D U A U G A S
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

D K A D G A B

The most inflnential
Lithuanian Daily in
America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 255

‘Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue,
3C A O O P 7

CHICAGO ILLINOIS

3c

šeštadienis, Spalių (October) 28 d., 1933 m.

ENTERED AS SECOND-CI.ARS MATTER MARCH 31, 1918. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH 3. 1879

A C O P 7

METAI VOL XVH

Telefonas: Canal 7790

ŠIANDIEN RENKAME IR AUKOJAME LAKUNU PAMINKLU
1,000 Rmy PASIRYŽO ISPLA
TINTI PO 200 ŽENKLELIU

.TIK SKRIDO |

Pranešimas

’YNĘ ŠIAIS KELTAIS

Dienraščio “Draugo” vajaus intesyvi kampanija įvyks
kiekvienoj lietuvių parapijoj skyrium. Taip nusprendė Chica
gos lietuvių Kunigų Vienybės provincija. įGerb. klebonai nus
prendė remti dienraščio “Draugo” platinimų.
DIDELIS LIETUVIŲ SĄJŪDIS
Pirmoji “Draugo” vajaus kampanija prasidės rytoj,
VISAME MIESTE
spaliu mėn. 29 d., Šv. Jurgio parapijoj, Bridgeporte, kur kleA.
Sto
a. Įeit. Sta- Į bonauja r/iū veikėjas Aukštai Gerb. pralotas M. L. Krušas.
Šiandien nuo G valandos ry aukų. Ženklelių (tags) yra iš- , ponas Darius
svs Girėnas
■' Šioj parapijoj vajus tęsis ikii lapkričio mėn. 12 d. imtinai.
dalinta
rinkėjoms
203,000.
to prasideda viešoji rinkliava
Pirmadienį gi, spalių mėn. 30 d. (užporyt), 8 vai. vaka
Dariaus-Girėno paminklo sta- Juos visus reikia išleisti, jei
rė, Šv. Jurgio jiarapijos mokyklos auditorijoj įvyks “Draunorime, kad rinkliava pasisektvmo fondui. Rinkliava
maždaug iki 5 valandai vaka- tų. Kiekviena rinkėja turi pas
Cia matome nupieštų kelių, kuriuo m^ų drąsuoliai lakūnai kap. St? Darius ir St. Gi-^o” vajaus reikalb masinis Bndgeporto lietuvių susinnkiAnt visų
200 ženklelių.
r^nas’ skrido iš Ne\v Yorko
(virš 4/X)0 į mas- Katalikiškosios spaudos platinimo reikalu kalbės gerb.
ro. Ant
visų svarbesnių
svarbesnių kamKam- kleisti
Kieisii bent
bent po
po ZUJ
ženklelių. ---------- ... tį Kaunu. Jie parskrido Atlantikų, padarę rekordų
.v
................
......................
*
...
pu, kur leista daryti rinklia-1 Dėl to, kiek galėdami, pagel- niailių) netoli savo kelionės tikslo — Lietuvos žuvo. Jų tra^inga mirtis visame pasaulyje su | kun. J. Mačiulionis, M. I. C., “Draugo” administratorius, p.
—
•
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L. Šimutis, vyr. “Draugo” redaktorius, p Tg. Sakalas, p. M.
va, stovės lietuvaitės su dėžubesime joms.
kėlė
ir apie
Pavilonis, vajaus vedėjas, ir kiti.
temis ir atitinkamais ženkle-j Šių savaitę ivsose mūsų ko-!Lhicagoj rinkliava jų paminklo statymo fondui. Prisidėkime.
z

bais ir prašys praeivių aukų. lonijose ėjo didelis sąjūdis, o ,
I
Kiekvienas aukotojas gaus pa ypatingai užvakar ir vakar.
žymėjimų su užrašu: “Darius- Šiandien nerasi nė vieno susiGirėnas Memorial Fund, Oc- pratusio lietuvio, kuris nebūt
tober 28, 1933.” Nors rinklia susirūpinęs rinkliavos pasise
va eis didelėj miesto daly ir kimu. Taigi, ši diena mūsų gy
aukos bus renkamos iš visų, venime yra istoriška — ji yra
tačiau kiekvieno lietuvio pa savo rūšies Lietuvių Diena.
reiga yra
garbės ženklelį
Pirmadienio dienraščio nurinkliaJtag) įsigyti, kad tuo būdu ir! įnoryje paskelbsime
iš svetimtaučių gavus daugiau vos rezultatus.

MUSSOLINI PADARE
FAŠIZMĄ PASAULINIU

nėra Vaistų prieš
veži

m

a

CH1CAGOJE

Yra geistina, kad šis susirinkimas būtų k-o gausingiau
sias. Katalikiškoji spauda ir jos platinimas yra šventas daik
tas. Tai žino kiekvienas lietuvis katalikas. Yra vilties, kad
šiame susirinkime bus atstovaujama kiekviena šios didelės
lietuvių kolonijos lietuvio kataliko šeima.

MADRIDAS, Ispanija, spal. į
----------28. — Tarptautiniam kongre- MOKESČIŲ KLAUSIMAS
se kovoti prieš vėžio ligų dr..
TEISMAN
J. Erving, Memorial ligoninės, •
----------DRAUGO VAJUJE
New Yorke, direktorius, prane !. Ccoko apskrities mokesčių
Kontestininkų stovis
Tad vakar pas Mussolinį su J šė kongreso dalyviams,
kad patikrinimo boardas 430,000
Parapijos
Balsai
sirinko fašizmo
vadai, kad t prieš vėžio ligų nėra jokių vai mažųjų namų savininkams suV.
Stancikas
—
šv.
Kryžiaus
...............
..21,070
gauti naujų nuo jo
fašisti-, stų. Vienatinė priemonė, tai mažino mokesčius 15 nuoš. ir
P.
Labutis
—
Šv.
Jurgio
.
..................
niam veikimui nurodymų.
' tik vėžio iŠpiovimas, jei jis vyriausias valstybės teismas
to 300
nusprendė, kad jis tai padarė A. Kunįckas — Aušros Vartų
. .Premjeras MusaaUaia iiamalne^8ise^j-XA.
štiį»wskienė
—
,
ML
Ųųnnel
par.
Meluose
Pk:
*.
.13,700
neteisėtai. Teisingumas gi yra
pareiškė, kad italų
fašizmas
tame, kad boardas, norėdamas V. Mandraviekas — Šv. Petro ir Povilo p. Kenosba, 9,000
jau išėjo iš italų tautinu ribų
........................ 9,000
mažinti mokesšius, privalo vi K. Šerpetis — Šv. Mykolo
ir virto jis pasauliniu klau
5,550
sus pavieniui tuos savininkus J. J. Aukškalnis — šv. Petro p. Gary, Ind............
simu. Fašizmo reikšmingumas
J. P. Gerutis — Nekalto Pras Pan. Švč. M............. 4,320
išklausinėti.
PENKIŲ
METŲ
AMŽ.
kaskart didėja. Tad ir fašiz
4,050
Minėtam savininkų skaičiu- A. Gilienė — Šv. Jurgio p........... ...........................
KORVEDfi
mo
vadai
privalo
pasirengti
KUBOJE NĖRA RAMYBĖS
Į je yra apie 54,000 tų, iš kurių J A’ Stulginskaa - Šv. Antano p. Cicero, III................. .4,050
prie aukštesniųjų pareigų ir
Spalių m. (J d. įvyko Kauno pavieniui boardas priėmė ii- j
Btaniulių Gimimo Pan. Šv. M.
.. .......... 4,030
VISUOSE SĄRAŠUOSE
KUBOJ SIAUČIA SMUR didesnio atsakingumo.
blaivybės skyriaus susirinki- pripažino nusiskundimus. Tai' A' Bacevičius
Šv. Mykolo p.............»............. .......... 4,000
BUS HITLERIO VARDAS
TAS
maa. Susirinkime, kaip pap- gj> teisn)0 nu08pren(iig nekliu S. Balčiūnienė — Aušros Vartų
........................ 3,750
SAUSIESIEMS NESISEKA rastai, buvo paskaita, bet ta, do
mnWin ma F. Vaičekauskas — Nekalto Pras. Pan. M........... M........ ,2,650
BERLYNAS, spal. 28. —
HAVANA, spal. 27. — Ku-|
paprastas dalykas. Po paskai- zinimo.
A. J. Janušauskas — Šv. Antano p. Cicero, III........ 2,500
Parlamento rinkimu diena vi- bos policija areštavo du sanTIARRISBURG, Pa., spal. (tos ėjo meno dalis, kurių už......... <................. 2,500
Nežiūrint to, turtų įakinoto- P. J. Čižauskas — Aušros Vartų
soj (Vokietijoj bus paskelbta , kalbininkus, norėjusius nnžu- 27. — šios valstybės sausieji i pildė angelietės. Buvo šio ir
......... 2,500
jas Jaeobs tarp anų ir
šių V. Gaižauskas — Visų Šventų par. Roseland
apie 40 milijonų balsų. Kiek dyti prezidentų Ramon Grau gaivalai pakilo
kovoti prieš to, ir pagaliau išėjo angelic'C.
Deveikis
Jr.
—
Šv.
Antano
p.
‘
C
icero,
III
.............
2,030
pastarųjų nedaro skirtumo ir
vienam. rinkimų distrikte ba San Martin. Juos areštavus 18-ojo priedo atšaukimų. Jie čių koras. Kas ypatinga, kad
priešinasi, kad būtų mažinami A. J. Sutkus — Šv\ Baltramiejaus p. AYaukegan ....2,000
lotuose bus padėti tų distriktų policija paskelbė, kad radusi bandė neleisti šios valstybės korui dirigavo ne kas nors. iš
I S. Str aukas — Aušros Vartų
........... ..
2,000
mokesčiai
kandidatai. Tačiau visų dis dokumentus, būk Domininko piliečių rinktiems delegatams suaugusiųjų, bet penkių metų
.2,000
Kad palaužti Jacobso užsis-' S‘ Piktužis ~ Sv; Pet™ ir Povilo p. W. Puilman
triktų balotuose pirmoje vieto nų respublikos
prezidentas susirinkti konvencijon, kad at amžiaus mažutė graži mergai pyrimų, ir vėl kreiptasi teis2,000
Misiūnas
\ isų Šventų p. Roseland ..............
je bus padėtas Hitlerio var Molina yra minėto sankalbio šaukti 18-ųjį priedų. Norėjo tė Trikunaitė. Publika džiau
DRAUGO VAJUJE
das ir 10 kitų vokiečių vadų priešaky. Areštuoti turi prezi- gauti “injunetion” iš teismo. gėsi gražiu angeliečių koru, man, šį kartų Cooko apskrities
teisman.
Jei
tas
negelbėn
■■
■
vardai, kurių tarpe trys ne-Įdento Molina nurodymus ir Šis nepripažino jų reikalavi- j bet ypatingai, mažute korvede. tų, bus kreiptasi vyriausiajin
Parapijų STOVIS
priklauso
nacionalsocialistų I patarimus. Prezidentas Molina mo.
To koro globėja yra p. Dulsky teisman.
11. Šv. Jurgio parapija
.................
.24,000
partijai.
yra pašalinto Kubos preziden
Nesenai tas pat įvyko Misso tė.
Tuo būdu antrosios 1931 m.1 2. Aušros Vartų par.
.......................... .23,250
to Machado bičiulis.
uri valstybėje. Ir ten sausieji
21,07d
(Valstybės teatro direktorius dalies mokesčių mokėjimas 3. Šv. Kryžiaus par.
VARŽOMI ŽYDAI STU
Visam krašte nėra
ramy- prakišo.
4. M t. Carmei par. Melrose Pa r k,
13,700
Oleka-Žilinskis pasitraukė nuo dar daugiau vilkinamas.
DENTAI
bės. Visur tik streikai, bombų
5.
Šv.
Mykolo
par.
.........................................................
13,00)
pareigų. Manoma, kad pasi
j sprogdinimai, smurtas ir aŪKININKŲ STREIKAS
11 ARABŲ NUŽUDYTA 6. Šv. Petro ir Povilo par., Kenosha, Wis.................... 9,000
traukti buvo priverstas dėl te
BERLYNAS, spal. 27. — re&tavimai.
7. Šv. Antano pnr. Cicero, III.
8.550
PALESTINOJ
Lapkričio mėn. 1 d. daugumas . Atgaivintas Machado sisteMADTSON, Wis., spal. 27.— atro krypties. Teatre labai bu
8.
Nekalto
Pras.
P.
šv.
M.
par.
6370
\ »kietijos
universitetų l,UfU mas, kad visoj šaly suregis- Prie vakarų vidurinių valsty vo įsigalėję svetimšaliai, o sa
9.
Šv.
Petro
par.
Gary,
Ind.
JAFFA,
Palestina,
spal.
28.
5.550
atidarvta. Paskelbta, kad be truotį svetimšalius, kurių vrn bių vykstančio ūkininkų strei vųjų artistų pajėgos per ma
10.
Visų
Šventų
par.
Roselande
—
Arabai
sukėlė
riaušes
prieš
.4,500
specialaus švietimo ministerio apip 250,000. Tuo bfldu norima ko prisijungė ir Wisconsino žai ugdomos. Prieš porų savai
1
l-r Gimimo Pan. ŠVč. par.
4,000
žydus
ateivius.
Policija
nužu

leidimo žydai studentai nebus (nusikratyti komunistais ir ki- pieno kooperatyvo ūkininkai, čių buvo priverstas pasitrauk
12. Šv. Baltramiejaus par. Waukegan, III.................... 2,000
dė 11 riaušininkų.
įleidžiami į universitetus klau tais agitatoriais.
kurie skaitosi įgudusiais strei ti rusas režisierius Čechovas,
13. Šv. Petro ir Povilo pnr. W. Puilman .................... 2,000
•o dabar pasitraukę pats direk
syti pamokų.
kininkais.
Cukraus fabrike t Jaronu
ka
•
ŽUDIKAS NUBAUSTAS
reivių susikirtime su sukurs Dabar jie pikietuoja visus torius. Dabar kalbama, kad
GEROVES DARBININKAI IŠĖJO Iš DARBO BIURO
SUMAŽĖJO ALAUS
Teismas pripažino kaltu
tytais darbininkais nukauta 6 vieškelius ir naikina vežamų sustiprėsiųs- mūsų valstybės
UNIJON
■
----------IŠVEŽIMAS
žudikų W. Madden, 26 m. am
ūkininkų parduoti pienų ir ki teatre lietuviškumas.
asmenys.
Socialės gerovės — šelpimo, Į žfcNEVA, spal. 27. — Vožiaus, ir nubaudė visam gyve
tus žemės ūkio produktus.
NUŠAUTAS CICERO
darbininkai tariasi susiorgani kietija išėjo ir iš tarptautinio
BERLYNAS, spalių 27. —
nimui kalėti.
SPAUDOS BIURŲ
LAIKRAŠČIO REDAKTO
zuoti unijon ir pareikalauti darbo biuro.
Vokietijos bravorininkai daug
PASKIRTAS AIRIS ATS
KONGRESAS
RIUS
susirūpino, nes staiga suma
IŠVYKO I VVASHINGTONĄ trumpesnių darbo valandų ir
AVASHINGTON, spal. 27.—
TOVAS
žėjo alaus išvežimas į J. Vals Lapkr. 7 Madride
ORO STOVIS
Pieno kainos
klausimu į didesnio atlyginimo.
Nežinomi žudikai vakar Ci
prasidės
tybes.
MB
Jie
mano,
kadšelpimo
dar

ŽENEVA, spal. 27. — Auk eero miesto gatvėje nužudė Washingtonų išvyko Chicagos
w
I tarptautinis vyriausybių spau
per ilgus CIITOAGO IR APYI ’VKĖS
sveikatos bas bus vedamas
leidėjų ir majoras Kelly ’ ir
Tačiau vokiečiai daug eks- dos biurų kongresas. J. Vals- štuoju Dancigo miesto koraisi- Cicero Tribūne
portuoja į J. Valstybes alinių (tybes atstovaus R. T. Pell iš jonieriumi T. Sąjunga pasky-1 redaktorių L. Cown ir su au departamento viršininkas dr. metus ir jie turi rūpintis sa — Šiandien nepastovu., oras; kiek šalčiau.
vo būtimi.
Bundesen.
re airį atstovų Sean Lesterį. tomobiliu paspruko.
statinaičių.
1 New Yorko.

HITLERIO VARDAS BUS KIEKVIENAM
RINKIMŲ LAKSTĖ

ROMA, spal. 27. — Šio spa
lių mėn. 29 d. prasidės dvy
liktieji metai, kaip
tarpsta
Mussolinio fašizmo tvarka.

LIETUVOJE

šeštadienis, spalių 28 d., 1933
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“DRAUGAS”
Ifteln* kudlen, ttakyrua Mkmadlenlua

PRENUMBRATO3 KAINA: Mėtoma — *«.*•. Pu-

aal metų — *I.*Q; Trtma mėnealama — *>.00; Vienam
ntonealui — 7(o. Europoje — Mėtoma *7.00; Puaei me-

ta —- *0.0*. Kopija .Olo.

Bendradarblama ir koreapondentoma raitų ne*rų••‘taryti Ir neprtolunfilama tam
tankių.

Radaktortua priima — nuo 11:00 iki 11:00 eaL
Skalbimų kalnoa priatunfitamoa parelkąlaTaa.

8k*lbipi*i

lingini durnai priimami iki

9 v»L po piet.

"DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FBIEND
pt Banday.
Publlabed Daily. Kaoept
8UBSCRIPTION8: One Tear -— *A*0; SU Montka
*>.*0; Three Monika — *1.00; One Montk — 7*0.
ųope — One Xe*r — *7.00; BU Montka — *<.**:

Adrųrtiatn* ta “DBAUOAT* tarta** baat muito
Airartlain* ratea oa appUoation.

“DRAUGAS” 2334 S- Oatley Avtų Chicago

paminklą

Šiandien yra diena, kuri nulems klausi
mų, kaip greit pastatysime mūsų didvyriams
— lakūnams Dariui ir Girėnui paminklų.
Mat, šiandien Chicagos mieste darome tam
tikslui rinkliavų, kurios pasisekimas pareis
nuo mūsų pučių. Nors vėlokai buvo pradė
tas prįsirengimo durbas, tačiau ir trumpu
laiku daug padaryta, prisirengta tiek, kad
rodos, ir tikėtis geriau nebuvo galima.
Šiandien jau eina pats darbas. Mūsų
lietuvaitės rinkėjos nepasigailės nei laiko,
nei jėgų, kad kiek galima daugiau aukų su
rinkti. Mūsų visų pareiga yra joms pagel
bėti ir patiems prisidėti savo auka. Tai duos
akstino ir rinkėjoms nuoširdžiau padirbėti ir
svetimtaučiams didesne auka prie paminklo
statymo prisidėti.
Nėra kultūringos, tautos pasaulyje, kuri
nepagerbtų savo tautiečių, kų nors gero, di
delio jai padaliusių. Mes irgi juk prisiskaitome prie kultūringų tautų. DėJ to ir mums
nevalia užmiršti žmonių, kurie Lietuvai ir
bendrai visai tautai nusipelno.. Mūsų drąsuo
liai lakūnai —- Darius ir Girėnas savo bran
giausių turtų — gyvybę ant tautos aukuro
paklojo. Jie savo žygiu daug padarė: Lie
tuvą- ir-Amerikos lietuvius visaine pasaulyje
plačiai išgarsino; lietuvių tautoj vardų įra
šė į aviacijos istorijų stambiomis raidėmis;
jaunime sukėlė gražaus tautinio entuziazmo
ir noro savo tautai pasišvęsti; pasaulį išmo
kino laikinosios sostinė* vardų rašyti lietu
viškai — ne Ko\vno, bet Kaunas; jie įrodė,
kad ir lietuviai gali pasiaukoti ir didelius
žygius daryti; jie pirmieji iš lietuvių lakūnų
Atlantikų nugalėjo.
'
Taigi, Darius ir Girėnas ne tik mūsų pa
garbos užpelnė, bet dar daugiau. Mes būtu
mėm nedėkingi, jei jiems tinkamo paminklo
nepastatytame, ten, kur jie augo, kur didelį

DARBININKE! ŠTAI TAVO PRIEŠASBedievybė neša darbininkais skurdą

(Tęsinys)
Po to viso atsipeikėjęs jis vėl
kelia širdį prie aukštesnių idealų ir
nenurimsta tol, kol jo kilnūs, troškimai
nebus patenkinti. Tikėjimas yra giliau
sias prigimtas jausmas, kurs visados rei
kalauja patenkinimo. Gąlų gale žmogus
greičiau sutiks visko išsižadėti, o ne ti
kybos ir Dievo”, sako Dr. S. Sultė. Be
dieviais socialistais pasitikėti negalima,
nes .įie nė kiek nėra geresni už darbinin
kų piktnaudotojus bedievius kapitalistus.
Aiškiausi gyvenimo faktai parodu, kad
bedieviams socialistams nė kiek nerūpi
darbininkų gerovė. Jiems tik svarbu įvai
riais pažadais patraukti žmones į savo
partijų, išplėšti iš jų tikėjimą. Vienas mo
kslo žmogus yra pasakęs, kad darbininkų
ašuros yra vanduo, kuris suka socialistų

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ

LIETUVOS GYVENIMAS

Rytoj paskutinis spalių mė- ant nuodėmės ir blogų palinG-tas skyriai tėra privalomi nesio sekmadienis — Kristaus kimų.
tik tiems, kurie neina lankyti Karuliuus Šventė.
į Tegul kiekvienas katalikas
vidurinių bei aukštesnių mo
Karalius i ut^^ulllu^ ryt°j PUsveikina
kyklų, į kurias be egzaminų Kristus yru niūsų
išklausydamas dįevojui! buvo rašyta, kad užda- priimami jau baigę 4-is sky- visuomet, bet rytoj vra diena, Kristų
, . .
. . .....
. .
.
. ..
baimingai iv. Mišių ir prnmromą visa eilė vidurinių mo- nut.
kurioje visas katalikiškas PQ-: 4amas vertai šventų Komunikyklų. Jų vieton bus steigiaKATALIKŲ VYRŲ VEIKIMAS
Gimnuzijose dabar jau pra-|*au,is *»ūsų. išganytojui reiš- j.j. Tokios pagarbos Jėzus lau
'11111 įvairios specialinės mokyŠios savaitės pradžioje Cl.ieagoje įvyko klos. Taip bent šnekama. Ta- dedalua ‘Skalauti iš mokinių > pagarbų ir ypatingų mei-;kia rytoj iš kiekvieno kuteliAmerikos vyrų katalikų organizacijos (Na- čiau iš kitur girdėti, kad da- dido“nio "J4* žln°j.il110- MM, k
J°J° sėkmingų pasaulio U
Nepamiršk, kad rytoj Kris
tioltal Couneii of Catbolic .Men) metinė kon- bur uždaromųjų vidurinių mo-a10*’ lankę ai baigę mūsų valdymų.
tus laukia tavęs šv. Komunivencija. Ji buvo gausinga ir įdomi. Daly va- kyklų vieton nieko nebus stei-1 Buunazijas, būdavo labai silRytoj seni ir jauni sveikins I joje. Tavo širdyje Jėzus nori
vusieji gavo tikrai gerų vaizdų, kų veikia giaina. Specialinės mokyklos pnl' L ni\ ei šit etas, Žemės Corganizuotieji katalikai vyrai.
i bus steigiamos tik tų viduri- k*° Akademija, Dvasiškosios Kristų, minėdami Jo pergales‘viešpatauti ir karaliauti.
Reikia pasakyti, kad N. C. C. M. yra nių mokyklų vieton, • kurios Selllinarij°s eme nusiskųsti mu
LIETUVIŲ TAUTA SIEKIA lietuviai. Kai kurie iš jų jau
tikrai rimta organizacija. Iš patiektų raportų dar paliktos, tačiau jos bus
a 1 Ulien V
EKONOMINES NEPRI- (pradėjo darbų šia kryptimi,
apie praėjusių metų veikimų paaiškėjo, kad uždarytos kada nors kitu kar- nazijas) si pnuinu. atai svie
KLAUS0MYRES
nors kai kuriems dėl paskirų
daug didelių ir labai naudingų darbų nu- tu. Uždaromųjų mokyklų mo- Įnuo minis ens 11 Paie a avo
------------j asmenų nesąžiningumo
teko
dirbta. Per visus metus buvo finansuojama kinių tėvai kreipėsi-su prašy-j18 glianazijų irę tonų, a
Ne paslaptis, kad apie 80 skaudžiai nukentėti,
katalikų radijo'valanda, daryta žygiai prieš mu pas švietimo ministerį, pra į1 °zannnus a 1 uutn ams ai y nuoš. visos prekybos Nepri, ,
- , .
Lietuvių tautos pastangose
nemoralius teatrus ir filmas, kovota dėl ka- šydami palikti vidurines mo-jjy gana *griežtus ir sunkius.
,
, klausomoje Lietuvoje yra sveKad išeitų tik visai subrendę
..
J
J
.
/
.
pasiekti ekonominę nepriklau
talikų teisių, populiarizuota “Rerum Nova- kyklas. Ministeris nuramino tė ,
limtaucių, daugumoj žydų ra
žiniomis
ir
išlavinti
jaunuo

somybę kai kas įžiūri antise
rum” ir “Ųuadregesimo Anuo” enciklikos »us, pasižadėdamas įsteigti G-,
nkose.
Dar blogiau yra su pra
liai. Kad gimnazijoms netektų
mitizmo pasireiškimus. Tikru
ir bendrai visu frontu varė katalikiškų ak-' rių metų pradžios •***
mokyklas,
J *
. v
.
nione. Išskyrus vienų kitų įCljų. N. C. C. M. vadai daug prisidėjo prie kurių programa maža kuo ski- rau onuo 1 P*1(^s universi e ų, nionę, bemaž visa Lietuvos ta moj taip nėra. Tai yra pačių
_
.
__ _
. . 1 •
.....
nkauemiia
akademijų bei kimiem
kunigų semmnsemina
prezidento Roosevelto programo NBA vyki- rsiantis nuo viduriniųjų mo
bako, muilo, alaus, dalinai au žydų prasimanymas. Antise
kyklų programos. Tačiau tai rijas. Ligi šiol, jei klasėj bū dimo ir kit. pramonė yra žy- mitizmas lietuvių tautai yra
nimo.
davo kurio nors dalyko tam ,
,
.
, ... ,, ,
i du rankose. Klaipėdos krašto svetinius. Lietuviai pasiryžę
Visa paskutinioji konvencijos diena bu tik “vaistas” tėvams numal
dvejukių
(blogi}
j
...............
be
pramone, su nedidelėmis įsim- taikiomis priemonėmis,
vo pašvęsta ekonominiams ir socialianis klau dyti. Tikrumoj tokių mokyklų 5^°as 111108
programa skiriasi nuo viduri- įžymių), tai to dalyko mo timis, vra daugumoj vokiečių, Išvartų, be pagromų ir boisimams svarstyti. Į posėdžius atvyko vald
kytojas turėdavo aiškintis di- dalinai'uet Vokietijos piliečių .kot«> P“'“1?*1 iS
vad°žios, darbdavių, darbininkų ir švietimo įstai ju ų, progimnazijų ar gunnazijų atitinkamo amžiaus progra- 1 toliui, pedagogų tarybai lankose
,vaujantį
vaidmenį
ekonominiu
gų
Ii 11 bei
UVL visuomenės
V 19UUNLCUCO CX
atstovai.
VCVIV V <X I • J
Išklausyta
OIMCIU.'J VC* Vliv
eilė
.
v • .•
• • j
• • •
paskaitų, kurios sukėlė gyvi) ir labai įdomių i>'"! *a0> kad ji labiau pritat-! '** svle 111,0 llllnls "‘J®1- lu'
nie Lietuvos gyvenime. Ir tai,
diskusijų. Ilgai sustota prie prez.
kiniu gyvenimui. Tu, gi tar-ido‘ suprantama, mokytoja.,
Aišku, kad tokia padėtis y-j,,. abejo, po metų kitų turės
• i norėdami išvengti pasiaiškini- ra nenormali. Lietuviai turi įvykti.
Tsb.rekonstrukcijos plano. Jis lyginta prie enci- i11’ vidurinių mokyklų, prog
teisės
ir
privalo
kovoti
ir
iš

švelnindavo mokiniams
klikose “Rerum Novaruin” ir “Quadragesi-įlanazij'i Lei gimnazijų progralaipsnius, kiek tik begalėda kovoti prideramų sau vietų
1110 Anno” nurodytų dėsnių. Daug kalbėtojų a*?s gyvenimui netaikintos.
NAUJAS ROMANAS
mi. Tuo būdu labai daug silp prekyboje ir pramonėje, kaip’
Mat
jas
statant,
turėta
galvoj,
pripažipo, kad prezidento plane ir popiežių
nai susipažinusių su mokslo'ir kitose ūkiškojo šalies gyve-j
enciklikose yra nemaža panašumo. Dėl to vi kad mokiniai, jas baigę, neis dalykais būdavo išleidžiama, nimo srityse. Užtat nenuosta-1 Knygų rinkoj pasirodė lie
si stovėjo už NBA rėmimų, pridėdami, kad gyvenimam bet Į įvairias au .šiais gi mokslo metais švie-Įbu, kad paskutiniais metais tuvių kalba ir kitos Kailio
katalikai eitų dar toliau — vykintų į gvve- kštąsias mokyklas, kurios tam timo ministeris įsakė dirėkto- vis labiau pradėjo reikštis lie- May romano “NVinnetou” da
ir priruoš. Tuo gi tarpu, pranimų enciklikų dėsnius visoje pilnumoje.
lys, tąčiau dar nevisos. Matyt,
džius mokyklų programų sta- lia,,ls sUPnal i"°l«»nai«»dus.tuvių pastangos atsipalaidoti
Beje, ir mūsų Federacija konvencijoj bu
baigiamųjų egzaminų metu kir',nuo ekonominio svetimtaučių “Žinijos” b-vė išleis šį roma
vo atstovaujama. Jų atstovavo dr. A. Bakam-1 LaiJb ypačiai o-jo ir G-jo sky
sti be jokio pasigailėjimo ir jungo. Gerų pradžių šia kryp- nų ištisų. Neprošalį, kad ši
stas (jis ir kalbų apie Federaeiafc |>ąį4kė)
UA1 programas, turėta galvoj,
be jokių pasiaiškinimų. Todėl timi yra padariusi lietuvių ve-1 bei kitos leidyklos išleistų ir
šiuos Žodžius rašantis.
«
mokiniai, ja.s baigę, eis
daugiau kelionių romanų, mat
___________' jau
Užtatai šių dabar ir mokyto,jai, būdami rslovininkų sąjunga. Ši sų,jun- jie jaunimų išmoko geografi
pastarųjų skyrių programa drąsesni, ir kirto. Visose gini- ga jau yra įkūrusi savo sky- jos daug geriau, nei vadovė
NAUJAS DIENRAŠTIS
Į taip ir sustatyta, kad nioki- nazijose šiais metais gal tik irius įvairiose Lietuvos vieto- liai.
-s
Dasirodė naujas dįenraštis “ABC1 Iš Inys, baigęs tokių^nokyklų, bū-jl,u'so egzaminus teišlaikė. Kai si ir spalių mėli. pradžioj,
ligi šiol išėjusių numerių galima spręsti, kad lų kiek tik galima, paruoštasI*ose ^iIunuz*j(,M: išlaikė tik kaip jau buvo rašyta, luošiu
Ino bildu tik da didelį kongresų.
jis yra leidžiamas žydų pinigais, kadangi gyvenimui. Tuo būdu prograg'ia»azij°« pateisins Daug daro ir gali padaryti
kiekviename numeryje užstoja žydus ir smer ma visai neatitinku vidurinių;1”11’
ekonominei lietuvių tautos ne- Galima gauti visokių paukkia vokiečius. Matyt, šiam laikraščiui skiria bei aukštesniųjų mokyklų ati-isavo egzistencija.
'priklausomybei iškovoti grįžtai ančių, žąsų, višma didokos sumos, kadangi lig šiol išsigali- tinkamų klasių programoms. ■
---------------------ma jį siuntinėti nemokamai visoms įstaigoms, Keikia pastebėti, kad o-tas ir IPLATINKITE “DRAUGI” tantieji į Lietuvą Amerikos tų’ taipgi ParSiutV» visokios
mėsos, kaip tai lašinių, šviemokykloms bei žymesniems asmenims. Šis 1
■■■
' , ■
- ■' ■ '
' ' '
dienraštis yra lyg ir atsakymu prieš žydus !to” bendradarbis p. L. Str. taip rašo upie šių , J. Paleckio knyga savo esme visai nėra to- Z1«J lietuviškų dešrų, pieno,
leidžiamiems laikraščiams “Tautos Žodžiui” knygą: “...skaitydami knygą, jaučiame vle- į kia, kokia lietuvių visuomenės daugumui bū-1Smetonos ir sūrių, ir t.t.
bei “Lietuvos Balsui”. Tačiau šie jnistarieji ną trūkumų, kurs jojo matymų, jojo “akis” i tų reikalinga. Tos knygos dalys, kuriose au- i Turime kvietinių miltų, kū
tvarkos laimėjimus, , riuos galima pirkti po 23, 30
neturi tiek pinigų, kati galėtų bent keletą mūsų akimis (kaip knygos antraštėj pasaky lelius kalba apie
numerių išsiuntinėti visom^ įstaigoms bei žy ta) vis dėlto nepaverčia. J. Paleckis pernai turėtų būti skaitytojų vertinamos su dideliu ir 100 svarų. Spalių 21 d. bus
pirmų kartų savo gyvenime matė Rusijos gi atsargumu. Skaitydami tų knygų turėtų at galima gauti šviežių miltų, kų
mesniems asmeninis.
. Taip pat šiame dienraštyje vis giriama į luinų, jisai nėra buvęs prieš karų nei Maskvoj, minti, kad josios autorių* labai trumpai yra tik gautų iš malūno.
Galima gauti bile kurių die
ir giriama bolševikiškoji Rusija. .Šio dienraš- i nei Petrapily, jisai nematė to kaitaliojimosi buvęs tame krašte, kurį aprašo, ir neturėjo
čio leidėjai išleido ir J. Paleckio panegyrikaf j tų miešti} ir viso krašto būvio, kurs kelioli- progos Rusijos sodžiaus ir provincijos būties ną, bet geriausiai šeštadieniais
ir sekmadieniais.
1
bolševizmui “STRS mūsų akimis”. “Trimi-'kos i»astarųjų metų būvy įvyko. Štai kodėl pažinti”.
VIDURINIŲ MOKYKLŲ
REIKALU
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PASTATYKIME SAVO DIDVYRIAMS

Vytautas Lapžys

Žygį planavo, kur rengėsi ir kur savo gyve
nimo gražiausias dienas praleido.
Galima tikėtis, kad šiandien paminklo
fondas žymiai paaugs. Tačiau kažin ar su
rinksime tiek, kud užtektų. Pasistengkime,
bet drauge ir pasiryžkime tol dirbti, kol ne
išaugs Chicagos kuriame nors parke tinka
mas mūsų didvyriams paminklas.

Vien

11U111U

vuit

•.
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tai, patys virs tokiais. Tačiau vargšas la
bai apsiriko. Neilgai trukus, Oveno įstai
goje, socialistų bedievių kolonijoje dingo
darbštumas, įsigalėjo tinginiavimas. Gy
ventojų turjie kilo dideli vaidai, kiekvie
Socializmas praktikoje
Žymesni turtuoliai bedieviai socialis nas norėjo valdyti ir niekas nenorėjo dir
tai, kaip Robertas Ovenas, .Steponas Kabe bti ir klausyti. Ta turtinga, gražiai ir pa
bandė įgyvendinti socializmą nors maža togiai įrengta kolonija greit ėmė smukti.
dalimi, tačiau tai jiems nepasisekė. Tur- Ėmė trūkti valgio, dęubužių ir kitų daik
tingus fabrikantas, karštas bedievis so tų, o po kelelių metų ir visai žlugo. Ga
cialistas, anglas Robertas Ovenas, Ameri lop ir pats Ovenas įsitikino, kad socializ
koje, netoli Čikagos, 182G metais nupirko mas gyvenimui netinka.
už 30 tūkstančių svarų sterlingų labai tur
Dar vienas pavyzdys
tingų koloniją, arba miškelį vadinamą
Prancūzų bedievis socialistas Stepo
Ilarmony. Ten žemė buvo labai gera, tro
besiai buvo gražūs, mūriniai. Kolonija tu nas Kabe, norėdamas įrodyti, kaip laimin
rėjo fabrikų, gamino šilkinius ir vilno gai gyvens žmonės įvedus socializmų, Anius audeklus, ten buvo lentpiūvės ir ki merikoj, Teksas valstybėje surado laisvų
tokios pramonės šakos. Tų kolonijų urlia plotų žemės ir ten J848 m. įsteigė soeiamiestelį Ovena* sutvarkė socialistiškai, listiškų koloniją. Bet netrukus ta kolonija
.pavadino jį Niudiarnony ir su visais tais iširo. Tada Kaire įsteigė tokią pat kolcoiturtais pavedė parinktiems -bedieviams jų Illinois valstybėj. Tą koloniją jis iš
socialistams, kurių buvo apie 900. Ovenas vadino Ikarija. Joje buvo apie 500 karštų
manė, kad apylinkės gyventojai, pamatę socialistų, kurie dirbo su dideliu atsidė
kaip laimingai gyvena bedieviai socialis jimu, stengdamiesi įrodyti pasauliui-, kad

malūno ratą. Jei darbininkai susiprastų,
įsigilintų į socialistų apgaulę, jų pažadų
neįvykdomumą, atsisakytų socialistams
vergauti. Tada socializmas turėtų žlugti.

MARIJONŲ ŪKYJE

socialistams gerai vyksta. Tačiau neilgai
trukus ir čia pakilo dideli nesusiprati
mai, visi norėjo valdyti ir niekas neno
rėjo klausyti. Pagaliau 183G m. rugpiūėio 3 d. Ikarijos socialistai pašalino iš
kolonijos ir patį Kairę ir jo ištikimus se
kėjus.
.. •«»***
Pasalintas Steponas Kabe netrukus
mirė, o kiti, kurie buvo sykiu «u juo paša• •
.
Imti iš Ikarijos, įsteigė sau naujų socialistiškų kolonijų. Bet nežiūrint visų pa
stangų, ir ta kolonija iširo.
(Daugiau bus)
Z
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Kaip išsiilgau bitelės plaukuotos, •
taip ausiai maloniai eikliai zimbiančios,
taip vasaros laukiu jaunos, vainikuotos,
guodžiančios ir mylinčios!

Laų^nrkslu lauvai/taip lengvai pakvė
puoti,
kaip trokštu upelės vėsiosios srovės!..
kaip vaizdu išalkau: takeliai vingiuoti...
aušra... daug rasos... daug žolės...

leša

SX^S?t^ jau vien priminimas

kvapiųjų, mielųjų, sveikųjų lankų,
kyla širdyje tuojau įkvėpimas —
noriu paberti džiaugsmų ir juokų!

Kaip išsiilgau kvapiųjų žiedelių
lankoje gražiai mirgančių,
kaip išsiilgau švelniųjų vabždelių,
kaip mintys, linksmai skriejančių!.

Vuikščioju gatvėmis dilgomus vėjo,
rūpinuos duona ir nuolat skubu...
Širdi* vienumoje visai sukietėjo,
pavirto ir ji nejaukiuoju ledu...

Kaip išsiilgau šiltosios svajonės,
miško gaudimo, lietaus —
«
kui, žemei paliejus malonės,
palieka ramumo kvapaus!..

Taip trūksta ramumo, bitelės plaukuotos
taip trūksta Jankų įkvėpimo skanaus...
Aplinkui dar vėjo ir sniego vis puotos...
Bet jie amžinai neponaus!.
V.

A.

ftešiadienis, spalių 28 d.. 1933
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,je Vatikano nusiplovė, dvasio-imuo, tat verta kad mūsų vi-mas dalykas, randasi žmonių, kalas yra surištas su bažny:je džiaugdamasis būrelio tau-Lsuomenė plačiau apie graborlų norinčių, kad graboriu8 užim- čios reikalu, šiame dalvke tutininkų nelemtu veikimu pro- žinotų.
tų “pryčerio” pozicijų laido- ri būti ir skirtumas.
fanuojančiu Aušros Vartų šve Graboriaus profesija yra ski jaut numirėlį, bet tada tokie Nieko neturiu prieš graboPARAPIJOS BAZARAS
ŠVENTĖS
ntyklų. Bet reikia prisiminti, rtinga nuo kitų profesijų. Kl--griiboriai mums, katalikams, rius; kiekvienas jų nori turė
kad ir Čenstakavos šventyklos tos profesijos nieko bendra jau nepakeliui. Mes turime sa-Jj duonos kųsnį ir to nereikia
l ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
Trečiadienį, lapkričio 1 d.
'Maeoelio profanatoriaus nele neturi su bažnyčia, o grabo-Į vo dvasiški jų ir bažnyčias, ku- pavydėti; jų darbas yra sunjos metinis bazaras įvyksta
pripuolu Visų Šventųjų švenpinti darbui nesutepė, tik atne liaus profesija kaip tik ir yra riose teikiamas įnirusiems pa- bus ir ne taip jau malonus,
lapkričio 4 ir 5 <1., 7 ir 8 d.,
tė. Šioje šventėje Bažnyčia,
šė didžiausios gėdos visai Le surišta su bažnytiniu patarme tarnavimas, paskutinis atsl-jTik tiek norėjau paaiškinti
JI ir 12 d., vakarais prasidės
mūsų Mylimiausia Motina at
nkijai. 'Pat ir šiandie, nors le vinių.
(sveikinimas. Kadangi per visų mūsų visuomenei, kokie grabo
4 vai.
nkai džiaugiasi iš padaryto Kadangi mūsų visuomenę sav,) gyvenimų katalikas žmo-Į,jui yra mums, katalikams, tiveria Dangaus grožybes iv ro
Bazaro rengėjai labai gra
do mums Jėzų Kristų, Dievo
sios Aušros Vartams profana si.daro katalikai, kurie šioje-Kus pildė visus Dievo įsakv- nkaminusi ir ko mes turėtuižini darbuojasi jo pavykinai,
vienatinį Sūnų, mūsų Karalių,
cijos, bet mes, lietuviai, nenu arkivyskupijoj turi 12 lietu- jinus, ir jis yra pažymėtas Die- ’mėm laikytis. .Gerai būtų kielypač dovanų gavime gerai vy
Teisingiausių mūsų Teisėjų ir
stosime Aušros Vartų Šv. Pa viškų parapijų, tat katalikai įvo malonėmis, todėl išpuola, |Avienoj parapijoj turėti savų
ksta. Vieni negaili savo uolaus
maloniausių mūsų Atpirkėjų,
ladę Marijų garbinę ir mal žmonės savųjų palaidojimui kfld mirus jo kūnas nebūtų į vjs,; lietuvių katalikų graboIdarbo, pasiaukojimo, kiti sadausime
Jos, kad savaisiais so turėtų pasirinkti ir katalikus J atiduotas į bedieviško grabo- ,į,,
sėdintį Dievo, savo amžinoje
Namiškis
vo turto, dovanų.
pūliais ir mūsų sopulius dėliai graborius, kurie ne vien lik liaus rankas, nes čia einasi ne
Tėvo dešinėje; šalia Jėzaus,
Beloit, Wis. gauta bazaro
Vilniaus klastingo mums iš- sakosi esu katalikai, bet ku- vien tik apie bizni, bet tas rei-1 PLATINKITE “DRAUGĄ »
Jo Motina, Dangaus ir žemės
labui: pp. Domeikai davė jauKaralienė, toliau dangiškoji
Kapitonas Steponas Darius plėšimo padėtų iškentėti ir iš rie yra praktikuojantieji ka.
.
nų karve, vertės $50.00. Vitkariuomenė, devyni Angelų I .
2 gaidžius, Laukinaičiai kada jis tarnavo Lietuvos ka- Vilniaus visus profanatorius,1 taijj<ai> Katalikai turėtų ž i li
chorai ir nesuskaitoma Šven
ar jų graborius eina kagaidį, Križanauskienė gražių tro Aviacijoj ir kovojo dėl Lie- į kaipo išdavėjus bei Judas
■prašalintų.
tųjų daugybė, aprėdyti nekal siuvinių, Podvylikiai .75c, U-U11'08 nepriklausomybės
taliko pareigas, ar eina į baž
Teatleidžia jiems Viešpats. nyčių, ar yra narys parapijos,
tybės ir tvrybės baltais rūbais, rbelienė 50c, K. Urbelis, P.'-----------------------------Ines nežino, kų daro!
nešini savo rankose palmes,
ar atlieka velykinę išpažintį,
Vaškvs ir K. Jakubauskas po
Lenkų Draugas ar eina prie Šv. Sakramentų.
kaipo savo išganymo priešų
00 OUH RAffT
v . ,
i -’5c, Stankevičiai $1.00, PišKrautuvėse
pergale, ženklą, p.Im <k'auff- kanskai $L()0 ir stalini užtie.
Jei taip, jis yra praktikuoja
smo laimės amžinai garbina
,,
, ,. .
...
n AB Ali GALITE BASTĮ J)1DŽIAVSį
ntis katalikas ir tinkamas ka- ‘
v
, . Isalelį, Ragalskiai gaidį ir ravienų Dievų Svenc. Trejybėje. • , X1
x.
*
..
v .
PASIRINKIMĄ
taliko palaidojimui. O jeį gra- ■
, • . •
j
z.
x
• .nksluosčius, Švenciunas žąsį,
(Laiškas iš Romos)
Kokia tai didele Šventųjų lai- kT
... _
...
.x,
borius to viso nepildo, reiškia ’
. .
'Nazeviciene antį ir vistų. Be
MŪSŲ GRABORIAI
rne Danguje,
ir
koks
tai
dziau.
...
v
.
.
,
,
v
,
Lietuvos atstovybė prie Va
toks graborius yra nekatali-1
d ’
e
. loitieciai dar daug žadėjo duogsmas visuomet būti su Die-'..
,
*
. .
. ,ti. šias dovanas surinko dar- tikano, gavits žinių iš Vilniaus, Žmogaus likimas šioje aša kas, o tik savo rūšies biznie
STEBĖTINAI
vu. Mes, ir jei Dievų uz visa
buotojai: Kasputis, bazaro ko kad Aušros Vartų koplytėlės rų pakalnėj nėra pavydėtinas. rius ir netinkamas kataliko pa
labiausiai mylėsime, išvysime, misijos pirm., Čepulis, Getau- atnaujinimo komitetas išmeta
rūpesčio ir sun- j laidojimui. Todėl tebūna mūsų
jau bešvenčių Visų Šventųjų tienė ir Stakauskienė.
lig šiol iš lanko ant koplyte- ,
,.
.
, . ,
obalsis: savieji pas savuosius,
.
... ,
.. kenvbių savo gyvenime kiekšventę Danguje.
.
. ,
,
nes savieji mums visados ma
Rockford, UI. uoliai darbuo lės sienos buvusįjį lotyniskųjį
J
1 vienas paragauja, kol, ant ga1 AUJAS THOR ...
Spalių 31 d. yra pasninkas jasi B. Mogolienė ir P. Kas- parašų ‘ ‘ Mater Misęricordia ” ,
■OO
, ,
lonesni.
.
.
.
..... lo, patenka į graboriaus ranir absinencija prieš Visus Šve putienė. Jos surinko sekan- (Motina Gailestingoji) ir deda 'paų
NAUJAS A. B. C. . $49.50
Yra ir tokių graborių, ku
ntus. Visų Šventųjų šventėje,
Gedeminskienė davė dvi J° vieton lenkiškąjį, kreipėsi,
Kadangi graborius šiam kra rie, be savo, kaipo graboriaus
NAUJAS BEE VA C $44.50
kiekvienas katalikas, atėjęs j agurkų kvortas, Bagdonienė Vatikanui tarpininkaujant j
šte yra reikalingas kiekvie- profesijos, per laidotuves dar
NAUJAS THOR ... $54.50
protų, yra skaitomas po^mir-1skustuvų ir visas jam reiknie- Vilniaus arkivyskupų
... Jalbrzy. ',nam mirusiam žmogui palai- Ibūna pryceriu: ant kapų prie
tinos nuodėmės bausme išklau nis, Miklotonai antį, Levickai kows j, a< onusijų suturi
kadangi jis vaidina ga-.lavono sako prakalbas, paska
NAUJAS APEX ... $49.50
syti šv. Mišias. ŠŠ. Petro ir;antį ir gaidį, Sabaliai paukš- tų nuo tos nelemtos atmainos,
žymių
rolę
mūsų
visuome-itmius
atsisveikinimus
ir
kito•1_ 1 _v__ TT?________ X.___ I
NAUJAS MAYTAG $75.00
Povilo
bažnyčioje, Visų šven Įčius, Balčyčiai antį, žųsį, gai- kuri nieko gero nė lenkams,- .. j ,
. x as-ikius
L.
„ inėj, kadangi...
jis yra viesas
monus išdarinėja. Žino
tųjų šventėje, pirmos Mišios , dj ir sūrį, Atkočienė antį ir nė kitoms tautoms nebeatnes,
‘' _____________________________________
bus laikomos 5:30 vai., o antl*jdu

Pnrduodanici ant lenfjrų išmokėjitniį
balandžius, Adomaičiai gai nes tarnaus ne Marijos garrosios Mišios
9 vai. ryto Ū'dį, Steponavičienė puikų indi J bei,
tiktai tautinių jausmų
Duodama didelė NUOLAIDA už
7:30 vai. vak. bus pamaldos ?etų, Skrabutėnas 6 fotogra- kiršinimui. Vatikanas manė, i
senas plovyltles
už sielas? skaistykloje.
ifijas, laimėtojas galės nusiim- kad Vilniaus arkivyskupas Ja- |
Turime gerų pasirinkimui rti rfotn
.i
ti, vertės $3.50, Vėzentas lai-jlbrzykowskis turės nors šiek Į
plovyklių
Lapkričio 2 d. pripuola Vi mėtini .švalvs apsivilktuvų, įtiek pas savuosius tautininkus į
Kuriu kaina tik
sų Sielų, skaistykloje kenčian dantistas Zakara $1.00, Misa j įtekmės ir juos sudrau8 palikKonservatyviškas vedimas Drovers
čiųjų šventė. Šioje Sielų die Porter 2 špilkas, 2 žiedus ir ti senųjį lotyniškų parašų, bet
Bankų ir augštas laipsnis gabumo
noje, Motina Bažnyčia ypatin 2 karolius. O’Donell bušelį ska pasirodė, kad lenkų tautininišversti turtų j pinigus, atnešė vie
gai kreipia mūsų mintis į skai nių krausiu, A. N. P. grocerl- kams nei jų arkivyskupo auto
nodų padidėjimų kostumerių skaitPIRKITE SAU PLOVYKLES ČT/A —TAUPYKITE
liu.je kurie čionai veda bankinius
styklų, kur mūsų mylimieji už nių daiktų beskę. Čia tik dar ritetas, nei Vatikano patariPINIGUS IR BUKITE PATENKINTI
reikalus. Per 1933 metus įdėtis
savo kaltes kenčia labai dide pradžia ir darbuotojų ir dova- į^ias, nei Šve. Marijos garbė —
Drovers Bankų padidėjo
les kančias ir maldauja mūsų nu<
| niekas neberūpi. Jie savo jau
pagalbos, kad mes savo nuo
__________ padarė ir kuomet spalių mėn.
širdžiomis maldomis, šv. Mi
ŽINELĖS
| pradžioje arkivyskupas Jalbr$17,220,573.04
Gruodžio 31, 1932 Suvienyti įdėjimai
šių auka ir gerais darbais le
-------ižykowskis atsilankė Vatikane,
17,642,071.95
ngvintume jiems kančias, ar
Kovo 25, 1933
”
X Levickas, elektros žino-1 tai klausiamas prisipažino,
2538-40 W 63^ ST. & MAPLEWOOD AVĖ
ba visai juos išvaduotume ir vas Seselių name forniso mo- kad komisija jo intervencijos
4177-83 ARCHER AVĖ CO« RICHMOMD ST
- 18.549,336.17
Birželio 30, 1933
jie galėtų pereiti į amžinų Da torų pataisė. J. Zubinas, su- nepaisė ir savo jau padarė,
4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St
Rugsėjo 29, 1933
- 21,018,633.77
ngaus garbę pas savo Viešpa manus darbuotojas daug įdė- remdamosi, kati kadaise prieš
Tel. Laf. 3171
Tel. Hem. 8400
tį.
jo darbo, betaisydamas ir ge- lenkmetį irgi buvęs ten paraŠŠ. Petro ir Povilo bažny-į Tindamas visų fornisų. Ed. gas lenkiškai, tik po lenkme
Drovers National Bank
eioje, Sielų dienoje bus laiko-1 Gallagher, 1423 Mulbery St., čiui jisai buvo lotyniškai paDrovers Trust &. Savings Bank
mos trejos šv. Mišios: pirmos geras, sųžiningas plumeris ir 1 mainytas; tad ir arkivyskupas
Halated at 42^ Street - CHICAGO
Mišios 5:30, antros — 7 vai., P. Lapinskas, linksmo karak- Jalbržykotvskis, kaipo Pilotas
o trečios — 7:30 vai. ryto ir tieriaus jaunuolis atletas ge-1 šioje byloje, rankas akivaizdožinoma
7:30 vai. vakare bus gedulin rai įdėjo vandeninius vamz- , ------------------------------------gos pamaldos. Kurie tik galė- džius. Visi šie darbininkai paTEL. PROSPECT 7960-^61
site, pasirūpinkite dalyvauti ir aukojo ir savo darnų ir medMišių aukoje ir vakarinėse pa- žiagų, nieko neėmė. Visiems
inaldose, aukodami skaistyklo- ; širdingai ačiū.
PATARNAVIMAS ’ SMAGUMAS * GREITUMAS
,je sieloms. Visų Sielų oktavų,
X Spalių 21 d. K. Vareko(per Angliju ar Prancūziją)
iki lapkričio 9-tos dienos im- jienė ir An. Misevičienė au
linni, Mišios bus laikomos 7:30 kojo už savo tėvelio Antano !
iUžubalio sielų šv. Mišias, ku- į
vai. ryto.
Prirengkite Savo Prisirašymų Dabar — Du
r , .v. ----- ;— .
, ,. rias atlaikė vietinis klebonas.
Lapkričio 3 d. pripuola Je’
...
Specialiai Išplaukimai Yra Priruošti ant
z
v *• ,v .
v .
Sekmadienį, spalių 22 d. abiMilžiniško Greito
zaus Svenc. Širdžiai pašvęstas |
» •»».».
, . . . .
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų
..
.
, , .. . dvi sv. Mišių aukotoms ir jų
šio mėn. pirmas penktadienis.
.. ... rTV ... .
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra
motinėlė Uzubahene susikvietę
laimėti pinigų investuojant juos į
Pamaldos prie Svenc. Jėzaus
savo artimiausius gimines bei
jums reikalingas anglis.
Širdies įvyks 7:30 vai. vaka
Iš New Yorko
prietelius ir iškėlė jiems drau
Mes parduodame įvairios rūšies
re. Po pamaldų Maldos Apaš
giškų pokylį.
anglis — dėl Hot Water ir štyino
talystės narių susirinkimas,
boilerių ir virtuvių pečių.
X Liga lankosi po Rockfomokyklos kambaryje.
Pocahontas, beduminės. Pennsylrdų. Serga L. Čepulis, B. Gar
Dėl Pilnų Informacijų Kreipkitės Į
vanijos kietos anglys, antracitas,
Lapkričio 5 d. suma bus su šva ir p. Andriukaitienė. Lai
Black Ban Lump, Consolidation
įstatymu Švenč. Sakramento. Viešpats suteikia visiems sti
“DRAUGAS” PUB. CO.
Millers Creek and Kopper Coke.
Tų dienų, pirmose Mišiose vi prių sveikatų.
Taipgi Sahara anglys.
2334 S. Oakley Avė.,
Chicago
sos sodalietės, mergaitės
X Spalių 30 d., tuojau po
Specialės kainos, mokant casli.
Arba
moterys eina in corpore prie Rožančiaus pamaldų bazaro
4913-19 SO. PAULINA STREET
šv. Komunijos. Po Mišių so komisijos, federacijos ir ko
Near 49tli Street. Cliicago, Illinois
dai iečių mėnesinis susirinki mitetų susirinkimas, mokyk
GAPSZEWICZ, Pres.
R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.
it
is.
mas, mokyklos kambaryje.
los kambaryje

LENKAI VILNIUJE JAU
SAVO PADARĖ

PEOPLES FURNITURE CO.

SKAITYTOJU BALSAI

DRABUŽIAMS PLOVYKLIĮI
MAŽAS KAINAS

Augimas

»12.0ū *15.00 *18.00

$:i,7ff8.oan.73

CUNARD
I

Atlas Fuel Company

LIETUVĄ

Namo Į Lietuvą Kalėdoms

Lietuviu Anglių Vardas

S. S. “BERENGARIA”

Lapkr.29.1933 M. 15,1933

CUNARD LINE

I

D B X U Gf X S

šeštadienis, spalių 28 d., 1933

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

Tat šioj treniruotės dienoj
ir bus rodoma pavojingiausi
triksai bei visokios mirties ki,lpos.
I

šį šeštadienį Chieagoje įvy- tu ir visiems kurie ateis ui,ksta rinkliava Dariaus ir (Ji- tikrina “ekstra good time”.
Čia mokysis lietuviai, dau
' rėno paminklo fondui. Kink-| Grieš Doc Henny orkestrą,
giausiai klubo nariai. Šie lie
liavos juisisekimus priklausys Širdingai kviečiame visus ut
inio to, kaip mūsų jaunimas silankyti. Nesigailėsite. Jžantuviai lakūnai žais su mirtim:
noriai stos j rinkliavos dar- ga tik 23c.
A. P.
A. Šidlauskas, Pavirūnas, Gy
bų. Man rodos, šio šeštadie-t
------------------- —
džius, Bagdonus ir daugelis
nio rinkliava — tai mūsų jau-, VYČIŲ ŠOKIŲ VAKARAS
kilų. Bus ir svetimtaučių laKauno inteligentija dar pa-; ainiui, ypač mergaitėms, kvo-1
I kūnų.
LIETUVOS GYVENIMAS
[žangesnė už provincijos inte- timas, jų tautiniam ir kultu-- Vietinė Lietuvos Vyčių kuo
Norintieji pamatyti tuos Iri
Mūsų popely ‘•Draugė” jūs ligentija. Juk tik iš centrų pa- ,riniam susipratimui išlaikyti. į,a rengia smagų *llalloween
ksus, kviečiami atvykti šį se
dažnai randate skyrių “Lietu- žangu plėtojasi
periferijoj.
X Šį sekmadienį Kristaus šokių vakarų parapijos svetur
kmadienį į aukščiau minėtų
vos Gyvenimas”. Jame, reikia Čia jau ir proferansas esųs vi- Karaliaus šventė. Šv. Antano nėję, šeštadienio vakare, spa
aeroportų. Įžangos nebus; vis
švelniai delnu paglostyti, kaž duramžių liekama. Čia jau ma-i bažnyčioje šv. Sakramentas lių 28 d. Grieš gera orkestrą
kas dykai.
koks Tsb. gražias daro Lietu- doj kas kita.Žodžiu, pas mus [bus įstatytas Adoracijai nuo jūtent “Ttephen’s Kevellers”
Programa prasidės lygiai L
vos gyvenimo apžvalgas. Bet kultūra kilu, lig ant mielių. (sumos iki 5 vai. popiet. 5 vai. Visi Vyčiai ir jų draugai
valandų
ir tęsis iki 2:30. Kas
nors sykį palikę Tsb. ramybė- Vejamės vakarų Europų ir A- bus atatinkamos šventės iškil- nuoširdžiai kviečiami atkilau
'pavėluos. nieko nematys. "Visi
je, duokime apie Lietuvos gy- merikų. Kai pasivysim, tadajnėms pamaldos ir palaimini- kyti ir gražiai pasilinksminti,
būkit laiku.
T. Areška
veninių pašnekėti ir Gaidžiui pagalvosim, kur drošim to- mas.
Tuomi paremsit vietinę Vyčių
iš pagimės. Prašau Gaideli, "liau. Turbūt, lenktyniuosim su! X Misijos mūsų bažnyčioje kuopų. Komisija užtikrina vi
Kun. Biazausko piešinys, kuris vaizduoja
tragingų mūsų lakūnų — Dariaus ir Girėno mirti
Tam tikra mūsų šviesuome-|Afrika’ Australija ir Azija.
(prasidės lapkričio 5 d. (sek- siems “good time”. Visi į Gi
Vokietijos miškuose.
-----------[madienį po Visų Šventųjų), eero Vyčių šokių vakarų. „
nės dalis, kuri mėgia save va....
, v .
I
-iii • •
i
Misijos tęsis viena savaitę bcKomisija
dmti gražiais skambančiais pa
Negailestingas krizis apka.
‘
v
rengiamain jubiliejui. Įžanga atsitikti. Tat aviacijų dieno-1
agi nu vpac
ypač
. ■■ .... •
. .i •. - v
į ...» .
. ... i • ,
. ' ndrai visiems. Raginu
trijotiškais vardais, mūsų žino- rpė kišehius, todėl kai kam tetik 30c. Vakaras įvyks para se ir tėra rodoma tik pavir.šios kolonijos vyrus ruoštis
AJJ
IŠMĖGINIMAS VELTUI
nelius puikiai šviečia. Mūšų ko šiek tiek suglausti sparnus.
pijos
salėje.
A. Nenienė šutiniai triksai. Treniruotės
Pamokslus sakys iš
DEL REUMATIZMO
zmoneliai visada jaučia (*daz- žinoma, ne visiems. V ra ne- .....
,
,
--------------------dienoj galima daryti viskas,
. •
,
:
- i
» ,• , . • . • i • • • ikalbmgusis
pamokslininkas
I X Staiga mirė a. a. JuozaMes turim puikų meto
įuu ir savo akimis mato) imi- maža ir tokiu, kurių krizis vi-i
, .
*
.
|
.
dų dėl Reumatizmo, ku
kų
tik
nori.
v •
v . .
.
..
. . .. .
gerb. kun. A. Petrauskas, M.ipas Sarkauskas. Praeita pu
įj mes mielai tAsiųsmi
šų sviesuolius strosmai pilk- sai nepaliete. Tokie tipai sau ?
’
Į
•.............
‘
.
šio laikraščio kiekvie
'L C.
‘madienį, išdirbės dienų parėjo
nam skuitytojui kursi
lodnai elgiantis: restoranuose, uzauja, linksminasi, kaip iri
1
1
‘
1 1
’’
lik alsikreips. Jei jus
Kun. H. J. Vaičūnas, i namo ir 7 vai. mirė. Buvo stitraktieriuose
triukšmaujant, \isuis kitais laikais. Jie sau
kenčiat skausmus jūsų
Klebonas i prus vyras, apie 44 m. am/.. ŽINIOS IŠ LITHUANIAN
sąnariuose,
jeigu
jie
snapsų maukiant, kortomis važinėja po užsienių “kuror-,
yra sustirę, jeigu, ji,s
!I Dirbo Nortli Avė. St. Garbar- AERO CLUB OF AMERICA
--------------- —
turite uogniiuainu, pa
pliekiant ir visus kitus “švie- tus” ir drųsiai švaisto pinige-j
Wt yo OUP P£or
sinaudokite jų su kiek,j
šv. Antano draugija rengia įnėj. Velionis priklausė Šv. Au
viena oro utprogu ir iš
sos” darbelius dirbant. Žod- liūs. Na, ir kodėl gi nesišvaiPirmadienio vakare klfibas
mėginkite veltui šį inesukių vakarų spalių 29 d., pa-[tano parapijai. Būvo ramaus
žiu, mūsų šviesuoliai (žinoma, styti!
: toilų, kurs šimtams pagelbėjo.
Jaikė
susirinkimų,
kuriame
up-i
lapijos salėje. Komisija pra- ir rinito būdo. Laidotuvės ĮMes mielai išsiųsime jums visų dė
ne visi) yra gyvas kaimo žino Į
žutę dėl 7 dienu VELTUI IšMftClStarta kas link klubo “Train-į
neša, kad viskas jau prireng įvyks spalių 28 d.
T(. o >igu jūs norite vartuli daugiau,
ličius priklodas ir kelias.
, Madų išgalvotojams pas mus
ing day”, kuri bus sekmadie-į
‘jūs galite tų turėti' už mažas išlaidus,
i Alės pa tariam pasinaudoti 7 dienų IS----------i sekusi gana gerai. Mat, mūsų!
ui, spalių 29 d., 87 St. ir Dar
mėginimu veltui, už musų išlaidus.
Nei kiek neprastesni už ki- panos, nusižiūrėjusios į žydes,
Siųskit savo vardą ir adresų greitai ,
iem avė., aeroporte.
tus šviesuolius yra mūsų linu-[madas gainiojasi, lig tie gy- į
KRAUTUVĖJE
Treniruotėj dienoj Ims daug
dies liktarnos — profesiniai' liai paskui karves vasaros
KOŠE KHEI MA TA Ii CO..
įvairumo,
kokio
nei
viena
a
i
Dcpt.
X-(j, 3516 N. Irving A ve
šviesos nešėjai, susibūrę į tam metu. Užtat madų žurnalų lei(lalite Pirkti
Ghicago, 111.
viaeijos diena neturėjo.
tikrų organizacijų, pasivadinu- dėjai pas mus labai daug pel-;
Tu
-------Aviacijos dienoj viskas tu
šių vieno mūsų tautos patriar- no.
i
sijos, visokis veikimas, J<aip ,-gj0 būti atlikta saugiai ir
ko vardu. Jie savo gyvu pri----------I
parapijos, draugijų ir pa v ie-'• tvarkingai, tat dėl šios kliu-'
klodu lodo, kad. norint įsnyš-1 Taip pat labai madoj įvuinių asmenų pa.-: mus buvo su- tįes aviatoriai ir negalėjo pa
čy ti šnapsų, reikia jį išgerti, rios užsieilinės medžiagos rū- PARAPIJOS VAKARIENĖ
stabdytas. Bet laikams page- 1Oxlyti visų gabumų,
Gaidžiui iš pagirnės teko ma- bams. Tiesa, “Drobės” fabriAmepikoj
įėjus, darbams atgijus ir drau
2) Ruošiant aviacijos dienų,
tyti tokių, šviesuolių, kuriuos kas Šančiuose išdirba nepras•Sekmadienį, spalių 22 d., Kv. , ..
...
. .
.. . .
*
..
•..., j gijos pradėjo rūpintis avo ižLin/ja
būtinai reikia turėti apsaugų.
žmonės iš turgaus atapakalia tas medžiagas, tačiau nežinia Kazimiero parapijos naujai iš- ,
. . .
.
.
dų papildymu
; Turint apdraudė, uždrausta
galva, lyg kokius meitėlius, kodėl jos iftūsų ponioms ir pa- 'dažytoje ir i.šdekoruotoje sve“BALTASIS ŠVEDŲ
v,
..
Mūsų parapija praėjusiu va- ,
..
..
, • ,
1
.
įdaryti pavojingus skraidymus,
vežė namo. Tai, kaip matom, nelėms nepatinka. Taip pat, tainėje -uruošta parapijos vaLAIVYNAS”
, •
, , •
.
.
sūrų surengė porų pikniku, o
.. .
Greitu
kelionė
į Lietuvą per Švediją.
GERI
VABTOTI
DIANAI
musų kaimas labai gerai “svie kiek teko nugirsti, patys di- kanene. valgiai buvo skaniau
r ,, ,
, .
*
nes gali kas nors pavojingo
Laivui išplaukiu 1S New Yorko
spalių 22 d. vakarienę.
l
’
O
l’ler 97, gale W. B7tli St.
čiamas” ir jo kultūra kelia- džiausi rėksniai už savų p ra- ‘šiai, pagaminti gabių šeiiiiiniTarp kitų draugijų didžiau (
*miOTTM\GHOL.M
lurpkr. 20
$25.00
111a kaip ant mielių.
motię sau drabužius siuvasi įs ukių. Žmonių buvo pilnu sve^GltlI'SHOIJI ................ Gruodžio »
šia čia draugija Šv. Rožan
IHKI.IIKI.IjAI PIANAI
*Kulėdų Ekskursija į Lietuvi)
[ tainė.
LiŽsieninių medžiagų.
čiaus
moterų.
Ji
ne
vien
skai

Dideli, balti lt gulbės laivai. Erd
PO
jau girdėjot, kad mūsų kai
Klcb. kun. J. S. Maltis yra
Gaidys iš pagirnės
vus Ir gerui ventiliuoti kambariai.
Reguliariški
Išplaukimai
tlinga narėmis, bet ir jos iž
Kelionėje.- judomi paveikslai, koncer
$48.00
mų apšvietė pirmieji šviesos
rūpestingas darbininkas. Ištitai Ir šokiai. Keliaujant "Baltuoju
Smagios
Kelionės
das turtingas.
švedų Laivynu," kelionė būna perspinduliai. Teko nugirsti, kad j Senume mūsų krajuj į klau- krųjų, gerb. kleb., kad 'pavaitrumpa.
Žemos Kainos
kaimiečiai kaikur esu taip su- simų, kas yra žemė, šiandie šinus gerai šios kolonijos lieDraugija įkurta 1918 m., ra
Kreipkis j vietini agi-nii), arba
Spali ii 21 <1.
sidoniavę proferansu ir kitais taip atsakoma:
:tuvius, nuvažiavo pas Adomų gpiūčio 1 d. Taigi šiemet su
SWEDISH
AMERICAN LINE
•‘S.S. l'nilrd States”
IKI X. Mk-lilgan Avė., Cliieago, III.
kertų pliekimais, kad net kas“Žemė, tai molio gabalas, N’ugnį, lietuvį ūkininkų, ir ėjo 15 m. nuo įsisteigimo. Ta
Lapkričio 9 d.
"T
rėdei
k
VIII
”
dieninius reikalus užmiršta at- kuriame buvę piemenys, kol pats parvežė vakarienei didelj proga dr-ja rengia j;, metų J
likti. Tuo būdu “vežimas”,'pateko į ministerijas, paskan- paršų, apie 150 svarų. Visi va- paminėjimų spalių 29 d. Ruo
JEIGU GALVA SVAIGSTA
Du linksmi kalėdiaiai
“kiksas”, “66”, “durnius”, [dilio savo nudėvėtas kluin- Įgydami skanių mėsų reiški įšiama vakarienė; Ims pagerbišplaukimai:
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ
“melagis' ir kiti tradiciniai peš”.
dėkingumų ir sykiu norus, tos draugijos įkūrėjos. Komi• " l ’iili il Stiitc.s" l.;i|>i;. 25
SU NUGA TONE
•Frederik VIII ’ (iruo. :)
mūsų čėsų kortų lošimai žadu i
kati klebonas dažniau aplan- sija ypatingu būdu išpuošė
$20.00 NAUJOS MADOS
Kuodai, kurio .susikaupiu Jliąų or
greit išnykti.
PLATINKITE “DRAUGĄ” J kyly tautiečių ūkės ir trumpu svetainę. Visi atsilankę Ims
ganizme paeinu nuo tu, kud Jlaal
MIDGET RAIDOS
l’pluukinm li.-ta, kainas ir
ganėtlnul neiėsivulo ir todėl prapla
------------------------------------------ laiku vėl suruoštų “skerstu- j»at»Tikinti. Programai išpildvPO.
kitus infui inacijiis galite gnu
tinu bakterijas kurios ut.kreči'a jus
ligomis, susilpnina jusi) organizmą
vių” vakariene.
ti draugija pakvietė artistus
ti pas agentų, arba
$9.95
ir jus kenčiate nuo svaigulio, galvos
PADĖKOK t
skaudėjimo ir t.t.
,iš Čikagos pp. Maskolaičius
Scandinavian American
NAUJI (’KOSLEV
Ii Aplink stalus susispietusio-1
Line
NI'CiA-TONE išvaro visus nuodus
RAIDOS
je publikoje matėsi gerokas j Todėl visu- l'\i',i'iu daly
Iš jūsų sistemos. Yra milijonai mo
13(1
N.
LaSalIe
St.
Cliii-ago.
PO
vuuti Šv. Rožančiaus dr-jos
terų Ir vyrų, kurie ulgavu savo su 
«
i skaičius Amerikoje gimusio iri

GARSINKINTES
“DRAUGE”

CH1CAGOJE p

DABAR

Progress
FURNITURE CO.

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

I

PIANĄ AR RADIO
PUSDYKIAI

GARY, INDIANA

Į LIETUVĄ

CEZĘRAS ZALESKIS

kuris mirė spalių 19 d., 1933 m. ir tapo palaiilotas
spalių 23 <1.. o dabar ibis Šv. Kazimicio kapinėse am
žinai nutilęs ir negulėdamas atidėkoti tiems, kurie
suteikė jam paskutinį patarnavimų ir jmlydėjo į tų
neišvengiamų amžinybės vietų.
Mes atmindami ir apgailėdami jo prusišalinimų iš
mūsų tarpo dėkojame mūsų ilvasiškam tėvui kum kle
bonui A. Baltučiui, kuri. Katalikui ir kun. Stu’tkui,
kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielų, kun.
Baltučiui uz pritaikintų pamok.-lų. kum Katnuskui už
atlyilėjinių į bužnyėių. Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams. gėlių aukotojams, grubnešiams, ir kun. Sugin
tu!, iš Brazilijos, už jialydėjimų į kapus ir už gražų
pamokslų kapuose.
Dėkojame graboriui J. F. Eudeikiui, kuris savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu nulydėjo jį į amžinaslį,
o lininis palengvino perkęsti nuliūdimų ir rūpesčius.
Dėkojame visiems, kurie ajilankė namuose, paguodė
mus mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o
Inu mylimas mūsų broli, ilsėkis \ iešputįes ramybėje,
ir lauk mūs pas tave ateinant, o mes‘savo maldose
tavęs neužmiršime.

Nuliū<lę lieka. Šeimynos Kiaušų ir Zaleskių.

augusio linksinaus jaunimo
• Priminsiu ir tai, kad valgant
skanių vakarienę malonu bu
vo girdėt jaimuolius-es šne
kant tai[» savęs lietuvių kal
Po vakarienės buvo progra
ma, kurių išpildė parapijos
i'mokyklos mokiniui. Deklemaivo ir dainavo lietuviškas linu
Į'dies dailius. Seserų kazimie!liečiu išlavinti vaikuč ai labai
gražiai atliko savo užduotis.
Kleb. kun. Martis reiškė vi
siems nuoširdžių pudėkų
Parapijos chorus baigė pro-1
'gramų Lietuvos himnu, Po
programos sekė šokiai.
Adv. N. Valasina

Per praeitus 2 metus depre-

■r

LACHAWICZ IR ŠONAI

$19.50

NAUJI PHILCO RADIOS
PO

$20.00
NAUJI ZENITU RADIOS
PO

$29.50
Labai platus pasirinkimas
visokių kitokių Standard
padarymų radios įrengtų
gražiausiuose ii a u j u o s e
kabinetuose.
S. C. L.

S. D. L.

C. A. L.

Pirkite dabar ir laa/nfkite
iš didiiaasiiį rertjfbia
kraut arės.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Fagrubij kuinor atitinku dcprcsi.įiM Įniki). Tolumus nedaro skirtumo
Moderniška Koplyčia Dykai
Asmeniškus, mandagus simjmtiškas patarnavimas

CIIICAGO, ILL.

cTcero, ill.

2314 VVest 23rd Place

1439 So. 49th Court

Telefonas Canal 2515—2616

Telefonas Cicero 5927

ifURE
3222-26 So. Halsted St.
Vedėjai: J. Kalėdinskaa
J. Romanas

kas Ir pataisė savo sveikuti) su šiuo
pastebėtinu Vaistu. Jeigu jus jailėbitės pn vargus h ris, nesveikus, pamė
ginkite MCA-TOM-:.

.Kelkalanklte
tikro M (i.\-Tt >\E.
Varduodamas
visose utsukomingose
vuistinyčlose.

4■■■ ■

■ ■■

"Reumatizmas sausgėla
■ Naallcankyklt* Mvąs skaua_ mala Reumatizmu, Biusgėls.
Kaulų dilimų, arba MMIunglu
■ — raumaaų sukimu: nes skau| dėjimai naikina kūno ryvybs
_ Ir dainai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COlirOUND ma" stis lengvai pratallna virtini■ nėta ilgas: muma llandla dau_ gybė įmonių siunčta padėka" vones poavslkp. Kaina l«e per
■ paltų Ko arba dvi ui fl.tt.
B
Knyga: "1AJ/TINI8 8VEIKATOr* augalais gydyUsa kai■ n* II aantų.

;
g
g

Juslin Kulis
tilt

RAUtTED BT.
Chls«a. m

1
■
■

"
■
■
"
■
g
■
■
B

Z
■
■

Šeštadienis, spalių 28 d., 1933

g R X TT a X S

Spalių 22 d'. įvyko Labdariu-' spalių 28 d., jisai suteiks di- LIETUVIAI DAKTARAI:
LIETUVIAI
DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
gos Sujungus 1 kuopus bun- delio malonumo visiems, kas
Tel. LAFajelle 3037
vo partv Sudeikių namuose, tik utlankvs šių užeigų. Puikūs
Ofiso: Tel. CALumet 4029
Žmonių buvo tlaug ir liko gra- sandvičiai ir ‘‘punipkino pa^
Kės.: Tel. 11 E.M Imk 0280
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
žuus ĮH*lno. Pp. Sudeikiai vi- jai” bus dykai duodumi viDENTISTA8
X—{SPINDULIAI
įsus imi vaišino. Vakarui daug siems. Tai bus gera proga ma
1446 SO. 40lh OT., CICERO, 1L*
Utar., Ketv. ir pėtn. 10—9 vai.
3051 West 43rd Str.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
'pasidarbavo M. Sudeikienė, E. iloniai laikų praleisti. Be to,
3147 SO. HALSTED ST., CU1CAG4I
(l’rle Archer Avė. netoli Kedzle)
3147 So. Halsted St.
Paned., Sered.
SubaL 2—9 vai.
Parapijos bazaras prasidėjo Oįęintuitė, J. Kazbadairskaitd. geri muzikantai linksmins sve- Valandos: nuo 2 ik. H vai. vakaro
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
Seredouns
Ir
nedėliotais
pagal
________
.praeitų sekmadienį ir tęsis su-|Kuol’a dėkinga Sudeikiams už’eius.
sutartį
Kealdeucijua Ofisas: 2030 W. 09Ui St. ------ -----------------------------------------X Rožančiaus pamaldos ry. virš pon> savaičių. Sek.uadie-!priėmimų bunco į savo namus'
Valandos: 10 12 ryto
Dienoms Tel. LAFajelle 5703
Phouc
GKOtehlU
OU27
Seredomla
Ir
Nedėllomls
pagal
sutarti
Nuktlniln lel. lA>ul 0402
Spalių
23
d.,
iškilmingai
putoj bu,s 4:30 vai. po pietų. Ba niais pradžia 3 valandų popiet, 11 vaisęs,
Valandos: 2-4; 7-9 r. M.
Buvo matyt svečių ir iš U.: laidotus a. a. Cezaris Zalet- Trečiadieniais ir sektnad. susitarus
žmas prasidės 5 vai. Sų.jungie- antradieniais ir penktadieniais
Tel. LAI ayelle 7050
tu kolonijų: F. Laurinskienė skis. Laidotuvėmis rūpinos
tės užims bingo žaidimų. Jos — S vai. vakarais.
Office: 2643 W. 47th Street
pereitų sekmadienį puikiai paX Spalių 14 d. moterystės L. Račkauskienė, P. \ aieikau* Klausas. Gini. 1. S\
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Lietutis GydytuJus ir Chiiurgas
Nedėlioję pagal sutarti
(lene,
Sadauskienė,
Klimas.
į
bažnyčioje
atlaikyta
trejos
sv.
sidarbavo. ši sekmadienį sų- sakramento ryšiu kun. Vaitu
086# SO. UEsTEKN AVĖ.
Chicago, m.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Labdarė
su egzekvijomis. Žiug-į
jungietės tikis iš \\ ėst Sidės kaitis suriso L. \ uskų su Li-j
Of. Tel. RFPuble 7006
4140 Archer Avenue
_____________ nių dalyvavo skaitlingas bū
biznierių daug paramos prie Huną Lipskaite. Spalių 15 die-j
UUUlevurd 7380
Kės. Tel. GROvehUl 001(1
Vai.;
2
—
4
Ir
7
—
9
vai.
vakaru
relis.
Kleb.
kun.
A.
Baltutis
Kez. HEMlock 7601
6017
S.
VVASUTENAVV AVĖ.
bingo.
nų kun. M. fevarlis surišo Alex
Res. 2136 W. 24th St.
pamoksle ragino žmones būti
X Šv. Kazimiero Akademi-į Žygį su Ona Kurzaite.
TeL CANal 0402
prisirengusiais prie amžinosios
i
jos Rėmėjos darbuojasi baza-1 v Linkime jaunoms poroms ’
DENTISTAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
kelionės.
*
j
2423 W. MAJiųilEiTE ROAD
*
re, kiekviename vakare. Jos gražaus sugyvenimo ir laimės1
Kės. amt Office
Office Phone
4712
So.
Ashland
Avenue
235o'’s<?“LeaCut’sL
2*6 U
VUk’ KetV’
; Ant kapų kitų pamokslų pa
VKOspeet 4028
2Ja0 Su. Liamt SL
Nedėlioj susitarus
tai ištikrųjų specialistės ir jas!naujame luome.
Rep.
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
CANAL 0700
_____
Įsakė svečias iš Brazilijos kun.
bus kam nors sunku subytinti.! X Žinomi uolūs veikėjai B.
Šv. rl eresės draugija, Mar-lB. Sugintas. Jis pastebėjęs
Tel. Ofiso UOUlcvard 5013—14
Phuue CANal 0122
X Mokyklos mergaitės su'E- Ogintai savo namuose, 5648
ųuette Park, šio sekmadienio Į “Drauge” mirusį savo gimi- Itcz. VICtory 2343
l’HYSICIAN and SUKUEON
Seserų pagalba užima net dvi So. Justine St., spalių 29 d.,
vakare, spalių 29 d. parapijos'naitį, atsiskubino į laidotuves.
2403 W. 63rd St., Chicago
būdas bazare. Vienų prie sal-; 3 vai. popiet, rengia bunco
uuuvei
. •
• (i:.i„i;
..
, ,
..
'
.
.....
. . naudai įengia dalelį n pras- Savo pamokslu pravirkdė zmo1
GYDYTOJAS Jr CH'^UltGArJ
OFFICE HOURS:
dainių, kitų prie įvairenybių, palty giminaites sesers kaži.
Hnllnuzern i..
•
i•756 W. 35th Street
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
*
;
. .
. .
-.f , , ,
, . mainų Danų — nanoweia so- nes; ragino būti prisiruosu2201 W. Cermak Roud
Sunday by Appointment
Kam, kam o mergaitėms reikia nnerietes M. Imeldos. naudai. . .
....KV0tfl:nA;o ! • •
•
• ..
,, ,
°
..........
±.
Knis paiapijineje svetainėje, siais prie mirties. Graborius Ofiuo vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
duoti kreditas. Jos dirba ba- mi kviečiami paiemt! pra—» |Buj.
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
]nuzika ir užtikrin-lj. Eudeikis graudinga kalbų
Office
Phone
lies.
6107
S.
Francisco
Seredotnis ir Nedėliotais pagal sutar(>
zare iš visos širdies. Kaip jos niogų gražiam tikslui. Ogintai
pasilinksminimas. Visus pasakė prie duobės.
Prospect 2230
Phone Grov. 0951
REZIDENCIJA
kostumerius priprašo paramos atsilankusiug maloniai priims !nuoSirdžiai kviefiaina atsilan-į
Svečias kun. B. Sugintas la6631 S. Cabl orma A ve.
tai joks išsilavinęs agentas to į ir pavaišins. Lauksim svečių j kyti. Pradžia 7:30 vai. vakare, j bai džiaugėsi šv. Kazimiero1
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Telefonas ItEPublie 7868
PHYS1CIAN and SUHGEON
nepadarys. Ateikit ir pamaty- >>’ iŠ kitų kolonijų. Bus gražių
4645 So. Ashland Avė.
Rengimo komisija į kapais. Sakė, nedaug tokių ka 5058 SO. ASHLAND AVĖ., Cblcago
k it kas dedasi A. V. parapi- dovanų.
Į
______
i
Hou,rs: 2 to 5 - 7 to 9 P. ii.
OFISO VALANDOS:
Juozas
Sunday by Appointment
jos bazare.
! Ogintų šeimyna yra pavvz-į Murųuctte J’arko lietuvių ko pų lietuviai turi.
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Tel. CANu, 0257
Nedėlioiuiu pagal sutarti
lies. rUOspeet U65«y
X Akademijos rėmėjų 10 dingą; visuomet dirba miela- Jonijos plačiai žinomas mūsų
Ofiso
lėlei.
BUUciaul
7820
GRABOR1A1:
.tautietis
K.
Žilinskas
turi
nau
skyriaus narės nori bazare pi širdingus darbus.
Naunj tel. ntOspcct 1930
Dėl to ir Dievas jiems pa-Įjų ir gražiai įrengtų užeigų,
rmoj vietoj būti, tai smarkiai
GYDYTOJAS, Ir CHIRURGAS
Rep. 2622 \V. 09th St. Šiandien.
darbuojasi. Prie jų būdos do-^deila.
Tel. UOUlctard 7012
1821
H.YL81ED ST'ivEKT
vanų atsiuntė EI. Dorinienė
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
laczidenuja COOO So. Aitesian -.ve.
GRABOR1AI:
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
dvi dovanas, po vienų Ado
6 iki' 8:30 vakare
maitienė, Gadeikienė, Šlioge
—
DEN TĮSTAS
Telefonas VAItds 1138
rienė, M. Dobrovolskienė, La u
LACHAVICH
4645 So. Ashland Avė.
rinskienė. Be to sekmadienį
arti 47 th Street
Tel. GKOvehiU 1595
LIETUVIŲ
IR SŪNŪS
Vai.: nuo 9 iki 8 vakar.
turės kalakutų dovanoms. Bi
Seredoj pagal sutarti
Graborius ir Balsamuotojas
GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIS GRABOEIUS
znierius visus atsilankiusius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Toriu
aotomobilios
visokiem*
Patarnauja
laidotuvėse
kuoplflausla.
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
užrašinės ir pagarsins.
Reikale meldžiu atslėauktl. o mano
Vai.:
9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama
Tel. CANal 0122
X Prie bingo žųidimo gra-i
Seredonus po pietų Ir Nedėldieuial.
Tel. CANal 2515 arba 2510
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
tik susitarus
3319 AUBŪRN AVENIU
žiu dovanų atsiuntė ekspresi2422 W. MARU t EITE ROAD
2314 W. 23rd PI., Chic&go
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
ninkas Maseliūnas, Kulbiai,
Cbieago, UI.
DENTISTAS
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Venžindžiai, Aleksandravičiai 1439 S. 49th CourJ, Cicero, ni
2201
W. Cermak Road
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
(Kampas
Leavitt St.)
TEL. CICERO t»37
ir kiti.
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
X Misijos prasidės už savai-'
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ine.
*
LIETUVIŲ GRABORIUS
l’bouc BOElciaril 4130
Nuo 1 iki 8 vakare
rint
į
tai,
ar
jūs
kų
pirksite,
ar
ne.
4142
ARCHER AVENUE
lės laiko. Visi vestsaidiečiui1
Palaidoja už (25.1)0 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
Seredoj
pagal
sutartį
Tel.
VLKgiiiiu (1030
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
ruošiasi prie šių jubiliejinių
668 W. 181h St.
Tel. CANal 6174
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
_____________ Cblcago. III,
misijų. Misijoms pamokslus sa
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
GRABORIUS
kys kun. J. Vaitkevičius, M.
{VAIRŪS
DAKTARAI;
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
Musų patarnavimas
I. C.
visuomet sąžiningas Ir
sitės kur kitur.
GRABORIUS
—
nes neturi
X Spalių 25 d. komisija ba- nebrangua
me ttlaldų ožlalkymul
Koplyčia Dykai
Res. Phone
Office Phone
Ofiso TeL VICtory 0893
zaro reikalais atlankė šiuos- akyriu.
4830 WEST 15th STREET
ENUlewood 6011 .. \YENlworth 3000
Res. Tek DREiel 9191
Nauja, graži ko^
biznierius: Paliulius, 2301 So.
Cicero, Illinois
\Vestern avė.; Lenartavičių, plyčia dykai.
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
G luitui JAS ir LtUltUilUAd
2259 S. \\ ectern avė.; P. StašJŪSŲ GRABORIUS
Rusas Gyuviu-as ir Chirurgas
VčbU bo. halsted btreet
3307
Aubnm
Avenue
Moterišku,
Vyriškų, Vaikų ir
kūnų, 2301 W. 22 PI. (aukojo
Didysis Ofisas
ROOII 210
vai.; 2-4 ir 7-9 vai. vakare
visų chrcnišKų ligų.
sekmadienio bazarui bačkų
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJAS
4605-07 South Hermitage Avenue
Patarnavimas geras Ir nebrangua
skgpaus gėrimo); P. Krauju);,
Ofisas 3102 So. Halsted St.
718 W. 18th St.
Kampas 31st Street
siuvėjų VI. Ivanauskų. J. Ja
Tel. MONroe 8377
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Vai.:
10
—
11 v. r£to, 2—4. 7—9 v. v.
VEDĖJAU
blonskį, 2238 \V. Cermak Kd.,
Tel. LAFayctte 3572
Nedėllomls ir šventadieniais 10— -12
Pelkele savo ofisų pa numeriu
(žadėjo bazarui skanų keksų 1646 WEST 46th STREET
J. Llulevlčius
Tel. UOLIcvard 5203—8413
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Graborius
atsiųsti); X. Karlavičių, Ad.
Ir
Balaamuolojaa
Kučinskų, A. Aitutį, K. Tu- Tol. CICERO 294
SPECU AUSTAS
EUDEIKIS ir SuNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Patarnauja Chlmanauskų (aukojo giedanti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
SYREWICZE
Daiuvų, Moterų ir Vyru Ligų
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
cagoje Ir aplenaGRABORIUS
ktje.
paukštelį vertės $5.00), J). Vai
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
4631 S0. ASHLAND AVĖ.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
Laidotuvėms pilnu patarnavimu
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Didelė ir graži
galimu už |(6.et
čiūnų, V. Duobų, J. ŽurkausTel. YAKds 0901
yra
patenkinęs
tūkstančius
šeimynų.
Koplyčia dykai
Nedėllomls 10 iki 12
KOPLYČIA DYKAI
•
Ite».: Tel. PLAza 3200
]<ų, St. Budaitj, J. Judickų ,344 S. fiOtb va fS<wrn. Tli
Vienintelis
Lietuvis
Graborius
vartojantis
moderniškų,
4002 Archer Avė.
Telefonas MIDway 2880
VALANDOS;
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. ▼.
(uukojo po dėžę cigarų), K.
Nedėldieniuis nuo 10 Iki 12 dieng
rios palengvina grabų įkėlimų.
Murozų, J. Akaviekų (aukojo
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
Office;
Res.:
dėžutę ciungumo), J. Phillips,
PROspect 2011 BEVerly 0081
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.
J. Labanuuskų (aukojo $5.00).
Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite ;t platinkite
Po $2.00 aukojo: I’. Maukus, į
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS
dienraštį “Draugę” it
J. Misevičius, J. Nevedomskis, :
2355 West 63rd Street
remkite v;sus tuos pro
Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. M.
J. Mackevičius, J. Bronza, Me5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
Ketv. ir Sekniad. pagal sutarti
fesionalus ir biznieriys,
tiopolitan banko prezidentas, Į
Ryto vai. Sv. kryžiaus Ligoninėj
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
Chicago. III.
$1.00 ir paršiukų vertės $5.00, |
kurie garsinasi jame.
Phone: HEMlock 6700
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)
J. KrotkuH $1.00, M. Sebesti- j
jonienė. Pakviesti dakturai:
Biežis, Bložis, V’inskūuas, Ka- j
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088
vurakus, adv. Bagdžiūnas, vai
Kapitonas
Specialistas ii
stininkas J. Žilinskas, St. MuPilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.
Pasauliniame kare
nkovskis ir kiti.
Į
Rusijos
Liūdnoje
valandoje
paveskite
dėl
manęs
GYDO VISAS LIGAS VYRU IK UOl b«V PER 38 METUS KRYICRl|rr
X Pov. Šultiinierus, Inter
KAIP UŽHlHENtJ()HIO8 Ir NEIAGYDO.MOS JOS YRA
national Co. pieno išvežioto- !
savo rūpesčius.
Speclaližkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir pusike, užnuodijimų krau
INCORPORATKD
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skauanius. skausmus nuga
jus. taip imt rengia bazarui do (
roje, kosėjimą, gerklės ekaudėjliną Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
Henry W. Berker
galėjo jus lžg.-*dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
vanėlę, tik primena, kad \Vest
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir iėgydė tūkstančius ligonių. Patari
(Llcenaed Embgdiaer)
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kaadle nuo 10 valandos ryto Iki 1
2506
W,
63rd
St.
Side atsirastų daugiau kostuvalandai ir nuo I—8 valandai v skara. Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 vėl.
3238 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
43M WEUT MUk 87.
kan.'^aą kooior A.e.
Tel. CltAwf..r.l 8 S TO
merių.
ę-sr—■u——Mumii.i sus*t—.

C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

DR. A. RAČKUS

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

DR. P. ATKOČIŪNAS

OR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. W. KADZEWIGK DR. F. C. WINSKUNAS

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. BIEŽIS

' DR; A. J. BERTASH

DR. J. SZUKIEW1GZ

DR. M. T. STRIKOL’IS
4

DR. P. Z. ZALATORIS

STANLEY P. MAŽEIKA

Seniausia ir Didžiausia

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. A. L. YUŠKA

DR. G. I. BLOŽIS

DR. T. DUNDULIS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

ANTANAS PETKUS

Eudeikis

DR. A. R. McCRADIE

DR.A.A.ROTH .

SIMON M. SKUDAS

I.J.ZOLP

DR. CHARLES SE6AL

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAIGHIGAGOJE

DR. MAURICE KAHN

A ..

Tel. REP. 3100

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

J. J. BAGDONAS
Graborius

O

Daktaras

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

—'i

i

■

WISSIG,

B

PRiugis

GARBĖS SĄRAŠAS

šeštadienis, spalių 28 d., 1933

IŠ ŠV. JURGIO PARAP..
BRIDGEPORT

Kaip žinoma, K. Pažarskis-riai ir norintieji įsirašyti pra-(biznio sukaktį ir įvykio paini- atsilankyti į šį studentų pa
yra vienas iš nedaugelio lietu- Somi atvykti. Šis sus-mas bus Įnėjimui tęsia didelį išparda-Įrengimų. Tuo paremsite ir su\ ių dainininkų. Jis ne tik ga- paskut inis vajaus susirinki-1 vinių naujausių rūdijų, skal-’sipažinsite su lietuvių studenšios dienos viešųjai rinklia
lingai dainuoja, bet gražiai y- mas, kuriame galima bus įsi- biamųjų mašinų, akordionų tija, su būsimais mūsų Tautos
vai užsiregistravo apie tūks
ra
save publikai užsirekomen rašyti už pusę kainos. Prašo bei rakandų. Kainos nupigin- vadais.
Rengėjai
Pirmas, rudeninis balius jtantis rinkėju ir keli šimtui;
davęs
lošimu.
me
nepraleisti
progos.
Susirintos.
Didelis
pasirinkimas
gra
vyks spalių 29 d., parapijos
vyru. Kiek mums pridavė va-1
įžiausių pečių už žemiausias
“ *
salėj. Balių rengia visos pa- Jo koncerte bus išpildyta ne kiltie bus ir refresbments.
STEIGS PIENINĘ
rdu juos skelbėme dienrašty-;
J.
L.
J.
i
kainas.
Kaimynas
Agronomas Valatka daro
rap. draugijos, parapijos nau-'.paprastai įdomi programa, ku
je. Vakar vakare keli šimtai
dideles pastangas Kaišedorių
dai. Orkestrą bus pirmos rū-.rioj dalyvaim įžymiausios Chi
naujų rinkėjų dar užsiregistra
kooperatyvinę
išies. Be to, bus užkandžio ir cago’s lietuvių meno pajėgos.
MOKSLEIVIŲ VAKARAS dvare įsteigti
vo. .Jų vardas ir visų, kurios
! gėrimo. Kviečiami visi atsi
Muzika
pieninę. Pieninės įstatai jttu
tik šiandien darbuosis, dar
---------i
Daug
įvairių
parengimų
j
lankyti.
Įžanga
tik
25c
perįregistruoti. Nemažai įstojo ir
kartą paskelbsime, kad mūsų
Šiandien
visi nusipirkime sį kant tikietą iš anksto, prie du- Į CHICAGO LITHUANIAN
Cbieagiečiai
ir
kitų
miestų
j
vyksta
Iheyo
Apvaizdos
pa-<
nari
kurie pasižadėjo statyvisuomenė žinotų, kam labiau
garbės
ženklelį
(tag) ir pri- r„ bus 35c. Rengimo komisija j
lietuviai
ryt
dienų
turės
maVisi
spiečiasi
apie
viį
.
POLITICAL
CLUB
šia rūpi mūsų tautiniai reika
i
•
'
ti pienų nuo i)0 karvių.
riesisegę jį per dienų nešiokime.
---------lonrnno pasiklausyti mūsų dai lsU i"yl"nų ir gerbiamą klebo1
1
'
lai.
Rengia šaunius šokius, ši liniuko Juozo Babravičiaus ‘Albavičių. Lapkričio ,n,IKM pradėjus veikti, I us įSO. CHICAGOS komitetas keliolika vyrų. Automobiliais (
vakarą, spalių 28 <1., J. YuS- per radijo iš stoties AVCFL, 1
'*• *‘os parapijos svetainė-į registruota pieno
statytojui
dar pridavė siu rinkikių var- j patarnaus šie tautiečiai: Bal-j
kos salėje, 2417 W. 43rd St. įval. popiet. Dalyvaus ir Ma-|Je ^l<*tnv,’J studentų grupė ruo j su 150 karvių.
dus:
jtuška, Ch. Muniokas, J. Gau-1
vakarų, į Į
Mėgstantieji smagiai pasili- kalni. Be to, bus įvairi repro-|f ia (li(,‘‘li ir
Francis Alexander
bis, Iz. Živatkauskas, Kazake
THE BRIDGEPORT
dukcijos programa 8 vai. ryto'karį suplauks studentija is j
Stella Štokas
vičius ir Bukleris.
I Brighton Park sodalietės re- | nksminti prie geros muzikos,
KNITTING SHOP
iš tos pačios stoties, šias pro- visų Čikagos kampų ir įvaiilgia
antrą
didelį
šokių
vaka-iteiksitėę
skaitlingai
ntsilankvBernice Roman
Neriam plonus ir storus vil
rų vardu “Halloween ir Cos- ti.
Rcp. gramas leidžia Jos. E. Budri- ’ių aukštųjų mokyklų. Daly
Aida Roman
NORTH SIDE
ko korporacija, kuri užlaiko vaus Tarptautinės Studentų nonius svederius dėl vyrų, mo
tume Dance”. Bus baidyklių
Minnie Roman
terų, merginų ir vaikų.
didžiausią lietuvių radijo, niu- Organizacijos atstovai. Prog- Neriam, vilnones pančiakas
paradas
ir
visiems
duodama
JONIŠKIEČIŲ
L.
K.
KLŪ
Paulina AVilbur
A. Andrijauskaitė
■zikalių instrumentų ir rakan- iran,a bus labai įdomi. \ aka- dėl moterų ir vyrų. Taisoni
“souvenirs”. Grieš Al. MetriBO VAKARAS
Mrs. Telieen
H. Andrijauskaitė
(ių krautuvę Chicairoje adresu ro pažyba bus gražiabalsė — senus svederius.
cks orkestrą. Už gražiausį ir
Stella Petroski
I. Andrijauskaitė
Atdara ir šventadieniais.
Halsted
Šiuo laiku E. Rakauskienė.
komiškiausį kostiumų bus duo Sekmadienį, spaliu 29 d. į-.^^
Kate \Yrublevsky
A. BugintaVičiūtė
F. SELEMONAVICIA
Kiekvienas vra kviečiamas
vyks Joniškiečių L. K. klubo krautuvė lllini sav° 21 metV
dama dovana.
Sopliie Sternicky
V. Daunienė
504 W. 33rd St., Chicago, III.
Visos Chieagos sodalietės vakaras, Frenčiaus salėj. Bus]
Prie Normai St.
A. Kupčiūniūtė
kviečiamos
dalyvauti,
taip
pat
statoma
scenoj
vieno
veiksmo,
Pilone
Victorv 3486
TOWN OF LAKE
M. Daugirdaitė
i
*■
Vyčiai ir šv. Vardo draugi komedija “Šalaputris”. Be
F. Nausėdaitė
jos nariai. Vakaras bus sek- veikalo, bus ypatinga progra- i
Iš šios kolonijos dar prida A. Ramuškaitė
SU FRANK’S CHICORY
mad., spalių 29 d. parapijos ma, kurioje dalyvaus B. Vai
I
ADVOKATAS
vė šiuos vardus:
A. Rutkauskaitė
Išmokykite savo dukterį gaminti gerų kavų
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
svetainėje.
Įžanga
35c.
tekūnas, A. Ančiūtė, 0. Bal 1_________________________
K. Galašauskas
II. Rutkauskaitė
Telefonas
STAte
7800
tienė, 0. Pužauskaitė, BurduJ jei jus „orite patirti tikrų koje, kada jus gaunate valgy
Valandų* 9 rvte Iki 6 popiet
B. Žemeskiūtė
S. Norvaišaitė
2201 W. Cermak Road
TURĖSIME GERĄ
liūtė ir Juozas Poška.
kavos gardumų, darykite kaip kloje geros kavos jus galite
A. Balseraitė
Panedėllo,
Seredos fr Pėtnyčloc
būti
tikri,
kad
joje
yra
ir
daro žymus virėjai gerose vai
PRAMOGĄ
vakarais 8 Iki 9
Šv. Kazimiero Akademijos
Po vaidinimo bus šokiai, gyklose ir viešbučiuose ir ga- Frank’s Chicorv. Pietinėse
B. šalnaitė
Telefonas CANal 8122
Rėmėjų 5 skyr. jaunametės jau
griežiant Geo, Steponavičiaus minkit kavą su Frank’s Chie- valstybėse ir miestuose, kur Namai: 6459 S. Rockwell St.
J. Račkauskaitė
Gruodžio 10 d. š. m. Lietu orkestrai. Pradžia 6:30 vai. va į ory.
Ketvergo Ir Subatos
valgių gaminimas skaitomas Utarnlnko.
prisirengė prie buneo partv,
Vakarais 7 Iki 9
C. Kincinaitė
Telefonas REPnbltc 9800
»e,,iai patirta, kad su- geriausias Amerikoje, cikorija Į
kuris įvyks spalių 29 d., 4 vių Auditorijoj, 3133 So. Hal- kare. Visi kviečiami atsilan-.
O. Ainbrozaitė
labai
plačiai
naudojama.
New
■
džiovintos
ir
paspragintos
civai. popiet, parapijos svetai sted st. bus vaidinama “Ge ^A’ti.
LLL. j-0rįjo8 augalo šaknys turi sa Orleans mieste, su Prancūzi
K. Plakavičiūtė
novaitė”. Vaidins V. Stanci
nėje.
Jaunametės
turi
labai
votišką gardų kvapą ir, sumai jos virimo meno tradicija, nau
V. Dolikaitė
ko Teatralė grupė.
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
šytas su kavos kvapu, duoda dojai.na daugiau cikorijos, ne statau
daug
gražių
daiktų
dovanoms.
LANKĖSI CHICAGOJ
anglis už pigiausias kaina»:
E. Tatarei is
gu
bet
kuris
kitas
miestas
labai
-gerą
ir
savotišką
kvepė

Black Band 87.50: Haeking $8.09,
Be
to.
ntsilankusiems
bus
duoŠis
veikalas
jau
ne
kartą
Clii
M11 ers Crcck 89.75.
E. Mažeikaitė
jimą ir skonį. Be to, kava prie Amerikoje.
Pašau V t LAPavctte 808C.
dama
vakarienė.
Bus
ir
pro->
ca
g
O
j
buvo
statomas.
Geri
vei
Šiomis
dienomis
Cliieagoj
i
<ur
i
os
pridėta
cikorijos,
sunB. Urbelis
Pridėkite vienų arbatinį j
J. OKSAS
grama. Įžanga 25c.
kalai, kaip ir kasdieninė duo- lankėsi p. AVillis, duktė žino- kesnė, geriau kvepia, gražes- šaukštukų Frank’s Chicorv į
2649 West 43rd Street
kavinį puodų kavos ir įsitikin- į
Balandėlis Į na, niekad nenusibosta. Taigi mos Brooklvno moterų tarpe n®8 spalvos,
SO. CHICAGO
kitę kaip gardi bus kava. Pa- į
Cikori->“ ,aiP P“‘
ir “Genovaitės” naujas vai veikėjo, p. fiertvitienės. (Sy- kavą
ir ilgiau palaiko jos sakykite savo dukterei, kaip i
dinimas turės gerų pasekmių. kiu buvo atvykus ir jos drau kvapsnį. Tokiu budu Frank’s senoje tėvynėje plačiai naudo- J Geriausios Anglys Už
So. Chieagos lietuviai gerai į
Šiuo vaidinimu reikėtų visie gė). Viešnia apžiūrėjo Pasau Chicory padaro gerą kavą dar jama cikorija kavai pagerinti, j
susiorganizavo šios dienos ri- į
Žemiausias Kainas
gerą kavą
Jus galite gauti Frank’s
ms susiįdominti tuo, kad jį linę Parodą, Chieagų; ta pačia geresne;
nkliavai. Dirba 50 rinkikių ir’
Chicorv dėžutėse, gabalais ir J
vaidins žymiausieji Chieagos proga atlankė savo tetų Žei
plytelių formoje grosernėse ir
lietuvių artistai, tokie, kurie mienę, Rockdale, III., ir pp. Cikorija labai naudinga kavinėse. Dėžutė kaštuoja 10
12132 UNION AVĖ.
ir dainuoja gerai ir vaidina Sakalus. Vakar išvyko namo.; virškinimui ir pripažinta kaip centų ir užtenka mėnesiui ir
____________
Į
tokia
American
Medical
Assonet
dviem.
Pirkite
šiandien.
Chicago, III.
gerai. Daugelis vaidintojų yciation.
Jei negalite gauti savo apylin- ’
ra nesenai atvykę iš Lietuvos,
Tas žinoma visoje Europoje kėje, pasiųskite mums 10 cen
Phone PULlman 8296
PRANEŠIMAI
NAl JOS 1934 RADIOS su visais naujais išradimais
ir
dėl to šeimininkės ir virėjos tų pašto ženklais ir mes jums
kur jie veikė jaunimo tarpe.
Dabar
laikas prisipirkti
Pilnas pasirinkimas visų žinomų išdirbyščių.
nė negalvoja apie kavos gami- prisiusime dėžute. Rašykite:
Toliau reikia priminti, kad
anglių dėl žiemos
Inimų be Frank’s Chicory paHeinr. Frank & Sons
MARQUETTE PARK
“Genovaitė” Lietuvoje buvo
1 golbos. Taip pat čia AmeriFlushing, N. Y.
Res. 10742 S. Wabash Avė.
Lietuvių Amerikos Piliečių
perrašyta ir sekamas vaidini
Phone PULLman 8092
mas bus naujojoj formoj.
klūbo susirinkimas įvyks sek
♦ Ten buvęs madieni, spalių 29 d., parap.
salėj, 2 vai. popiet. Visi na-

RADIO

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

GAMINK GERESNE KAVA

JOHN B. BORDEN

OKSAS EXPRESS

“DRAUGE*

negalima

pagaminti

be

cikori-

TUMONIS GOAL GO.

GRUMTO KOLONUOS

Simano Daukanto Draugijos Metinis Apvaikščiojimas

AUTOMOBILIAUS AUKA

WEATHER S1RIPS

Nedėlioję, Spalių 29 d., 1933

Petras Vilišius, 50 metų aChicajcs Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted st., Chicago
Kam reikalinga aptaisyti la
mžiaus, gyvenęs 12405 Peoria
Pradžia 6:30 vai. vak.
Įžanga 35c ypatai
avė., West Pullmane tapo mi- ngai ir durys “weatlier strip- Ilenglnimis tentras “VaktlN Palxilll.fo« Pakrantėj”. Po teatro šokiai. Visi
kvi'.H-iigii skaitlingai atsilankyti. Uiuklaine daug svečių, biznierių
įtinai sužeistas automobiliaus, sais” pašaukite mane. Turiu esate
Ir inteligentų. Tuip pat vist/ lietuvi, Iškilmingai apvaikščioti ir paininčlt
Simano Daukanto Draugijos g.vvavmų.
Kvi'ečla. KOMITKTAN
spalių 25 d., grįžtant namo iš ilgų j»rityrimų tame darbe.
darbo. Jam einant skersai ga
Pašaukite:
t vės ant Halsted ir 124-tos,
HEMlock 2573
automobilius parbloškė ir per
PERKAM
INSURANCE, -O
' ’ 15 R ' Z7
«Tn
iKiLwicz.Zy(ovažiavo per Vilišių. Automobi
NOTARY
Lietuviškut
listas paspruko. Nuvežė Vili
6425 So. Richmond St.
PUBLIC
įMORTGAGt RANKERS
BONUS
šių į ligoninę, kurioje jis pa
simirė.
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ
AOEMTDRA
J. E. Eudeikls, graborius, REIKALINGAS apšildomas
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
praneša, kati kūnas pašarvotas kainbarys vedusiai porai, Ma
TEISIKODMO PAMATUOTAS BIZNIS
namuose, o laidotuves įvyks rqUe||p Parko apylinkėj. Ra2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAFayette 1083
šeštadienį, lapkr. 4 d., iš na- Į lykite “Draugas” 2334 So.
mų į Šv. Petro ir Povilo pa- Oakley Avė. Box 8
z •
rapijos bažnyčių. Bus laidoja
mas Šv. Kazimiero kapinėse. |
.
.
. . ■ .
Buvo nevedęs.

J. PURTOKAS,

1 COL O.FIVE LOVZ&OY

NAFJAS“CRO8LEY” RADIO, dnal 4

$"|9,9S

NAF.I\S “CROSLEY” RADIO, dnal 5
GRAŽIAM F KABINETE, su 10 tūbų

$(>6,00

Jis, F, Silrili

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

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

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kai’nas, taip aukfitai, kad žmo^ėins sunku bejpirkti,
o
lietuvių
CRANR COAD KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
gausit daug pigiau negu kur kitur —
Telefonas

REPI’BMC 8402

PEOPLES GOAL CO.
Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų voga.

Yardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ.
Tel. PULlman 5517

West Pullman, III.

A. F. CZESNA’S BATHS

DAININKAS K. PAŽARS
KIS RENGIA KONCERTĄ

Teko nugirsti, jog mūsų dai
nininkas-lošėjas K. Pažarskis, J
sausio 7 d., Meldažio svetai-,
nėję rengia didelį koncertų su
šokiais.

KASTO ŽILINSKO
saliune

2622 W. 69th Str.
Marųuette Parke, sandvičiai
ir “pumpkino pajai” dykai
spalių 28 d. Budweiscr alus.

Lietuviai prašomi atsilanky
ti ir pasivaišinti.

TURKIŠKOS, Rf'RISKOS BCT,FFRIW*S VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI

AvediAkl m.nkitlntmat Ir elektros masažas
Tre.tm.ntal visokių Ilgi,, reumattemo, nervų atitaisymo, žalčio
Ir taip tollaua, su elektriniais prietaisais Violetiniai Smilės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulfertnės vanos duoda dldllausi. kraujo cirkulia
cija. kuomi galima lAsIgethėtl nuo visokių ligų.
Kambariai dėl pergulėjtmo.
Moterų skyrius atdaras (Jtarntnksls nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina RL

Tel. Boulevard 4582

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina
Peoples Coal Co.

iš

I, 2. or
1i tons
8 lons or morc
Porhy M. R. ... . S7.78
87.85
Kent. M. R. ... . 85.75
85.46
86 25
Lump .................. . 88.75
Black Band
Egg ................ . 88.50
88.00
Iitimp ................ . 88 75
88 25

Iv.

