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Ūkininkų streikas vid. vakarų valstybėse
RYTO) MISIJŲ SEKMADIENIS

ANGLIAKASIAI NETURI PASIRYŽIMO
APLEISTI SPRMELD4
T. SĄJUNGA DAUGIAU NE
ATSTOVAUJA CIVILIZUOTO
PASAULIO

Anglijoj pasireiškia reikalavi
mai didinti laivyną.
NAUJAS ŪKININKŲ
STREIKAS

T. SĄJUNGA BE AUTO
RITETO

ST. PAUL, Minn., spal. 21.

Rytoj, spalių 22 d.,, bus Mi-t 2. Amerikos katalikai misisijų Sekmadienis. Visam pa- Į jonieriai dirba kiekvienoj misauly katalikai rytoj bus pa- j sijų dirvos daly — svetimuoraginti, kad jie ir tolįau .rem-se kraštuose per ilgus metus
tų Bažnyčios misijonierių veik jie pasiaukoja žmonių sielų išlą visam pasauly. Kiekvienas ganymui. Jų darbas priklauso
katalikds bus paskatintas, kad nuo Tikėjimo
Propagandos
gelbėtų'draugijos teikiamos jiems pasulyg savo išgalės
Bažnyčios misijos pastan-; ramos.
goms.
' v Į 3. Yra dar eilė kunigų, kuKiekvienoj pasaulio daly i rie mAijonieriauja Artimuovyksta katalikų misijonierių se Rytuose tarp tų žmonių,
darbas žmonių sielų išgany- kurių proseniai politiniais, ar
mui. Visur skelbiama Kris-1 tai rasinio antagonizmo sumetaus Evangelija. Šis darbas timais pasimetė su Katalikų
vyksta tarp visų žmonių ra- Bažnyčia. Šių žmonių yra mi
šių, ypač tarp nekultūringųjų, I lijonai ir juos reikia gražAmerikos katalikų - remia- inti Bažnyčiai. Tarp šių žmo- |
mos misijos apima tris plot- nių dirbančius misijonierius
mes:
\ x
Į remia Katalikų Artįmųjų Ry1. Misijonierių aktyvumas tų Gerovės sąjunga.
neribojamas svetimais krašMisijų Sekmadienį kolektš
tais, bet daug dirbama ir nuo- yra Bkiriama visoms šioms ,
savam krašte — J. Valstybė-, trims misijų plotmėms. 40 nuo |
se. Amerikos Katalikų Misijų šimčių skiriama šio krašto raiboardas remia tūkstančius ku- į sijų reikalams. Iš likusios sunigų ir laiko atidarytų šim- mos 15 nuoš. skiriama minė
tus bažnyčių Amerikoj. Retai I tai Artimųjų Rytų sąjungai ir
žmonių apgyventose krašto pagaliau atliekanti suma —
įalyse katalikų yrA
mažas į Tikėjimo Platinimo draugiskaičius ir jų ganytojų klebo- jai.
'
,
nų veikimas ir gyvenimas pri
(Chicagos arkivyskupijoj
klauso nuo gaunamos iš minė- Misijų Sekmadienis įvyksta
to Misijų boardo pagalbos. į pirmąjį Gavėnios sekmadienį).

BERLYNAS, spal. 21.
1. J. V. karo'laivai šalia Los Angeles miesto manievruose; manievrai buvo surengti kong
— Šiandien vidudienį vidurinė Vokiečių, vyriausybė, sakoma, reso karo laivyno reikalų komiteto pagarbai. 2. Ašarinėmis bombomis blaškomi streikininkai
se vakarų valstybėse praside- pranešė T. Sąjungos sekreto- ir pikietininkai Ambridge, Pa. 3. Gomperso paminklo Washingtone atidengimo iškilmės.
r
da naujas ūkininkų
(farme- rijatui apie savo išėjimą iš T.
DARBININKŲ PRIEŠAS ŠALTAI ATSILIEPIA APIE
rių) streikas, kurį paskelbė Sąjungos.
OTTO NORUS
National Farmers’
Holidayf Po to spaudoje
pasirodė
AVASHINGTON, spal. 20.
organizacijos viršininkai.
j toks pusoficialus pareiškimas;
MILANAS, Italija, spal. 20.
— Paaiškėjo, kad buvęs Chase
KRAŠTO KATALIKŲ
Streikas nukreiptas prieš j “T. Sąjunga neteko teisės National banko, Ne\v Yorke, — Pastaromis dienomis* Aus
VYRŲ TARYBOS
krašto vyriausybę, kuri neduo reprezentuoti civilizuotą pašau
direktorių pirmininkas A. H. trijos sostinėj Vienoj buvo kai
SUVAŽIAVIMAS
da ūkininkams žadėtos pagal- lį, kadangi ji virto priešfašis- Wiggin reikalavo, kad darbi bama, kai arkiprincas Otto
bos. Miestuose viskas pabran tiškuojn mitingu ir žydų ir
ninkams atlyginimas būti} ma nori gauti Austrijos sostą ir
Rytoj Chicagoj prasidės
go, o ūkininkams už produk marksistų oratorijos platfor
grąžinti
ten
monarchiją.
Sekžinamas, kada jis pats sau
Krašto Katalikų Vyrų tarybos
tus nepadidintos kainos. *
ma.’
su direktorių pagalha padidi-' mingesniam to siekimui arki- metinis suvažiavimas,
kuris
rtn'turtinę
Algą."
Jčgi
alga
buprincas
reiflfc
vesti
HaŪkininkai reikalauja; paga
tęsis iki spalių*
minti žemės ūkiui kodą lygiai REIKALAUJA DIDESNIO vo apie vienas milijonas dol. Hjos karalaitę Marią,
Suvažiavimui iškilmingos pa
LAIVYNO
taip, kaip pramonėms ir jį iš
per metus, įėmus bonus.
Fašistų laikraštis II Popolo
maldos įvyks rytoj ŠvČ. Vardo
imti iš žemės ūkio departa
d’Italia šiam sumanymui prie katedroj — 11;00 šv.. Mišias
LONDONAS/spal. 20. —
mento kontrolės; nustatyti
šinasi. Skelbia, kad arkiprin- laikys Clevelando vyskupas J.
j Beatty reikalauja, kad Angli- SAUGOJAMAS GUBER
žemiausias ūkio produktams
cas Otto pas fašistus neturi Schręmbs. 8:90 vakare įvyks
NATORIUS
i ja pasirūpintų didesnį ir ga
kainas, kurios atitiktų gamy
vardo. O be italų fašistų para suvažiavimo atidarymas Conr
lingesnį karo laivyną.
bažnytkaimin apžiūrėti apylin
IŠIMTA 40 VVARANTŲ
bos kaštams, ir paskelbti už-į
BALTIMORE, Md., spalių mos tas neatsiekiama.
gress viešbuty*.
kės, kur galėjo būti palaidotas
rašymams (foreclosures) ir ūNUMATOMOS NAUJOS 20. — Keli šimtai radikalų su
Naujas Illinoiso bedarbių Kulva (Kulviškis). Rasti du
kininkų iškėlimui ’(dispossekėlė demonstracijas prieš vie PRIEŠ KAPITALISTIŠKĄ
ŠIANDIEN AL SMITH BUS šelpimo komisijos
SUIRUTĖS
fnrminin- karakteringi kalneliai, ant kussion) moratoriumą.
{SISTEMĄ
no negro nubaudimą mirties
CHICAGOJ
kas R. J. Dunham nusprendė (nV vieno, sprendžiant iš pade
HAVANA, Kuba, spal. 21.- bausme, ir kito negro linčiapatraukti t.eson vigas tuos ,tie"’ tikrBi
Mti palaido
NENORI APLEISTI
Kraštutinieji radikalai atsi vimą. Marylando .gubernato iVANCOUVER, Kanada, spl
Šiandien Chicagon atvyksta
,
tas
A.
Kulva.
Avienas
iŠ jų ySPRINGFIELDO
sako remti Kubos vyriausy rius stropiai saugojamas nuo 20. — Arkivyskupas Duke ga iš New Yorko Al Smith. Union asmenis^ kurie klastingai ima ra kur dabar stovi gana senai
nytojiškam. laiške reikalauja geležinkelio stoty apie 10:00 iš minėtos komisijos pašalpą—
bę. O šie iki šiolai jai Iįuvo pasikėsinimo prieš jį.
pastatytai katalikų bažnyčia,
SPRINGFIELD, III., spalių
kapitalistiškui sistemai refor-) rytą ... pft8itiks
stipriausias ramstis. Numato
maistą, drabužiusir anglis. IŠ kitas gi per kokį kilometrą į
21. — Šį miestą užplūdo nau
komunizmą ir rius Horner, parodos prezi teismo gauta 40 warantų. PasPINIGAIS BUS NUMAL mų. Smerkia
mos naujos suirutės.
pietryčius nuo bažnyčios.
jos progresyvių unijos anglia
socializmą, kurie nieko nau dentas Dawes ir majoras Ke-1 kiau bus gauta daugiau,
ŠINTA
kasiai. Jie yra apsistoję įvai
dinga neduoda darbininkams. lly. Popiet šimtmečio pažan
AUSTRIJOS VYRIAUSYBĖ
Pinigų vertė —
riose vietose. Pranešė, kad ne-.
AVASHINGTON, sp. 21. —
gos parodoje Smith sakys pra BANKININKAI NUSIMINĘ
PRIEŠ HITLERININKUS
apleis miesto, kol nelaimės sau
mainyba
ŠAUKIAS ŠVEDŲ PA
Dėl ūkininkų streiko čia sukalbą.
lygybės su senąją angliakasių
GALBOS
VIENA, spal. 20. — Aus brusta veikti. Žemės ūkio de
Didieji Chicagos bankinin
NEW YORK, spal. 21. - ’
unija. 0 to laukią iŠ krašto
trijos vyriausybė atnaujino partamente vienas viršininkų
kai nusiminę, nes vyriausybė
KREIPTASI PAS PREZI
vyriausybės.
Amerikoniškas doleris stiprė
KOPElN’HAGENAS, spal.kampaniją prieš fašistus hit pareiškė, kad streikas bus nu
DENTĄ
reikalauja, kad ir jiems moka
Vakar į šį miestą angliaka
ja, palyginus su Europos kra
20. — Danijoą vyriausybė nūs
lerininkus, kurie veikia Hitle malšintas pinigais.
mos algos turi būt sumažin
siams vyrams pagalbon ėmė
štų pinigais.
prendė šauktis pagalbon šve
rio naudai.
Iš AVashingtono
praneša, tos. Kai kurie gauna iki 75/100
maršuoti angliakasių pagelbiVakarykščioj mainyboj bri
LANSIN.G, Mich., spal. 20. dus Danijos Vokietijos sienos kad prieš pieno pabranginimą dol. per metus.
nė moterų organizacija.
tų vienam svarui duota $4.53.
Chicagoj ir apylinkėse atitin
SUMAŽINA MOKESČIUS — Vyriausiasis Micbigano tei apsaugai.
Tvarką tarp suplūdusių
BERLYNAS, spal. 20. — smas nusprendė, kad šios vals
kami organai
apeliuoja pas ŽUDIKAS GAVO 199 METŲ Prancūzų 'vienam frankui —
angliakasių palaiko policija ir
K.
PETRAUSKĄ
VOS
NEIŠ

$0.5.53, o italų vienai lirai —
Vokietijos vyriausybė sumaži tybės įstatymas,
prez. Rooseveltą.
nukreiptas
kariuomenė.
TIKO
NELAIMĖ
na didelėms šeimoms valstybi prieš ‘ ‘ visuomenės priešus ’’,
Žudiką
K. Rucker, 29 m. $0.7.43.
Belgų 100 belgų
$19.85
nius mokesčius.
Kiprą Petrauską šiomis die
RESPUBLIKONŲ IŽDI
yra neteisėtas. .
amž., teismas nubaudė 199 me

CH1CAGOJE

noro

ROOSEVELTAS KVIEČIA
BOLŠEVIKUS I DERYBAS

AVASHINGTON, sp. 21. —
Vakar paaiškėjo, kad preziden
tas Rooseveltas pakvietė sov.
Rusijos vyriausybę į derybas
dėl jos pripažinimo. Artimoj
ateity į Washingtoną atvyks
Litvinovas, su kuriuo bus ta
riamasi apie abiejų kraštų su
siartinimą prekybos reikalais.

NINKAS

nomis vos neištiko katastrofa.

ISPANIJOS VYSKUPAS
SMERKIA TARIAMĄJĮ
APSIREIŠKIMĄ

MADRIDAS, spal. 20.

—

Dabar grįžęs iš ištrėmimo
Vitoria vyskupijos vyskupas
Mujica tuo reikalu paskelbė
ganytojišką laišką. Vyskupas
griežtai užgina to apsireiški
mo tikrumą ir uždraudžia ti
kintiesiems daryti maldininkijas. Taip pat uždraudžia kata-

K. Petrauskas automobiliu bu

vo išvykęs į Žuvintu ežerą an

sėkmingai: 15 riebių ančių gu Getz, Chicagos

33.80

Šveicarų 100 frk.

27.37

MENO INSTITUTO DIENA poje buvo įkainota $0.70.88.

pramoninkas.

laimi Jis užims atsistatydinusio iž

Chicago majoras

paskelbta / WA8HINGT0N, spal. 21.*-

Ispanijoj po respublikos .pas
kiu grįžtant atgal, vienoje vie dininko Nntt iš Clevelando vie atsišaukimu lapkričio m. 1 d. Naūjo aukso viena uncija va
kelbimo 1931 metais vasarą iŠ
toje plentas buvo nesenai tai tą.
kar įkainota $29.13.
skyrė meno instituto diena/
Basque krašto paskelbta, kad
sytas, smėliu užpiltas ir pali
Ezquioga kaime
Sopulingoji. likams turėti Ezųuioga Dievo jus pasidarė labai slidus, K. NEPAPRASTAS JKAITAS
PLATINKITE “DRAUGA”
APŽIŪRĖTA KULVOS
Motina apsireiškusi mergaitei Motinos paveikslus, nnotrau- Petrausko valdomas automo
APYLINKĖ

11 metų rf berniukui 7 metų kas ir kitus sąryšio
turin bilis staiga naelydo į gilų grio
Teisėjas Green paskyrė 1,amž.
ši
žinia
žaibo
greitumu
vį.
Visu
savo
svariu
pasikrei

AVASHINGTON, spal. 20.
čius sul tuo apsireiškimu daik
020,000 dol. įkaltą (užstatą)
Prof. Volteris, dr. M. Ypasklydo
po
visą
Ispaniją
ir
— Prez. Rooseveltas paskel
tus.
Nepaklusniesiems
bus pęs į priešingą pusę, Kipras trims anądien suimtiems plėši čas, prof. Jakubėnas, Kauno
neužilgo
į
minėtą
kaimą
pra

išlaikė lygsvarą ir mašina ne kams, kuri®
atsakytas
šventų
Sakramentų
bė atsišaukimą dėl
Paliaubų
priklauso “42” miesto muziejaus konservato-

dienoą, lapkr. 11, minėjimo.

(Vokiečių 100 mrk.

Dolerio vertė vakar Euro

Krašto respublikonų parti

čių šaudyti. Medžioklė pavyko jos iždininku paskirtas GcF.
lėjo automobilyje. Su

tus kalėti. Jo sėbras McAtee
nubaustas 60 metų kalėti.

dėjo vykti maldininkijos.

■mIiohBI

teikimas.

apsivertė.

gaujai.

rius Mekas nuvykę

ORO STOVIS
CHIOAGO IR APYLIN K ftS
— Šiandien numatoma kiek

Kulvos lietaus;

šilčiau.

t

Cbadgis
simai: 1) organizacija ir industrijos gaivini
mas; 2) visuomenės ekonominė organizacija
aadlealua
U«Io« kMdleo, dakrrua Mkmadlratu
IBI--------------------'
Metanu
BKBMUMBB4.TO8
KAINA "
Pu- ii enciklika; 3) algos, valandos ir pramonės
gaivinimas; 4) algos, valandos ir enciklika;
hi — >«.«». Kopų* tu.
5)
rekonstrukcija ir socialė tvarka; 6) socia
■
Bendradarbiam* Ir korespondentam* raitų ne*rų- li s teisingumas; 7) katalikų principai ir N.
nepreAom* tat padaryti Ir a«prfrlua61ama tam
R. A. Taigi matome, kad vyrų katalikų kon
— m* 11 i M 1U MtM <mL
vencijoj liečiami patys aktualiausi dienos
tų kalnų* pflatųnfifanuM pareikalavo*,
klausimai. Referatus skaitys katalikai teisė
bi 9fti 8****"^**
priimamį ild
jai, mokslininkai sociologai, ekonomininkai ir
5 **L po piet
kitų profesijų žymūs žmonės. Malonu yra šia
proga pabrėžti faktus, kad Amerikos katali
“DRAUGAS”
kų veikime šiandien dalyvauja visų eilė paLITHUANIAN DAILY FBIEND
saulininkų žmonių, kurie krašto politikoj, vi
PnbtUdMd Baily. Baoapt Bunday.
suomenėj, ekonominiame ir kultūriniame gy
One
venime užima svarbias vietas. Tai reiškia ka
talikų veikimo stiprėjimų ir Katalikų Baž
i "DRAUGAS” totus 6«* reeulta.
ataa oa applloation.
“DBAUGAS” 2334 S/oįtfey
Chieago nyčiai šiame krašte lemia gražių ateitį.

“DRAUGAS”

FHU."

I

DIENOS KLAUSIMAI

•■B—j.pjn-4'LUntt1^

ji

v.'

KATALIKŲ VYRŲ ĘOMVBNOIJA
Amerikos katalikai turi stiprių organi
zacijų — Nacionalę Katalikų Gerovės Kon
ferencijų (National Catliolio V^elfare Confereneę), kurių suorgągi?avp vyskupai 1919 me
tais. Jos vyriausių valdybų sudaro vyskupai.
Tąčįąu autonomiškas dvi šios organizacijos
šaka# — vyrų ir moterų (National Council
of Ųatliolic Mcn ir National Council of CatHljc Women) valdo patys pasaulininkai. N.
C. W. C. tikslas yra rūpintis katalikų gerove
šiame krašte. Ji rūpinasi Jungtinių. Valstybių
katalikų veikimo vienodinimu, koordinavi
mu, rūpinasi švietimo reikalais, globoja imi
grantus; organizuoja ir t.t, Organizacijų nžgyrė popiežius Pijus XI pasakydamas: “Ši
organizacija (N- C. W. C.) ne tik naudinga,
bet ir reikalinga... Me!» pagirianie tuos, kurie
kokiu pora būdu kooperuos šiame kilniame
dgrbe’t

z

LIETUVOS GYVENOMS

1

įdomu pastebėti, kad industrijos probįe
iiioms spręsti daromas specialia posėdis, kuriauie bus nuodugniai diskusuojami šie klau-

FAVTABTUKAS VOKIBČIŲ SUMANYMAS PRA
KASTI KURŠIŲ NB
RINGĄ

pakraščiu, pradedant Minijos
ir Nemuno žiotimis iki Labgu
vos, vietos labai žemos. Per
pavasario potvinius, ar šiaip
po didelių liūčių, didelius KuKas nors paviršutiniškai y- ršių marių pakraščių plotus
ra susipažinęs su Lietuvos ge- užlieja Nemuno ir marių vanografija, ar bent šiek tiek pa- duo. Vietos gyventojai, žvejui
žįsta Klaipėdos kraštų, tam!ir ūkininkai, kiekvienais ne
turėtų būti žinoma, kad gra- • tais daugiau ar mažiau nukežusis. Lietuvos Nemunėlis įte- nčia nuo potvinių. Ypač daug
ka ne tiesiog į Baltijos jūrų, kenčia nuo potvinių Vokietibet, .ties Rusne išsišakojęs į jos teritorija, nes ten pakraš
dvi vagas — Atmatų ir Skir čiai yra žemesni, negu Lietuvytę, išsilieja į Baltijos jūros vospusėj.

kyklos Rėmėjų balius gerai pa
vyko. Danę atsilankė publi----------ŠŠ. Petro ir Povilo parapi- kos, gerai paliko ir pelno. Pijos metinis ir didžiulis buza- rjnų dovanų gavo kukli, darbras įvyksta spalių 4 ir 5 d., š|i ir sumanių Mokyklos Rė7 ir 8 d., 11 ir 12 d., parapi- ’mėjų. Jos Rūpinasi mokyklos
jos svetainėj, 1528 S. West st. palaikymų, ne tik poliu darSįs bazęras prilygs Kaune bu, bet ir gausiomis aukomis,
jįuyų Rinkos didžiuliams jo-Aukas davė; Pp- Vyžniauskiemarkams, tik skirtumas — nė, Varekojienė, An. MiseviKauno kermošiuje viską reik čieni, O. Naujūnienė, Mogolie
pirkti pagal nustatytos kainos, nė, Gricinį, Grabeliai, Ad. Miir kartais daugiau negu ver- Jsęvičįenė, Politikienė, JCąčėnie
ta, o mūsų parapijos bazare nė. Baliaus komisija: pp. Kelaimėjimo priemone, tųi mažaį, lįiptienė, S. Varekojienė, An.
Iš nustatytos dienotvarkės, kurios trum įlankų — vadinamąsiaz Kur
Dėl to šių metų pradžioj įsigysi gerų, naudingų daiktų, j Misevičienė, B. Politikienė. Vi
pų sutraukų čia padavėme, nebus sunku su šių marias.
Vokietijoj kilo sumanymas
Bazaro komisija, draugijos, 8°S Mraž‘ai darbavosi, todėl
prasti, kaip svarbi yra -ryt įvykstančioji ka
Kuršių marios — apie 100 prakasti Neringą, ties ŠarkaDievus laimino jų darbą.
talikų vyrų konvencija ir galime net didžiuo_ .
..
. .
kilometrų ilgio ir plačiausioj va, siauriausioj ir žemiausioj mokykla ir pavieni asmenys
tis, kad ir mūsų Federacija turės joj savo ...
- 7- -• j ,
X {Sekmadienį, spalių 15 d.,
’
, IZ-.
1 1 .r
♦ 1 -• pašte# viet°J — PletmeJ daly — apie jos vietoj. Mat, kai kurie vo energingai darbuojasi' bazaro
atstovybę.
Kitų Tidalykų
dienotvarbeje
40 klm. pločio, užima 1,620 kiečių inžinieriai tvirtino, kad pavykimu. Didelė ’ konkurenci tuoj po sumos pamaldų, Sta
bime, kaip Amerikos organizuotiems katali
kv. kilometrų. Tai labai sekli prakasus Neringą, Kuršių ma ja vyksta tarp Susivienijimo, nislovo ir Julijos Valiulių sū
kams gyvai rupi šio krašto ir darbo žmonių
negili įlanka ir dėl to laivi rių vandens lygis nukristų a- Mpterų Sąjungos ir Įšodąlici- nelis, gimęs rngpiūčio 29 d.,
gerovė. Katalikų vadai mato būtinų reikalų
Petro ir Povilo beinžčioninkystei ypatingos reikšmės pie 20 centimetrų ir tuomet 'i08 bazaro labui rinkliavoje,
popiežiaus Leono XIII'ir popiežiaus Pijaus
draugijų rinktiniai nariaį je, priimdamas krikštą gavo
neturi. Tik ties Klaipėda ji y- potvinių pavojus pakraščių gy
XI enciklikose “Rerum Novalum“ ir “Quara apie 7,5 metrų gilumo ir ventojams žymiai sumažėtų. nenuilstančiai veikia mieste ir 'vardą Stanislovas Jonas. Kri
dragesimo Anno“ pabrėžtus dėsnius vykinti
ten gali plaukti kiek didesni, Vokiečiai padarė jau ir rei ukiuose rinkdami aukas ir k Šio tėvai — jauna, graži po
į gyvenimų. Kadangi prezidento Roosevėlto
su didesne gremzle, laivai. kalingus išmatavimus, apskai dovanas, ę biznieriai ir ūkini relė chioagietis Aleks. Pagois
krašto gerovės atstatymo programoj yra šis
Tarp Klaipėdos i? Karaliau tė kiek tas darbas kaštuotų nkai gausiai ir maloniai jas ir nesenai parvykus iš Baltitąb panašaus į popiežių enciklikose nustaty
duoda. Ūkininkai duoda kiau morės Kdvyga Valiulytė. Te
čiaus, Kuršių mariomis plau ir jau buvo
t bepradedą dirbti. < šinius, vištas, antis, žąsis, sū
tus dėsnius, Jei to Nacionalės Katalikų Ge
Viešpats teikia savo malones
kioja nedideli laivai, kuriais Šiam darbui buvo - numatyta
rovės Konferencijos vadpvai visa sirdįmi re
palaikomas susisiekimas ir su panaudoti dalį Vokietijos be rius ir keturkojus gyvulėlius, naujam Jo Bažnyčios nariui,
mia gražias prezidento pastangas tų progra
Neringos vasarvietėmis: Juod darbių, kurių ten vis dar te 0 biznieriai dunda groeerinįais Stanislovui Jonui ir sveiką bei
mų įgyvendinti. Tas labai yra žymu iš vyrų
daiktais, kumpius, audinius,1 linksmą ąugina ir duoda jo tėkrante, Preila, Nida ir vokie bėra apie 4 milijonai.
konvencijos nustatytos dienotvarkės.
bątus, 'elektrikines lempas ir ' veliąuis džiaugsmą,
čių pusėj — Rasyte. Šitie vokiečių sumanymai su kitus gražius, naudingus dai- Į Suteiku8
Reikšmingos organizacijos svarbiai kon
stttni6,ovui
Neringa — tai siaura ianėn kėlė nerimo Lietuvoje ir ypač
vencijai linkime sėkmingai rišti sunkius ir
ktus. Kitame “Draugo“ nume'
.
*. .
juosta, 96 kilometrų ilgumo, Klaipėdos krašte. Pradėta kal n ie bus ulačiau bazaro eiaa JoUU1 V#llul,,u> JO «vol.ai iskomplikuotus šių dienų ne tik tikybinius ir
g Ulė savo namuose džiaugsmo
kuri tęsiasi nuo Klaipėdos iki bėti, kad, nukritus Kuršių ma 15. . •, p
kultūrinius, bet socialinius ir ekonominius
aprašyta.
Kranto (vokiškai Cranz) ir rių vandeniui, Klaipėdos mos
pokylį. Pasikvietė savo ąrtikrašto klausimus.
skiria Kuršių marias nuo Bal tas nuseksiąs ir visi jo pagi
nrtaųsiua gimines beį prieteOTELAS
tijos jūros. Tik ties Klaipėda linimo darbai nueisią, niekais.
lius, tarp tūrių būVp sukeikta
BASTABtUS
yra siauras išėjimas iš Kuršių Tačiau, žinovų šie gandai ir
maloni/bei garbinga vieta .mū
marių į Baltijos jūrų.'Ši siau- samprotavimai nė kiek nejau X Sekmadienį, spalių 8 d., sų klebonui,
Pasklido gandų, kad.teo vietų.-Rusijos va|-.
•» •, ';v įtl.l
||l I', ’ »
"rra anga1 ir yra Lietuvos išėji- dino. Antai, pasiteiravus pąs 8 vai. ryto misijonierius Tėvas
džia norintį sudaryti konkordatų su Vatika
X Sekmadienį, spalių 15 d.,
{Klaipėdos uosto direkcijos pi A. Petrauskas, M. I. C. šv. Mi Vincento ir Aldonos Pgdelecnu. Bet, kiek žinoma, Vatikanas tol nedarys mųs į platųjį pasaulį.
šias laikė intencijai Bronislokonkordato su bolševikais, kol jų valdžia ne Neringa ne be reikalo vadi rmininką inž. Visockį^ buvo
kų šunelis, ginięs rugpiūčio 14
vo įr Juzefuos Garšvų 16 me
priims 1922 metais- Vatikano pasiūlytų rei nama Lietuvos Sachara, čia patirta, kad vokiečių sumany
d,, 1931
Detrp įr Po
.
kalavimų: suteikti krašte sąžinės laisvę ir per šimtmeciusl Baltijos jūros mas yra nerealus,„ fantastiš tų vedybinio gyvenimo suka- „ . . y. .
kties paminėjimui. Šias Mišias
;ur
nas
tikėjimo išpažinimo laisvę visiems piliečiams. yra suneštos didžiulės smėlio kas, kad, prakasus Kuršių Ne
krikštą, gavų vardą Antanas
Tai.pirmutirtės sąlygos, be kurių Vatikanas kopos, kurių aukščiausioji ties ringą, galima reikalą dar pa- giedojo mokyklos mokinių cho Vincentas. Krikšto tėvai —
jokiu būdu nepradėtų derybų su bolševikais, Nida yra 66,5 metrų aukščio. įgadinti, nes sunku apskaičiuo ras. Grąžys pavyzdys — Die jauna, pavyzdinga porelė Mod.
1.J..r>„
JJalis kopų
komi vra
Visiškai nuo
nuo- ii.
ur Vnrinia
inrn Kuršių
Kursi,i mo
yra visiškai
ti, ar
kartais jūra
mąc vui reiškiant pagarbą ir dėki Urbas į» Ad. Ąukžkalųytė, ku
kurie tiek daug skriaudos
yra pridarę ir Ba Dalis
gos, o vietomis jų slinkimui rių labiau neužlietų. Pagaliau, ngumą už gautas malones ir rie abudu iš, vakaro atliko iš
žnyčiai ir visam Rusijos kraštui.
sustabdyti apželdintos puši- ir prakasus, labai sunku būtų maldaujant tolimesnės Dievo pažintį įr ryto pirmose Mišio
Prieš porą savaičių Kaune įvyko svarbi mis. Pagal V ersaliaus taikos tokį perkasą užlaikyti, nes pagalbos žmogaus gyvenime. se priėmė iv, Komuniją ir ta
X Sekmadienį, spalių 8 d.,
ateitininkų organizacijos konferencija, kurioj sutartį nuo Vokietijos atskir jūra jį nuolat užneštų smėliu.
da tik atsinešė vaikelį priim
dalyvavo šimtai studentų. Aptarta daug sva tas ir atiduotas Lietuvai ne Ilgainiui savo projektų pra Wilhelmo ir Veronikos Edvar ti krikšto sąkratnentą. Tegul
rbių reikalų. Priimtas vienybės aktas su A- vien Klaipėdos kraštas, bet dėjo netikėti ir»patys jo su dų sūnelis gimęs rngpiūčio 17 Viešpats jaunų kataliką Anta
d., SS. Petfo ir Povilo bažny
merikos Lietuvių Studentų Organizacija. ‘‘M. ir pusė Neringos. (Rubežius
manytojai — vokiečiai. Gerai čioje, laike krikšto gavo var ną Vincentų svcįtą įr stiprų
L.“ rašydamas įspūdžius iš ateitibinkų kon-įeina tflrP Nidos ir Rasytės —
tikėjime angina ir teikia išga
fereneijos pastebi: “Sekmadienį 11 vai. stu- d klm. į pietus nuo Nidos), apsvarstę, ir jie priėjo išva dą Jonas Povilas. Krikšto tė- nymą bei džiaugsmą visiems
dentų bažnyčioje ne vienam teko apsipilti Plačiausia Neringos vieta yra dos, kad prakasimas neapsi yei — Kazimieras ir Locija "
jo tėvelių Balnams.
džiaugsmo ašaromis. Šimtai studentų prie ries Rasyte, iš viso apie 3 ki- mokėsiąs, nes, prakasus Neri jaunieji Karveliai. Lai Vieš
X Mūsų Sodalietės rimtai
Švenciausiojo Sakramento! Garbė tėvams, ku- lometrai, o siauriausia — į ngą, vanduo mariose gal nu-J pats sveiką ir savo malonėje
augina ir užlaiko Joną Povilą ruošiasi Adventų metu vaidi
rių sūnūs ir dukters eina šiais gražiais i: šiaurę nuo Sarkovos žvejų kai krisiąs tik 10 centimetrų.
ir teikia jo tėveliams džiaugs
šventais gyvenimo keliais!- Iš tokių sttrlen mo (pietinėj Neringos daly).
nti religihgą, labai gražų ir įTaip
fantastingas
yokįečių
mą.
.
tų tikrai bus Lietuvai paguoda“. Prie ši’n [Ten joK plotis .siekia nepilnai
dmnų veikalų “Patricija“.
sumany/nas
liko
tuščiu
burbu

X
Praeitą
šeštadienį,
spalių
teisingų žodžių komentarai, berods, nereika- pusę kilometro,
B^is.
Tsb.- 14 d. įvykęs maskaradinis Mo
lingi.
į Visu rytinių Kuršių marių lu.
m

)!<■!,

(Žmonių padavimas)

Nieko neatsakė mergaitės. Tiktui vy
resnioji paliepė atvesti Birutę.
Išėjo Dtrvinas... Apsiniaukė jo rūs
tus veidas... Sieloje bavo šnibždima kaž
kas negera, kažkokio nujautimo buvo pri
slėgta širdis.

— įveikiau Didžiojo Aukūro pasiun
tinius, — tarė senis, nulenkdamas galvą,
praleisdamas į seklyčią mergaites. — Įneskite Perkūno palaiminimą į mano gy
venamąjį būstą.
• '
x

Jįs staiga atsiminė Birutės liūdną vei
dą, jos akis, prisipildžiusias ašarų, dre
bantį balsą ir netikrus judesius. Įspėji
mas sudūlą v o galvoje ir ugnimi žybte
lėjo aky#®!
i

Arėją* Vitkwkas

KOKI DREBA EPUSS

— Jo palaiminimas tegu tau tenka.

Tegu Aukuras siūlo tave savo šilima, —
iškilmingai ątsįliepė mergaitės.

Jos įėjo ir atsisėdo prie skubinų
jų vyresnioji truputį suraukė kaktą.
.— O kur tavo duktė seni? Kodėl jos
čia nėra f
Gervinąs apeklairė... Truputį išblyško.
Prašau Didžiosios IJgorės nialopėą.
Ji pasenai čia buvo.

ROtKFORDO UEflMl 2N0S
PARAPIJOS BASARA3

SS.

Moterų skyrius’ — National Council of
Catholic Womon savo metinę konvencijų lai
kė St- Paul, MiU-, šio ląėųąųio ^pradžioje. Vy
rų tąryboš konferencijų prasideda rytoj, Čbicagoj, ir tęsis per keturias dienas. Kadangi
prie žios vyriausios Amerikos katalikų vei
kimo organizacijos priklauso ir A. L) Ik K.
Federacija dėl to busimoj tryliktoj kpnyencijoj turės sąyo atstovus ir per juos padarys
pranešimų apie beganius lietuvių katalikų rei
kalus. Apie tai jau yra pranešta'konvencijos
programoj ir tup būdu lietuviai katalikai yrą gražiai užrekomenduojami.
v
Konvencijos programa yra labai plati ir
įdomi- Manome, kad ir mūsų malonūs skai
tytojai norės sužinoti, kokius reikalus turi
Amerikos katalikų veikimo centras, kokius
klausinius svarsto savo susivažiavimuose. Apie tai duos supratimo referatams paskirtos
temos. Referatai bus skaitomi šiais klausi
mais: “ Katalikų jaunimas, teatrai ir filmos“,
‘‘Nuaugusiu katalikų švietimas“, “Dieeezinės organizacijos”, “Katalikų Akcija“, “N.
R. A. ir organizacija“, “Katalikų spauda ir
jos įtaka į katalikų gyvenimų”, “Klaidų ati
taisymas nekątalįkų spaudoj“.

WT.I

šeštadienis, spalių 21 d., 1933

Birute! Nejaugi?

Ranką suspaudė kirvio rankeną, bet
iš kario vėl jų paleido. Malonės prašau,
dievai!
IV.

Tyliai lingavo epušies šąko. Ji truputį
lenkėsi ir tankiais Savo lapais ląikė ap
kabinusi Birutę... Ir ne viena Birutę....
Drauge su ja buvo jaunas barnelis-

Į

—: Niekad, niekad,-niekad jau mano
mielasis, nebepasimatysime mudu są ta
vimi, — šnibždėjo Birutė. — Jau jos tik
rai bus atėjusios! •
— Nfekud, — atsiliepė- jaunuolis ir
jo širdis ilgesingai buvo slegiama. Eiki
me nūb jų Birute!
— Eiti? Nuo jų galima eitirbet kaip
eisi nuo Aukūro? Kaip pasislėpsi nuo Per
kūno? Aš nelaitninga!
Sviro numylėtinio rankos. Nusimini
mas spaudė jauną širdį. Jis turėjo daug
jėgos ir drąsos... Bet'dangus!
— Tad atsisveikinkime, mielas,
— Tu mano! Neatiduosiu tavęs Aukūrui! i— sušuko jaunuolis ją apkabin
damas.
Ir'tyliai sušnibždėjo Birutė:
—- Neatiduok.*..
*
Sudrebėjo epušis... Kiuė neramiai oš
ti lapai... Bet Birutė negirdėjo bičiulio

X

Tfu:

IW.

išsigandusio balso, — ją svaįgiho tai, kų
jį svajojo pąžinti paslaptingoje Didžįojp
Aukūro šventovėje.
V.

vįsai pasinėrė į bedugnę savo svajonių
gelmę...
Sušvilpė kirvis... Išgąsčio riksmas Iš
sigirdo viršum Vilijos, trykštelėjo ryškus
kraujas... Birutė krito...

* Senas Dervinas sustingo, kaip stabo
Persigąndusios blaškėsi senos epušės
ištiktas. Lyg jį tjūtų palietusi rūstaus Per
kūno ranką ir įkąsusi į žemę* Stovi senis lapai... Smulkučiu drebuliu ėmė drebėti
ir žiūri: jo Birutė, paskirta dangui, drįs lapai, ant kurių ištryško lašiukai kraujo...
Žuvo Birutė: sudrebėjo seno Dervino ran
ta mylėti berną...
ka, ir Perkūnas — keršto dievas — nu
Malonės prašau, dievai! Pyktis, dan kreipė kirvį ne į berno, bet į Birutės gal
gaus prakeikimo baimė, .apmaudas, stai
vų.
ga užplūdo senį— Ranka griebėsi kirvio.
z VI.
Mirtis Aukūro išnieklntojuiI Mirtis!
Daug metų praėjo nuo to laiko, bet
A|»iblausė senio akys... Tvirčiau su negali dar nuairamįuti epušis. Senas mė
spaudė ranka kirvio rankeną...
> ty papasakojo įpėdiniam^ Birutės isto
»a.
Nujausdamos negera, ėmė blaškytis rijų, ir iki šio laiko dreba smulkučiu dre
epušies šakos... Veltui blaškėsi jos, šauk buliu liūdnų epušių lapai, o ankstyvą pa
damos, kiek galėjo: apimti savp jausmus vasarį jų jauna žaluma turi raudoną atmalonumo, jų įsimylėjusi negirdėja. Jie I
Birutės kraujas,
lyg plaukiodami dangaus mėlynoje upėje, j

(Pabaiga)

j '•

' JST*

t

i

Šeštadienis, spalių 21 d..

ime suminėtų, dažnai bazare i
rėš namie keptų dalykų, įvai
tenka matyti Žvalauskus, Norrių skanumynų. *
kevičjus, ftukius, Ūselius, DaTaigi klebonas ir komitetas
vidonius (bulv.J. Dr. Atkočiū
sius didvyrius S. Darių ir S.
kviečia visus atsilankyti į ba
nas bazarui suteikė gražių do
Girėnų. Žmonių buvo veik pil
zarų.
■
)
vanų, taip pat «n žmona bnna bažnyčia.
X Razaras įsisiūbuoja. Aka
zarų atlankė.
NEBUVO ĮDOMESNIO
X Spalių 15 d., parap. sa
demijos
rėmėjų 10 skyriaus na
Toliau gyvenantieji parapilėj buvo jaukus vakarėlis —
jonai, negalėdami atsilankyti
Jdomesnio bazaro, koks šie- rės bvtina visas draugijas. Tu
buneo party mokyklos palaiį bazarų, atsiunčia dovanų.
___ wŽmonių
____ t dviem atvė-’met suruoštas parapijos salėj, ri daug planų padariusios. Do
X Sekmadienį, spalių 22 d.,!kymui.
Taip yra padarę pp. Trumpiai. parapijos svetainėje prasideda jais susirinko daug. Buvo gra-'dar nėra buvę. Draugijų būdos rvanV prisiuntė Nausėdienė, M
Čikagos anglikų gazietų ra-,si, tų balvonų priklodu, prapetro ir Povilo
žiu dovanų ir padaryta nema- pilnos, gražių dalykų. Bingo Dobrovolskiene, A. Drumstaiporteriai šiomis dienomis pik- idėtų nuogi ant svieto gyven Atvežė bazarui 10 dol., po 10 šaunus
tė, Saunorienė ir Linauskat
cerius traukė ir pasakas rašė ti. Nereikėtų tada žmonėms už kiekvienų piknikų ir 10 rapįjos naudaį bazaras, kuris ža pelno. Širdingas ačiū mo- skyrius tik žiba sidabru. Įtaiįtęsis kas vakaras per aštuo- kytojoms ftv. Kazimiero sese- syta naujų gemių, kurie vi X Spalių 22 ir 29 d. bazare
apie nuogalių rojų Indiana nei linų sėti, nei bovelnos au dol. už suolų bažnyčioj.
X Klebonas ir komitetas de-jas dienas. Jis bus įvairus rims.
siems patinka. Be to, įrengta bus daug biznierių.
šteite. Kaip visi padorūs žmo ginti, nei šilko kirmėlių veisti,
X Dabar kleb. A. Linkus! naujas bufetas ir prie šaudynės, taip ir aš visu tuo pasi- nei avių, kuprių vilnas kirp da pastangų, kad kuodaugiau-(tuo, kad būdos bus pripildyX Savininkams gražaus na
mo
į
taikyklį
skyrius.
Prie
siai
suorganizavus
rinkikių
.
tos
gražiais
ir
naudingais
dailanko
parapijų,
rinkdamas
auti,
nei
visokius
žvėris
šaudyti
priklijau. Kad šis mano delmo ir viešbučio biznieriams A.
sanas turėtų sylos ant Indianoiir jiems kailius lupti; užsida-i^0^ Day spalių 28 d., taip pat ktais. ,Be to, kas vakaras bus kas anglims nupirkti. Rinklia-,to,■ ,atremontuota,
išdažyta
j
.
iir Onai Šturmams spalių 20 d.
Šteito, piai gudnis, storai aš | rytų visos mintuvės, karšyk-įkuodau^au8iai suregistravus kas nors naujo ir prašmatnaus, va sekasi.
u udaro gražaus įspūdžio.
lė
.
,,,
, .....
°
'sueina 13 metų, kaip lairmnverpyklos, audinyčios; automobilių joms išvežioti į Pirmų dienų bus lietuviškų' Žmonės visur klebonų, manpaglostyčiau ten tuos, balvo- los,
Rytoj bazaras prasidės 5'gai biznį varo. Ta proga sveinus ir balvonkas! Jei jie nori šiaueiai, kriaučiai, kepurnin vietas ir atgal parvežti. AJJ. §okių kontestas. Antrų dienų dagiai priima ir duodą aukų ,vaj popiet. Rožančiaus pama- kiną visus savo kostumerius ir
i“baby doll paradas”. Trečių Kas neturi pinigų, duoda nan-Įjjoj, bažnyčios 4:30, o po pa- ’pažįstamus. Parapijos bazarui
gyventi taip kaip tie, kurie kai netektų džiabų, visi štorai
dienų “vvinnie roast” prie ug dingi} bazarui dalykų. Rep. maĮ(iy tuoj atsidarys bazaras.'siunčia stambių dovanų.
šėkų atrajoja, turėtų būti su užsidarytų ir t.t. ir t.t. Žodžiu,
nies parap. darže. Ketvirtų
varyti į tam tikras vietas far- pusė svieto netektų džiabų. Ar
dienų biznierių vakaras. Pen
mose. Arba jei jiems perkarš- tai ne strošna daros pamanius
bingo žaidimui. Dovanoms tuktų dienų “barbacue” (veršio
ta ant šio svieto gyventi, vi apie tai!
$
/jkepimas
ant
laružo).
šeštų
die

Mano
rokunda,
visus
tuos
sus reikėti} žiemų Mišigano lei
nų draugijų vakaras? Septintų
koj į eketes susodinti. Tegul balvonus ir balvonkas, kurie
visų prišaltų sėdynės, kaip a- civilizuotiems žmonėms prade- Melrose Park, III. Knziinie- dienų “barn dance”, o pasku
X<JVEDŲ
tinę
bazaro
dienų
dovanų
iš

da
nuogus
užpakalius
rodyti,
ra
*
r
J°
nafi
Žvirbliai
spalių
3
įvAMEMKOS
no pasakėčioj vilko, kuris, la
reikėtų iššiptinti į šiltus kra- d- buv° suren«« Puot» saT0 25 dalinimas ir “popularity conLinija
pės prigundytas, uodega no
SIŪLOMAIS
V'
štus, toli nuo civilizacijos. Te- metų vedybinio gyvenimo su- test”.' '
rėjo žuvų pasigauti.
Vadinasi, prie bazaro atsa“BALTASIS ŠVEDŲ
gul jie ten sau su besikarstau- kaWiai Paminėti, Puotoje daLAIVYNAS”
O va, iš kitos rokundos, i šiomis po medžius frentkomis lyvavo daugelis giminių ir-sve- kančiai prisirengta. Už tat,
Greita kellonB J Lietuvą per Švediją.
Laivai Išplaukia 1* New Yorko
žiūrėkit tik, kas būtų, jei vi-,volei bolę žaidžia ir rojų turi. čių, — apie 60 asmenų. Ponai l kviečiame visus skaitlingai atPlee 97. gale W. 67th St.
Krautuvėse
S!
Žvirbliai yra vaišingi žmonės. vykti į bazarų ir pamatyti
♦DBOTTNINGHOLM .... Lapkr. 2fl
Tarp atsilankusių svečių bu naujenybių. Be to, bus ir mu
♦GIllPSHOLM ................. (iruodilo 9
18-TAM METINIAI
♦Kalėdų Ekskursija į Lietuvą
vo: parapijos klebonas kun. B. zika. Įžanga visiems dykai.
Dideli, balti lt gulbBs laivai. Erd
Franch ir vikaras kun. Gregovus Ir gerai ventiliuoti kambariai.
X
Spalių
17
d.,
8
vai.
ryto
Kelionėje;
judoml paveikslai, koncer
BAZARO BAIGTUVES
Dieve, atmokėk jiems gau ry. Šęimininkavo A. Švilpaustai ir šokiai. Keliaujant “Baltuoju
mūsų
bažnyčioje
buvo
iškilmi

Švedų Laivynu,” kelionė būna persiausiai.
\ <
kienė; jai pagelbėjo Sofija ir
trumpa.
KURIS GREITAI UŽSIBAIGS
—:--- O---Šis sekmadienis bus pasku
Kun. H. J. Vaičūnas,. Elzbieta Žvirbliūtės ir Sofija ngos pamaldos, ekzekvijos ir
Kreipkis j vietini agentą, arba
šv.
Mišios,
už
tragingai
žuvntinis mūsų parapijos bazarui.
Visokių Namams Reikmenų
__
Klebonas | černauskaitė.
SWEDISH AMERICAN LINE
■
'
■
■'
■
t
—
Mažiausiomis Kainomis Mieste!
Trečiadienio ir ketvirtadienio
181 N. Mk'liigan Avė., Chicago, Jll.
j Žinoma buvo ir kalbų. Kal- Januškienė ir M. Janušauskie
vakare bazaras baigsis.
bederacijos 12 skyriaus su- bėjo klebonas ir vikaras ir ei? nė.
$75.00 Iki $100.00 Miegamų ir Valgomų
kambarių
žiūrint į bazaro registravi-, sirinkimas bus spalių 22 d., |g giminių. Vakaro vedė jum
Bilietai platinami. Perkant
JEIGU GALVA SVAIGSTA
mo rekordą, matytis, kad daug 8 mokyklos kambary; 1 vala- buvo Juozas Švilpa.
'nuo narių 30c., o prie durų
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ
dar yra ciceriečių ir bulvariš- ndų popiet. Visų draugijų atSU NUGA TONE
Pp. Žvirbliai yra pavyzdin- i^us 35c.
$80.00 naujos mados putkfls
kių, kurie nėra buvę parapi stovai būtinai turit dalyvauti gi žmonės, geri katalikai ir ! Kviečiami visi apylinkės lieSeklyčioms setai
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or
jos bazare. Yra daug ir biz- šiame susirinkime, nes daug
ganizme paeina nuo to, kad jisai
rėmėjai gerų darbų. Jų šeimy- tuviai ir sąjungietės atvažiuoganėtinai neišsivalo ir todėl prapla
nierių, kurie nebuvo parap. turime reikalų svarstymui.
$30.00 vertės naujausios ple.
tina bakterijas kurios uškreėi'a jus
nėlė yra gražiai išauklėta tiky- ti į balių. Kada Cliicagos su
Simo Velvet Kaurai
(
Ilgomis, susilpnina jūsų organizmą
Anastazas Valančius
bazare. x
9x12 didžio ................
binėj ir tautinėj dvasioje.
jungietės rengs kokį vakarą,
Ir Jus kenčiate nuo svaigulio, galvos
skaudėjimo ir t.t.
Brangieji, nuoširdžiai pra
Noriu priminti kad jų sūnus šios kolonijos sąjungietės žaŠiuo
metu
cieeriečiai
labai
$65.00
verti,
nauji,
pilnai
NVGA-TONE Išvaro visus nuodus
šau, ir kviečiu, visus ateiti
gvarantuott, puikūs
Jonas,, ateinapčio mėnesio 19 da “in cerpore” atsilyginti.
iš Jūsų sistemos. Yra mtiijon&l mo
“
bizi
”
.
Mat,
tęsiama
parapi

Radlos po .............................
torų Ir vyrų, kurie atgavo savo spė
nors į bazaro užbaigtuves. Jū
Rep.
d., iškilmingomis Mišiomis pa
kas Ir pataisė savo sveikatą su šiuo
jos
bazaras,
kuris
būna
trečia

sų atsilankymas pridarys man
pastebėtinu vaistu. Jeigu Jus Jaučia
rapijos
bažnyčioje
įeis
mote

$£5.00 pilnai parcHiuoti.
tės pavargęs arba nesveikas, pamė
dieniais,
šeštadieniais
ir
sek

daug malonumo. Sykiu, paro
naujos mados Virtuvių ge-<
ginkite NUGA-TONE.
'
'
rystės
luoman.
sinlal pečiai po ....................
dysite, kad gerbiate save ir madieniais. Bazaras baigsis
Reikalaukite
tikro NUGA-TONĖ.
Parduodamas
vikose atsakomlngose
Linkime ilgiausių metų po
savo parapijų ir kad remiate spalių 26 d.
$45.00 labai gražūs ir tvirtai
vatstinyClose.
padaryti 5-klų dalių Breaka
visus parapijos reikalus. Sėk X Praeitų sekmadienį ba nams Žvirbliams ir sūnui Jo PARAPIJOS VAKARIENE
fašt setai . ............................. ’
««,■■■■■■■■■■■
zarų
atlankė
ir
gausiai
parė

nui
pasisekimo
ir
Dievo
pamės priklausys nuo to, kaip
$35.00 pilnai parceliuoti,
Sekniadienį, spalių 22 d., re- j
uoliai žmonės — parapijonai mė šie biznieriai Arlauskas, {lairnos naujam gyvenime.
naujos mados, vidutinės
Ten buvęs ngiania didelė parapijos vaka
mleros šildytuvai ................
■ Nesdkankyklte savęs skaus- *
rems bazarų. Jei parapija fi Putrima8, Baubkienėf ir k. IŠ
Biilvariškių
gražiai
bazare
pa

g mala, Reumatlamu, Sausgėla, ■
rienė. Klebonas ir komitetas1
nansiniai ir draugijiniai yra
$20.00 vertės puikūs, gva
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu ■
rantuoti sprlngslnlah
■ — raumenų sukimu: nes akan- _
gerame stovyje, tada visiems: sirodė: Baltaduoniai, ' Karob Kai kas gali pamanyti, kad labai “busy”. Sako, bus su
■ dėjimai naikina kūno gyvybę a
mat rasai po .......................
ir biznieriams ir profesijona- liai, Bratenai, Olšauskai, Mrs. Moterų Sąjungos kuopa snau ruošta tokia vakarienė, kokios
Ir dažnai ant patalo paguldo. ■
CAP8ICO COMKOUJCD mo- ■
$12.00 vertės, gvarantuoti
lajns, ir darbininkams yra ge Martin, A. Rudis ir Kauliai. džia. Bet, štai, lapkričio 25 d. dar čia nebuvo. Per vakarie■ ntls lengvai praiallna vlrfml- _
dubeltavų
coli,
lovoms
riau. Geras draugiškumas su Jei visi parapijonai taip re- rengia didelį balių ir koncer- nę bus išpildyta ir graži pro■ nėta llgaa: mum. šiandie dnasprlngsai ................................
* gybė žmonių siunčia padėka- ■
mtų
parapijų,
lengva
būtų
kle
Itų,
kokio
nėra
buvę
Melrose
grama.
Visi
kviečiami
atsila

kelia gerų ūpų, uolumų, visus
voneo paovalkę. Kaina Sėc p«r g
$7.50 vertės pilnos mleros.
Rep.
veda prie aukštesnio idealo. Įbonuk visus reikaluR tvarkyti. Parke. Į komisijų išrinkta K.’ nkyti. >
■ paltą Ils arba dvi nž Žl.t$.
parceliuotu viriu, kukninlal
■
Knyga: "ŽALTlNTg BVET- ■
stalai .. —................
Ciceros lietuviai, rodos, tai'
KATO8" augalala gydytloa. kol- ■
" na >9 Matą.
g
supranta. Turiu vilties, kad
)75.00 vertės naujutėlės
TEL. PROSPEOT 7960—61
Thor, Beevac ir One Mlnutt
šiuo laiku mes dar labiau mo
plovyklės ..................................
kėsime savo pareigas supras
ŽIU 80. BALBTUD BT.
■
$8.50 Kelt Rase Kaurai grąžtų
ti, ir tikrai savo darbais ir pa
Cbtoago tll
•
spalvų 9x12 pilno
*
dydžio .r.,....?...........
O
sišventimu visa vainikuoti.
Čia taip pat noriu paragin
27x54 gražūs
ti šios kolonijos mergaites, kad
Velvet kaurai
spalių 28 d. visos eitų aukų
parinkti Dariaus-Girėno pa
Reguliariški Išplaukimai
Tvlrtūs kukninlal
kr^RlAl
.........
minklui.
Smagios Kelionės
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų
Žemos Kainos
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra
Prasideda “Draugo” vajus.
laimėti pinigų investuojant juos į
Spalių 21 d.
Ir daugybės visokių negirdėtų bargenų, kuriuos yra
Turiu tikros vilties, kad cicejums reikalingas anglis.
“
S.S.
United. States”
sunku čia patalpifiti, .rasite, jei paskubėsite atsilan
riečiai, kaip visuomet, taip ir
>
Lapkričio
9 d.
Mes parduodame įvairios rūšies
kyti į Pėoples Fumiture Co; Krautuves.
iemet skaitlingai stos į tų gra
“Frcderik VIII”
anglis — dėl Hot Water ir štyino
Todėl malonėkite pasiskubinti..
Įų ir svarbų darbą ir kad vi- Į
boilerių ir virtuvių pečių.
Du linksmi kalėdiniai
Pocahontas, beduminės. Pemisylsi cieeriečiai “Draugo” vajų Į
išplaukimai:
vanijos kietos anglys, antracitas,
rems.
“United State*” Lapk. 25
»Black Ban Lump, Consolidation
Iš anksto tariu ačiū Ciceros |
“Predcrik VIII” Gruo. 9
Millers Creek and Kopper Coke.
lietuviams, bulvariškiams ir
Taipgi £ahara anglys.
Išplaukimų ligtą, kainan ir
k»o«v

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

ŽINIOS Iš & PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

REIKŠMINGA VEIKĖJŲ
SUKAKTIS. - S^JUNGIEČIĮJ VAKARAS

GARSINKITĖS "DRAUGE*' Rytoi R,iungietės vadova“9

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

IŠPARDAVIME
*39.50IR *49.50

GARY, INDIANA

^Reumatizmas sausgėla-

Justin Kulis

Atras Fuel Company

a

į LIETUVį

lietuviu Anglim Vardas

kitų kolonijų

geraširdžiams, Į

Specialės kainos, mokant cash.

rėmėjams už visokią paramų,

teikiamų mūsų parapijos ir
katalikybės ir tautos darbuo

PAULINA STREET
Street. Chicago, Illinois
R. P. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

V. GAPSZEWICZ, Pres.

tėse.

f

Z

eirr-si

aschis avs

■cmiiHG ForThe HOMC3

t i pas ageųtą, arka

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St,
Kampas Riehrnond Si.

kitan informacijas, galite gan

Kampas Maplercood Avs.

Scandinavlan American
Line
130 N. Lš^hIIc Hf. (‘h’cngo.

B s X r tj x s

SeStudieni* spalių 21 d., 193«fc

lwK ŠV KRYŽIAUS
Ali I ll/lUt) PAR
IRU 1
TOWN OF LAKE j

kinai, moterys ir merginos, pa
Labdarių Sujungus 1 kuopa E. Ogiutai vengia buncb parš
vii
,
en
gįa buneo party spalių 22 ty giminaitės sesers kazimįesunaudokite proga. Dr-ja ligoj
pašalpos moka $5 į savaitę.
d, 3 vai. popiet, žinomų vei- rietės M. Imeldos naudai spt£
Marų.
Am.
Lietuvių
PiliePomirtinės
$55.
Mėnesinė
mo

kėjų pp. Sudeikių namuose, lių 29 d., savo namuose, 5648
.savo 25 melų sukaktį. Tai se
X
Šv.
Kryžiaus
parapijos
W. 46 S't. Bus gražių do- So. Justine St, 3 vai. popiet,
S. S-lis
niausią mūšy parapijoje nio čių klubo 8 metų gyvavimo su- kestis 25e.
šaunusis bazaras piasidęda s? vanų. Visi nuoširdžiai kvie---------- --------terų draugija, kuri jau susi kakeiai paminėti rengtas vakmadieių, spalių 22 ii. Baza- z>iauii atsilaukyti.,
laukė sidabrinio jubiliejaus. Ikaras 15 d. spalių puikia^ paras priruoštas kuogražiuusiai. i
Komisija
SKAITYKITE BEDUERIŲ
Prie viešos rinkliavos Da-'Šitų nepaprastų įvykį draugi-***^1. »Svetaniė buvo pilnutė-(
Visi parapijouys kviečiami at-j
_____
AFGAKSINIMUS IR
riaus ir Girėno paminklui sma-ja stengiasi tinkamai paminė- b‘ vietinių ii svečių, jaunimo
šliaukyti.
Kep.
Plačiai
žinomi
veikėjai
B.
BAROEHUS
rkiai rengiamasi. Organizuoja- j ti: ryte iškilmingoms šv. ml? ir augusių. Visi smagiai laikų
2Ž.
ina merginos ir moterys, kurių' šioms, o vakare šaunia vaka- praleido.
BRIGHTON PARK LIE
jau 65 pažadėjo rinkti aukas.'riene su gražia programa. Šiai Per vakarų labai daug lie
TUVIAMS
čia daug pasidarbuota K. Sa- proga sveikiname draugijų ir
įsirašė į klubų, o vienas
bonio, J. G rišlaus, P. Valuc- linkime ilgiausiif metų. ,
augęs yyras pats įsirašė, savo
kio ir kitų komiteto narių.
y Jau užsibaik mūsų nara l™0“*
lr dukteris Uip < “™dienb i‘pah.’? 23 d ’ 8
1
hūrv« vvr..f X J užslbaibp niU8,i Paia‘ pat jra& įr pasakė, kad kur vai. vakare, parapijos svetai1 P,P nemažas būrys ^ų.pijos metinis bazaras. Ypač pa
tgn galybė Lįetuviai) n6je įvyks visų lietuvių susipazadejo rinkėjoms pagelbėti, skutinis vakaraslutraukė gau- 'ienyki’)ė gi r dirbkime; rašy. rinkimas. Kalbėtojais bus dr„
™tvea: ^omobSu
i
kad nei’ vieno Kačkus ir kiti. Kviečiame vi,
5 m • ido’ kQd Nazaras buvo tikrai
kurs Į)ūtų neklfibietis. «us patrijotus, moteris ir iuematv^kad^aštuoniolikiečiai 8ekmingas- Uabar’ uzbal^us į Tada pilnai atsięksim-savo ti- rgaites, vyrus ir jaunikaičius
įsteigta 1897 Metais—Inkorporuota 1901 Metais.
matyt, kad astuomolikiec-iai jitą didelį darbą, pradedame ... P
S-lis ftciti į šias kalbas. I^abai sva
PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
savo pareigų garbingai atliks. rengtįs prje metinės parapijos
rbus darbas ir pareiga mums
(UNDER STATE GOVERNMENT SUPERVISION)
X Ateinantį sekmadienį P. 'vakarienės, kuri įvyks sekmad. Sv. /Kazimiero Karalaičio liet avimus pastatyti DariausDIREKTORIAI:
DIREKTORIAI:
Šv. Režančinės draug. minės 'lapkričio 19 d.
dr-ja rengia saunų balių, ku- Girėno paminklų, aptarti ‘Tag
“j X Praeitų savaitę nemažas į riame šokiams grieš rinktinė Day’ tam reikalui. Jeigu mum s
JOHN GAUBAS
THOS. S. JANULIS z
JOHN P. EWALD
skaičius lietuvių bernaičių pa- muzika. Be to, bus užkandžio pritaria ir padeda dirbti žyJ. W. ZACHAREVIČIA
STANLEY STANEVICH
JOHN BYANSKAS
kliuvo į bėdų. Buvo apkaltin- ir gėrimo.
dai, latviai ir ukrainiečiai, tai
ANTON J. ZALATORIS
J. J. MASKOLIŪNAS
ti vagystėje ir kitose nedory- Į vį; Sv KalinliOT0 Kami.-1"“ .d°
bMM. kari» atJ. MAZELAUSKAS
S.
F.
MARTINKUS
wt
PA H
bėse. Gaila, kad mūs, -jauni ^r jus nariai pra6omi atsilan.V",al!’'t'l S1»"K‘ svarbiame daJOHN KUCHINSKAS,
I. A. PUPAUSKAS
ma? toki, negarbę ant savęs kyti llllrtlIlį ba,iŲ JJs įvykll|rbc
dalyvuinęt K lietuAttčrney. •.
K. DEMERECKIS
užsitraukia ir žemina lietuvių ! t22 d., 7:30 vai. vak.,lV*ų išgamų jokios talkos nei
vardų. Gaila taip pat ir tėvų,!parapijos svetainėj. Už neda- 'pritarimo nesitikime, bet geri
ASSETS
TURTAS
kad jųeaikai tokiais i>a\ojinnutarta uždėti baus- lietuviai privalo sutartinai lieLoaus on Real Estate ..........................$648,71(4.25 Paskolos ant nuosavybių
gais keliais pradeda eiti. K. L,,,
'.
,, , , .
.... T
Loans on Stock ............................................ 18*565.38 Paskolos ant akcijų •
°
1
jinę.
įtuvybes darbui padėti. Jau vos
KRAUTUVĖJE
Interest due
.............................................. 11,799.87 Nedamokėti nuošimčiui
Sv. Kazimiero Karalaičio drsavaitė beliko iki “Tag
EINA
Instailinents due-......... ........
,'I9,Q79.25 Jnešiinai nedainokčti
ja kviečia taip pat visus SU,.
„ taigi kiękvienas alsila^
DIDŽIAUSIS
C Real Estate ......................... ...L................. — 19,505.22 Nejudinamas Turtas
.uuette Parko lietuvius atsila-1 , , .a . „.
,
, .
RUDENINIS ■Real Estate šoki on Contraet —........ 99,300.73 Nejudinamas Turtus parduotus
, x. .
.. . .
... ... . nkvkite i si vakarų, kad su
IŠPARDAVIMAS
ant kontrakto
nk vti į metinj jos balių. Visi j
'smagiai
praleisime
laikę.
|P
rasli
rinkliavM
svarbų,
kuri
Taksai
Taxes Advanced ............... ................. — 1,258.89
KAINOS
Insurance Premiums advaūced. ......
595.30 Apdraudos Premijos apmokėtos
NEGIRDĖTAI
kiekvienų iš mus lietuvį apeiTų
vakarų
bu«
priimami
nau
•
Priimamos Bilos
Bills
Receivablc
.......
„
.............................
1,000.00
NUMAŽINTOS
Federal
Home Loan Bank Šerai
Fcdcral
Home
Loan
Bank
‘
Stock
........
1,550.00
ji nariai', {stojimo mokestis į
*
ŠAMBARŲ SIDABRINĖS
Aceouuts Receivablc ..............
4,337.19 Priimamos Suskaites
Visus kviečia Komitetas
bus nupigintas. Tat, vyrai, vai i
VB8TUVĖ3
VAKARAS PUIKIAI
PASISEKA

C H I C A G O J E

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

Rėjį,

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

3 -TA METINE ATSKAITA

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo Br-jos No. 1

(KEISTUTI) LOAN AND BLTLDING ASSOCIATION No. 1) j

DO OU»

T

Progress
FURNITURE CO.

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEPT PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

$125.00 Mohair
Gražūs Seklyčioms Setai"
po $67.50
Miegamų ir Valgomų
Kambarių Setai
po $39.50
$45.00 Naujausi 9x12
Kaurai
' po 24.50
Drabužių Plovyklės
po $39.50
Puikūs Matrasai
po $4.50
Gražios Plieninės Lovos
po $3.95
Gesiniai Pečiai
po $28.50
$90.00 Alyva Kūrinami
Šildomi Pečiai
" po $69.50
Breakfast Setai
po $14.75
Kuknės Kėdės
po 98c ‘
Puikios Kaldros
/po $2.19
Parceliuoti Kuknių Stalai
po $3.95

Tai yra patogiausia ir di
džiausia bargenų krautu
vė Bridgeporte

3222-26 So. Halsted St.
Vedėjai: J. Kalėdinskai
J. Rotuan**
iimMmiifHinniinttmniifmiiiiiHMN

Duodame gražius ir įdo
mius LietuvmkuB radio pro
gramas kas ketvergų, 9:30
vaknre iš stoties WAB,C.,
1210 kilucydfs.

livtoj įvyksta iinomų Maruuette parko biznierių — Sta
nislovo ir Onos Šambarų si- *
dabrinės vestuvės t. v.
• 25 me- ii
tų sutuoktuvių sukaktuvės. Šv.)
Panelės Gimimo parap. baž- į
nyčioj lt vai. bus atitinkamos]
iškilmės, kuriose dalyvaus jų j
giminės ir draugai. Po to į-!
vyks jų namuose puota.
Gerb. jubilijantas p. St. Hambaras yra ne tik pasekmin
gas biznierius, bet didis kata
likiškų ir tautiškų reikalų rė
mėjas. Vietinė lietuvių parap.
ir Šv. Kazimiero vienuolyną*
Ąra susilaukę iš jo gausingos
paramos. Jis ir mūsų dienraš
čio yra nuoširdus rėmėjas ir
bičiulis.
St. Šambaras yra kilęs iš
Kražių. Į ' Amėrikų atvyko
prieš 28 m. Prieš 25 metus ve
dė Onų Miliauskiūtę, kilusių
iš Karklėnų ir ligšiol su ja
sutikime gyvena. Išauginu, du
sūnus — Stanislovų ir Edvinų,
ir dukterį Aleksandrų, kuri
yra baigusi Šv. Kazimiero
kademijų. Taip pat leidžia mo
kslus ir augintinį Alfonsų.
Gerk. Aambarai biznyje yra
per ^3 metus. Turi gero pasi
sektum. Biznį laiko ir gyvena
— u,Viu S. Talinan Avė.
Šia proga turime pastebėti, j
kad p. šanibaras iš priežasties f
sutuoktuvių jubiliejaus užsira
šė dvidešimts septvnerias sv.
Mišias, iš karia 25 bus atlai
kytos Gimimo parap. bažnyjčkų, o kitos Šv. Kryžiaus. 17
iš v. Mišių aukojauta už miru
sių giminių sielos, 5 už
įrštae sielas ir penkerias šeii
i mos intencija.
y
a
Linkime jubilijantams svei
katos, laimės ir ilgo amžiaus I

s

LACHAWICZ 3ft ŠONAI

B. A. L.
PA6RABŲ VEDĖJAI IR BApAMUOTOJAI
Pagrabų kainos atitinka dcpioaijoa laiką. Tolumas nedaro Bkirt&mo
Moderniika Koplyčia Dykai
Asmeaiikas, mandagus simpatiikas patarnavimas

CHICAGO, ILL.

CICERO, ILK

2314 VVest 23rd Place

1439 So. 49th Court

Telafoaai Caaal g5lfr—2010

Tolefonaa Cicero 5927

PI, A T1N K T1’ P. ‘ ‘ DBA 11G A 4

ATSAKOMYBES

ImlaliuiėnlK paid in on Stock .... $305^67.73
In: talliueids paid iu ai|vancc on stock 8,811.12
Ijistulliuents due and uupaid ............. 39,079.25
Puid-up Stock ............
352,303.35
Interest paid i n advaucc ...................... 1,172.58
Incomplete Loans ...........................
11/1)0.00
Bills Payablc
5,500.00
Accounts Payablc ...........................
3,177.47
Accrucd Interest .......
16,000.00
Rescrve for Dclinouent interest,

11,799.87

Įnešimai įmokėti
Įnešimai įmokėti iš kulno
Įnešimai nedamokėti
Primokėtos akcijos
Nuošimčiai įmokėti iš kalno
Nepilnos par kolos
Mokamos Bilos
Mokamos Sąskaitos
Nuošimtis užaugęs
Ręserva dėl pasilikusių nuošimčių,
premijų ir Bausmių Priimamų

Contingent Fund .............................
50,000.00
Reserve for Real Estate Depreciation 15,000.00

Atsargos Fondas
Nejud. Tufrto Sumažinimo Reserva

Profits (dividuti) ....................... *..... 32,750.78
Profits /undivided) ........................ 2,866.25

Pelnas (išdalintas)
Pelnas (neišdalintas)

Premiums and Finos Receivablc

CUNARD

Namo J Lietuvą Kalėdoms

.S. S. “BERENGARIA”
•

Iš Ncw Yorko

Dėi Pilnų Informacijų Kreipkitės Į

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley -Avc.,
Chicago
Arba

CUNARD LINE

VIETA TAUPYTI PINIGUS.

REKORDAS SPULKŲ .SAUGUMO.

/

Lapkr.29.1933 M. 15,1933

Visos Atsakomybės

Suvienytose Vuistijo; e daugiau kaip per 100 metų parodo, kad nei vienus aslųuo neturėjo nuostolių, visados gavo šimtų centų ant dolerio ir dividendus. Sun
kiausi laikai depresijos neuždarė durų nei vienos spulkos ir neu&daryt. šiandien
kiekvienas yra aprūpintas pinigais, kuris taupina spulkore.
Saugiausia vieta taupyti pinigus ir gauti dividendus yra tik spulkojc. Nore da
nui s atidaryti taupymo skyrių arba gauti paskolų, atsišaukite j spulkos raštinę virš
minėtu antrašu.

Prirengkite Savo Prisirašymų Dabar
Du
•Spwialiai Išplankiųiai Yra Priruošti ant
Milžiniško Greito

$854,728.40

Aukštas atlyginimas, raugumas ir pergalėjimai sunkių laikų yra
faktai, kufie
gali būti užtvirtinti, net nei vienut imotjus C.hicayoje nėra praėrolitift nei vieno
dolerio tulatipį/lo tpulkoje iŠ priežasties biznio sumažėjimo arba sumažėjimo na
mų vertės.
,

'

(pėr Angliją ar Prancūaijų)

......

SPULKA YRA SAUGIAUSIA

žinoma

PATARNAVIMAS • SMAGIKMAK • GKEITUM.AS

Turtas.

LIAB1LITIES

Totai Liabilities

LIETUVĄ

Raštinė
Rakandai
Pinigai pas Kasteriu
Pinigai pas Sekretorių

Visas

Totai Assets .............. $854,728.40

Ar

užuii-

Office Buiiding ........................................ 10,000.00
I'uriiilure and Fi\tures ....................
500.00
Cash in hands of Treasurer .................
212.32
Gašli iu hands of Secrėtary
1,O0(T.OO

Mokėdamas
Mokėdamas
Mokėdamas
Mokėdamas
Mokėdamas
Mokėdamas

KAIP GAU GAUTI $1,000.00.
po $1.00 į savaitę, Į apie 15 metų gausi
po $1.25 j savaitę, į apie lll’š metų gausi
po $1.50 J savaitę, į apie 994 metų gausi
po $2.50 Į savaitę, į apie 6H metų gausi
po $3.00 j savaitę, j apie 544 metų gau ši
po $4.00 į savaitę, j apie 4* metų gauri

$1,0004)0
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000JM)

Class “D” taupymo skyrius moka 4% nuo dienos pradėtos taupyti
mėnesių ar daugiau. Galima pradėti su $100.90 ir daugiau.
*

jeigu išbus 12

VISAIS REIKALAIS KRKIPKITftS:

KEISTUČIO SPULKOS RASTINE
840 We8t 33rd Street, Chicago, UlinoM
.
Telefonas—Yards 2790 . '
. .
Lietuvių Seniausiu ir Didžiausia Skolinimo ir Budavojimo Draugija Suvienytose
Valstijose.
'
‘
s
z
, PAVELYTAS KAPITALA£^$5,000,000.00

8
p r s v g x s
glaudžia, kad į jų tarpų nei Į LIETUVIAI DAKTARAI:
uodas savo nosies negalėtų įTel. LAFayctte 3067
kišti. Aišku, tokia korespon
dencija reikia perrašyti, o toks
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
darbas redakcijai nepageidauX—SPINDULIAI
jamae, nes ir bo to ji darbų
3061 West 43rd Str.
turi iki pat kaklo.

šeštadienis, spalių 21 d., 1933

CHICAGOJE
j Tai pirmas rudeninis balius.
■ Bus progos visiems pasilink
sminti.,Rengėjai deda pastan
gų, kati balius būtų vienas iš
I' 1
Dideli ir maži, visi lunko puikiausių. Po nuovargio ir
bazarų ir gėrisi gražiomis vi sunkaus darbo bazaro metu,
sų draugijų būdomis, pilnomis bus proga pagilink sminti.
Tikietai 23c.
P. Rep.
gerų daiktų. Žmonės bazarų

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

W

skaitlingai lanko. Beliko jau
tik vienas ųedėldjenis, spalių
22 d- Tų dienų baigsis bazaras. Jei kam pasitaikė dė!
kokios priežasties dar nebūti
bazare, tat ateinantį sekmadie
nį visiems bus proga ateiti ir
paremti kilnų darbų. Be to,
bus išpardavimas likusių daik
tų.
P. Rep.

DĖKOJAME.
ŠV. JUOZAPO PARAPIJAI.
BO. CRICAGO, ILLINOIS,
s
VIEŠA PADĖKA

Ačiū širdingai P. Micūnienet* ir P. Masokienei už sure
ngimų bunco party. Taipgi ačiū visiems, kurie pirkdami
Šv. Kazimiero draugijos na tikietų ar ’teikdami dovanų
riai kviečiami dalyvauti nepa prisidėjo prie šio . vakaro.
prastam susirinkime, kuris į- Mums didelė parama šiuose
vyks sekmad., spalių 22 d., sunkiuose laikuose. Lai Die
tuoj po pamaldų, parap. sve vas visiems šimteriopai atlytainėj. Susirinkimas tūlės sva- gina. To Jums prašysime ski
rstyti daug nepaprastų reika-'vo maldose,
lų, ypač su Šv. Cecilijos drau-jšv. Kazimiero vietines seserys
gija susidėjimo klausimų. Tat'
---------visi turime būtinai dalyvauti,
Šv. Pranciškaus Seserų Rė
kad paskui nebūtų piktumo, mėjų 3 skyrius turėjo rinklia
jog negerai padaryta. Visi iš- vų (Tag Dav) spalių 15 d.,
reikšime savo nuomones. Ku prie Šv. Kryžiaus bažnyčios.
rie nariai nėra ėmę pašalpos Rinkliava pavyko. Skyrių# dė
per 10 metų, turi teisės reika kingas visoms rinkėjoms ir au
lauti žiedo.
Sekretorius kotojams.

Seserys Pranciškietės, atva
žiavusios iš Kenosha, Wis.,
aukų surinko $28.31.
Uršulė Mažeikienė $11.05
$10.78
Ona Srubienė
$ 9.45
Joana Šaudvitienė
Marijona Sudeikienė $ 8.24
(Prie Archer Avė. netoli Kpdzle)
Elzbieta Ogintaitė
$ 7.02 Taigi, būkite pastabūs. Krei Valandos:
nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro
Seredomls ir nedėliomis pagal
Bennett Kalvaitė
$ 6.50 pkite dėmesio į tai, ko redak
sutarti
Veronika Katauskienė $6.15 cija prašo, o tada nereiks rūPetronėlė Mikutienė $ 5.91 goti, kad, girdi, “mano korės- PUunc GBOvehlU 00117
Valandos: S-4; 7-9 P. M.
Elena (i«lv.I.ens
$5 80,
“DraųgM”nede- Trečiadieniais ir sekmail. susitarus
Juzerallazbadauskaita $3.82Jda „ Ras r#Jo kort.sponJenei.
Viso
$103,05 jų pamažu, apgalvotai, be joLietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Dar sykj nuoširdžiai ačiū. kių “pamokslų”, aprašo tik
6869 SO. UKSTERN AVĖ,
Chieago, UI.
Visi pinigai paklusti Šv. Pra tai patį faktų, be pagražini- J
nciškaus Vienuolynan.
,
imu, be savų išvadų, tas nie- BOl’levard 7389
Rea HEMlock 7691
*’ Pr“cakattS Eėm- 3
>* nBI . „ U7111IWW

Šį linksmų balių rengia vi
sos draugijos. Balius įvyks spu 1
lių 24 d., parapijos svetainėj.'

LACHAVICH
IR SŪNŪS
o

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla.
Baikale meldžiu atsišaukti, o maz
darbu busite užganėdinti
Tel. CANal 2616 arba lėlė

2314 W. 23rd Pi., Chlcago

♦

moleTj Petronelp, dukterj Al
doną, 9 metų, du pusbrolius
Žęlnlus Ir gimines, o Lietuvoje
'beserj Agniešką Ir gimines.
Kflnas pašarvotas 12401 80.
Halsted St., West Pullman.
Laidotuvės }vyks pirmadieni,
spalių 23 d. Iš namų 8:30 vai.
bus atlydėtas J iv. Petro Ir Po
vilo parap. bažnyčią, kurioje jyyks gedulingos pamaldos už
velionio sietą. Po pamaldų bus
h u lydėtas } Av*. Kasimiero kapipes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines.
draugus Ir pažysta
mus dalyvauti Koše laidotuvėse

Phone BOLIevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS
Musų pa tam avimas
visuomet sąžiningas ir
nsbrsogua nss neturi
ma Išlaidų užlaikymui
skyrių.

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

I. J.ZOLP

Nuliūdę: 'LHeris, Duktė, >’ub broliai, Set.no t r Glmlačs.

GRABORIUS IR LALDOTUVIU

latidolųvCmn patarnauja grab.

1646 WEST 46th STREET

Ląchaujcs ir Sūnal. Telefonas

VED9JAS

kartojome ir dar priseina kar
toti. Rašydami dienraščiui ko
respondencijas, rašykit raša
lu, ant vienos lapo pusės Ir
palikite tarp eilučių didelius i
(bent pusę colio) tarpus pa-!
taisymams padaryti.
Kai kurie korespondentai Į
visai nekreipia dėmesio į re- '
dakcijos 'prašymus — pasta
bas ir lig užsispyrę rašo “po
senovei”: greitai, kiek tiktui j
galėdami, ir eilutes taip su-

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBtJRN AVENUK
Chieago, UI.

J. F. RADZIUS

Ino.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 125.00 Ir aukščiau
^iodemiška koplyčia dykai.
688 W. 18th Sfl
Tel. CANal 3174
Chlcago, 1U.

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS
1,1

II MI ,1

Grabortoa

ir

BalMunuolojM

Patarnauja Chlcagoje Ir aplenakėje.
Didelė D gmK
Koplyčia dykai

rsunro, Tll

Ava

J. J. BAGDONAS

CEZEB1S ZALECKIS

LAIDOTUVĖMS

Kilo iŠ Taurugčs apskr.. Gir
diškių parap.. Pašaipių kaimo.

*

PAŠTE

DR. A. J. JAVOIŠ

Tel. LAFayettp 7060

Vai.: 2 Iki 8 popiet, 7 Iki 8 vak.

16 Kaminskui K.
19 Križanauskui Juozui
30 Valančiūnui Apolinarui

DR. J. SZUKIEWICZ
PHYSICIAN and SURGEON
5068 SO. ASHLAND AVĖ., Chlcago
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

G R A B O R

Office. 4459 S. Oahforma Av<,
Nedėlioję pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
O/. TeL REPubUc 78H
Bes. TeL GKOvehUl 0618

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—8

7—9 vaL vakare

3317 8. WASUTENAW AVĖ.

Res. 2136 W. 24th St

DR. J. J. SIMONAITIS

TeL CANal 0403

'Office Phone
PROupcct 1023

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2423 W. MAKŲUEITE KOAD
Res. and Offt'ce
ir 7-9 vak. ketv. 9-12 ryto
9269 80. Leavltt SU Val.: 2-6 NedėlioJ
susitarus
CANAL 0703

DR. J. J. KOWARSKAS

Ptaone CANal <133

PHYSICIAN and SURGEON

DR. S. BIEZIS

2403 W. 63rd St., Ohicago
OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 F. M.
Sunday by Appointment

'Office Phone Res. 6107 S. Franclsco
IProspect 2230
phone Grov. 0951

1

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

2201 W. Cermak Roąd
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
Seredomls Ir NedėllomU pagal sutartu

DR. M. T. STRIKOL’IS

REZIDENCIJA

. 6631 S. Oahforma Avė.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telefonas REPubUc 7888

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2, iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

TeL CANal 0257
lies. PKOspect

Nedėliomis pagal -sutarti

I A I:

Ofiso tcicf. DOClevard 7820
Namu tel. PBOspect 1930

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

1

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin-.
tomis ~kainomis už aukštbs'rūSle® palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame ui atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.
'

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas x

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1821 SOUTH 1L1LSTED STREET_
^SSSeucija 6800 So. ArtChian A*Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
ė lkf 8:30 vakare

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th -Street
Vai.: nuo 9 iki 8< vakare
beredoj pagal sutarti

Tel. GKOveliJU 1695

DR. A. L. YIIŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ir 7-9 vak.
Seredomls po pietą ir Nedėldienial.

TeL CANal 8122

tik 8Ubi tarus

DR. G. I. BLOŽIS

2422 W. MABųCETlE BOAX>

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavltt St.)
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nuo 1 iki 8 vakare

4142 ARCHER AVENUE

Seredoj pagal sutaytj

Tel. YTRgiulu 0030

IV.AIBŪ8
Rea Phone

DAKTARAI;

Offloe Phone

ENGlcwood 6081 .. WENtworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CH1KUROAS

7č50 ap. Haisied btreet

4605-07 South Hermitage Avenue

ROOM 210
vai.: 2-4 Ir 7-9 vaL vakare

DR. CHARLES SEGAL

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAl CHICAGOJE

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlkidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvink grabų įkėlimų.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

SPECIJAUSTAS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

MANDAGIAI

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 •
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardą)

SIMPATIŠKAI

ir
.

LABAI PIGIAI.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

TeL VICtory 4088

Liūdnoje valandoje

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

pašaūkite:

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

REPubUc 3100

nrCORPORACTD
Henry

2506 W. 63rd St.

W.

OcdkM

(I.loenaed Einbąlmer)

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO/ ILL.

Ofiso TeL VICtory 6893
Uez. TeL LlLEzel 9181

DR.A.A.ROTH v
Rusas Gvdytolas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
~ visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Perkėlė savo ofisą po numeriu

patarnauja

Nubudę Si'-aio, ėtogerls, Pn-

Laidotuvėms patarnauja grab.
J. F. Eudclkla TsL Yards 1741

Tel. LAFayette 5708

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti

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

-r

J. Liulevičius

mirė spalių 19 d., 1933 m..
2:16 vai. popiet, sulaukęs 61
metų amžiaus.

Ir Giminės.

LAIŠKAI CHICA<Ws

Tel. MONroe 3877

Tel. LAFayctie 3673

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 818.88
KOPLT0IA DTŠUU

Mcscrė, Brolienė, Jų Aeimynus

Valandos: 10—13 ryto

71$ W. 18th St.

SYREWICZE

Nuoširdžiai kviečiame visus,
gimines.
draugus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 8-3 vai. va k.
Rezidencijos OfUoa: 3463 W. 69Ut SU

756 W. 35th Street

■."Į ♦

"

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus l

' Tai. CICERO 294

Amerikoje Išgyveno 25 metus
Paliko dideliame nuliudlme
sese rJ Antaniną ir Svogr) Alekaandr. Kraus, jų šeimyną,
puseaerą
Vincentą
Ašmienę,
sesers valkus, brolienę Vikto
riją Velesklenę, Ir Jų šeimyną
Ir gimines.
Kflnas pašarvotas 7204 Ho.
Washtenaw Avė.,
faUdotuvės Jvyks pimiudienj,
spalių 28 d. iš namų K vai.
bus atlydėtas | Gimimo švenč.
Panelės parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pantai-,
dos už velionio sielą Po pa
maldų bus nulydėtas | ivt Masltmero kąplnes

DENTIBTAJB
1443 80. 40th CT., CICERO, IM
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
3147 SO. HALSTED ST., CHJCAG4}
Paned., Sered. U Subat. t—9 vaL

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. A. J. BERTASH

Redakcija

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Telefonas YAKds 1138

TeL BOUlevurd 6203—8418

1344 R. fiūth

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

KORESPONDENTŲ
DĖMESIUI

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4890 WEST 15U STREET
Cicero, ūliaaia
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Naujo, graži ko

Ofiso: Tel. CALumet 4039
Res.: Tel. HEMlock 6286

korespondencija netilpo “Drau
f, KAILAUuKAu
ge”. Atsiminkite, kad “Drau
DENTISTAS
gas” kasdien gauna dešimti 4712 So. Ashland Avenue
mis korespondencijų. Jei visag . Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
jas teiktų perrašyti, redakci, 3 ,
ja tam tikslui turėtų laikyti Tei. ofiso no tie varu 5013—14
Brangūs mūsų bendradar-1.
.
*
1 rcz. vietory 2343
,b. ai-korespondentai
.,
, , .,J Raseme,
o v
du tris ekstra žmones.

TEL. ČIOBRO 3937
mirė
Hpulii; 20 d., 1933 1:1.
12:15 vai. ryte, sulaukęs 57
mėty amžiaus. Kilo iš Kauno
rėd., Panevėžio apskr., Ramy
galos parap., Karkluinių kai
mo.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko/ dideliame nuliudlme

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

DR. J. W. KADZEWICK DR. F. C. WINSKUNAS

L439 S. 49th Court, Cicero, DI

JONAS NAKR0Š1US

DAKTARAI

LIETUVIAI

OR. A. RAUKUS .

GRABOR1AI:

BALIUS

n

Diiuvų. Moterų Ir Vyrų Ligų
▼ai.; ryto nuo 10—13 nuo 3—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 Iki 13

Telefonas MIDway 2880
Office:

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v.
Nedėliomis Ir šyentadlenlals 10—12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0991
Bes.: Tel. PLAia 3200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. i/to; 2-1 Ir 7-9 v. v.
Nedėldlenials nuo 10 Iki 12 dieną

Rea:

PROspect 2011 BEVerly 00$1

Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite «r platinkite
dienraštį “Draugę” it
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
remkite vsus tuos pro*
VaL: 1 to 4 Ir 7 to I P, ic.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
fesionaius ir biznierius,
Ryto vai. 3v. Kryžiaus Ligoninėj
Chlcago. III.
kurie garsinasi jame.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras O WISSIG,
Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas
Rusijos

U

OTDO VISAS LIGAS VTBC I* UW ERŲ FMR 28 M l ' i m IKIIi RlNT
KAIP CCS1SENBJU8IO8 tr NEIŠGYDOMOM JOS YRA

Bpeclsllėkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuoėljlmą k ren
io, odoe. Ilgas, žalsdas, reumatlsmą. galvos skausmus, skausmus n»garoje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas Jsig’i kiti n«gaiėjo jus Išg-dytL ateikite, čia Ir persitikrinkite ką jis jum* c»ii
t
ryŪ. Praktikuoja per daugeli metų Ir išgydė tūkstančius Hgeolų. Psiait- *
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 19 valandos M iki i
.■ .iriai r i ,.. S
H
»*k tr« N »<1. Ib.tnls i.-m 11 ryto Iki 1 raJ.
1 AL CUAvturd kata
Avo.
4200 WEWT Mtk aje.

I
fteštadienis, spalių 21 d., 1931

C H I C A G O J E
GARBĖS SĄRAŠAS
RINKIKŲ REGISTRACIJA

M. šriupšienė
A. Galinskienė
E. Urbonienė
D. Jakštienė
P. Vaičiulienė
O. Armonienė
M. Laurinaitienė
P. Ligutienė
L. Gailienė
T. Balčiūnienė
O. Krikščiūnienė
M. Jonaitienė
R. Stulgienė
O. Baliukas
K. Lengvienė
E. Žukauskaitė
P. Mockaitienė y
Al. Nakrošifltė
B. Rimkiūtė
K. Navurskaitė
Ą. Vaišvilienė
O. Jaukštienė
U. . Užganaitienė
Rinkliavos komitetų Ciceroj

Viešoji rinkliava Dariaus—
Girėno paminklui statyti įvy
ksta Chieagoj, bet ne Ciceroj.
.Tačiau cicerie&ai šauniai su
siorganizavo, kad eliieagieeiams ateiti į taikę. Jie sako,
kad mūsų didvyriams pamink
lą reikia pastatyti ir to ne
padarysime žodžiais, bet rei
kia daug darbo įdėti. Dėl.to
cicerieeiai ir dirba, nepaisy
dami, kad rinkliavos reikalais
ir toliau reikės pavažiuoti.
Iki praėjusio antradienio bu
vo užsiregistravusios šios ri
nkėjos :
B. Grigaliūnienė
S. Oemauskienė
O. Aleksandravičienė
, L. Tamašauskaitė
sudaro šie:
V. Valančienė
;J. Motekaitis, 1305 So. 51 av.
P. Žvalauskienė
A. Valančius, 1226 S. 50 avė.
P. Navurskienė
A. Mondeika, 1616 S. 49 Ct.
. K. Ramonas
!
p
. Stanislovaitis 1347 S. 49 Ct.
P. Gumuliauskienė

M. Dambrauskas 1323 S. 49 Ct.
K. Sriubienė, 1315 So. 50 avė.
J. Česokas, 1625 So. 48 Ct. •
A. Olbikas, 1604 So. 49 Avė.
A. Janušauskas 1233 S. 49 Ct.
Zičkus
A. Kelpšienė, 1530 S. 49 Avė.
K. Zakarauskienė 1628 S. 50
Avė.
K. Deveikis, 1518 So. 48' Ct.
Registracijos vieta ir komi
teto centras — Šv. Antano parap. salė.

J. Getmen
S. Dubinskas
J. Dimša
Jakaitis
Aleliūnas
A. Janush
Budris
S. Trumputis

jimui turi nupiginus kainas 19:00 ryto iki 5:00 vakaro, .
ant radijų, rakandų ir skalbia *’ Ketvirtadieniais, šeštadiemųjų mašinų.
Žinius niais ir sekmadieniais lanky

PRANAS SIMINAS
2300 South Oakley Avenue

<■/. 'k

Chicago, Illinois

Šaltoji žiema jau čia pat. Apsirūpinkite šiltais svederiais, apatiniais, kojinėmis ir kitais dalykais.
Taisom ir valome senus rūbus padarydami iš jų kaip
naujus.

VALTERIS
IVANAUSKAS
• ’t

Žinomas Lietuvos valstybės
operos solistas p. A. Rutkau
apmo karnas.
skas sulietuvino savo pavardę
Pakeistos Shedd akvariumo,
Vaikams iki 16 m. amž. ir vi
ir pasivadino Kutknm.
G raut parke, lankymo valanPAKEISTOS

.

Automobilius, prižadėjo:

VALANDOS

siems lllinoiso valstybės moky
dos. Iki pasibaigsiant sinitme-,
studentams lankymas, yrn
čio pažangos parodai, akvariu
veltui visomis dienomis.
mas bus kasdien
atidarytas
nuo 9:00 ryto iki 5:09 vakaro.

P. Vištortas
P. Balčiūnas
J. Kaleinikas
O Užsidarius parodai — nuo
Capitol Press Printing
ANT
A. Cibulskis
PARDAVIMO
60 Akrų Farma
Kas daroma dėl rinkliavos
A. Sutkus
arba
Bridgeporte
Arti Chieagos. Priverstas parduo-1
B. Grybas
I
ti arba mainysiu. Skolos nėra. 6 į
MAINYMO
Spalių 28 jau artinas. Mo , A. Killnskas
kambarių namas, 2 karų garaterys, merginos ir vyrai vis* P. Algan '
džius, barnė, vištinyčia, kiaulių labai Kerai apdirbta, prleSils eže
rą, ūkė. Tinkama rezortui. 25%
stokime į darbų ir dirbkime J. Morkus
! tvartas, padarams pastogė, sodas, akrų, suvlrft 600 pėdų prl ‘Sakys
| gera žemė užsėta alfalfa, iš mies ant ežero. 3% valandų važiavimas
dėl mūsų didvyrių Dariaus ir J. A. Vilkišins
IS Chieagos ant U. S. 12.
to gazas ir elektra. Randasi ant)
Girėno, kurie žuvo dėl mūsų J. Sullivan * ?
Tik 3 blokai J miestą 4,000 žmo
gero vieškelio. Kreipkitės laišku: nių.
tėvynės Lietuvos garbės. Nė Masenas.
Į ltOx 56
7 akrai vynuogių,. 4 akrai per
vienas neatsisakykit padirbėti
2334 So. Oakley Avi. Chicago, III. siškų slyvų. 3% ąkrų obuolių, •%
Komisija:
» akro aviečių, % akrų žemuogių Ir
tų vienų dienų. Gal kitos -to S. Woodman ir
vtrS 100 vyšnių ir kriaušiu me
džiu. I.lkusl žemė, yra ganykla ir
Išnuomavimui
5
kambarių
kios progos neturėsim.
daržas.
A. Vaitekūnas
“cottage”. Randasi ant 73Modemiškas 7 kambarių na
Dėl rinkliavos užsiregistruo
Čios ir Claremont gatvių. Švie mas, 2 daržinės, vtft’lnvėla, elek
gazas, furnaee Šiluma, kars
U vietos
kančios: Jucius DR. M. STRIKOLIS LIGO sūs. Pečiais šildomas; sy visais tra,
tas Ir Saitas vanduo ir viduj išė
Sisters restanrant, 3241 S. Ha- NINĖS GYDYTOJŲ STA- moderniškais įrengimais. Dide jimo vieta.
lis plotas žemės. Atsišaukite:
Del pilnų Informacijų Saukite:
lsted St., “Sandara”, 814 W.
fjk, PIRMININKAS
33rd St.; Mrs. Gudas Store,
REPublic 8340
506 WEST 49th ST.,
901 W. 33rd St.; Budrik krau Šiomis dienomis įvyko Šv. { ant antrų lubų iš užpakalio
tuvė, 3417 S. Halsted St.
Kryžiaus ligoninės gydytojų
4
Katrie pažadėjo automobi- štabo rinkimai. Stabo pirminiliūs, užsiregistravusios rinki nku išrinktas žinomas lietuvis
kės ir katrie neužsiregistravo gydytojas dr. M. T. Strikolis,
TCRKMKOS, RVSMKdS SCLFERINBS VAKOS IR* ELEKTROS
turi būtinai atsilankyti į su-[4645 So. Ashland Avė
tr'eatmbntai
SvedlSkt m&nkAtlnimal Ir elektros masažas
sirinkimą, kuris bus spalių 25 Dr. M. Strikolis prie lietu
Treatmental visokių Ilgų, reumattsmo, nervų atitaisymo, šalčio
’ir 26, Šv. Jurgio parap. salėj vių ligoninės gydytojų štabo
Ir taip tollaua su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
i dėl platesnių žinių.
priklauso nuo pat jos atsida
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių Ilgu.
1 Moterys ir merginos, kurios rymo. Kadangi turi plačią pra Į
Kambariai dėl pergulėjlmo.
jau užsiregistravo:
ktiką dėl to ir į ligoninę ne-1
Moterų skyrius atdaras Utamlnkals nuo S Iki 12 vai. naktlea
A. Vaitekūnas
mažai atveža savo ligonių, ku
1657 W. 45th Street
S. Woodman
riems .ligoninės patarnavimas
Kąnąpaa 8o. Paulina St,
Tcl. Boalevard 4552
M. AVoodman
yra reikalingas.
B. Kraučiūnas
Ligšiol štabo pirmininku bu ~
F. Kantutis
t vo dr. S. Biežis.
INSURANCE
PERKAM
J. Petrus
A. Guduke
STUDENTŲ KONCERTAS
Lietuviškai
O. Kamarauskag
Lapkričio- m5l£ fd. parapi
J. Rašinskienė
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
O. Aleliūnienč
jos svetainėje jvyksta konce
LAIVAKORČIŲ AOIMTCRA
A. Zableckis
rtas, ruošiamas lietuvių stude
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
V. Zableckis
ntų. Programa bus labai įdo
' TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
''O. Servidaitė
mi/ kurią išpildys žymiausios
2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAEayette 1083
O. Stočkus
dainininkės ir muzikai. Šokia
A. Lush
S
ms grieš puiki orkestrą.
J. Dubinskas
Nors šis vakaras ruošiamas
ŠTAI NAUJAS PHILCO raB. Olgan
dio, padarytas sulig saugu
jaunuolių moksleivių, bet jmo
reikalavimais UnderwriE. Sukavičienė
traukti ir senieji vietos veikė
ters
Laboratories S a 'f e t y
O. Klimanskienė
jai. Didelis moksleivių prietestandards. Stebėtinas 1934
O. Lipnickienė
lis P. Vdrakuli8 prižiūrės tva
Phiko 54C operuojasi ant aJ. 'Kalain
biejų — altemating ir dirką ir deda visas pastangas,
reet eurrent. Įtaisytas ’ aeA. Žale >
*
kad kuogeriausiai pavyktų šis
•rial
— “gTOund” nereikia.
Vyrai užsiregistravo šie:
jaunuolių parengimas.
Rep.
Vien tik sujunk su bile

Chicago, Illinois

Westsidiečiai perka maliavą ir kitas Hardware
reikmenis tik iš

Metropolitan Hdwi. & Electric Stop
GEO. NEVID0M8KIS, Sav.

2215 West Cermak Road
Chicago, Illinois

\

PRANEŠIMAI
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Bankai y~a įstaigos suteikimui patarnavimo visuomenės finansi
niuose reikaluose.
Praeitis parodė, kad renkantis banką, savo finansiniams reika
lam!, reikėjo būti atsargiu.

I
Littpianian Aero Club of America susirinkimas įvyks pi
rmadienį, spalių 23 d., 7 vai.
vakare, adresu 814 W. 83rd
-St. Visi nariai prašomi atsi
lankyti.
A. Rida, pirm.1

Mūsų banko praeitis kalba pati už save. Ta praeitimi pasirėmę
mes ir kviečiame Jus
t*
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Lai Mūsų BankasBūna Jūsų Bankas
K-

•
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Metropolitan Stato Bank
NARYS FEDHRAL RESERVE SYSTEM

2201 West Cermak Road

Neriam plonus ir storus vilnonius svederius de4 vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.
Neriam vilnones pančiakas
dėl moterų ir vyrų. Taisom
senus svederius/.
Atdara ir šventadieniais.
P. SELEMONAVIČIA
504 W. 33rd St., Chicago, UI.
Prie Normai St.
Pilone Victorv 3486 ,

Lietuvių Gasolino
Stotis
IŠVARDYTA

63rd ir Talman
Service Station
Vžlalkom Phillips 86 Proucts, gazuo
jame visokius automobUius

JUOZAS VILIMAS
Vedėjas
Tcl. Republic 1701

2636 West 63rd St.

JOHNB.BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefoną. STAte 7M0
Valandos • ryte iki B popiet

2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Seredos fr Pėtnyėloc
vakarais 8 Iki •
Telefonas CAJJal .112

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko. K etvergo Ir Subatos
, Vakarais 7 Iki 8
Telefonas REPob lc #800

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pr?anglis ui pigiausias k^in"*:
tllack Band *7.50; HaeUlng $8.09;
Mll'ers Creek S..75.
Patenku LAFayette 8980.

•Įtątau

’

Chicago, III
■•i

*

’f’Ff "

Ryt vėl bus dvi puikios lie
tuvių radijo programos Jos. F.,
Budriko radijo ir rakandų
krautuvės, 3417 S. Halsted st.
Pirma programa bus 8 vai. ry
to iš stoties WCFL su gražiais
reprodukcinės dainų ir muzi
kos numerais bei naudingais
pranešimais. Kita programa
bus l vai. popiet iš tos pačios
stoties, dalyvaujant dain. Kle
inai Rakauskienei, S. Rimkui,
Makalų šeimynai ir Budrikd
akordiouams. Reikia pastebė
ti, kad Nudriko krautuvė da-į
bar mini savo 21 metų biznio
sukaktuves ir įvykio paminė-

'■fį

v•

J. OKSAS .

2649 West 43rd Street

BONUS

B

__

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

NOTARY

PŪBLIČ

2252 West Cermak Road

PAVARDES

mas veltui. Kitomis dienomis

A. F. CZESNA’S BATHS

Westsidiečiai perka visokias reikmenis iš

LIETUVINA

A

Genuine

PHILCO

“plug,” ir pabaigta. Turi
automatišką votume control.
Priima visus Police Galis ir
daugelį mėgėjų ir aeroplanų
short-wave žinučių. Taipgi
reguliarius broadeast.
KAINA TIK $90.00
ir aukščiau

NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI TIK PO
DARIAUS-GIRĖNO REKORDAS ........

75c

6002—Dariaus-Girėno ir Kareivėliai — S. Rimkus solo ir du
etas su Elena Sadauskaite
' ’
3000— 21 Metai Kalėjime ir Varpelis — S. Rimkus ir Budriko
Radio Akordioniatai
3001— 7 Pačios ir Daktaro daina. S. Rimkus ir Budriko Radio
Akordioniatai
- .
>
3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ratai — K. Pažerskas ir Bndriko
Radio Akordionistai
3003— Dzūkų polka ir Lietuvių Radio Melodijos. Bndriko Rndio Akordionistai

J H, t

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

BUDRIKO KRAUTUVĖS DUODAMI LIETUVIŠKI
RADIO PROGRAMAI:
Nedėliotais: 8 00 vai. ryte ir 1:00 v. po piet, W.C.F.L., 970 K.
Ketvertais: 7:30 vai. vakare, W.H.P.C., 1420 K.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Karnas

TUMONIS CO AL CO.
’

12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
Re*. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kafnas, taip aukštai, kad žmo, Lima sunku bejpirktl,
o lietuvių
CHANE: COAL KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
reikta anglių, telefonuoklt tuojaus,
gausit daug pigiau negu kur kitur —
Telefonas
RKPPBIJC 8402

PEORLES COAL CO.
Visados garantuojame k&
kybą ir teisingą vogs.

te Yardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVE~
Tel. PULlman 5517

West Pnllman, III.

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peopleg Coal Co.
I, 2. or 4 tona
8 tani op mopc
•7.25
Pochy M. R. ... . *7.75
a.t48
Seat. M. R. ... . *5.75
*«.2K
Lamp .................. . **.75
Black Rand
18 OO
Kg<.................... 28 59
**.25
Lamp ................. *8.75

