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Lietuvoj plėšikai nužudė Šakynos kleboną
A. DARBO FEDERAC! J A GRIEBIASI 

BOIKOTO PRIEMONIŲ
PALESTINOS ARABAI PRIEŠ 

ŽYDŲ ATEIVYSTĘ
Vokietija nusprendė atšaukti 

atstovą iš Ženevos

CH1CAGOJE
MIRTIES BAUSME 

ĮVYKDYTA

Teismo nubaustam mirties 
bausme' policmono žudikui M o 
rris Cohenuį, 35 m. amž., va
kar po pusiaunakčio bausmė

JUBILIEJINIS “DRAUGO” VAJUS 
PRASIDEDA SPALIŲ 16 D.

Kontestininkų susirinkimas į- 
vyksta pirmadienio vakarą

Kaip nėr pastaruosius ke- ko darbo. Visiems kontesti- 
ninkams yra skiriamos dova
nos. Pirmoji dovana tiems, 
kurie pasieks 5,000,000 Įtaisų

NUŽUDYTAS ŠAKYNOS 
KLEBONAS

NUTARĖ BOIKOTUOTI 
PREKES

įvykdyta elektros kedėje Coo-!krius metus, tcin ir šiemet 
ko apskrities kalėjime. * |“Draugas rengia didelį vajų.

Iki paskutinės valandos ad-va'ai buvo Rekmin 
vokutas W S Stewiirt dirbo '#» bet vaM norime padary- (skaičių, yra $400. Už 4,000,000 
tad kaip*<*•« $250., ir taip ię-

Tad tikimės, kad jis ir bus vie myn ligi 500,000 balsi} skai-
KAUNAS (per paštą). — 

Rugsėjo mėn.. 27 d. vakare į 
Šakynos (Šiaulių apskr.) kle
boniją įsiveržė du kaukuoti 
plėšikai. Tuo metu klebonas 
kun. Barzdžius vakarieniavo.

vykdvmą. Tačiau tas negelbė-
AVASH1NGTON, spal. 14.— 

Amerikos Darbo federacijos 
suvažiavimas nutarė boikotuo 
ti sovietų Rusijos, Vokietijos 
ir Italijos prekes, ty. tų vals
tybių, kur persekiojamos pro-

DINGO BUVĘS KASI
NINKAS

Klebonijoje nieko daugiau ne-1 fesinės darbininkų unijos, 
buvo, išėmus tarnaitę. 1____________

Plėšikai prišoko prie klebo 
no ir tarnaitės ir įsakė abiem 
atsigulti ant grindų. Tarnaitė 
paklausė ir ji buvo surišta, o 
klebonas atsisakė. Tada pikta 
dariai užgesino žiburį, kleboną 
įtempė j salioną ir grasindami 

' "Jift reikalavo pinigų. Klebonas 
pareiškė, kad jis neturi pini
gų. Plėšikai, norėdami jį iš
gąsdinti, iššovė vieną, kartą į 
lubas. Tuo pasinaudodamas 
klebonas mėgino pasprukti į

ARABAI PROTESTUOJA

JERUZALE, spal. 13. —
Palestinos arabai, kurie suda
ro gyventojų daugumą, griež
tai protestuoja prieš • žydų 
plfldhną į Palestiną.

. r>* •-

POPINĄS! ŽYDŲ LIKIMU

Legijoninki} paradas Chicagoj per įvykusį Amerikos Le- 
gijono suvažiavimą. <.-•?«

ŠV. TĖVAS APGAILI TIKIN
ČIŲJŲ VARGUS MEKSIKOJ

■VATIKANAS, spal. 13. — ypač šiais Šventaisiais . Me- 
Tomis dienomis Šventojo Tėvo ' tais yra gausingai teikiamos
Pijaus XI audiencija pateikta tiems visiems J kurie gyvena
Meksikoj -ku- pagal Dievo įsakymų.
riems vadbvavo Pueblos arki-

[vyskupas P. Vera y Zuria. 
ŽENEVA, spal. 13. — Žy-jTai buvo pirmoji Meksikos 

.dų pabėgėlių ir ištremtųjų iš ■ maldininkų grupė šiais Šven- 
Vokietijos likimu ėmė rūpi n- Į taisiais Metais. Į tai atsižvel- 

kitą kambarį, tačiau ant vietos ,tis T- Sąjungos taryba. Ieško į gus, Šventasis Tėvas pareiškė, 
nujautas. • aukštojo komisijonieriaus. No- i daug gilaus džiaugsmo ir aukš

Po to žudikai išgriozdė vi-! rėty Kauti koki įžymų ameri-Įtino maldininkus, kurie, nuga- 
sns kampus ir pinigų nerado. kieti- i Įėję didelius nepatogumus, į
Rado tik tarnaitės Juknevičiū
tės 100 rusų aukso rublių.

Prieš apleisiant kleboni
ją jie atrišo tarnaitę ir liepė 
jai rankšluosčiu nušluostyti vi 
sas tas vietas, kur jie ranko
mis buvo prisilietę.

Šis įvykis baftiai supurtė vi 
sos apylinkės gyventojus.

Policija tikisi greitai susek
ti žudikus.

------------------- Įvairias kliūtis ir ekonominius
SUKILIMO PRIEŠAKY — 'sunkumus, atvyko į Romą ap-

PRINCAS

BANįGKOK, Siamas, spal. 
13. — Siamo kariuomenės da
lies sukilimo priešaky yra vie 
nas karališkos šeimynos prin-

lankyti Bažnyčios centrą ir 
pelnyti Dievo malonių, kurios

AMERIKOS KATALIKIŲ 
MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

VOKIETIJA ATŠAUKIA 
ATSTOVĄ

ŽENEVA, spal. 13. — Vo
kietijos vyriausybė atšaukia 
savo atstovą iš vairuojančio 
nusiginklavimo konferencijai 
komiteto. To priežastis, kaip

cas, kuris, matyt, 
apvaldyti sostą.

Čia vykdoma žinioms cen
zūra. Prieš maištininkus pa-

užsigeidė VST. PAUL, Minn., spal. 14.

taryba turėjo suvažiavimą, 
rį aplankė ir apaštališkas dele

.IA... ... .... gatas J. Valstybėms Jo Eksc.statyta ,Šutomo,. karai..,, ku- arkiv A Q ci ani 
nuomonės dalis.

BRITŲ VADAI PRIEŠ NRA

LONDONĄ??, spal 13. 1-
Britų vadai pagaliau pradėjo 
pulti. J. Valst. NRA. Pareiš- 

patirta, yra Amerikos, Angli-|kia, kad pred'lenpu Bm.scvcl 
joR ir Prancūzijos sutarimas tas šiandien yra didžiausias
neleisti Vokietijai naudotis 
ginklavimosi lygybe.

Gal šiandien, o gal ryloj, Vo 
kieti jos atstovas apleis konfe
renciją. jei Vol ietijos rcik.da- 
v:mas nebus pripažintas.

pasauly “autokratas.”

PRIPAŽINO KUBOS 
VYRIAUSYBĘ

RADIKALŲ RIAUttS

HAVANA, spal. 13. — Ispa
nijos vyriausybė pripažino 
Kubos vyriausybę.

Uždarytų Baino bankų ka
sininkas G. AYiegmann, (>5 m. 
amž., aną. dieną nežinia kur 
dingo. Namiškiai praneš5 po
licijai.

PATRAUKTAS TIESON

NEW YORK, spal. 14. —
Keli tūkstančiai darbininkų 
vakar sukėlė demonstracijas 
prieš NRA. Kiek palaukus de
monstracijos virto riaušėmis.

Policija išvaikė riaušinin
kus. 53 asmenys areštuota.

7,000 RUBSIUVIŲ 
STREIKUOJA

SAN FRANCISCO, Cal.,* .
spal. 13. — Los Angeles mies
te sustreikavo apie 7,000 rub- 
siuvių.

Šventasis Tėvas kalbėjo a- 
pie Meksikos katalikų ištikimu
mą Bažnyčiai šiais persekio
jimų laikais. Apgailestavo 
Meksikos žjnonių ir pačios ku 
nigijos vargus. Ragino meksi
kiečius melstis, kad į visų sie
las sugrįžtų Atpirkimas.

Ant galo suteikė apaštaliuką 
palaiminimą kaip maldinin
kams, taip visiems Meksikos

Federalinė “grand jury”A
patraukė tieson W. H. Malo
ne, buvusįjį UUpųįso valsty
bės mokesčių komisijos pirmi 
ninką, už nemokėjimą vyriau
sybei mokesčių už pajamas.

Inas iš sėkmingiausiųjų.
' Ateinančiais metais “Drau- 
gas” minės sidabrinį jubilie
jų, tai yra, 25 metus kaip dir- 
(ba literatūrinėje dirvoje, kaip 
[tarnauja lietuvių visuomenei. 
Kad tinkamai paminėju* šias 
sukaktuves ir yra rengiamas 
jubiliejinis vajus.

Kada gi vajus baigsis su 
geromis pasekmėmis, tada tik 
rai galėsime džiaugtis sulau
kę tos jubiliejinės dienos.

Tad kviečiame visus į talką, 
senus ir jaunus kontestinin- 
kus, prisidėti prie šio milžiniš-'

...... . ■ . .... ...................

čiaus, už ką yra $10.00. Kon- 
testininkams, kurie nepasieks 
500,000 balsų, yra skiriamos 
mažesnės dovanos. Bet visi 
gaus dovanas.

Todėl kviečiąpie visus sto
ti į šį vajų. Kviečiame susi
rinkti pirmadienip vakarą, 
7:30 vai., Aušros Vartų para
pijos svetainėj, 2323 W. 23rd 
PI., kur bus pateiktos visos 
vajaus informacijos.

Nepamirškite, kuo daugiau 
bus kontestininkų, tuo sekmin 
gesnis bus vajus. Visi daly vau 
kūne!

IŠSKRIDO NAUJ0N VIE
TON

GREEN Iš NAUJO IŠ
RINKTAS

LAKEHURST, N. J., spal. 
13. — Milžiniškas karo laivy
no dirižablis “Macon” vakar 

J. V. distnkto prokurorui vakan} iSskrW„-į Slulnyva)e.
Cal., kur jam skirta nauja nuo 
latinė stotis.

PRIEŠ AUKSO KROVĖJUS

Chicagoj įsakyta iš Washing- 
tono traukti teisman visus auk 
so krovėjus, i urie ne,grąžina 
aukso vyriausybei, kaip yra 

katalikams, o ypatingai vaike- j krašto prėzidento įsakyto, 
liams

WASHTNGTON, spal. 13.— 
Amerikos Darbo federacijos 
suvažiavimas iš naujo išrinko 
Green organizacijos preziden
tu.

GREEN LAIMĖJO

9 VALSTYBES JSPEJA 
VOKIETIJĄ

NUSKENDO VAIKAS

«Sanitariniam perkase, ties

WASHINGTON, spal. 12.— 
Amerikos Darbo federacijos 
suvažiavime prezidento Green 
oponentai norėjo padidinti fe-

-------------- įWestern ava. ir 31 gal.', pri- ■deracijoa „iki 25 nar,..
BERLYNAS, spal. 13. _(gėrt Clament Krull. 11 n,. Sjan(jien yra tjk 8 nariai

•Krašto Katalikių Moterų vaiatvbės įspėjo Vo-jamž., Sakoma, jis ėjęs perka
■yba turėjo suvažiavimą, ku- v. , , «nn šiain san nanlankioti.kietų,, kad ateity «a ir ki- json ii#iP s,n PaPlanki<,‘i 

tuose miestuose smogikai ne pREZ|DE”TAS kalbėjo 
pultų ir nemuštų tų kraštų pi
liečiu, dažniausia ui nesaliu-

NUŽUDĖ ŠERIFĄ IR PASI
ĖMĖ KALINI

LIMA, O., spal. 13- — Trys 
žudikai įsiveržė į apskrities ka 
Įėjimą, nužudė ten buvusį še
rifą, pasiėmė laikomą kalinį 
J. Dillinger, kurs buvo suim
tas už banko apiplėšimą, ir 
paspruko.

ŽUVO 4 KARININKAI

AMSTERDAM, Olandija, 
spal. 13. — Ore susikūlė du 
karo lėktuvai. Žuvo keturi o- 
landų karininkai.

11,600 DOL. PER DIENĄ
WASHTNOTON, spal. 13.— 

NRA vykdjnjis k rūšį o vy
riausybei kas : kaštuoja 11, 
600 dol.

tavimą fašistų partijos vėlia- 

vab

. SUTEIKĖ TEISIŲ 
DAKTARATĄ

Vakar vakarą iš Bal
tųjų Rūmų, Wasbingtone, per 
radiją kalbėjo prez. Roosevel 
tas.

UŽ KORONERIO OFISO 
PANAIKINIMĄ

AlaBANY, N. Y., spal. 13.— gt prancis ligoninės, Evan 
New ^orko valstybės universi 8tone> laboratorijos direkto- 
tetas vakar vakarą suteikė tei- į rįU8 ^r. Scbultz pareiškia, kad 
šių daktaro garbės titulą koronerio ofisas nęreikaiin- 
bnvusiam gubernatoriui Al jr turgtų būt panaikintas.

Šis ofisas iš de.lies legulus, 
o iš dalies medikalis, Rako dr. 
Sėliui tz. Daugely valstybių ko 
roneriais gali.būt ir ne gydy
tojai. Kiekvieną koronerio 
pravestą tyrinėjimą visados 
pakartoja valstybinis prokuro 
ras.

ofisas yra
til- nereikalinga senovės lij.

ne reiki) Hagos

KARUOMENE ĖMĖSI 

GRIEŽTUMO

SULLIVAN, Ind., epai. 13.- 
Valstybės kariuomenė ėmėsi 
didesnio griežtumo prieš strei 
kuojančius angliakasius, kada Tad koroneri 
jie ėmė plaišinti bombas. Už
drausti streikininkams visokį Jkt.nu. Tai tik

susirinkimai. v..»šc>ios išlaidu.

Pinigų kainos — 
mainyba

NEW YORK, spal. 14. — 
J. Valstybių dolerio vertė 
ima didėti užsienio mainyto
je. Ta^ pasireiškimas aiškina- 
'mas tuo, kad Washingtone pa 
! skelbtas pribrendusiųjų lais-

Pauguma, balsų pasisakytabonų pakeitimas kitais vy
prieš šį sumanymą.

DAUG PADARYTA

Per nepriklausomą valsty
bės gyvenimą Kaune praves
ta apie 272 gatvės ir pastaty
ta apie 8,000 naujų namų. 
Bendras miesto plotas padidė
jo apie 8 kilometrus.

Prie Joniškės ežerėlio (Klai 
pėdos kr.) rastas tamsiai mė
lynas švarkas, pilka kepurė ir 
lietuviškas kario pasas Ant. 
Frišmano vardu. Visi dalykai 
buvo šlapi. Spėjama, kad pa
so savininkas bus nuskendęs.

riausybės tonais. O tas reiš
kia, kad vyriausybė į šalį pa
dėjo dolerio infliaciją.

Į tai atsižvelgus, vakar pi
nigų mainytoje dolerio vertė 
pašoko aukštyn. Ir kiek dole
ris pelnė, kitų kraštų pinigai 
tiek nupuolė.

Britų svarui vakar mokėta 
4 dol. 61 o. su pliusu. Prancū
zų frankui apie 5.79 -centų, o 
italų lirai — 7.79 centų.

Prancūzų aukRo pagrindu 
remiantis vakar vieno dolerio 
vertė buvo 67.61 c. Prieš vie
ną mėnesį buvo 69.62 c.

NAMŲ STATYBAI

Chicagai reikalingi 
gyvenami namai. Jų 
roui ir, abelnai, statybos pra
monės išjudinimui planuoja
ma gauti nors 100 milijonų 
dolerių paskolos iŠ vyriausy
bės.

nauji
staty-

WASHINGTON, spal. 14.— 
Vakar naujo aukso kaina bu
vo nustatyta $30.62 vienai un
cijai.

ORO STOVIS
CHIOAOO IR APYLINKES 

— Šiandien iš dalies debe
suota ir kiek šilčiau. ‘
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“VIENYBEI” SUBANKRUTAVUS

nybę, tarnautų “nezaležninkains”. Brookly- 
uiečiams reikią tok|o laikraščio, kuriu lietu* 
vius vienytų, jų tautinę sąmonę keltų, auk
lėtų ir Sviestų. Laikraščio steigimu turėtų LIETUVOS ŪKIS PIRMAME kių už 78 milijonus litų, o Iš- 
susirūpinti tų apylinkių katalikų visuomenė,1 ‘
kuriai laikraštis yra reikalingas, nes savo 
pašonėje turi šlykštų bolševikų šlamštų.

LIETUVOS GYVENIMAS

KUN. A. MILUKAS

PUSMETY jvefcė ųž 87,9 mil. litų. Kaip
r . ' matome eksportas persveria

Lietuvos ūkis per pirinuo- • importų tik 10 mil. litų, kai 
sius šešius šių metų mėuesiua' peiliai per tų patį laikų per- 
kokie nors dideli sunkumui ne'svėrė 21,6 mil. litų. Bendrai,

Ilgametis Atsimakiymo parapijos, Mas- 
petli, N. Y., klebonas kun. Antanas Milukas 
iš klebono vietos pasitraukė. Gerb. kun. Mi
lukas yra vienas seniausių Amerikos lietuvių 
kunigų, veteranas knygų leidėjas, ir laikraš
tininkas. Jis ir dabar dar leidžia žurnalų 
“Žvaigždę”, kuris išeina keturis kartus j 
metus. Laikraštininko darbų jis yra pamė- reitąig m <4 ai*

buvo užgulę, tačiau imant at
skiromis šakomis, galima pa
stebėti, kad krizė buvo aštriai 
juntama. Žemės ūkis tame lai
kotarpy vystėsi normaliai, net 
gi su tendencija’ kilti, plėstis. 
Žiemkenčių javų derlius gau-' 
tas žymiai geresnis, negu pe- 

kiti pasėliai
Sustojus eiti ••Vienybei”, tautininkai li

beralai neteko savo vyriausio organo. Tai 
smūgis ne tik Brooklyno, bet visiems Ameri
kos lietuviu liberalams.

“Vienybė” buvo senas laikraštis. Jis ė- 
jo per 47 metus, Pirmiau jis vadinosi “Vie
nybė Lietuvninkų”. Tik kada jis persiorga
nizavo ir iš savaitinio virto tris kart į sa
vaitę išeinančiu laikraščiu, pasivadino “ Vie
nybe’1. / r<" ,

Tas laikraštis tik pačioje savo gyvavimo 
pradžioje šiek tiek rimčiau buvo vedamas.
Vėliau jis pradėjo svetimų dievų ieškoti, nu
tolo nuo lietuvių gyvenimo, pradėjo bedie
vybę skelbti, išeivijų ne vienijo, bet jų skal
dė. Savo laiku “Vienybė” net socialistams 
tarnavo. • k- . • >(

Tautinįpkams užėmus Lietuvos vyriau
sybės vairų 19^p m., p. J. O. Šifvydas, tuo 
laiku buvęs “V-bės” redaktorius, pradėjo 
fašizmų garbinti, neteisėtos valdžios žygius 
aklai ginti. Jo įpedininkas p. Valaitis dar 
“smarkiau” laikė tautininkų partijos pozici
ja
nesutikti su tautininkų politika. Tautininkai 
“Vienybėj” tol “švaistėsi”, kol tų laikraštį 
neprivedė prie bankruto. Iš tris kart savai
tėje išeinančio laikraščio virto tavaitraščiu.
Nors naujas Tedūktorf^į^^ysliava laikraš

tį “sudemokratino”, tačiau nieko iš to ne
išėjo. Spalių 10 d. “Vienybė” sustojo ėjus.

Mirusiam liberalų laikraščiui daug kenk
davo nuolatinis katalikų užgauliojimas, šmei
žimas katalikų vadų, kova prieš tikėjimų.
Į<ad toji kova su katalikais būtų sėkminges
nė, “Vienybė” atvirai rėmė vadinamus “ne- 
zaležninkus”, kurių atsifadimias ir veikimas 
lietuvių tarpe mūsų tautai nekartų gėdų už
traukė. Žmonės supratę' “Vienybės” vedėjų jų parapijų 
veidmainingumų mesdavo tų' laikraštį skai
tę. Tai buvo viena iš priežasčių dėlko “Vie
nybei”' reikėjo užsidaryti savo kromelį.

Pranešama, kad bus stengiamus! tų laik
raštį išnaujo atgaivinti. Bet mes abejojame, 
ar tai padaryti pasiseks. Tik jau ne tiems 
žmonėms, kurie “V-bę” į kapus nuvarė. Mes 
suprantame, kad Brooklyno lietuviams rei
kia laikraščio. Tik jau ne tokio, kbris vestų 
kovų su tikėjimu, kuris ardytų lietuvių vie-

gęs nuo jaunystės dienų ir dėl to jį dirbo 
per daug, daug metų nuo pat “Aušros” lai
kų. Yra išleidęs daug vertingų knygų, ku
rios ir dabar tebėra noriai skaitomos. Mano
me, kad gerb. veikėjas, pasiliuosavęs nuo 
parapijos darbų, visų savo laikų pašvęs tam 
darbui, kurį taip labai yra pamėgęs ir tiek 
daug jau dirbęs.

Kun. A. Miluko vietų Maspeth’e užėmė, 
jaunas, energingas kun. Jonas Balkūnas, A- 
L. R. K- Federacijos vice pirmininkas. Jis 
taip pat jau pasižymėjęs veikėjas ir rašyto
jas. T»d maspetliiečiai vienų literatų išlydė
jo. kito susilaukė.

Kun. A. Milukui mes linkime, dar ilgai 
pagyventi ir dar daug mūsų literatūrai pa- ^ipinkų siek tiek atbaidė. Pa 
djrbėti, o jo įpėdininkuį kun. J. Balk Cinui —
pasisekimo klebono pareigose ir taip pat ne
leisti rūdyti gabiai plunksnai..

taip pat gražūs. Be to, ben
drasis šiemet užsėtas javais 
plotas yra didesnis, negu ka
da seniau buvo užsėjamas. Y- 
pač. padidėjo linų pasėlio plo
tas — net visais 28 nuoš. Gy- 
vulių ūkis taip pat kilo ir bū
tų kilęs dar labiau, jei būtų 
buvusios kiek geresnės ekspo 
rto sųlygos. Kiek blogiau vy
ko bekono gamyba ir tai dėl 
to, kad metų pradžioje svar
biausias lietuvių, bekono suvą 
rtotojas, Anglija, mokėjo že 
mas kainas, kas daugumų ū-

Lietuvos prekyba su užsieniais 
šiemet sumažėjo ko pe 77 nuoš,

Lietuvos pramonėje didelių 
pakitėjimų pastebėti nebuvo 
galima. Sumažėjus statybai, 
sumažėjo kiek plytų gamyba. 
Linų apdirbimo fabrikai, ne
sant dar žaliavos, dirbo ma
žai. Užtat gerai dirbo audimo 
ir odų fabrikai. Pramonei vy
stytis sųlygos buvo geros, kų 
rodo ir tas faktas, kad per 6 
mėnesius įsisteigė 30 naujų 
piamonės įmonių su 1,480,000 
litų kapitalu. Nežiūrint to, ta
čiau pasitaikė ir šiokių tokių 
bankrotų.

Kredito sųlygos šiemet bu
vo ir yra truputį pasunkėju
sios. Dėl to tai sumažėjo ir

bus vertinami po 100 dolerių, | trukęs rusų pilietinis karas 
0 gal jr daugi* V? Deja, Vo- neleido lietuviams iš Sibiro gri 
kų vęrtę šimteriopai padidino žti į savo tėvynę, jau testa- 
didvyrių lakūnų didinga, gar- tančių neprikluusomų valsty- 
binga bei traginga įnirtis. ir bę. Tada dalis lietuvių karo 
garsiosios oranžinės “Lituani- (tremtinių bandė grįžti į Lie- 
cos” griuvėsiai vokiškam mi- tuvų per tolimuosius rytus 
škejy Soldino apylinkėse. (Japoniją, Ameriką arba Ki- 

Apie 1500 “ Lituanicos w ve- pijų ir toliau vandenynais. Ne 
žtųjų laiškų pasiekė iš New visiems šitai pavyko. Apie 
Yorko Kauną per tris dienas. 1,000 lietuvių taip ir paliko 
Laiškų'vokuose Brooklyno pa- iki šiol Kinijoj beį Mandžūri- 
što ir “UUumioo*” sutapau- joj.
dai rodo VII. 15, o Kauno pa
što antspaudai VII. 18.

Kinijoj jau nuo seniai vei
kia Lietuvos konsulatas (6a-

“ Lituanicos” tragedija^ iš nchajuje). Bet Kinijos valdžia 
tų laiškų vokų padarė rete- nepripažįsta šiam konsulatui
nybę ir brąngenybę. Jau už 

vienų vokų siūlinėjama po
1000 litų ir kartais daugiau. 
Bet niekas nenori su ta bran
gia “Lituanicos” atmintimi 
skirtis, ir vokų nepardavinė
ja.- Kai kurie vaikai Kauno 
aerodrome nuo gėlėmis ap
krautų karžygių karstų graib
stė gėles ir jas sudžiovintas 
laiko brangenybe, o kas turi 
tokių gėlelę įsidėjęs į “Litua-

teisių, kol nėra tarp Kinijos 
ir Lietuvos draugingumo suta
rties. Dabar tokių sutartį pa
darius, Lietuvos piliečių tei
sės Kinijoj bus saugomos ir 
ginamos Lietuvos konsulato 
Šanchajuje. Be to, galima bū
sią mėginti ir kai kuriuos pre- 
kybipiūs ryšius užmegsti.

- Tsb-

protestuotų vekselių skaičius, nicos” atvežtų vokų, tas jau

skutiniu laiku tačiau ir šį že 
mės ūkio šaka produkcijos žvi- 
lgsniu pradeda jau kilti, nes 
Anglijos rinkose kainos žy 

Syracuse, N. Y., vyskupijos. vyskupas J. jmiai pagerėjo. Pieno ūkis, ga 
A. Duffy pradėjo vykdyti naujų, taip vadina- I l,,na sakyti, stovėjo vietoje, 
mų, centralizuotų finansini planų savo vysku- i Kai kuriosę apskrityse piene

Šiemet per pirmuosius šešius 
mėnesius protestuotų vekselių 
skaičius sumažėjo 50 nuošim
čių. Užtat padidėjo priversti 
nų pardavimų skaičius. Per tų 
laikų šiemet įvyko 2599 var
žytinės, o pereitais metais tik 
1589.

Bendrai paėmus, Lietuvos ti
kis dar nėra taip pakrikęs, 
kaip kurių kitų kraštų. Jam

čiasi turtuoliu ir be dolerių ar 
litų. Taip daug žmonių “Li- 
tuanica” dvasiniai paturtino 
savo maža, bet atmintimi bra
ngia dovana. T»b.-

LIETUV0B DRAUGINGU 
MO SUTARTIS SU KINIJA

net rvkščiu siūlė tiems kurie išdrįstu PU°j- Šio plano tikslas yra palengvinti- įsi« ^pristatymas perdirbimui kokia tvarįytį valdžios įstaigos dar 
net rjkscių siūle tiems, Hune įsurjstų mi i____  vmk^.,-,20 nuošimčiu nadidėio. bet ki- .____ f • x_, •skolinusioms parapijoms ir pačius klebonus 120 nuošimčių padidėjo, bet ki- !revartojo tokių priemonių, ko ' Kinijos. Atrodo gana juokiu 

atitraukti nuo sunkųus finansinio galvojimo t°se tiek pat sumažėjo. ;Ben vartojamos kitur. Nort gu: koks gali būti draugingu
ir darbo.

Šiuo naujuoju pląnu visų vyskupijos pa
rapijų finansiniai reikalai, išėmus paprastas 
išlaidas, paimti vyskupijos žinion. Vyskupas 
Duffy pareiškia, kad tos parapijos, kurios 
finansiškai stiprios ir kurios neturi skolų, 
savo pajamų perviršiu turi remti neturtingą
sias parapijas, kurias, ypač šiandien, smar
kiai spaudžią finansinis krizis. Nuo šiol įvai- Lietuvos prekyba dėl pašau

drai- paėmus, pieno ūkis per
tuos šešius mėnesius šiek tiek3f :
išsiplėtė. Buvo pastatyta ke 
lėtas naujų ' pieninių, keletas 
rankinių perdirbta į garines, 
o svarbiausia- buvo pagerinta 
pieno produktų gamyba ir jų 
rūšis.

(Tęsiųys)

Altorius tiktai vienas", bet gražus. Iš de
šiniojo šono iv per gulą — viikos, cho
rui ar šiaip žmonėms sueiti. Gana erd
vios ■— lengvai galėtų kelios dešimtys as
menų sutilpti. Iš kairiojo yra lyg koply
tėlė, lyg koks sparnas, kuriame stovi 
klausykla. Taip pat yra ir sakyklą ir 
vargonai. Keletas gražių elektriškų sie
tynų (žirandolių). Aphnk visų bažnyčių 
elektrinės lempos. Prieš altorių ant vie
nos bf latrus sienos įtaisyti stiprūs ref
lektoriai, kad nušviestų visų altorių. Už 
altoiiaus zokristija. Bažnytinių parėdų y- 

~aa įvairių spalvų ir visi tvarkoje, gražūs. 
Rodos, tiek čionai buvo elektros,’ kavl 

jokioje kitoje liažnyčioje negalima buvo 
, tiek regėti, tačiau kunigaikštienė, dupda- 
-liia man tuos 5(M) rublių, ypač pažymėjo, 

kad dar daugiau reiktų duoti elektros.

Lietuvoje jau atgijo domi
ninkonai/ Kadaise Lietuvoje 
buvo daug domininkonų vie
nuolynų ir vienuolių. Jie la
bai plačiai varė žmonėse reli
ginio atnaujinimo darbų: auk
lėjo jaunimų, laikė misijas. 
Deja, rusų valdžia, matydama 
šių tėvų vaisingus darbus, ė- 
mė jiems kenkti ir trukdytu 
Vienuolynai būdavo uždarinė-

Baigiamos derybos ir netru- jami ir į esamuosius vienuo
lius bus pasirašyta draugin- lynus naujokų būdavo priim- 
gumo sutartis tarp Lietuvos irjtį nebegalima. Tuo būdu domi- 

nipkonų vienuolynai Lietuvo
je išnyko, gi jų turtus pasisa

vino rusų valdžia. Lietuvos 
vyriausybė vienuolynus gruzi
no Bažnyčiai. Domininkonų 
vienuolijos vyriausybė tuos 
rūmus perleido kitoms vienuo
lijoms: marijonams, šv& Jė
zaus Širdies seserims ir kit. 
Dabar domininkonų vienuoly-

gu: Koks gan ouu draugingo, 
mas su kraštu, Azijos milžinu, 
esančiu nuo Baltijos kraštų a-

kios vartojamos kitur. Nork 
krizė , slegia ir ji juntama, tą 
čiau Lietuvos ūkio -svarbiau
sias veiksnys žemės ūkis yra pn 10,000 kilometrų atstumo f 
gerose rankose ir nelengvai1 * > vis tik Lietuva turi kai ku- 
įveikiamas. T»b.— irių įeikalų su Kinija. Pirmiau

------------ -—siu tai Lietuvos piliečių gy-

B RANGIOS “LIYUAMIOOB”
DOVANOS

venaučių Kinijoj teisinė (ju
ridinė) apsauga. Kai ant Lie
tuves žemės 1914 metais ėjo nas, ir tik vienintelis Lietu- 
milžinų Rusijos ir Vokietijos voje, yrk Raseiniuose. Vienuo-rios visų parapijų finansinės tranzakcijos tu-1 linės ekonominės krizės pet ! Kaip žinia, amerikiečiai tra- 

ri būt pristatytos pačiam vyskupui. įminimų laikotarpį buvo ne la iiisatjantiniui lakūnai Darius ir (baisios imtynės, apie 250,900 lyne kol kas yra trys tėvai
Vyskupui Duffy daug rūpi neturtingi}- \bai gyva. Sumažėjus gyvento 'Girėnas savo didingam žygiui J Lietuvos gyventojų turėjo ąp- vienuoliai: T. Bonaventūra 
larapijų likimas. Tačiau užvis labiau — jų perkamajam pajėgumui, sa ir garbingai mirčiai ilgų lai- leisti nuo amžių įgyventas gū-

patiems klebonams palengvinimas. Vyskupas 
pareiškia, kad iki šiol jo valdomoj vyskupi
joj klebonai turėdavo' daug galvos džiovini
mo finansiniais parapijų reikalais. Ši sunke
nybė turi būt nuo jų nuimta, taip kad jie 
turėtų daugiau laiko įvairiems bažnytiniams, 
mokyklų ir kitiems pastoracijos darbams.

“.Turite žinoti”, pareiškia vyskupas, 
“kad Bažnyčia nėrą jokia komercinė įstaiga,

mažėjo 15 nuošimčių ir prekių 
apyvarta vidaus rinkose. Gy
ventojai pradėjo pirkti tik 
pačius reikalingiausius daik
tus ir tai ne taip gausiai kaip 
anksčiau. O kitų, pav. vaistų, 
kvepalų, užsieninių vaisių pą 
rdaviinas sumažėjo net 50 — 
70 nuošimčių. Lietuva įsivežč

o kunigai negali būt keičiami biznieriais^Į iš užsienių per tų laikų prą

kų dirbo, paskui “kalėdojo” 
dolerių pas savo tautiečius A- 
merikoje. (Jie iš viso sušuka
vo “Lituanicos” įrengimui a- 
pie 8,450 dolerių). Pagaliau 
rinko vežti per Atlantą ame
rikiečių lietuvių laiškus, im
dami už laiškų po 1 dolerį. Ir 
kas galėjo manyti, kad tie lai
škai (tiktai vokai-kon vertai)

žtas ir dangintis į neribotus 
Rusijos plotus. Apie 50,000 
lietuvių tada atsidūrė šalta

Pauliukas .0. ’p., T. Kazimie
ras žvirblis O. Ė, ir T. Kazi

mieras Čežas O. P. Yra ir 
broliukų, t, y. vienuolių ne-

jam Sibire. Pasibaigus karui, kunigų.. Nuoširdžiai linkime
tČvams domininkonams geriau 
šio pasisekimo mūsų tautos at
naujinimo Kristuje darouose.

prasidėjo šiaurusis rusų nami
nis karas tarp vadinamų rau
donųjų (komunistų) ir baltų
jų (visokio plauko komunistų
priešininkų). Apie pusantrų, RENKITE KATALIKIŠ- 
metų apie Uralo kalnus už-' KĄ JĄ SPAUDĄ

y-T'
tinio raktus ir nuo tos valandos prisi- | jokiu būdu negaliu atminti. Kad tos iš- vikaru. Vikaro pareiga yra kasdien ne Į žiosios bažnytėlės, nieko nepaisydami, ko- 
ėmiau ant savęs visų atsakomybę už baž
nytėlę ir visų trobesį.

Ruošimąsi! prie pirmųjų iškilmingų 
x pamšldų

Kusilaukę- tokių gražių rezultatų iš 
savb ilgo, ir reik, pasakyti visokių nema
lonumų pilno, vaikščiojimo apie lietuvių 
pamaldas, be abejo, kad negalėjome to 
viešai nepabrėžti visuomenei, surengiant 
pirmąsias pamaldas kuo iškilmiangįau*

Taigi mano buvo rųpestis, kad pagal 
kunigaikštienės norų, bažnytėlę kiek ga
lint gražiau papuošti. Tad, turėdamas tam 
tikslui ganėtinai pinigų pakviečiau meis
terius, kad išvalytų, atnaujintų. Kelis nau
jus elektrinius sietynus liepiau įtaisyti.
Kapclanijos kambarius iš naujo išmušti 
popietei*; kur buvo reikalinga, grindis 
naujai nudažyti. Žodžiu, viską išdailinti, 
kad ir kunigaikštienei ir svečiams nebū
tų gėdos mūsų bažnytėlėje pasirodyti.

Mergaitės stengėsi pasirengti su gies
mėmis, kad mokėtų tinkamai pagiedoti 
per šv. Mišias. Iškilmėms paskyrėme sek-

kilmės turėtų ir~»Gsų sieloms dvasiškos | kar kitur taikyti’ šv. Mišias, o savo baž- Į kios ten bus,pamaldos, ar lietuviškos, ar

Apiiūrėjjs viską, priėmiau iš paaiun-^nmdienio dienų. Kurį sekmadienį, dabar

naudos, sutarėme, kad iš vakaro visi at
liksime išpažintį ir iškilmingose šv. Mi
šiose visi priimsime ‘ ŠvČ. Sakramentų.

Rengtis išvtifcihįai rengėmės visi, be 
jokios išimties, tačiau savo sielas apva
lyti pasirūpino ne visi. Daugelis mergai
čių tai padarė rūpestingai. Mūsų vadai 
ponai, nefnačiau, kad kurie būtų ta gra
žia proga pasinaūdojęs ir davęs kitiems 
gražų pavyzdį. Iš vyrų ėjo lik mažesnės 
vertės: kaip moksleivių keletas, darbinin
kai. Moterų — ponių pasirengusių buvo 
prie šv. Komunijos daugiau, bet ir tos 
ne visos.

Toksai mano būsimosios avidės Šal
tas pasitikimas iškilmės, man dar kartų 
parodė, kaip labai reikalinga čionai buvo 
įsteigti savoji bažnytėlė. Žmonės beveik 
visiškai atsitraukę nuo katuliiclikos prak
tikos.

Iškilimų dienai pasirūpinau susiieš
koti kunigų, kuris galėtų mane pavaduo
ti šv. Pranciškaus bažnyčioje. Reikią ži- 
notir kad aš būdamas karo kaptHonu, bu
vau kartu ii šv. Pranciškaus bažnyčios

nyčioje. Itin tai "būtinai reikalaujama šve
ntomis dienomis, kada žmonėms yra pa
reiga klausyti šv. Mišių. Taigi dabar, no- 
rėdantab dalyvauti Kūdikėlio Jėzaus, arba 
nuo šiol jau lietuvių, bažnyčioje, turėjau 
susirasti sau pavaduotojų. Varšuvoje pa
vaduotojų susirasti šventai dienai ne taip 
lengva, nes tokių ieško beveik kiekviena 
bažnyčia. Išgrailisto visus pakeleivius ku
nigus, bet kuriame viešbutyje apsistoju
sius. Mano laimei, buvo atvykęs pas ma
ne mano draugas iš Lomžos kun. I. C, 
Tai jis už mane ketino atlaikyti šv. Pran
ciškaus bažnyčioje pamaldas, o aš tada 
galėjau dalyvauti lietuviškose pamaldose, 

IikUmtų diena
Pamaldas paskyrėme, gerai neatme

nu, rodos, apie 10 valandų. Dar kur prieš 
pamaldas, o jau mūs bažnytėlė {Minutėlė 
buvo žmonių. Du metu išbuvo šioji bažny
tėlė uždaryta tokiame svarbiame punkte, 
kaip Moniuškoe gatvė (tarp Maršalkov- 
skos ir Krakovskie Pšedinįescie), o štai 
dabar •atidaromą ir laikomos joje pamal
dos! Žmonės aplinkiniai pasiilgę savo gra-

> ‘ Tritf 7

lenkiškos, vistiek, kad tik bus. Tad su
gužėjo žmonių, kaip amaro.

J iškilmes buvome užsikvietę ir pačių 
mūsų geradarę — kunigaikštienę Radvi
lienę. specialiai buvome pats vadai jos 
pakviesti.

Apie dešimtų valąndų ir aš ateinu. 
Žiūriu iš kitos pusės, nuo šv. Kryžiaus 
bažnyčios ateina ir mūsų geradarė. Eina 
smarkiu žingsniu, kaip visados. Duryse 
padrinkame jų aš ir daugybė žmonių. 
Pasisveikina ir ęidama į vidų, kaž kaip 
pastebi karidoriuje vienų ponių, kurių už
kalbina. Stačiai klausia (nežinau, kodėl 
šių, o ne kitas, kurių tiek daug buvo): — 
“Ar tamsta lietuvė! — Anoji sako: — 
Ne. Esu lenkė. — “Lenkė? Lenkė, tams
ta?” — vis aukštyn kėldama balsų užsi
puolė kunigaikštienė. — “Jei lenkė, pra
šau išeit lauk iŠ čia. Čia lietuvių pamal
dos, lenkams čionai nėra vietos. Eikite 
sau į lenkiškas’bažnyčias!” —

*
(Daugiau bus)
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ROCKFORDO LIHUVIŲ ŽINIOS
i miela lenkų kalba — teeinie 
i sau kur kitur duonos ieškoti,
I 1 . ,
jo ne j lenkų parapijos mokyk-

_______  Įiųt”...
T . i**! ; Iš to aš supratąu, kodėl ei-«Jau antrų karta tenka man | • 1 ’

• i T,i v • • ‘lamas pro lenkų mokyklas ardirbti Roeklorde, JU. kaip n-• ’ ' J
nais metais, taip ir šiais išsi-

ATSISVEIKINUS SU 
ROCKFORDIftIAIS

“Kaltiname dalgę ir griebikę, patraukiančiais pamokslai? 
o visi trys mes netikę”... daug žmonių patraukė klau- 

Suaugusiam jaunimui sytis jųjų ir su gailestimi už
konferencija savo Praeito gyvenimo kaltes

Aprūpinęs mažuosius, ger- Pr'e I^ev0- %
Geraširdžiai žmonės maty

dami Misijonierių sutikų dar
bų. reikšdami dėkingumą už

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 
KOLONIJAS

ger
biamas klebonas neužsimiršo 
ir vyresniųjų — ir jiems pa
skyrė vienų konferenciją sa

itai Chicagoje, ar kituose raie-j

batoje 4 vai. popiet. Aš iš pra- jųjų pasiaukojimų ir teikia 
džių ir šiaip ir taip maniau Įmas Dievo malones per jųjų

vežu iš čionai kuo geriausio 
įspūdžio. Be galo maloni čio-I 
nai gamta. Bet geri ir žmonės.

’stuose, visuomet vaikučius 
vien lenkiškai kalbančius tar
pusavyje tegirdėjau. Tai kle-

apie tų jauniesiems konferen
cijų. Dažnai girdėti, kad jau-

rankas, suteikė gausias aukas 
darbu, maistu ir pinigais. Te-

nimas neklauso lietuviškų pa- ;ko kalbėtis su kai kuriais mi-

vt v i • i -x x x v x ,bonų nuopelnas! Nežinau, kaip kitų tautų, bet' _
mokymų, jie nesuprantą. Tai
gi ir dabar man rodėsi, kad

lietuviai , tai rinktiniai. Ži-1 . T5™8 Pranclškonas su Pa" jnieks gal neateiti į konferen- jonieri 
noma, kalbu čia apie kataii-Bereikalingai tik augai-ifcadns
, .... • Ida, jog vieni tik lenkai pakus, susispietusius apie sš. Pe-1.7,”

. T, .. , v v. jegią kiek-ne-kiek išlaikyti ša
tro ir Povilo bažnyčią. • ° .jvo tautybę kad ir svetimų ta- 

Kitados, sako, čionai buvęs gyvendami. Kitos tautos 
gerokas lietuvių pulkas. Ne- j+jek atsparumo neturį. Kodėl? 
laimė, kad mes toki lengva-,— Todėl, kad tėvuose ir, aps-

šyta bus valanda laiko. Ta-

sijų lankytojais kaip jiems pa 
tiko misijos. Visi giria Misi- 

ius ir sako būtų gerai, 
kad panašios misijos būtų Ro- 
ckforde bent du kartu metno-

KENOSHA, W!S.
.Jau nemažai laiko praėjo 

kaip seserys Pranciškietės sė
kmingai pas mus dirba. Už
tat, atsiranda geros valios žmo 
nių, kurie stengias tų braūgų n,R 
jų darbų nors kiek įvertinti.
. Dabar yra atsigaivinęs jų 
rėmėjų būrelis, tat tašai būre
lis seserims pagerbti parapi
jos labui rengia didelę pra
mogų bunco ir kortų žaidimą

jų dienų rekolekcijos Spring 
VaUey, III.

I Lapkričio 27 <1. ligi gruo
džio 3 d., vienos savaitės Mi
sijos Luzerne, Pa. Pamokslus

" , . . . sako T. A. Petrauskas, M. L
supažindina su Vilniaus lie- p ,
tuvių gyveniniu ir jų vargais., r, ,1 ' ” i Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vie-

Koncerto dalis buvo gana1 ... -.»* • • WT „” nos savaites Misijos New Ha
graži, įvairi; susi,įėjo iš ,l„i- c<>m. p„„„)|<sh|s sak

,lakia,„arijų, muzikos. JM-K M
lyvavo Sv. Juozapo parapijos 

[choras. Vakarų vedė K. Almo-

I. C.
Gruodžio 11 d. ligi 17 d., 

i vienos savaitės rekolekcijos
vi i ’i x- i i - x 'Philadelphia. Pa., Sv. Jurgio Publika skirstės patenkinta1 .. T ’ . , .. y .... . , paiapijoje. Pamokslus sako T.ir pasirvzus dėtis prie gėle- \ , ,, ,

žinio kapitalo, perkant Vii- ____ ’___
niaus pasus ir ženklelius. P. ATSIPRAŠOME

tikisi, pasiduodame visokiems 
perėjūnams agitatoriams, ku
rie suskaldo mus ir padaro 
brolį broliui priešų. Taip ir 
čia padaryta. Daugelis pasi
davė suvedžiojami. Kartų at
skilę nuo katalikų bažnyčios, 
nepajėgia atgalios sugrįžti. Bu 
vo kurį laikų bebandą atsi
skyrėliai susikurti “nezatežni- 
nkų” parapijų, bet patys pa
galios pastebėjo, jog tai yra

kritai, vyresniuose per maža 
tos dvasios. Jis tiesų kalbėjo. 
Man pačiam tenka važinėjant 
su misijomis susidurti su len
kais ir girdėti jų neapsakomai 
didelį patriotizmų. Pavyzdžiui, 
važiuodamas iš New York’o 
traukinyje išsišnekau su vienu 
lenku — galicijiečiu, važiuo
jančiu iš Philadelphijos su ma 
žu savo sūneliu ir moteria at
lankyti kitų savo vaikų. Išsi

ėmiau kaip labai apsigavau taip Se.
manydamas. Pasirodo, jauni-( - ras ponus Šlekius, 4900 — 7tn
mo prigužėjo tiek, kad net . \ Avė. Svečiams, ypač moterį-
.... , n,-.. tz iv ir M. A. gražiai puošė alto- ; ' .. ..miela jiems kalbėti. Kalbėjau i . . . . ....... Ims, mergaitėms, galima busx r •<*• i . w • nūs ir stropiai pnznirejo juos. t . ; . . ...rutni, iSfioo vniur.io \fun,u„ ._ . . eiti tiesiog i kambariui per

A. Misiūnaite ir V. Deltuvai-1 . , ... ... . somnes duris is 49 gatvės,te vargonininkavo, o mergai- °
čių choras giedojo. Religinius
misijų dalykėlius prižiūrėjo ir 
žmonėms jų reikalaujantiems 
mandagiai patarnavo A. Mi-

netoli ištisų valandą. Maniau, 
ar nebus perilgu? Ale visai 
ne. Jokio nuobodavimo nepa
stebėjau. Visi atidžiai sekė 
mano žodžius. Po konferenci
jos visi atliko išpažintį ir sek-

didžiausia Tcvailybė ir metė tų šnekome apie nykimų ateivių 
nešaunu darbų. Savo maldyk- j tarpe prisirišimo prie savo 
lų pavertė dabar susirinkimų tautybės. Lenkas, parodęs ra-

madienyje “įb corpore” Švč. I . „ ... . .x .-r- , , . o j .. . . siūnaitė, E. Misiūnaitė ir M.Vardo bei Sodalicijos nariai' , .• _ _ T. .. Pankauskaite. Virtuvės pavy- įr nares pneme Komunijų. .. .
. - x. y zdingų patarnavimų suteikėPer bendrus pusryčius Švc. „ \ r «.- , TĄ .. . Mag. Getautienė ir B. Getau-v ardo Draugija pasikvietė ir . ° ,, ... , ,. .taite. Pristatė skanaus maistomudu su klebonu pasidalyti' _ . A. _ _ .'Mag. Getautiene, O. Balčytie- jų džiaugsmu. Daugelis jau- i __ . . ’ ____ J

TĖVĮĮ MARIJONU 
MISIJOS

j Vakarykščiam ‘ ‘ Draugo ’ ’
> numery per korektorio neap
sižiūrėjimų 4-rne puslapy įvy- 
,ko stambi klaida. Cicero, III., 
žinioms, vietoj visuomet deda-

Spalių 16 d. ligi 29 d. dvie- mo antgalvio “Kas girdėt Šv.- 
Si pramoga įvyks šeštadie- savaičių Misijos Scranton, Antano parap., Cicero, III,’’,

nio vakarą, spalių, 14 d., 6:30 ^v. Juozapo parapijoje. įdėta antgalvis “Įvairūs kiau
rai. Prašomi visi vietiniai ir :Pa,uoksluš sako: Tėvas A. Bū- simai ir at,sakymai”. Gerb. ko- 
apylinkių lietuviai. Vietos bus *hlys, M. T. C’, ir F. A. Petrau-
gana. Atsilankę jausitės lai- |.skas'> M. !• 
mingi. Vargšas lapkričio 5 d. ligi 12 d.,

vienos savaitės Misijos Aušros 
Vartų parap., Chicago. III. Pa
mokslus sako Tėvas J. Vait
kevičius, M. T. C.

respondento ir visos Cicero 
^kolonijos šiuo atsiprašome.

Red.

BINGHAMTON, N, Y,

bei šokių sale. Gaila tiktai, 
kad pastebėjąsąvo klaidų, dati 
gelis nepajėgė grįžti atgalios 
prie tiesos į savo tėvų tikė
jimų. Taip ir likosi kaip su- 
klydnsios avys klaidžioti pa
tarmėse. , •

Kurie likosi katalikais, ar-

nka į savo sūnelį, sako: — 
“Klausk, kunige, šį mano vai
kutį, kuris čia yra gimęs ir 
augęs, ar jis nors vienų klai
dą: padarys lenkų kalboje? Pa
kalbink jį!” —

Ir iš tiesų, vaikutis taip gra-

nuolių naujai įstojo į draugi
jos narius.

Bendrai Misijos pavyko pui-

nė, O. Naujūnienė, Keliotienė,
I Misiūnienė, M. Atkočienė ir 

.. ^ogolienė. Apšti kolekta už-
, • • n.- • . . • ,, jaučiančių žmonių misijų rei-kiai. Džiaugiasi gerbiamas kle , , / *
, , * * j • y ikalams buvo sumesta bažny-bonas — kun. A. Andriušis, '. . . .v.
ne t y • • ••• cioje. Čepulienė ir JusevičienėM. I. C., džiaugiasi parapijie-U. . , ,A. .- . , • • . ,-x i Misnonieriui baltai baltiniusčiai, o daugiausia, turbut, I;. , r -TT. . __ •
džiaugiasi Dangus! i

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

išplovė. Visiems širdingai a- r?0
Kas.

Bingha/ntono lietuviai pa
minėjo spalių 9 d. ir išnešė 
rezoliuciją, apeliuojančią į pa
saulį, kad jis grąžintų Lietu
vai jos sostinę Vilnių ir jos že 
mes. Programa susidėjo iš ka
lbų ir koncerto. Kalbėjo “Ga- 

red. M. Zujus, l)r. Brai-
vis, Dr. Volibus ir gerb. kle
bonas kun. K. Skrypko.' Pas
tarasis ragino birighamtonie- 
čius daugiau skaityti katali
kiškus laikraščius: Draugą”, 

‘Darbininką”, “Garsą.”, ‘Mū

, žiai grynu lenkų galicijiečiu į 
ba kurie sugrįžo atgalios į ka- akcentu kalba, kad nesakytum,

MISIJOS

talikų Bažnyčią, tie laikosi la
bai pavyzdingai. Per visas Mi
sijas tiek vakarais tiek rytais 
bažnyčioje buvo ganėtinai ma
ldininkų.

Misijėlės vaikučiams
Gerbiamas klebonas, staty

damas misijoms programą, ne
užsimiršo ir jaunimo. Mažiems

jog ne iš Europos kų tik at
važiavęs. Klausiu tad tėvą, 
kaip jis galėjo vaikutį taip 
gražiai lenkų kalbos išmoky-

ŠŠ. Petro ir Povilo bažny- 
čioje, spalių 8 d., 4 vai. po
piet, astuonių dienų šv. Misi
jos baigtos. Šios Misijos yra

ti? — Tėvas nustebo, išgirdęs Į dideliai reikšmingos, nes jos 
mano paklausimą. — “Kaip buvo laikytos šiais 1933 Šven
tai? Mano vaikas nenorėtų le- taisiais mūsų Viešpaties Jė- 
nkiškai kalbėti?! Jei aš lenkas zaus Kristaus Jubiliejaus Me-
dirbn prakaituoju dėl jo, o jis

vaikeliams, kadangi jų tarpe mane ir mano kalbą niekintų?! 
daugelis buvo svetimtaučių: | Argi tai galimas daiktas? Ne. 
airišių, italų, meksikonų ir kt., Mano vaikai to nepataikytų 
tai pakvietė tėvą pranciškoną padaryti, kaip aš nepataiky- 
iš italų parap., kad jis anglis- giau savo vaikų atsižadėti, 
kai per tris dienas pasakytų taip jie savo tėvo ir jo kal
biems pamokslėlius. ' boš!”...

Tėvas Pranciškonas — len
kas. Gimęs Lenkijoje, netoli 
nuo Kališiaus miesto. Labai 
simpatiškas žmogus. Palankus 
lietuviams. Kelis kartus pasi
kalbėjimuose su manimi pa-

kodėl 
su len-

Tasai lenko išsireiškimas ar 
neduoda daugeliui ir iš mūsų

tais. Šiose Misijose buvo mums 
priminta ir pamoksluose kal
bėtą mūsų Atpirkėjo meilė, 
kančia, mirtis, garbingas Jo 

atsikėlimas ir amžinas, am 
žinoję Dangaus garbine kara
liavimas.

Gerb. Tėvas V. Kulikauskas, 
spalių 1 d., po sumos, vakare 
7:30 vai. ir 2 d., 9 vai. ryto

apie tą reikalą pamąstyti? Tei įsakė pamokslus, o gerb. Tėvas 
sinamės visu kuo, bet užsi- A. Petrauskas visą. tolimesnęvisu
mirštame, jog kaltė ne kur
kitur, tik pačiuose mumyse 
Kaip senųjų patarlė sako

misijų eigų, pats vienas laikė. 
Abudu gerb. Misijonieriai sa
vo iškalbingumu, įdomiais ir

X Šį šeštadienį, spalių 14 
d., po pamaldų vakare, Moky- 
dos Rėmėjų ruošiamas mas- 
caradinis balius, parapijos 
svetainėje. Šiame baliuje gra
žiausiai ir įdomiausiai apsirė- 
džiusiems bus duodamos do
vanos. Pirma dovana $3 pini
gais, o kitos hns duodamos 
naudingais daiktais.

X Antradienį, spalių 10 d. 
rėmėjoj turėjo mėnesinį susi
rinkimą. Patirta, kad jos ene
rgingai darbuojasi baliaus pa- 
vykimu. Gero pasisekimo.

X Sekmadienį, spalių 22 d. 
Šv. Tėvo Pijaus XI paskirta 
po visą pasaulį Šv. ^Tikėjimo 
platinimo kolektai. ŠŠ. Petro 
ir Povilo bažnyčioje per abe
jas Mišias bus ekstra tam tik
slui renkama kolekta. R is

sų Laikraštį’, o 
“Mūsų Vilnių”,

ypatingai 
kuris arti

Lapkričio 5 d. ligi 12 d., 
vienos savaitės Misijos ŠV..A- 
ntano parapijoje, Cicero, UI.
Pamokslus sako Tėvas A. Pe-' 
trauskas, M. T. C. •

Lapkričio 13 d. ligi 19 d., 
vienos savaimės Misijos West 
Pullman, UI. Pamokslus sako 
Tėvas A. Petrauskas, M. I. C. |

Lapkričio 20 d. ligi 26 d., 
vienos savaitės Misijos Chica- 
So Heights, III. Pamokslus sa
ko Tėvas A. Petrauskas, M. T. 
C.

Lapkričio 27, 28, 29 — tri-

Į UETUVĄ
Tteguliariški Išplaukimai 

Smagios Kelionės 
Žemos Kainos 
Spalių 21 d. 

i(S.S. United States” 
Lapkričio 9 d. 

“Frederik Vili”

Du linksmi kalėdiniai 
išplaukimai: 

“United States’’ Lapk.,25 
“Frederik VIII” Omo. 9

IlpUukimų listą, kainas . ir 
kitas informacijas galite gan 
ti pas agentą, arba
Scąpdinavian American 

Line
130 N. LaSalle St. Uhieago.

SVARUMAS" SVEIKATA
Su nauja THOR Skalbykla Jums bus malonu plauti Jūsų drapanas. Taip išplau
tos drapanos būna baltesnės ir ilgiau tvers, nes plaunant nandeje niekas nepra
puola. Su nauja THOR mašina Jūs nepavargsite, sučėdysite sveikatą ir pinigus.
P&uiintykite: po 95 centus i savaitę mašina pati per save išsimokės.

kais. Išgirdęs iš manęs, kad 
lai lenkų politikos kaltė, la
bai pasipiktino tokia lenkų 
šovinistų politika, Jcuri ardo 
vienybę su kaimynais, o ne
kuria.

Jo patrioto esama ne menko. 
Nors šv. Pranciškaus abitas 
dengia jo pečius, tačiau pat
riotiškos dvasios nepajėgia už
slopinti. Jis didis šv. Pranciš
kaus garbintojas ir kartu kar
štas patriotas. Kiek jame pa
triotizmo, galima numanyti iš 
šitokio jo išsireiškimo. Jis su 
pasigerėjimu pasakojo man 
apie vieną lenkų kleboną, ku
ris nepakęsdavo, jei nugirsda
vo kada Seseris vienuoles kal
bančias su mokyklos vaikais Į 
poilsio metu nelenkiškai. — 
“Kam, girdi, aš Seseris lai
kau, ar tam, kad mano para- 
pijiečiuR klaidintų ir man nuo 
parapijos trauktų?! Kuriai ne

TEL. PROSPECT 7960 61

Atlas Fuel Company
Ljetung Aąlig Yanbs

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štyino 
boilerių ir virtuvių pečių. »

Pocahontas, beduminės. Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lnmp, Consolidation 
Millers Creek and Koppėr Coke. 
Tąipgi Sahara anglys.

Spęoialėa kainos, mokant cash.

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

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. T. OAP8ZEWIOZ, Sec. and Mgr.

THOR model 21 £54.50
THOR model 35 .... . . £74.50
THOR model 1 ....... £37.50

THOR MOGLIS (prosąvojamoji mašina), perkant skal
byklą, £1 9.50. Su kiekviena skalbykla, duodama dykai 
muilas ir elektrikinis prosas.

JOSi.BUDRIK.|
341 7-21 S. HALSTED ST. Boulevard 4705 ir 8167

Budriko krautuvės duodami lietuviški radijo programai: Nedėfiomis' 8 vai. ryte ir 
1:00 vai. popiet, WCFL, 970 k. Ketvergei<: 7:30 vai. vakarę, WHFC, 1426 k.



Šeštadienis, spalių 14 d., 1033

VALDŽIA ; dienoms.

i į X Daugelis lubai gražiai j X Serga Ant. Vai 
roprisidėjo prie parapijos talki-.nė, 2306 VP. 24 St.

rltf AKIEM Al RIMT AI RE atsisakyt nuo darbo, nors ii A iuimuii. 
UrAUIlvIM nlnlIAI liC jyjjįy komišiao niekas uogaus. Daugiidieuei,

< Mišias ir skaitlingai vykti 
kapusų paskui sugrįšti į Mar 
zų namus 2343 S. Leavitt St. įlinkų darbų, aukodami bažny- 

X Reikalinga pagalba Mar. čioj. Bet dar atsiranda šeimy
nų, kurios pamiršta savo už
duoti. Prašomi neatsilikti nuo 
kitų.

X Buvo užsidegęs biznierio 
A. Kaminsko nauiasi

aitkevičie'

GARSINKJNTES 
• “DRAUGE”

gyvenančiai adr.
NGIASI RINKLIAVAI •Aukų rinkimo priežiūra ir ko Labdaiiai, su-

ntrolė bus pavesta vietos ko. _ Ub u‘"
uutotauis. ' (Daugiau bus) i. x Vakar ‘“'.'l' 22 St>

_ ir Oakley Avė. susimušė du
trekai: pienininko ir duonke. 
pio. Abu draiveriai išliko svei 
k i, nors trekai apsivertė.

X šiandie laidojama Šv. Ka 
zimiero kapuose Agota Vilkai
tė, 19 metų. Tėveliams ir vi-

APIE 100 VEIKĖJŲ STOJA ( 
Į DARBĄ )

KĄ DAVĖ DIEVAS IR KĄ svarą vienam asmeniui trims' Spalių m. 10 d. Aušros Va
4

Kasoma, kad Rasiejuj pro
pagandos tikslais buvo išpla- 
tiatas savotiškas plakatas. 

Vienoje jo pusėje parašyta: 
“Taip kaimą elektrifikuoja

ŠOKA, VISKAS ŠOKA

Jei jau kur nėra deprešino, 
Jai tikrai jo nėra Žarėnų-Lal-

KAS 6IRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
rtų iKirapk mokykloj įvyko Da 1 
riaus-Uirėno paminklo stat. ko' 
mitele posėdis, kuriame daly- Į
vavo ir Chicagos miesto kola-Į , . „ . . .
ui> išrinktieji pagalbiniai k. X Byt (sekurralienį) ,M> pietį“1 
įųitetai. Aušros Vartų dr-jos prasideda parap. bazaras. Prie Jau
atstovas A. Bartkus įteikė pa- bazaro gerai prisiruošta klek x Ketvirtadienį parapijos 

kuų. J. Mačiulionio ir kazni- talkininkams skanius pietus

JEIGU GALVA SVAIG3TA 
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ 

SU NUGA TONE

4 KRISI I *■ IBI I
:Rti>mitizmas sausgėlai

NMlkank? ktt« akatu-
_ ai ai Reumųtlsmu. 8aua«ėla, ■ 

Kaulų Gėlimų. arba Mėšlungiu g 
' ® — raumaaų sukimu: nas akau- 
■ įėjimai aalktpa kimo gyrrbo " 

Nuodui, kuriu aubikuupiu junų or-T «, patalo paguldo. ■
gaiuz.ue paeina nuo to. kad jinai Į B rapaieo cnifg-nrnrn m®. 
ganėtntal neUaivalo Ir todėl prapla- « C**“*^. ■
tina bakterijua kurion užkrečia jus *•**<*** p«Mal na rlraml- —
Ilgomis, susilpnina jūsų organisuuų J® mums Maadls dau-
ir jus kenčiate nuo svaigulio, galvos
skaudėjimo Ir 1.1.

Dievas” ir paveiksle atvaiz- (ą»«hų ajislci.) karal>’ niinklo fondui 10 dol. 05 . U I 1 • »• . I w JuaU bnipy.ua i ru mi.iji
duotas lieusnoiantis nerkūni StŽJ‘ Sakoma’ kad ten V1S1 s<> kuriuos dr-ja pelnė iš vakaro. (Šliogerio, Kalnio ir Stu- uztundyo grab. Laebavicius su t ų h. vyrų kurie atgavo ,
QUOU»s liepsnojantis, ptlKUm- kp ^Va laK1<,u . ,niiba w JI A;_ k k_____ v„-_ krvo žmona; nrisidėio ir »ū_ ; I c purvui uavo avalkui-
jos uždegtas kaimas. Kitoje pu

rv^ia u e1 i laiaasai Miliai• - i i i, u >a a * ■ >■ ■ B. -------- - ar • - r aa-tvnc w a a, ra a »i n a a a aa t, a v-aa ra va w a auau> v. tjau » muj« a a-a v« ar bzv.
ginkite NUGA-TO&E

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
Iš jūsų sisteuzos. Yru nn'.ijonui mo

savo spė

ka. Šoka išbėgę į lauką ožiu į mbrio). Šiemet bazare bus ke- bUVO žmona; prisidėjo ir Į j’^gu/i’us *jnuna-
sėie buvo arniM- ..o kai-liukai, kumeliukai; Inu I k Šina.tm pranešė kad kle- ,etas prasinlany. ‘ nūs Boleslovą. Ąėiū už py. «aeje O Srt.jp k_. ,b nuoslrdzlai p„ta„« pa-y.. ^(b,. T«|fc»mk» buvo 13. | .........

SVVlCių • w * w ’ . - ™»nl/ln irloioi ir nozlmlu nu ra. I “ I

■ oria ii*aa; mum» Biaan atu-
_ gybė Uaoalų Muadia padėka- ■ 

Tonas pasveikt. Kaina *#e per g
■ paktų Ua arba dvt u» *!.••.

kaimą elektrifikuoja 
valdžia” ir paveiksle parody
tas elektra apšviestas kaimas

lial; namie šoka šuues, katėą idėjai it padeda par*- ‘gj kviečiami atsilankyti.
triašiai, pelės, žiurkės, žiogai PU^se organizuoti* pagalbinius 
blusos ir... jauniams, šoka nt (k°lonb9 komitetus, kurie pa- 

Nors SSSR bet koks “kdn-|tik sekmadieniais, tet ir šio dės suorganizuoti viešą rink- 
trevoliucinis” veikimas neįma ,kiomis dienomis. Vaikinai pra liav9 m. 28 d. Tuo name, buvusioj krautuvėj, re-
nomas, bet atsirado apsukrus* Šoka miegelį, pinigėlius; mer- 'ndru darbu turi susidomėti vi-;n«la k**“60 P*1 ty- 
drąsuolis, kuris greta valdžios gįnos sveikatėlę ir rūtų vaini- ,si lietuviai, ypač čikagiečiai.;°» wa** ran \ •* x-"•
plakato pakabino savąjį. Šia- kėlius, o ant galo užsidirba Tal nfra vienos kurios srovės i vias ( Ug V1 mU’,

f darbas ar reikalas. Fondo glo-i1* kltur. Visos nares kviecia- 
bėjų tarpe ir paminklo* staty- ĮWIOS Utsilanky.i. Po buneo są-
mo komitete matome ir kata- ' s« viešniomis žada

užeiti į parap. bazarą bingo

X Ryt, spalių 15 d. M. Są- į 
jungos 55 k p. ppi Jasnauskų

rfc, \}JVEDŲ

Linija

Pa,rduodajnas
valstiūyčlose.

vi'dOBe utsakomingose

Knyga: “IAI.TINI8 8VEI-
B »ATO«" augalai* odytlaa kal-
■ na !• «antų.

■ Juslin Kulis
<>»• 80. BA.E8TED 8T 

B Cktoagv, I1L

LACHAWICZ IR ŠONAI

me plakate buvo parašas: iglėbužėlius.
“Taip maitina žmones Die
vas” jr nupieštas platūs kvie
čiais geltonuoją laukai ir gdu- šešuuliečiui, paklauskit sa- 'tikų, ir tautininkų, ir sociali
niai, kaip per Velykas, vai- vo giminių sepam krajuj, kote stų žymius veikėjus. Nė viena 
giais apdėtas stalas. Kitoje pu j Šešuoliuose pastatytas paųiin-'grupė nepareiškė nepritarimą, 
sėje, kur buvo parašas “OJkUs Lietuvos nepriklausom y- Į Iš komiteto niekas neišėjo. Į

BALTASIS ŠVEDŲ

pažaisti.
X Šiandie 7:45 vai. ryto 

celuaavos šv. Mišios už a. a. 
P. Marozą atminimui 4 mėne
sių kaip palaidotas Šv. Kazi-

LAIVYNAS”
Greita kelionė j Lietuva per ii ved i jų. 

Laivai išplaukia iš New Yorko 
P4er 97, gale W. 57th SL

Ki;.NGSHOL.M . V............ ..  . S|«lii, ll»
DHOTTNINGHOLM 

l>K<yfTN IN G UMLM
*<iKIPsHOKM

idi|)k. 2« 
. Lap>r. 2U 
Gruodžio M

♦Kalėdų Bkskui-sija j Lietuvą
Dideli, balti it gulbes lalvab Erd

vus ir gerai ventiliuoti kambariai. 
Kelionėje; judomi paveikslai, koncer
tai ir šokiai. Keliaujant “Baltuoju

taip maitina žmones sovietų bei paminėti. Girdėjau, kad (darbą kviečiami visi lietuviai, 
valdžia”, nupiešta ilga eilė i kai kurį laiką ten ėjo dispu- Iš valdžios sunku gauti leidi- 
amonių, stovinčių prie maisto tai tąrp visuomenes ir savi- mas rinkliavai dary t net ir mieto kapuose. 10 vai. a. a- švedų Laivynu/* kelionė būna per-
koperatyvo, iš kurio jie išeina valdybės. Visuoillenė norėjo pa
su mažais ryšulėliais, ant ku statyti kryžių, o savivaldybė
rių parašais paaiškinta, kad 
tai sušalusios bulvės po vieną

— vilką. Kuri pusė laimėjo 
nežinau.

labdarybės tikslu. 0 Dariaus
Girėųo paminklui ir valdžia

Povilo kūno perkėlimas į te iLruinpa- 
vn lotą. Kviečiami gintinos

draugai, kaimynai, pažįstamiepritaria. Turim išnaudot tokią draugai, kaimynai, pažįstamie- 
progą. Niekas iš 'mūsų negali ji pasimelsti bažnyčioj per šv,

Kreipkis | lietini agentų, arba
SWEDISH AMERICAN LINE
ĮSI N. Mieliigan Avė., Cliieago, III.

S. e. L. s. D, L. B. A. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUO$OJAI

Pagrabų kainar atitinka depresijos laikų. Tolumas nedaro skirtumo 
Moderniška Koplyčia Dykai 

Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CHICAGO, ItL.
2314 West 23rd Place 
Talefonas Ganai 2515—2516

CICERO, ILK
1439 So. 49th Court

Telolonas Cicero 5927

SPALIU (ŪCT.) 16 0., 1933 M.
AUŠROS VARTŲ PARAP. SALfiJE, 

2323 W. 23t*d'PI., Chicago, III. 

DOVANOS

Už 5,000,000 Balsų................................ #400.00

Už 4,000,000 Bakų.................................£250.00

Už 3,000,000 Bakų.........................  £150.00
• • •> ;

Už 2,000,000 Bakų.....................................£75.00

Už 1,000,000 Bakų.............................  £25.00

Už 500,000 Baku  ..............£10.00
• • r .r* .

Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimą “Draugo” Sidabriniame 
Vajaus Konteste.

Liepos 12 ’d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai 
gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
nei daug tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. 
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo” Vajus bus didžiausias 
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo 
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
jimo “Draugo” darbuotes Katalikų Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint 
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaitytų, remtų ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.

“Draugas” kviečia širdingai visus senus kontesti- 
ninkųs ir naujus susirinkti pirmadienį, spalių 16 d. 8 
vai. vakare į Aušros Vartų parapijos salę. Čia gausite 
instrukcijas ir nurodymus kaip laimėti įvairias “Drau
go” Sidabrinio Vajaus dovanas.

Kurie negalėsite dalivauti Vajaus atidarymo susi
rinkime, kreipkitės laišku, o jums bus pasiųsta infor
macijos. .z

REIKALINGA 250 KONTESTININKŲ - 25,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

bnipy.ua


šeštadienis* spalių U d* 1933 B n X IT G T s

X
I

C H IC A G O J E IŠ N. PRAS. P. Ši PARAP., 
BRIGHTON PARK

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P, ŠVEN, PARAPIJOJ, 

M ARUUETTE PARK

m n i praleisti vakarų, ypatin
gai jaunimų, 

j Pradžia 8 vai. vakare. Įiau- 
1 ga visiems tiktai 25 e.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Įhirafant į klubų, kuris dykai 
i duoda vukarais pamokas ir pa 
J deda išsiimti pilietiškas popie- 
ras.

Per praeitus kelis metus, ko 
Ii šimtai vyrų, moterų ir mer-

Marąuette Park Amerikos ginų tapo piliečiais. Kas tik 
Lietuvių Piliečių kiūtos ren- norite, ir ir privalote, būkite 
gia vakarų 8 metų gyvavimo Amerikos piliečiais, nelaukite
sukakčiai paminėti. Vakaras 
įvyks1 spalių 15 d'., 7:30 vai.

ilgiau. Atvykite į susirinkimų, 
kuriuos klubas laiko kas mė-

Nekalto Prasidėjimo parap. 
6v. Vardo draugija ir C. Y. O. 
organizacijos baseball tymas, 
rengia šokių vakarų, spalių 14 
d., parapijos svetainėje, 44 ir 
California gat.

Širdingai kviečiamoj visus 
skaitliugai atsilankyti ir links-

PADĖK0NĖ

Tel. LAFayctte 3057

DR, A, RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

X—spinduliai
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki s vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllomls pagal 
sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI;
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

vakare. rl ai bus pirmas toks nuo paskutinį sekmadienį, 2 
įvykis, kokio dar nebuvo klu- valandų popiet, parapijos sve 
bo gyvavime. Bus žymių mies- tainėje.
to valdininkų ir profesijonalų; 
mūsų, kokopijos žmonėms svar
bu bus su jais susipažinti
Daugelis’ lietuvių narnų savi- , y.. , , . . ... .. kesčių nereikia per visus metusmukų turr visokių reikalų. Cra f

Prisirašymas į klubų dabar 
vyrams 50 c., moterims ir mer 

I girioms 25 e. Jokių ekstra luo

bus galima tais reikalais pa
sitarti.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubas yra suorganizuotas 
tam, kad pagelbėtų lietuviams 
visuose reikaluose. Lietuviai 
turėtų susidomėti ir politikos 
ar nuosavybės reikalais kreip
tis į klubų. 0 kurie dar neįsi- 
raš£, galės tų patį vakarų įsira 
Syti.

Nepiiiečiai, dabar geriausia 
jums proga tapti piliečiais į-

inokėti. Taigi klubas vius kvie 
čia atsilankyti į rengiamąjį ba 
lių, spalių 15 d. S-ys S-lis.

Labdarių Sujungus 23 kuo
ps laikys susirinkimų sekina- j 
dienj, spalių 15 d., parapijos i 
svetainėje, 2 vai. popiet. Visi: 
labdarybės nariai ir darbuo
tojai kviečiami atsilankyti, 

i nes yra daug svarbių reikalų 
svarstymui. O ypatingai pri-1 
sirengimas prie labdarių sei-į 
luo, kuris įvyks lapkričio 19

s,d., mūsų parapijos svetainėje j 
Taigi prašome visų laiku at 
vykti. Valdyba

DIDŽIAUSIAS

RADIO 
PARODA IR 
IŠPARDAVIMAS

VISŲ UEUIAIIS1IJ
I9DIBBYSCIŲ

1934 Metų Mados

RAD10S

wt oo ou« Mrr

»b .,

JURGIS TRIJONIS
Mirė Spalių 12 <1.. 1933 m.. 

4:15 vai. ryte, sulaukęs pusės- 
amžiaus. Kilo iš Tauragčs Ap
skričio, Babraniančių parap., 
Kuplrų kaimo.

Amerikoj Išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Mykolų, broliene, du sū
nų Aleksų Ir Fabijonų, dukterį 
Valerija, du pus-brolius Anta
nų ir Augustų Marozus, ir daug 
giminių, o Lietuvoje du brolius 
Antanų ir Jonų, brolienes ir gi
mines. 1

Laidotuvėms rūpinasi brolis 
Mykolas Trijonis.

Kūnas pašarvotas 5224 So. 
Paulina St.

Laldčtuvės įvyks pirmadieny, 
Spalių 16 d. Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas į S v. Kryžiaus pa
rap. bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus - g.e ir pažys 
tuntus - mas dalyvauti šiose lai 
dot uvėse.

Nuliūdę: Brolis, Kūnai, Duktė. 
Brolienė, Pus-I,milai ir Giminės 

laidotuvėms patarnauja gra- 
liortus J. J. Bagdonas. Telefon
as Republlc 3100.

ĄNTANA3 ZIMONT
(Žimončius)

Kuris mirė Spalių 1 d., 1933 
m., ir tapo palaidotas Spalių 5 
d., 1933 m., o dabar/ ilsis Sv.
Kazimiero kapinėse amžinai nu 
tllęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė Jam pasku- 
tinį patarnavimų ir palydėjo ji 
į tų neišvengiamų amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimų iš mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. A. Baltu- 
čui kuris atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielų ir pasakė 
pritaikintą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame graboriui S. P. Ma 
žeikai kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinasii, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdint* 
ir rūpesčius. Dėkojame grab- 
nešiams ir visiems, kurie pa
guodė mus mūsų nuliūdimo va
landoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau mūsų my
limas tėveli lai gailestingas Die 
vas suteikia amžinų atilsį.

Nubudę liukia: Moteris, Sa
nai iv Giminės.

Pitone GROvehiU 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekinai!, susitarus

DR, 1. W. KAŪZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

5850 SO. WESTKRN AVĖ. 
Chicago, 111.

BO Lieta rd 7580
Itez. HEMlock 7501

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland AvenueI
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Ofiso: Tel. CALumet 4089 
Kis..: Tel. HEMlock 92841

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St 
Ofiso valandos: 1-4 ir 8-8 vai. vak. 

Rezidencijų*, Ofisas: 2959 W. 99lh SU
Valandos: 10—12 ryto 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutartį

Tel. Ofiso BOLlevard 5013—14 
Itez. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 V/. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:20-8:30

Office Phone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospect 2230 Phone Grov. 0951

DR. J. SZDKIEVVIGZ
PHYS1CIAN and 8URUEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

G R A B O R I A h

GRABORIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
dentibtas 

1449 80. 49th CT„ CICERO, 114 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CH1CAU4) 
Paned., Sered. Ir 8ubat 2—9 vai.

TeL LAFayette >708

Tel. LAI'aybtle 7850

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS-.

4140 Archer Avenue
Val.j 2—-4 Ir 7—9 vai. vakar*

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

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.; 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Ava,
Nedėlioję pagal sutartį

Of. Tel. KEPuhlc 7699
Res. Tel. GROvehiU 061|

9917 S. WASHTENAW AVĖ.

Office Phone Kės. and Office - 
PltOspcct 1028 *859 So. Leavitt SU

CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN and SURGEON

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

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2423 W. MAKųCEiTE KOAD 

Val.: 2-5 kr 7-9 vak. Ketv. 9.12 rytft 
Nedėlioj susitarus

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vak.
Nedėliotnla pagal sutartį 

Ofiso tdef. BOLlevard 7820 
Namų teL PROspcut 1930

Phone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS 1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Bottd
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomls ir Nedėllomls pagal sutartį: 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABOEIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglansla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busit* užganėdinti 
TeL CANal 2515 arba 2519 

2314 W. 23rd PI., Chicago
z

1439 S. 49th Conrt, Cicero, Ui
TEL. CICERO 6927

STEWART VVARNER 
ATVVATER KENT 
R. C. A. VICTOR

MAIESTIC 
SPARTON

. CROSLEY 
PHILCO 
ZENITH 
ir kitokiu

Kuriuos visus parduodame 
ųiažiausioinis kainomis 

mieste
Didis išpardavimus visų 
r a d i o kaipo krautuvių 

sempelių.
$20.00 vertės po

$9.95
$45.00 vertės po

$22.50
$80.00 vertės po

$39.00
$125.00 vertės po

$65.00
Imame senus radioe į mai
nus ant naujų; duodame 

gerų nuolaida
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400 
4177-83 ARCHER AVĖ. 

Lafayette 3171 
Chicago, I1L

nil i i i-*»i.>rT—IS»H

Phone BOLlevard 4139

A. MASALSKIS
•ORABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus nes neturt
ai* lžlaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

I. J.ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tek BOLlevard 6203—8413

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galima* už *86.69 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. Mtth Ava, Cioaro, Tll

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 
3*19 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

J. F. BADŽIUS
Ifie. •

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 225.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 181h St: Tel. CANal 6174 

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

. Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St. ‘
Tei. MONroe 3377

Tol. LAFayctte 3572
J. Liulevičius

Graborius 
ir

Balsam uotoJas
Patarnauja Chl- 

cagoj* - ir apieua- 
Uja

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Ava.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

Mandagiai

SIMPATIŠKAI

ir . 1

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

» pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ-

GRABORIŲĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino puoliką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nėr ūkuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no j mūsų įstaigą is 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 reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežių- 

s rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gTaborius, kuris 

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl šėfmenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirui negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ ORABORIUS

Didysis Ofisas.

4605-07 South Hermitage Avenue

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SuNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088 

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVlAViCIA UNDERTAKING CO:
RfCORPORATBD

Henry W. Decker 
(Llcenaed Bmbolmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tel. BOLlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

— Vai.: nuo 9 fkl 8 vakar* 
Seredoj pagal sutartį

Tel. CANal 0123

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Katnpaa Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakar* 
Seredoj pagal sutartį

Tel. CANa. 0257
Re*. PROspeet 665<

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREEY,
Kezideueija 6600 So. Arteslan Ava 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
6 lkf 8:30 vakar*

Tel. GROvehiU 1595

DR.A.L.YUŠKA j
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
8eredomis po pietų ir Nedėldienlat.

tik susitarus
2422 W. MARU LEME ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeL VIRginU OO86

{VAIRŪS DAKTARAI;

Rea Phone Office Phon*
£NGlewood 9941 . .WENtwortli *000

DR. A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
755(1 >įo. Haisted Street

Ofiso TeL VICtory 689*
Bes. lėk DREx*l 91*1

DR. A. A. ROTH
vai.:

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SPECUAL1STAS

Daiuvų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai., ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vai. vakar* 
Nedėllomls 10 Iki 11

Telefonas MlDway 2880

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St,

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10 13

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI. 
Tek YARds 0*04 

Res.: Tei. PLAzn 3260
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. r/to; 2-8 Ir 7-9 v. v*' 
Nedėldlenlais nuo 16 iki 11 diena

Offic*; *Rea:
PEOspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West C3rd Street
VaL: S to 4 ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sfikmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Šv. Kryžiaus Ligoninėj

Ckloago. I1L
Phone: HEMlock 6700

Skaity] 
dienra 
remkit 
fesion; 
kurie j

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

INISSIG,
Specialistas ii

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 38 METUS MYHLR 

KAJCP USSISEMAJCSIoe ir REIŽGYDOMOS JOS YRA
Bpeclallškal gydo liga* pUvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodiji m* kr 
jo, odoo. Ilga*, taJsdas, reumattvmą, galvos skausmus, *nu90Q'i« qv 
roja kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu km 
galėjo Jua Hig-dyti, ateikite fila ir persitikrink i - u , ,,, „ r«u
ryti. Praktikuoja per daugel) metų Ir išgydė tūkstančius Megn 1’»imI 
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 19 valandos ry,r> iki 1
valandai tr nuo t—• valandai vakar*. Nedėliosią nuo 11 ryte lkt 1 

ene WBUT Mth er. ka..ua« aem.r Avė. lei. ( iluluiunl ur
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C H I C A G O J E

NAUJIENOS Iš VlSįl 
ŠVENTŲJŲ PAR AP., 

ROSELAND

lyra daug svarbių reikalų sva- 
įrstymui. Nepamirškite atsive- 
įsti naujų narių. Ryto 9 vai. 
eis in eorpore prie šv. Komu* 

inijos.

kun. A. Linkus pradėjo lan- gijų bei organizacijų susirinki- Visi nariai privalo atsilankyti 
kyti parapijų tikslu parinkti mų, kurie kliudo Vyčiams, bei ir atsivesti naujų narių. Susi

rinkimas bus adresu: 814 W. 
33rd St. Valdyba

išgirsite Makalų šeimynos gy
venimo istorijų. Atėjus vėses
niam orui kiekvienam bus ma
lonu pnsiklausyti gražių Bu
driko korporacijos duodamų 
lietuvių kalboje radijo prog

ramų sekmadieniais ir ketvir
tadienio vakarais iš kitos ra
dijo stoties YVIIFC, 1420 kil. 
nuo 7:30 iki 8:30 v. v. 0. S.

Lietuvių Gasolino 
Stotis

IŠVARDYTA 
63rd ir Talman 
Service Station

l'žlatkom Phillips 66 Proucts, frizuo
jamo visokius automobilius

JUOZAS VILIMAS
Vedėjas

Tcl. Republlc 1701
2336 West 63rd St.

aukų nupirkimui anglių ir ba-.Vyčiai joms. Qi Šventadienį 
zaro reikalams. Klebonui pa- popiet lahai mažai būna kito- 
rleda vienas .iš parap. komi- kių susirinkimų.
teto. Rep | ftis apskr./ susirinkimas la

ibai svarbus. Jame būtinai tu- 
,ri dalyvauti visų kuopų val
dybos ir kuopų rinktieji at
stovai arba veiklesnieji Vy- 

/•iai-tės, pasitarsime bėgamai
siais Vyčių šių dienų klausi-

RADIOIŠ ŠY. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORTMoterų Sąjungos 21 kuopa

---------- ’ rengia vakarų su gražia pro-
L Spalių 6 <1. vakare St. šid-jgrnma ir užkandžiu. Tame va
rliškas sutiko nelaimę. Va- ' kare sųjungietės pagerbs sa
kuojant dž darbo skersai ge-.vo naujas nares (25), kurios party pp. Nausėdų name, 917-

919 W. 33rd St. trečiadienio 
vakare, spalių 18 d.

Bus užkandžio ir gražių do-

LIŪDNA NAUJIENA

ležinkdį, nematant užbėgo įsirašė nuo Naujų Metų. Bus 
traukinys, kuris automobilių Į įteikta po dovanėlę.
Nudaužė į šipulius, o patį Šid
lauskų sunkiai sužeidė: abi ko
jos ir tiesėji ranka sulaužytos, 
taip )>at galva sužalota. Ne
laimingasis guli ('ommunity 
ligoninėj.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 1 kp. turės buneo ir eard mais.

Tai visi Vyėiai-tės rytoj į

Primintina, kad ryt Jos. I*’. 
Budriko radijo ir rakandui 
krautuvė, 3417 S. Halfited st.,1 
rengia puikias radijo progra-' 
irias 8 vai. ryto ir 1 vai. po

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Programoj dalyvaus sųjun- 
gietė E. Rakauskienė, K. Pa- 
žerskis, Dr. A. Rakauskas, A.'prize”. 
Navickaitė, O. Knatauskaitė, 
kleb. kun. A. Skripkus, kųn. 
Vaitukaitis, kun. M. Švarlis,

vanų; taipgi gražus “door

i.Šv. Kazimiero Ak. Rėmėjų, Centro rast. M. Vaičiūnienė, ,. 
4 skyrius reiškia užuojautos j“Moterų Dirvos” redaktorė S. 
p. Šidlausko šeimai tokioje Sakalienė, direkt. pirm. R. Ma 
baisioje nelaimėje, o nukentė- < zįliauskienė.
lasiam kuogreičiatisiai pasvei- . . , ....................... .Žadėjo atvykti svečių ir iš

ėst Pullman’o. Lauksime vi- 
R Pp. Šidlauskai vra Sv. Iva- . . , ....L. . .. , ................... su ir visus kuo mandagiausiaiBinuero Akademijos rėmėjai. ... , .prumsnnp bei pavaisinsime.

SųjungietėPARAPIJOS PIKNIKAS

Malonu bus sųjungietėms su 
sivažiuoti j tų namų, kuriame, 
kaip visi žinome, įvyko pir- 

i mieji posėdžiai, bei tarimai 
steigiant Moterų Sų-gų... Tebė
ra gyvos pirmosios organiza
torės ir jos visos dalyvaus šia 
me bunco party.

Bilietai platinami — kaipo 
kvietimai.

Visas pelnas eis 1-mos M. 
S. kuopos reikalams. Rep.

Sekmadienį, spalių 15 d., 
jei diena bus graži, Vytauto 
darže įvyks rudeninis parapi
jos išvažiavimas. Jei diena 
būtų nepalanki piknikui, tada 
viskas įvyks parapijos salėj. 
Bus visokių prasimanymų. Da 
lyvaus ir Šakar-Makar choras.

Roselandietis

Draugija Šv. Elzbietos mo
terų ir mergaičių laikys mė
nesinį susirinkimų sekmad., 

spalių 15 d., 2 vai. popiet, Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje.
Prašomos narės susirinkti. '

PRANEŠIMAI

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE
Marijonai ir Mykolui Ka

relams, jų mylimai dukrelei 
Marijonai mirus, reiškiame 
nuoširdžių užuojautų.

A. L. R. K. Mot. S-gos 4 kp.

SVARBUS VYČIAMS 
PRANEŠIMAS

Lietuvos Vyčių Čhicagos A- 
pskr.. valdyba savo posėdyje 
yra nutarusi šaukti Apskr. su
sirinkimų sekm., spalių 15 d., 
Aušros Vartų parap. salėj 2 
vai. popiet. Šis susirinkimas 
yra šaukiamas sekmadienį to

Draugija Šv. Pranciškos Ry
mietės laikys mėnesinį susi
rinkimų sekm., spalių 15 d., 2 
vai. popiet, parapijos mokyk
los kambaryje. Narės kviečia
mos atsilankyti, nes daug yra (dėl, kad, valdybos nuomone, 
svarbių reikalų svarstymui: j jaunimui yra tinkamiausias 

— dar'yti suvažįavimųS)Neužsimokėjusios mėnesinių 
mokesčių malonėkit užsimokė
ti. y . Valdyba

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR 
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN

Nuo 15 d. spalių mėn., kaip
3 vai. popiet, galite išgirsti

I __ .___ r . I
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir.vaikų, 

site malonumo pasiklausyti te 4 v. po pietų. VVJ.FD randa-, Neriam vilnones pančiakas 
gražių lietuviškų liaudjes dai-, s i 1130 kylocykles. .dėl moterų ir. vyrų. Taisom
nų ir įtfafrios muzikos o po- Į ------------------- senus svederius.
pietinėj be dainų ir muzikos,PLATINKITE “DRAUGI” j a’sįLlMONAVIČIA

7/ 504 W. 33rd St.. Chicago, III.
Prie Normai St. 

Pilone Victorv 3486

A uf.ro s Vartų parap. avėtai- Piet iS WCFL .stoties, 970 kil. radijo programų. Rytinėse ko- 
nę svarstyti savo organizaei- Rytmetinėj programoj tarė-, tonuose tų programų ginies.-

Neriam plonus ir storus vil-

jos svarbius reikalus.
Valdybft

«

Šv. Kazimiero Akad. Rėm. 
Dr-jos susirinkimas įvyks se
kmadienį, spalių 15 d., 2 vai. 
popiet, Šv. Kazimiero Akade
mijoj. Visi A. R. D. skyriai 
prašomi atsiųsti atstoves su- 
sirinkiman. _ Valdyba

Lietuvių Aero klubo susi-1] 
rinkimas įvyks sekmadienį,‘j 
spalių 15 d., 9:30 vai. ryto.

Išnuomavimui krautuvė. Ra
ndasi geroj vietoj Marąuette 
Parke, 2519 W. 1Š9th St. Karš
tu vandeniu šildomas pagyve
nimas užpakalyje.

Atsišaukite:
ANTANAS SHADBARAS, * 

2519 West 69th St.

BIZNIO PROGA
PARsrni'onA moderniškas 

8AUPNA8. Viskas naujausios ma
dos. 4 kambariai prie vietos, prie
žastį patirsite ant vietos. Atsmaukite 
2848 W. 88 St. (arti Westem Avė.)

R*'

GERIAUSI RUDENS BARGENAI
dabar vra siūlomi

Progress Furniture Co.
KRAUTUVĖJE

3222-24—26 So. Halsted St.,

DIDŽIAUSIAME RUDENINIAME IŠPARDAVIME
Kur sutaupinimai siekia net iki 50% ant čia parduoda

mų visokių namam reikmenų
Naujamadingi auk

štos rūšies Tapestry sek
lyčiai setai. Kitur reikė
tų mokėti du syk tiek, 
bet Progress Furniture 
Krautuvė siulįja tik po

$44.50
$125. 00 Mobair setai, po

67.50

1
I PILIETYBĖS PAMOKUS

Pamokos dėl pltletybės poplerų bus
'aikomos kas ketvlrtadlem'o (ketver
to) vakarais 7:30 valandą, per de
šimtį savaičių pradedant Spalių (Oct- 

Iober) 19-ta. 1933 metais. Meldžiu
užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISH,
4631 3. Ashland Avė.. 

Telcplionc: I1O1IJCVARD 2800

JOHNB.BORDEN ’
! ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

I Telefonas STAte 7880
Valandos • ryte Iki (popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Seredos fr Pėtnyčioc 
vakarais 8 Iki 9

Telefonas CANai 8119
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketverto ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 8

Telefonas ItEPuD.lc 8800

laikas
nes šventadienio jxipietlš yra 
liuosiausis laikas; kitokiais va 
karais yra daugelis kitų drau-

PAIEŠKAU
Paieškau savo brolio Alek

sandro Jakubaičio. Prašau jo

ANT PARDAVIMO — 
GROSERN* IR RESIDEN- 

CUA,
arti Fond du I^c, Wis. Įei- 
ga nėšanti nuosavybė. $3,500 
cash. Šaukite sayininkų po 
vakaro STEwart

5 šmotų Aržuolo medžio 
Breakfast Setai parsiduo
da už stebėtinai žemų kai
nų. Šis setas lengvai ver
tas $30.00, čia tik

$16°95

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias k-Mn**: 
Black Band *7.50; Hacktng *8.09, 
MII ers Crcck *8.76.

Pašaukit LAFayctte 8080.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

r7Ž23

, X Spalių 8 d., kleb. kun. A. KAZIMIERAS JAKUBAITIS 
1623 So. Pisk St., 

Chicago, IH.

MAINYSIU moderniškų Ma 
paties ar tų kurie žino apie jį JO^ette parke namų ant sens 
duoti man žinoti. namo. Agentų nereikalauju. 

Atsišaukite:

7135 80. R0CKWELL ST

Pilnas 3-jų Dalių Lovos 
Įrengimas. Graži Lova. 
Coil Springsai, Vatinis Ma 
trasas. Verta $30.00. Da
bar viskas-tik už

$14.95

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

X ŠV. Pranciškaus vienuo- Linkus su parap. komitetu tu
rėmėjų 3 skyrius turės'rėjo svarbų pasitarimų apie 

įkliavų (Tag Day) spalių 15 tolimesnį parapijos veikimų.
., prie Šv. Kryžiaus bažny- Į Vienbalsiai nutarta surengti 

Įios dunj. Mergaitės ir mote- šaunų bazarų. kuris prasidės 
rs stovės su dėžutėmis. Ža- spalių mėn. 22 d., parap. sve-
ėjo ir seserys atvažiuoti tainėje ir tęsis per 8 dienas ■ 
uims į pagalbų. Kiekvienas, (kas vakarų). Bazaras bus į- 
įlig savo išgalės, prašomas vairus tuom, nes kas vakaras 
risidėtl. Seserys savo gera- bus kas nors prašmatnaus ir 
irius atsimins maldose. nepaprasto. Be to, bus varo- 
X Šv. Kazimiero Akademi- ma “popularity” kontestas; 

Rėmėjų 1 sk. rengia bun- mergaitės jau visu smarkumu 
party spalių 14 d., 7 vai. subruzdo; mat,' nori laimėt* f 
c, žinomos veikėjos M. Lau- pirmų dovanų.
iškaitės namuose, 4520 So.1 X Spalių 15 d., parapijos.

Fhipple St. Bus gražių dova-svet. ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
Visi nuoširdžiai kviečia- mokykla rengia linksmų vaka- 

li atsilankyti. Linksmai va-rčlį — bunco party mokyklos 
karų praleisite ir paremsite palaikymui. Mokytojos . Šv.

Kazimiero seselės ir vaikučiai 
stropiai prie vakarėlio rengia-

$60.00 vertės naujos mados gesiniai 
pečiai, pilnai parceliuoti po

$28.50
h

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TOMONIS GOAL GO.
12132 UNION, AVĖ.

Chicago, UI.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prišipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

sens.
F. Laurinskienė išauklėjo
ižių ir pavyzdingų šeimynų; 

iri dukrelę vienuolę kazimie- 
rietę (Sesuo M. Imeldina). M.

si. Bus gražių ir naudingų do
vanėlių. Pradžia 7:30 vai. va
kare, o vaikams 3:30 vai. po-

1/uirinskienė ir jos dukrelė piet. įžanga 25c., vaikams 10c.
Inrytr niekuomet neatsisako 
jo gerų ir labdaringų darbų. 

risados gausiai aukoja. Yra 
įvyzd ingos parapijonkos,

^Draugo” skaitytojos ir rė-'

X Spalių 15 d., gražus bū
rys vestpuliųaniečių vyks į 
Town of Lake parapijos sve
tainę. Mat, tų dienų Moterų 
Sąjungos 21 kp. rengia Sau-
nų vakarų pagerbimui naujų 
narių. Žymi veikėja ir M. S. 
Centro Iždininkė J. Čepulienė 
sakė, kad naujų narių įsirašė 

iet. Visos narės kviečiamos 25, tai didelė pažanga,
silnnkyti į susirinkimų, nes Į X Spalių 9 d., klebonas

sėjos.
X,Nek. Pras. Pon. Šv. merg. 

Įlicija laikys mėnesinį su- 
inkimų spalių 15 d., 1 vai.

CICERO RAUDONOS ROŽĖS PAŠ. KLUB019 METŲ
JUBILIEJINIS ĮRENGIMAS

Šeštad. Spalių-Oct. 14 d. 1933
Lietuvių Liuosybėj Svetainėje, 14th St. ir 49th Gt., Cicero

Pradžia 8 vcJ. vakare. įžanga 50c su pastriėjlmu drabužių.
Musfka Floyd's Royal Ambassador 1A 16 ypatų, tai'.retenybė mūsų pa

rengimuose naudokitės proga. PamlrAklte depresiją nors ant Alo trumpo 
vakarėlio. Visiems užtikrintas -good-tlme". KOMITRTAS

A. F. CZESNA’S BATHS, * A
TURKIAKOS, RVSIBKOS SUT-FERrffftS VAITOS m ET.KK^ROS 

TRBATMEKTAI 
UvedMkl manUtlniimtl Ir elektros masažas

TreetmenUI visokių lirų. reumstlsmo, nervų atitaisymo, Aslfflo 
Ir taip tol lauš, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių truatmental.

Mlnerallnėa sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima lAnlgelbėti nuo visokių Ilgu.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utamlnksls nuo 8 Iki lt vai. naktlea

1657 W. 45th Street
/Kampas So. Paulina Trt. Roulcvard 4582

INSURANCE
N0TARY

PUBLIC

PERKAM
Lietuviškut

BONUS

JI

SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKOAOIV AaSVTURA

PRISIRAŠYKITE Į MOŠŲ SPULKĄ 
TBI8HTGUMC PAMATUOTA* BUMTIS

2608 W.ST )7th 8TR. T*l. LAPayette 1083

KAURAI
Velvet Kaurai 9X12 didžio, 

gražiausių spalvų, verti $30. 
po

$14,95
$<).no verta, 9X12 Kelt 

Base Kaurai po
$4<95

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kafaaa. taip aukAtal, kad lmo- 
:.ėms sunku beįplrktl, o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kftar —• 
Telefonas

REPI BLIC 8402

THOR, BEEVAC, ONE MINUTE• v
naujos mados, Standard padarymo dra
bužių plovyklos, $75.00 vertės, po

$39.75

. I’ASTEBRJIMAS
Šios prekės labai greitai parsiduoda, todėl meldžia

me kuo greičiausiai atsilankyti į

PROGRESS
Furniture Co.
3222-24-26 So. Halsted St.,

Wt ooounmrr
Telefonas Victory 4226 

3-jtį lintif, vieno aiikSHo, baltu priekiu namas. 
Vedėjai: J. KALED1N8KUS ir J. ROMANAS.

Broadkastinam gražius lietuviškus programus, kas ket* 
virtadienį, 9:30 vai. vakare, iš stoties W.G.E.S., 1210 k. 
Priimam Lietuvos Paskolos Bonus ir miesto skriptus 
kaipo mokestį ant prekių. Prekias palaikome vėlesniam 

pristatymui, jei pageidaujama.

PEOPLES COAL GO.
Visados Garantuojame ko

kybę ir teisingų voga.
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

ą
. I, t, or 4 tona

A ton« nr morc
Pąchy M. R............*7.78 *7.25
Kent. M. R............*8.75 *5.48
Ltmo> ....................    *8.78 *8 25
Black n«n<1
KgS .......................... *8.80 88.00
(4imp.................s.. *8.78 *8.25




