varnių pa ra p. Amerikoj išgy
IR
SŪNŪS
venu 18 Įlietų.
me pp. Šliužams sulaukti au
Graborius ir Balsamuotojas
Paliko dideliame nuliūdime
LIETUVIS GRABOKIUS
moterų levų, po levais Kukuuksinio jubiliejaus.

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

C H I C A G O J E

iiiiiuo lo įtinu in !parkli taip> kai Uetuvoj gu
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN labai daug vi8okių “fQnių”ir

STANLEY P. MAŽEIKA

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla.
Reikalo meldžiu *t*l šaukti, o mano
darbu husite užganėdinti
Tel. CANal 2SI5 arba 2516

X Rugsėjo 26 d., mūsų ba
žnyčioje baigėsi 40 vai. atlai
dai. Per visas tris dienas žino- , 2314 W. 23rd PI., Chicago
nės lankė bažnvčių labai skait- i
(ingai ir naudojosi atlaidais. 1439 S 49tt Court- Cie“ro'
Buvo daug svečių kunigų, kur
gelbėjo mūsų klebonui žmo
Phone BOl Icvard 4130
nėms patarnauti dvas. reika
luose. Choras labai gražiai gie
dojo. ,
GRABORIUS

J. F. RADŽIUS

Ino.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $26.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18Ui St.
Tel. CANal 6174
Chicago, 111.

Musų patarnariinaa
X Spalių 1 d., Vytauto pa
rlsudniet jųžiningas Ir
rke įvyksta nepaprastas įvy o»brangus, nes neturi
me Ifilaldu oftalkymul
kis. Tai ŠŠ. Petlo ir Pauliaus akyrių
parapijos rengiama ir visų
Nauja, graži ko
laukiama “Veselė”. Kas tų
plyčia dykai.
dienų Vytauto parke bus ir
3307 Anburn Avenue
ko bus, viso negaliu aprašy
ti, nes užimtų labai daug vie-«
tos. Be to, bus dvi muzikos,
kurios linksmins, atvykusius *į
IR LAIDOTUVIŲ
“veselę”. Jaunieji L. Kastan GRABORIUS
▼BD4JA1
tas su V. Vyšniauskaite ir 201646 WEST 46tb STREET
Tel. BOUlevard 5208—8413
porų “parietkos” su piršliu

I.J.ZOLP

le, sūnų Stanisiovų, UrolJ Walter, oro,lene Emilijų, brolio vai
xus juozapmų it' albvrtų, dvi
tvius i-iaiaKienę ir Balčiūnienę
ir jų Šeimynas ir g.hiines; o
Lietuvoj scscrę Lucia Atkočluluui.ę L' giminus.

Chicago. tll

A. MASALSKI*

Tol. CICERO 284

Turiu automobilius visokiems
'■♦ūkal&iuB. Kaina prieinamo
3319 AUBURN AVENTTjr

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4«30 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Kūnas pašarvotas 431U So.
Mapievvoou Avė. Laidotuvės jvyi.s pirniadienj, spauų 2 d., iš
namų b vai. bus ai.ydeiau į Ne
kalto eras. Pan. Sv. parap. baž
uycių, kurioje jvyks gedulingos
pamaldos uz velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas j Sv.
Kasimi e ro kaplnea
|
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugtis-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šIosj laluotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris,
Kūmo.,
B. olai L Gimines.

leidotuvėmo patarnauja graboriuo 8. M. Skudas. Telefonas
Monroe 3377.
V

LIETUVIAI DAKTARAI:

LIETUVIAI

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS

Ofiso: Tel. CALumct 4038

X—z{SPINDULIAI

DR. A. G. RAKAUSKAS

3051 West 43rd Str.

Phone GROveblll 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. ’
Hezidcneiju* Ofisas: 2656 M. 69th St.
e
.
Valandos: 10—19 ryto
Tel. LAFayette 5793
Seredomi* Ir Nedėliotai* pagal sutartį
Tel. LAh'ayetlc 7050
|

DR. A. J. JAVOIŠ

Val.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.

DRi F> C> WINSKI)NAS ! Office. 4459 S. California Avė.
į

Lietuvis Gydytojos Ir Chirurgas
6859 bO. VVLbTKKN AVĖ.
Chicago, llL

Nedėlioję pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

UOLlevsnl 7&8II
Rez. UEMIoek 7001

Res. 2136

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3377

Tel. LAFayette 3572

J. Uulevičius
Graborius
Ir
Balsam uotoju

'

Patarnauja ChU
cagoje Ir aplellak«ja

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už ,15 01
KOPLYČIA DYKAI

Didelė’ Ir
Koplyčia

1344 R. fiOth Av<u Dinaro. Tl»

graži
dykai

4099 Archer Avė.

MOTIEJUS
LAZAUSKAS

J. J. BAGDONAS

Mi'rė Rugsėjo 28 d.. 1933 m.,
6 vai. ryto,
sulaukęs pu4(-8
amžiaus. Kilo iš Daugėliškiu
parapijos, ivanieltų katruo.
Amerikoje išgyveno 26 melų.
Paliko
dideliame nubudime
du pusbrolius Feliksų i'r Do
miniką Ir gimines; o Lietuvoje'
dukterj Melviną, dvi seseris ir
gimines.
Kūnas pašarvotas Masalskio
koplyčioje,
3807 8. Auburn
Avė. Laidotuvės jvyks Pirma
dienį, Spalių 2 d., iš koplyčios
8 vai. bus atlydėtas j Sv. Ju
rgio parapijos bažnyčių, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielų. Po pamaldų
bus nulydėtas J Sv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, drauHus-ges ir pažystumus-.*nas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę; Duktė. Pustau R.l,
Seserys Ir Giminės.

LAIDOTUVĖMS

Office Phone
PHOspcvt 1028

i DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2423 W. MAKQUE1TE ROAD
Rea and Offt'ce
9050 Ho. hcavitt SL Val.: 2-6 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlloj susitarus
CANAL 0709

DR. J. J. KONARSKAS

Tel. Ofiso BOUlevard 5013—14
Rez. VICtory 2343

Pbonc CAN^l <128

PHYSICIAN and SURGEON

DR. A. J. BERTASH

DR. S. BIEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

756 W. 35th' Street

OFFICE HOIIRS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-3:30

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—2 Ir 7—9 vak.

Office Phone Res. 6107 S. Francisco
Prospect 2230
Phone Grov. 0961

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. J. $ZUKIEWIGZ ■

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

PHY8ICIAN and SURGEON
5658 80. ASHLAND AVĖ,, Chicago
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

Telefonas UKPubUc 7888

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 3 vak.

GRABORIAI:

Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOUlevard 7820

Tel. CANa. 0257
nes. PKOspeet 6059

Narnų teL PROspect 1030

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SENIAUSI LIETUViy GRABORIAI GHIGAGOJE

Tel. UOL'lcvard 7042

1821 SOUTH HALSTFD STREKT
ltcxideucija 6600 So. Arteslan Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

OR. G. Z. VEZEL’IS

EUDEIKIS ir SuNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
E'UDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yna patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemiškų,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

• Iki' 1:30 vakare

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: ųuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. GKOvcliiU 1505

UR.A.L.TUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Seredoims I>o pietų Ir Nedeidleniai
tik susitarus

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR IEVAS

2422 W. MARULKTaE ROAD

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

. DR. T. DUNDULIS .

(Kampas Leavftt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

«

Nuo 1 iki 8 vakare

4142 ARCHER AVENUE

Soredoj pagal sutarti

TcL VUtg|nla 0036

patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAIt PIGIAI.

Liūdnoje valandoje
pašaukite:

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.
Kea Phone
Office Phone
£NGlcwood 6641 . .WENtworth 8000

PAVLAVICIA UNDERIAKING COi

DR. A. R. McCRADIE

Yncorporated
Heafr W. Becžter
(Llceneed Bmbelmer)

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL

Furauš savo oli'sų po auiuortu

Seniausia ir Didžiausia
ZOFIJA LESČAUSKIENĖ (po tėVaū Samoškaitė)

Mirė rugsėjo 27 d., 1933 m., 10 vai. vakare, sulau
kus pusės amžiaus, Kilo iš Nuvalkų radybos, Kaimelio
miestelio. Amerikoje išgyveno 30 metų-.
Paliko dideliame nuliūdime didžiai mylinių vyrų
.Juozapų, mylimas dukteris: Jadvygą ir Zofijų; myli
mų sūnų Juozapą,'Biotipą Klenų Samoškienę, dvi se
seris: Antaniną ir švogerį Mykolų Petrauskai; Oną ir
Hvogerį V\ illiani Paukšta; tris brolius: Juozapų ir bro
lienę Marijoną; Benediktų ir brolienę Marcelę; Sta
nislovų; ir artimas gimines, draugus ir drauges.
Kūnas miarvotas 3337 Ko. Morgan St. Telefonas
Boulevard 1262. Laidotuvfls įvyks pirmadienį, spalių
2 d., iš namų 8 vai. bus atlydėta į ftv. Jurgio parapijos
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
liones sielų. Pę pamaldų bus nulydėta į ftv. Kazimie
ro kapines.

Nuliūdę: Motcri”, Husw.l. Bro
liai, SeMTys ir Giminės.

Nuliū<lę: Mylimas Vyras Juozapas, Mylimos Dukte
rys, Mylimas Sūnus, Motina, Seserys, Broliai, Bro
lienėe, ftvogeriai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas REPublic >100.

LaidotuVėms patarnauja graborius S. P. Mažeika.
Telefonas Yards 1138.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėllomia Ir šventadieniais 19- .12

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. MAURIGE KAHN

BPECLALISTAS
Džle/ų. Mularų Ir Vyrų Ligų
ryto nuo 10—19 nuo 9—4 po
pietųi 7—1:30 vai. vakaro
Nedėliomls 10 lkr 11

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl ni^iebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už pirštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame uz atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmėnų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežilų
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
,
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

DR.A.A.ROIH

Specijalistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

KOOM 210
2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR, CHARLES SEGAL

2506 W. 63rd St.

Bes. Tel. DREael 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

7i,oO bu. H alsi e a Street
vai.:

Ofiso TeL VICtory 68M

-

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

REPublic 3100

AIA

DAKTARAI:

ĮVAIRŪS

LIETUVIŲ

Mirė Rugsėjo 28 d., 1633 fn.
-9 vul. vakare, suluukęs puses
amžiaus.
I’allkj
dideliame nuliūdime
moterį Kazimierų, keturis sū
nūs: Jonų. Vladislovų. Juozų
ir JhlUonų; du brolius, Aplanų Ir Pilypų Ir gimines: C
Lietuvoje dvi seseris, broli Ir
gimines.
Kūnas pašarvotas 3327 Ho.
Morgan St. lAidotuvės jvyks
Antradlenj, Spalių 3 d., iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas j ,
Av. Jurgio parapijos bažnyčių,
kurioje jvykt) gedulingos pa.
maldos už velionio sielų.
Po
pamaldų bus nulydėtus j Av.
Kazimiero kaplnea
Nuoširdžiai kvlečjame visus
gįmlnes, draugus-ges ir pažys1aniUF.:nss dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

6917 S. WASUTENAW AVĖ.

24th St.

TeL CANal 0402

DENTISTAS

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

JONAS LAKAS

W.

SIMON M. SKUOAS

SYREVVICZE

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas REPubllc 3100.

OI. TcL REPubulc 7696
Kės. Tel. GKOvehlll 0617

Vai.; 9—4 ir 7—9 vai. vakare

DR. A. P. KAZLAUSKAS
Vai.: Ivuo 10 ryto iki 8 vakaro

DENTISTAS
1446 SO. 4»th CT., CICERO, ILL .
Ular., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai.
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned., 8ered. Ir Subat 2—9 vai.

GYDYTOJAS ir'CHIRURGAS

DR. J. W. KADZEWICK

4712 So. Ashland Avenue

DR. P. ATKOČIŪNAS

lies.! Tel. UEMIoek 6286

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

(l’rlo Archer Avė. netoli Kedzle)*
Valandos: nuo 3 Iki 8 vai. vakaro
Seredomi* ir uedėliomta pagal
au tartj

DAKTARAI;

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Telefonai MIDway 2880
h

1

Offic*:

4631 SO. ASHLAND AVĖ
TcL YARd« 0994
Rcz.: TcL PLAaa 9200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. i
Nodėldienials nuo 10 Iki 13 dienų

R«a:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IK CHIRURGO

2355 West 63rd {Street
i

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

’

Vai.: 9 to 4 Ir 7 to 9 P. H.
Ketv. Ir Sekmad. pūgai sutarti
Ryto vai. Hv. Kryžiaus Ligotimcj
Chicago. I1L

Phone: HEMlock 6700

Pbonc PROipcct 1024

DR. C, E. FITZGERALD
-GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:
1—4 Ir 7—9 vai. vakar*
Nedėlioję pagal sutarti

WISSIfi,
Kapitonas
Pssaulioiame kars

Specialistas iš
Rusijos

BU P®H M METUS RMSK RIMT
GYDO VIRAN LIGAS VYI9Ų IR Mint.K
KAJŲ* UlSIREMfi'JUHOS
JUHOe ir N eiAGYDOMOe joti YRA
Spectallškal gydo Ilga* pilvo. plkoMų. Inkstų Ir puslėa užnuodljlmų krau
jo, odoa Ilgai, tiiadas, reumadamų, galvos skanumus, skausmus nut»roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas llgaa Jeigu
n.

galėjo Jus lOgydytl, ateikite čia Ir porsitlkrinkU* kų jis Jums gali į,.da
ryti. Praktikuoja per taureli metų Ir išgydė tuksiančius ligonių lĮĮ9Mt«
mas dykai
OBTMO VALANDOS: Kasdle nno 10 valandos ma iki i
▼alaadal ir nuo I—t valandai vakslr*. IMMIImbIb »uo U rv'° lkl 1
»2UO U t SI j,III, K,|
La,ima. l-i.ėcr A,r
I oL iKAvlord MT«
•f-

Šeštadienis, rugsėjo 30, 1933

n t> x n b 11»

‘Veselė’ SS Petro ir Povilo Parapijos
PARAPIJIEČIAI DARO IŠKILMINGĄ VESELĘ

SEKMADIENj, SPALIŲ (OCTOBER) 1 D, 1933 M
Vytauto Darže, I15th St. tarpe Crawford ir Cicero Avės.

RYTOJ KONCERTUOJA

Pasirodys kaip piknikas, bet ne—bus veselė-ženysis Veselninkai atvažiuos arkliais, karietose. Šliubas
bus 2 vai. popiet. Jaunoji iš West Pulltnan; jaunasis iš Katino; kunigas iš Raseinių; muzika iš Klaipė
dos. Svočios pietūs t v. Bus kepti paršiukai, kaip kalnas didelis svočios pyragas, o svočia bus p. P.
Sucilla. Midus ir alutis jau seniai prirengtas. Visus ir Tamstų kviečiame j šių veselę. Dar niekur ne
buvo tokios veselės. Na, tik atvyk! Pamatysi kad bus įdomu, smagu. Kviečia Rengėjai ir kun. Linkus.

ADVOKATAS J. P. WAIT CHES ATIDARĖ OFISĄ
MARQUETTE PARKE

duoda panašius programus,
bet jų rūpestingas prirengilitas duoda daugiau, negu ka
sdieninės programos. Svečias

muzikantų. Rytmetinėj prog
ramoj bus puiki poezija, sva
jonės, romansas, o 1 vai. po
piet atsilankys Makalų šeimy
na.
Beje, primistina, kad Juozo
Ryt dienų Jos. F. Bud riko Budriko krautuvėje, 3417 So.
korporacija vėl duos tris pui-! Halsted st., dabar eina dide
kias radijo programas: 8 vai. lis išpardavimas elektrikinių
ryto ir l.val. popiet iš WCFL Į plaunamų mašinų dar žemo
stoties ir 1:30 iš WAAF sto-i mis, kainomis, net p) $29.00.
Tokia proga verta pasinaudo
ties, 920 k.
ti.
Vincas
Visos programos susidės iš
rinktinų dąinų ir muzikos mū
sų žymiausių dainininkų b *i
OAK LAWN

Patogumui savo Čikagos klilO3rd Place, gana toli nuo eieritų, adv. J. P. Waitches atb kagiečių. Todėl Čikagos klidarė naujų ofisų Marquette entai jau seniai reikalavo, kad
Park apylinkėj adresu: 2403 jis atidarytų <jfisą kur nors
West 63rd street (kampinia arčiau. 63-čia gatvė ir Westme name prie 63td street ir ern avenue yra lengvai pri
Western avenue). Ofisas ant važiuojama iš visų miesto pu
antrų lubų. Telefonas Pros- sių, todėl p. AVaitches ir pa
Artistas Juozas Babravičius, kuris rytoj, 7:30 vai. vaka pert 1133.
re Lietuvių Auditorijoj duoda gražų koncertų. Apart jo pro Adv. Waitelies neseniai ka siskyrė tų vietų savo naujam
gramoj dalyvauja G. Šidiškiūtė-Giedraitiene, St. Rimkus ir
ofisui. Be to, jam pačiam iš
J. Bijanskas. Visuomesė kviečiama į koncertų atvykti ir pa ndidatavo į teisėjus ir yra ge Roselando automobiliu lengva
rai žinomas lietuviams ir sve
remti mūsų žymų artistų dainininkų.
timtaučiams. Jo Roselande o- yra į Marąuette Park nuva
fisas randas adresu: 2 Kast žiuoti.

2’/2 akrų su 8 kambarių na
mu. Dideli medžiai, didelis so
das. Pusė bloko'bizniavo prie
šakio ant 95-tos gatvės prie
Cicero Avė.
Kaina tiktai
$5,950 Taipgi parsiduoda 2’A
akrai žemės be namo, kaina
$2,500. Busais ir traukiniais
geras pasiekimas. Atsišaukite:
4700 West 95th Street

Pigiausias Lietuviams perkraustytojas Chieagoje nors
ir į Kalifornia, nedaro skir
tumo, kaip toli gyvenate. Pa
tarnauju dienų ir naktį. Taip
gi parduodu anglis, kokias
kas nori; užsakymus priimu
didelius ir mažus.
I
'
Reikale malonėkite pašaukti
Republic 3713
2506 W. 69th St. Chicago, Dl.

UKSAS EXPRESS
KrauaUu Rakandui*. Planu# Ir pri
statau an«lta ui pigiausias kalnas:
lilat-k liand 97.50; HBrklng- 9S.8O;
MII era (’rrek 90.75.
Va*»uk't IzAVavette 8080.

J. 0 K S A S
2849 West 43rd Street

W| oo oua M«T

JAU LAIKAS ĮSIGYTI
ŠILDYTUVĄ
IŠ PILNO PASIRINKIMO
PAKOL DAR

ŽEMOS KAINOS

*__

_

___________

J.P.WAiTCHES
ADVOKATAS
2 E. 103rd PI. prie Stote St.
Tel. PULLman 5950

Ketverto vakarads nuo 7 tkf 9
8. Wood 8L
LAFoyette 8399

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

MAINYSIU moderniškų Ma-

iquette parke namų ant seno
namo. Agentų nereikalauju.
Atsišaukite:

Telefonas STAte 7880
Valandoj* 9 ryte Iki 5 popiet

2201 W. Cfermak Road
Panedėlio. Seredoa te Pėtnyčlos
vakarais 9 Iki 9
Telefonas CATVal 8123

7135 SO R0CKWELL ST.

C H I C A G O J E

Namai: 6459 S. Rockwell St.

tainėje, 2417 W. 43rd street. kuomet pasirodė tikras rudens
PARSIDUODA
Šioj
naujoj
gražiai
įrengtoj,
eras,
lietinga
ir
šaltoka,
buvo
JUOZO BABRAVIČIAUS nktinis jaunimas, arba*, kitaip
Dviejų dalių linijos kampas1 sakant, — idealistai. Tiesa, erdvioj svetainėj pulsų svečiai tikras malonumas namuose 95-tos gatvės ir Cicero Avė.,
KONCERTAS
---------j nors iš narių tarpo pasirodo turės progos Hnksmai laikų klausytis radijo ir gražaus ko- su gazolinos stotim. Tinkama
Dalyvauja Genovaitė šidiškiū kaip kada ir silpnų pusių, bet prąleisti. Bus gera muzika, ncerto, kuris pastangomis Pe- alaus ir valgyklos bizniui. Įužkandžio ir gėrimo.
'oples Furnitur-e krautuvių bu- eigos suvirs $3(X) į mėnesį. |
tė—Giedraitienė, S. Rimkus tai vis nėra galima tiesiogiRengimo Komisija 1 vo duodamas iš stoties WGES. Kainavo $75,000. Priversti pa-į
ir J. Byanskas
'niaį smerkti, nes visi, parduoti už $25,000. Reikia įneš-1
-----------------Kasgi nebuvo sužavėtas G.
ti
$5,000. Atsišaukite:
,
Sekmadieni,-palių 1 d. Chi- 'S“1 i”8aKs- stenKiasi ?,sy"
SidiSkiūte-Giedraitiene,
kuri
eagos Lietuvių Auditorijoje,88''0 ?,las- B™lrai imant’ cho
4700 West 95th Street
padainavo net 4 operetiskas
Babravičiaus-koncertas. Prad-,"* -i8“""88-’ 3™ pamylėjęs tau
_ T_ . "
., • .. dainas; dvi angliškai ir dvi
STEBĖTINI BARGENAI
Ha 7:30 vai. vakaro.
,2ik« ir PerR,ėmęs
<>« Sv. Kazimiero Akademijos'.. .
,
40 akrų ūkia su gyvuliais.
_.
,
/. lietuviškai. Kam nebuvo ma
80 akrų ūkis su gyvuliais.
Sis koncertas pirmas sezo- sia- Tai1’ Ha ir yra tik,laa- Rėmėjų 8 skyriaus mėnesinis
80 akrų ūkis su budinkala parsi
_
idant davus progos vienminti- susirinkimas įvyks pirmadio- lonu girdėti seną radijo dai duoda
pigiausia kaina arba rųalnysi'u
no ir is pas I įto šio
iaunimui susinažinti
*
n *,
- . uininaų
Antanų
ciapą,
vaipgi
nininką.
Čiapą, taipgi ant namo SU maža skola.
*
1*
P. D. ANDREKUS
ninku sąstato, matome, kad;
J'»nnr,nn ua.paz.nt..
vakare, 8pahl) 2 d ly?lal
Pentwater. Mich.
programos dalyviai parinkti Jaunuolių siela yra kupina 7:30 . vai.. vakare,
parapijos Be
p abejonės,
nkpionės jie
iie visiems
visiems pati
nnti
.
visokių žingeidumų ir trokš- svetainėje. Sus.nnk.inas atkel- ko Q he t0 buT0
mu
dainininkai — muzikai.
NAMAS PARDAVIMUI
ir
Patartina pasinaudoti šia tanti daug matyti, daug žino tas ii sekmadienio dėl svarams z,koBj juok na„di
priežasties.
1
..
,. . •, .
. .
natnas akmeniniu prieša
mokinančių kalbų bei patari kiu.Mūrinis
proga ir nuvykti į koncertą. ti, daug susipažinti, o čia, štai, r
SeSlų Patų, parsiduoda pigiai,
kad išlyginti* paliktų, turtų. Kaina
Remkime savus lietuvius arti ir proga. Labai malonu yra Kviečiant visas nares alsi- ,nų Kalbėjo A L. I). Brau liktai
97,500. Ne ant ISmatnymo,
nereikalaujame. Namas ran
stus; tuorni kelsime tautos.me matyti, kada mūsų skaisčios lankyti, nes yra svarbių daly ' jjw pinnininkas j*. p z„ Agentu
dasi: 2014 So. Ashland Avė.
AtslS»uklt« aekmadienj, Telefonas
,
n;, ir sau teiksime nepapras gražios lietuvaitės draugauja k, svarstymu.; taip gi pro
Rlversldc 0218.
su
lietuviukais,
bet
dar
kur
scine atsivesti naujų narių.
to malonumo, besiklausydami
332 N0RTHW00D RD.,
Valdyba ^kūnas ir kiti. Nors Peoples
žuvingai pildomus didžiųjų lkas y'8 >"a'»"'«n.
"“sipa
Riverside, UI.
__________
Furniture Co. sykį į savaitę
kompozitorių veikalus bei „iii >!8ta ir ™sidraugauja vienosų liaudies jautrias daineles. k"' "*«
Ot, Sia ir
i /•
Kiti programos dalyviai irgi r™#8' s"v8Žiu0'>8 viri ChicaPERKAM
INSURANCE
užsirekomendavę savo talen gos ir apylinkių parap. cho
rai; jie pasikviečia savo drauNOTARY
Lietuviškus
Jais.
gus-drauges, savo gimines, ar KONCERTAS NAMUOSE
PUBLIO
BONUS
Po koncerto bus šokiai. Tat, timuosius, močiutes, tėvelius,
<*•
iki pasimatymo Juozo Babra brolius ir sesutes. Linksmin Praeito antradienio vakarų.
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
LAITAIORCIŲ
AOKKTVRA
N. kimės visi, kaip viena šeima.
vičiaus koncerte.
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Galėsime mylėdami viens ki
TEISINOUMV PAMATUOTAS BIZNIS
LINKSMA ŽINIA
tą ir gardžiai vaišintis, nes } Reguliariški Išplaukimai
2608 W.8T 47th STB.
Tel. LAFayette 1083
mūsų darbščioji ir rūpestin
Smagios Kelionės
Malonu yra pranešti visuo goji komisija prirengs visoŽemos Kainos
menei, kad mūsų muzikinin- įkių vaišių. Čia netik bus ga
, Spalių 21 d.
kai-vargoninkai dirba išvien ,iirna ijnksmai iaįk^ praleisti,
“8.8. United States’*
Lapkričio 9 d.
geriems tikslams. Jie, maty-i|)P| gal paVyks, kai kam, snA Pot o£
“
Frederik
Vilt
”
dam i geras solidarumo sek-prasti ateities laimę.
Eks
■vra kvarta gali irtobftkl* pada
ryti.
Paini
i
5į Oall nntvl«atl garo namoa, vtmes tarp savęs, geidžia, kad
■«a panaujinti, pardlrbtl, pratpMI
Du linksmi kalėdiniai
nndavtjltnų. Bat turi Mtl tam tik
ir jų chorai susidraugautų.
ra kvarta. Kvarba. kuri Ilgiau tgLEOIJONINKŲ tOKIŲ
išplaukimai:
ataa apaanvoa. rratlal atrodyt Il
Tad tam tikslui rengiama be
gam day*Jlmut. M»a iltoklg kvarkų
“
United
States
”
Lapk.
25
VAKARAS
pa. dundam*.
ndras chorų pasilinksminimas
“Frederik VIII” Gruod. 9
Ll<|utd Valvat dnl al*nų Ir lubų?
Maatar Vamlab d*l grindų, rakan
— šokiai trečiadienio vakaro, Amerikos Legijono Darius- IŠplaukimų liatą, kainas ir ki
dų Ir madinių pagražinimų.
spalių 4, Lietuvių Auditori Girėnas postas No. 271 kvie tas informacijas galite gauti
riaylcn dal kalta "•namai" atvAlidavtmn. <«—«« Tyra kvarta dal
darta
I* lauka.
joje, Halsted ir 31 st Sts.
čia visus į savo pirmąjį vaka- pas agentą ,arbe
3240 S. Halsted St.
Visiems aišku, kad parapi- rėlį (šokius) sekmadienį, spa Scandinavian American Line
130
N.
LaSalle
St.,
Chicago.
III.
jiniuose choruose randasi ri- lių (Oet.) 1 dr,
Yuškos sve-

PRANEŠIMAI

RADIO
ĮLIE1R

K. S. JAKUBAITIS

J.

J. WELICHKA

i

tltarnlnko. Ketverge Ir Subatos
Vagaralr 7 Iki 9
Telefonas KEPub lc MOO

PEOPttS
FURNITURE GO.

Z*-

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.

Didžiausios pardavėjos visų
gražiausių
ir geriausių
šildomų pečių.

MOORE
CROWN
ŪRBAN
QUAKER
ALGAZAR
CALORIC
MONOGRAM- .
OILOHEATER

12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.
Pilone PULLman 2316

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PUIeLman 8092

ir kitų.
Kurių kainos čia yra
senoviškai mažos.
Gražūs porceluoti ŠILDY
TUVAI dėl apšildymo ketu
rių kambarių. Kaina tik

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kalbas, taip šukėtai, kad Imoxėms sunku bejptrktl, o lietuvių
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuoklt tuojaus,
iustt daug pigiau negu kur kitur —
elefonas
REPOBUC 8402

$19.95

PEOPLES COAL GO.

$20.00

vertės

KITCHEN

ITFATERS čia tik

$12/75
PIRKITE dabar ir
TAUPYKITE!

PEŪPIES
FURNITURE CŪ.
KRAUTUVĖS
2536-40 W. 63rd STREET
Hemlock 8400
4177-83 ARCHER AVĖ.
Lafayetta 3171
Chicago, UI.

ę

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą vogą.

•

Yardas ir. ofisas:

12132 S0. UNION AVĖ.,
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

Užsisakykite savo anglis
šį mėnesį kol kainos dar že
mos.
v
4 tOVM
1. S, or S tona or more
Pocahontas M.R.
Rcreened 50% Lomp 37.10 88.75
W. Kentocky M. R.
50% ltunp ................... 5.25 5.00
Lump ............................. «.96 5.75
Mark Rami ...................
Kg« ................................ 8.00 7.60
8.25 7.75

■W ...............

