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Iš Sovietų grįžo Lietuvon 1 lietuvis vyskupas, 10 kunigų
BE TO, GRĮŽO DAR IR KETURI 

PASAULIEČIAI
VYSKUPAS T. MATULIONIS 
KLEBONAVO PETRAPILYJE

Grįžusieji nepaprastai iškil
mingai pasitikti visose stotyse
KAUNAS (per paštų). — šiųjų akyse blizgėjo ašaros. 

Spalių niėn. 19 <1. vakare Kan Grįžusieji dvasiškiai kurį 
nan atvyko paleisti iš sovietų į laikų ilsėsis. Vėliau tie, kurie 
kalėjimų ir koncentracijų sto-Į galės savo darbų dirbti, bus 
vykių lietuviai dvasiškiai ir paskirti į vietas. Jie visi yra 
pasauliečiai, iš viso 14 asme-! Kauno arkivyskupo žinioje, 
nų: vyskupas Teof. Matulio
nis, kunigai; Kaz. Veliška, 
Aug. Pronckietis, Jonas Lady- 
ga, Myk. Bugenis, Vlad. Če- 
gis, Jonas Paulavičius, Vinc. 
Deinis, Vinc. Ilginąs, Vitoldas 
Paškevičius, Kaz. Juršanas, ir 
pasauliečiai; agronomas Juo
zas Stebulis, geležinkelinin
kas Vinc. Velička, vargon. Ja- 
senauskas ir Ona Ginetienė.

Visi grįžusieji yra dirbę 
sunkiausius darbus, daugiau
sia miškuose. Kai kurie jų y- 
ra netekę ir sveikatos. Kuni
gai nebuvo panašūs į kuni
gus. Nes vilkėjo apskurusius 
miškų darbininkų drabužius.

Vyskupas T. Matulionis 
prieš pastarų j į karų klebono- 
vo Petrapilyje, Jėzaus Širdies

Grįžusiųjų sutikti Kauno bažnyčioje už Narvos vartų. į 
stotin susirinko milžiniškos į vyskupus įšventintas Sovietuo 
minios. Kauniečiai sutiko trau į 86 niekam nežinant. Net jam 
kinį triukšminguoju valio, ku- artimiausieji kunigai, dirbusie
ris užtrenkė ir orkestro gar
sus. Grįžusieji suvesti į sve
čių priėmimo kambarius sto
tyje. Ten jų laukė dvasiško
sios vyresnybės atstovai, 
daug giminaičių ir pažįstamų.

ji su juo kartu darbus miš
kuose, nežinojo, kad jis yra 
vyskupas. Jo vyskupo titulas 
viešai paaiškėjo tik jiems pe
rėjus Latvijos sienų. 

Grįžusieji visose Latvijos
Kun. Dogelis pasakė trumpa I ir Lietuvos geležinkelių stoty-
pasveikinimo kalbų, į kurių 
grįžusiųjų vardu atsakė kun. 
Bugenis. Tiek grįžusiųjų,

se buvo iškilmingai pasitinka
mi ir sveikinami. Visur juos 
sveikino ir lydėjo milžiniškos

J. M. d. g. pral. Mykolas L. Krušas, šv. Jurgio par. klebonas Chicagoje, kurio vado- 
vaujamoj parapijoj rytoj prasideda dienraščio “Draugo” vajus. Šioj parapijoj susidarė va
jaus komitetas, kuriuo priešakyje stovi pats didžiai gerbiamas Pralotas.

“DRAUGUI” Į TALKĄ EINA ŽYMOS 
VEIKĖJAI . ~

ŠV. JURGIO PAR. SUSIDARĖ 
STIPRUS VAJAUS KOMITETAS

Komiteto priešaky stovi J. M. 
gįcr';, pralotas M. L. Krušas

‘Draugas” švenčia savo 25 J. Mačiulionis, M. I. C., vyr. 
meti} jubiliejų. Katalikiškoji redaktorius L. Šimutis, redak 
lietuvių visuomenė pasiryžo cijos narys I. Sakalas, “Drau 
jubiliejaus proga įvesti go” vajaus vedėjas M. Pavilo 
“Draugų” į kiekvienų lietu- uis ir kiti.
vio kataliko šeimų Amerikoj, i Nutarta dirbti organizuotai

Kad darbų nuosekliai dirb- įr tuo tikslu išrinkta komite
tų nutarta surengti “Drau- tas iš sekančių asmenų: kun.
go” vajaus savaites atskirose 
kolonijose. Šv. Jurgio parapi-

J. Šaulinskas, A. Pocius, Oj 
Gilienė, P. Labutis, J. Dirnša,

jai Bridgeporte teko garbė j. Puišys J. Bubnis, J. Ga- 
pirmai turėti tų “Draugo” i niekas ir 1*| Pakalnis.

* •
Pral. M. L. Krušas malo

niai sutiko tam komitetui ir

vajaus savaitę. Laikas pas
kirtas nuo spalių 30 d. iki lap
kričio 12 d. į. .

t, „-• • • j. . , jo darbui vadovauti kaipo garPraėjus} pirmadienj (spalių \ _
31 d.) Šv. Jurgio parap. sa
lėje įvyko Bridgeporto kolo
nijos veikėjų susirinkimas.
Susirinkime tartasi “Draugo”

bės pirmininkas.
Komitetas pasiskirstė parei 

gomis: J. M. pral. M. L. Kni
sas, garbės pirm., J. Bubnis,

talkos reikalu. ^Tuo klausimu ; pirm., 0. Gilienė,- vicepirm. ir 
! kalbėjo “Draugo” adm. kun. P. Labutis, sekr.

CHICAGOJE PRIPAŽINO KALTAIS

PENKI GUBERNATORIAI 
PAS PREZIDENTĄ

MUZIKOS MOKYTOJŲ Į suvažiavimas, kuriame bus ta-
SUVAŽIAVIMAS

V
riamasi dėl muzikos

tiek susilaukusiųjų ir kalbėju-1 žmonių minios. AVASHTNOTON lapkr 3

ANGLIJA PAĖMĖ MALTOS LEGIJONAS PRIEŠ BOLŠE- X akar Baltuose Rūmuose pas 
i prezidentų, lankėsi penki gu- 
įbematoriai iš valstybių: Wis-

VALDŽIĄ VIKŲ PRIPAŽINIMĄ

LONDONAS, lapkr. 3. —, NEW YORK, lapkr. 3. —
Anglija į savo rankas pagro- Amerikos Legijono viršinin- 

visų Maltos salos valdžių, kas E. A. Hayes pareiškia,
[anesta, kad tas padaryta ]<afĮ §į organizacija nesutaria
"ribjotam laikui. su prez. Rooseveltu sovietų
Pareikšta, kad pastaraisiais vyriausybės pripažinimo reika

laikais salos gyventojai prade 
jo linkti prie Italijos.

NEPRITARIA LINDBER- 
GHUI

LONDONAS, lapkr. 3. —
Anglijos aviacijos autoritetai 
nepripažįsta pulk. Lindbergbo 
nurodymų, kad Amerikos 
žemyno susisiekimas su Euro-

le ir šiam pripažinimui griež
tai priešinga.

NUMATO SVAIGALŲ 
ŠMUGELIAVIMĄ

OTTAAVA, Kanada, lapkr.

3. — Kanados vyriausybė rei- 
šikia laimės, kad J. Valst. pa 
naikinus proliibicijų, gali pra-1

Teismas pripažino kaltais 
J. Catuara, ir W. Palero už 
neteisėtų dinamito įsigijimų. 
Jie yra bombininko Belcastro 

Chicagos aldermonų tary- padėjėjais. Teisme prieš juos 
lx)s pakomitetas pieno klausi- buvo argumentuojama, kad di- 

Pr°jęra- u pasįuntė telegramų prėz. namitų įsigiję ne kitkam, kaip

PIENO KLAUSIMAS

mos suvienodinimo ir patobu-, Rooseveltui 
Lapkričio 7 d. šaulių sųjun- j linimo. Be to, suvažiavime

gos salėje bus pirmas Lietu- bus perskaityti keli referatai 
voje visų muzikos mokytojų muzikos klausimais.

consin, Minnesota, So. Dako- 
ta, No. Dakota ir Iowa. Šimie 
valstybėse daugiausia bruzda 
ūkininkai, kurie nepasitenki
na savo likimu.

Gubernatoriai pasiūlė pre
zidentui naujų planų, kad pacii 1 
dinti ūkininkų produktams kai 
nas. Prezidentas principe pri
pažino pasiūlymų. Šiandien į- 

1 vyks kitas su gubernatoriais 
pasitarimas. Prezidentas pa
geidauja vienaip ar kitaip pa 
tenkinti ūkininkus.

APIPLĖŠTAS BANKAS

pa lėktuvais būtų tinkamiau-1 sidėti iS tPn svaWUJU gėrimu LANSING, Mich., lapkr. 3. 
sias per Grenlandijų. Anglai, šmugeliavimas į Kanadų. Daui— Trys plėšikai apiplėš? šio 
pareiškia, kad tinkamiausias gian policijos skiria pasie-! banko šakų — North Lansing
susisiekimas yra iŠ Newfound niams. 
lando stačiai į Airijų.

NENORI PADUOTI AUKSO

bankų. Apie 500 savanorių 
į gaudo plėšikus.

Prašo jo, kad . tik bomboms.
pieno pabranginimas Cbicagoj1 Lapkr. 10 d. teisėjas išklau-
būsų atidėtas iki kol bus įvyk- ay8 bylos pakas
, ,.................. a x tojimų. Tada gal apkaltinti ir
dvti viešieji pieno vartotojų iš .» . ....... . , . išgirs sau skinamų bausmę,
klausinėjimai, kurie iki šiolei. •

16 ASMENŲ ŽUVO 
POTVYNY MILWAUKEE, Wis., lapk

ričio 3. — Milijoninkas G. J.

PASKIRTAS BANKAS 
PIRKTI AUKSĄ

SANTIAGO, Kuba, lapkr. Meyer atsisako paduoti vy- WASHINGTON, lapkr. 3.~ 
3. — Išsiliejusios <Cauto, Gua- riausybei savo auksų apie Aukso pirkimų užsieny vyriau 
so ir Mayari upės sukėlė didelį 100,000 dol. vertės. Iš Washin sybė pavedė išimtinai New 
potvynį, kokio nebūta nuo gtono įsakyta jį areštuoti. Kol Yorko federalinio atsargos 
1907 m. 16 asmenų žuvo. kas to nepadaryta. 7 banko žiniai.

Gražioji ir pirmoji lietuvių (šv. Jurgio par.) bažnyčia 
Cbicagoj, kurioj gerb. prof. kun. J. Vaitkevičius rytoj sakys 
pamokslų apie spaudų ir su tuo prasidės “Draugo” vajus.

tuo klausimu buvo ignoruoja
mi. >

SUMAŽĖJA DARBAS

Dėl naujų mokesčių už kor
inis Argo miestely Corn Pro
ducts Refining Co. fabrikuose 
sumažėjo darbai. Sakoma, kom 
panija neturi užsakymų. Apie 
2,000 darbininkų dirbs tik kai 
kada.

TRAUKIAMI TIESON

I STRATOSFERĄ
Šiandien rytų iš Chicago 

šimtmečio pažangos parodos 
srities į stratosferų balionu 
pakils Įeit. komand. T. G. W. 
Settle su maj. C. L. Fordnev.

Pinigų vertė — 
mainyba

NEW YORK, lapkr. 4. — 
Dolerio vertė nuolat puola. 
Vakar anglų svaras ir pran
cūzų frankas keliais punktais 
pabrangėjo pinigų mainyboje. 
Pabrangėjo ir kitų kraštų pi
nigai.

Prancūzų aukso franko pag

Visi <tie žmonės, kurie ap
gaulingomis priemonėmis ga
vo, ar gauna pašalpų iš valsty 
binio fondo, yra traukiami tie 
son. Tam tikslui įsteigtas spe Į rindu vakar dolerio vertė bu-

Į eialus Cooko apskrity teismas.,vo 64.32 c.
_______ Naujo naminio (savo kraš-

TURI DAUGIAUSIA 
LĖKTUVŲ

Wasbingtone išaiškinta, kad 
Chicago miestas turi daugiau 
lėktuvų, negu kurs kitas kraš
to miestas. Chicagoj ir apylin

to) aukso vienai uncijai vakar 
buvo nustatyta $32.57.

ORO STOVIS^

CHIOAOO IR APYI.TVIOCS
— Šiandien iš dalies dobe- 

kėse yra 287 lėktuvai. 1^ jų j suota; vakare numatomas H©- 
tik 25 neturi “laisnių.” tns; šAlta.

* »•. - <
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“DRAUGAS”
IMI n* kasdien, Btakyrue sekmadieniui 

PRRKUMERATO8 KAINA: Metama — Pu-
M* metų — M.10; Trims mėnesiams — JI.00; Vienam 
Mėnesiui — 70c. Europoje — Metams >7.00; Pusei meta — >€••■ Kopija .00c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nefrų- 
MM (*sbuX ““ a nePrWun6Uua» tam

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

6 vaL po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed DeUy, Ezcept Sunday. 
SUBSCRIPTIONB: tins Tear — >».0f- 31x kfontha 

— >0.00; Tbree Montks - 01.00; One Montk — 70c. 
Bnrope — One Tear — >7.00; SU ICObtks — •
Oepy — .tlo.

•4.00:

Advertlsln* ln "DRAUGAS" brln<s bost results. 
Advertlslnc rates oa applloatloa.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ava, Chioago

SV. JURGIO PARAP. IR MŪSŲ SPAUDA

ir ilgų laiką ėjo savaitraščiai ir dienraščiai, 
kuriems pradžią davė tos parapijos klebo
nas. Prie tų laikraščių buvo įsteigta bankai 
ir dideli knygynai, išleista daug visokio tu
rinio knygų. .Jų daug išplatinta po visas A-

vis didėjant medinė bažnyčia 
pasirodė perniuža. Todėl su- j 
manyta stutyti naujų didelę

mūrinę bažnyčią. Dar rudenį 
1896 metais tokiai bažnyčiai

PAŽINKITE ŠIUOS ŽMONES
Bridgeporto Biznierių Dalis

merikos lietuvių kolonijas. Jų patekdavo ir pamatui tapo padėti. Visai
į Lietuvą. Garsiąjam Bridgeporte yra ėję ir 
daugiau laikraščių, kurie, deja, buvo prieš 
katalikiški. Ir dabar dar Šv. Jurgio para
pijos ribose išeina du bedieviški laikraščiai,

bažnyčiai pastatyti lėšų nebu
vo, o skolą užtraukti nesinorė
jo. Tada buvo davaryta daug 
maž iki pusės ir sustotu. UŽ

JOS F. BUDRIKAS

Prieš keletą metų, naujas 
technikos stebuklas užkariavo 

sus siunčiamas tikurie stengiasi drumsti darnų parapijos gy-Įdėta laikinus stogas ir apie !pUjsau|į p>aĮ 
veninių ir trukdyti lietuvių kultūrinį ii- tau- dešimtį metų pamaldos ėjo ne^ buugonii(. žmonių milijo-
tinį darbų.

1912 m. atsikėlęs į Chicugą “Draugas”
Bridgeporte rado plačią dirvą. Nors čia, kaip 
minėjom, ėjo net keli laikraščiai, tačiau jie 
nebebuvo katalikiški. Jam vienam reikėjo j baigta mūrinė gražaus styliėus 
atlaikyti poziciją prieš kelis liberalų laikraš- bažnyčia.

baigtoje bažnyčioje. Senoji ,liai ,r Ro
medinė bažnyčia buvo pavers 
ta į mokyklą.

1900 ir 1901 metais buvo

čius, ardžiusius ne tik Šv. Jurgio, bet visų 
Chicagos lietuvių parapijų gyvenimą. Nors 
kova buvo sunki, tačiau ji laimėta. “Drau-

feekantis Šv. Jurgio parapi
jos darbas buvo tai tinkamos

Kaso Juozas Poška
I ui turistai gali, patogiuo- ir visą laiką toje pačioje vie

še kambariuose apsisloti. Ku- toje; 3101 S. Morgan fet.
rtu ten vra ir restoranus.

I. PETRAUSKAS

G

i O kas gali ligoniui būti ma
lonesnio, kaip gerti vaistus 
žinant, kad tai yru geriausi 

i — vaistų rinkoje.
F. A. Poška atvyko Ameri-dabar aplankykime did-1 

neertų ir kalbų iš “stebuklin- žiausią iš lietuviu tos rūšies kon prieš 30 metų su minti- 
gos” dėžutės — radio. Lietu- biznierių. Žinoma jis randasi mi tapti vaistininku ir taniau 
viams ateidavo mintis, kad bu Bridgeporte. Ir jei norite ži-j ti visuomenei. Jis tą ištesėjo 
tų gera išgirsti ir lietuviška noti tiesą, jis ten savo biznj Gal pravartu būtų pažymė- 
kalbu, bet tai atrodė negali- laiko jau 18 melų. Jo siekimas ti, kad šį pavasarį jo duktė 
ma atsiekti. Ypač šioje sveti- — aprengti visus vyrus ge- Sofija baigė vaistininkystės 
moję šalyje. riausiais rūbais. : mokslą ir darbuojasi tėvelio

Bet išgirdo lietuviai oro ba-, Turbūt, jau dasiprotėjote, vaistinėje.
Gi F. A. Poškos vaistinė skL

parapijos mokyklos įsteigimas.
gas” ir šiandien tebeina, kuomet tie laisva- 3’ 1902 nb nupirkta ilgomis lietuvišką dainą ir ka-, kad kalbu eina apie Izidorių
manių laikraščiai su savo bankais, knygynais ° *°^ai nauJai parapijos mo-1
ir t.t. jau senai yra žlugę. Šv. Jurgio parapi
ja tuip pat ne tik kad išsilaikė, bet ji vis 
žengė pirmyn ir šiandien triumfuoja, savo 
priešakyje turėdama J. M. d. gerb. pral. M.

kyklai. Bet parapijos?- mokyk- ’ ibį#. Suprato, kad žmogus ku-j Petrauską, kuris turi vyriškų riasi nuo kitų. Mat čia nepar- 
Įris pradėjo tą darbą — didelį rūbą k raut u v< vardu Bridge- duodama nei sodėt

los statymas prasidėjo 1907,. . ... , .. . i i • • • • , -. , •, , , . . , , . phsisventimą daro. Tas zmo- nori Cloilung Co., 3312 S. llal- i dainiai, nei kitokįdarbus buvo baigtas sekan-1 1 • => ’ 1
čiais 1908 metais. Mokykla

i, nei sal- 
menknie-

mai, bet užsiimama vien rim- 
išvydo į ta medicina.

"gus ir buvo Jos. F. Budrikas. sted St.
Ir dabar jau daug metų mes j Jis pirmąją žiemą

Kruši), kuris yra uolus katalikiškos spaudos P‘‘wlaikaut įniršto ,kl[luw„1-s j() li(!tuviskus pro-1Šiaulių upskr., bot dabar jau'
u,o ir patogumo atžvilgiais.',per rSd‘°’ teute'““u’«» žiemų praleido šioje Saly-I

Tai buvo gražiausia ir didžiau . . je. Atvyko J. Petrauskus, ,
• . ,, m • vz? lokį darbu įstengiašia lietuvių mokykla. Turi 16’ '

kambarių ir erdvą salę, talpi-

Šis dienraščio “Draugo” numeris yra 
skiriamas Šv. Jurgio parapijai Chicagoje ten 
prasidėjusio katalikiškos spaudos vajaus ir 
“Draugo”'jubiliejinio kontesto proga. Nors 
ir padidintą numerį išleidžiame, tačiau pri
trūko vietos, kad duoti bent šiek tiek pilnes
nį vaizdą iš tos parapijos tikybinio, tauti- 
njo, kultūrinio ir ekonominio lietuvių gyve
nimo. Tai papildysime kitą kartą.

Apie Šv. Jurgio parapijos istoriją mes 
čia nerašysime. Jos sutrauką dedame atski
rame straipsnyje. Lietuvių biznio trumpą ap
žvalgą taip pat atskirai dedame. Ji toli gra

žu nėra pilna. Prie Bridgeporto biznierių 
teks kada nors vėliau sugrįsti ir apie juos 
kiek galima plačiau aprašyti.

Mes žinome, kad Bridgeporte yra daug 
lietuvių pašalpinių draugijų, kurios tos ko
lonijos ‘gyvenime svarbų vaidmenį yra suvai
dinusios. Jų dėka past'atyth graži auditorija, 
išauginta spulkos, prisidėta prfe įvairių Lie
tuvos reikalų ir t.t. Apie jų veikimo istori
ją teks rašyti kuomet nors vėliau.

Šv. Jurgio parapijos gyvenimas yra ta
mpriai surištas su mūsų spauda. Beveik tuo 
pačiu laiku, kada organizavosi parapija, atsi
rado ir lietuviški laikraščiai taip vadinamam 
Bridgeporte. Ilgametis tos parapijos klebo
nas a. a. kun. Kriaučiūnas, šv. Jurgio baž
nyčios, mokyklos ir klebonijos statytojas, žy- sis prie tikybinių ir tautinių reikalų ir darbų, 'vo taisymo. Seserims namo 
miai prisidėjo prie išleidhųo “Lietuvos” ir 
“.Kataliko”, kurie savo laiku net dienraš
čiais buvo virtę. Bet jie pateko į tokių žmo
nių rankas, kurie pradėjo pulti savo geradarį 
ir pačią imi lapiją griauti, č'ia mes neturime 
vietos plačiai apie tai rašyti. Tik pastebime,
kad Šv. Jurgio parap. buvo suorganizuota met turime laikytis

rėmėjas. '
“Draugui” atsikėlus į Chicagą, J. M.

pral. Krušas buvo vienas iš stipriausių jo 
rėmėjų. Jis yra pasižymėjęs ir jo platinime 
ir stambiomis sumomis rėmė, kad tik jis ga
lėtų išsilaikyti. Buvo ir “Draugo” bendro- wan^ apie ž‘,,onhp 
vės direktorium ir vifenu iš sumanytojų jį mokytojos šv. Jurgio
leisti dienraščiu. Taigi ir netenka stebėtis, pai’ nuo 1^97 mc-
jei ir dabar,, šiame mūsų dienraščio vajuje, paa8®^8 Chicagos lietuvių 
Šv. Jurgio parap. klebonas atėjo mums į tai- • In °b‘sijonalų \ia baigę šią lie
ką su praktiškais patarimais ir šiandien pra
dedamą “Draugo” platinimo darbą savo val
domoj parapijoj nuoširdžiai remia.

Dienraštis “Draugas” yra vienintelis ti
kybinės ir tautinės minties lietuvių dienraš
tis Amerikoje. Šv. Jurgio parap. jis gausin-

1 tuvių pradinę mokyklą.
Visa Šv. Jurgio par. nuosa-

tik didelis biznierius, 
yra Jos. F. Budrikas.

Jo krautuvė yra viena iš di
džiausių tos rūšies, visoje Chi 

I cagoje.
| Krautuvės adreso beveik nei 
! nereikėtų čia minėti. Juk vl- 
Isi tai atmintinai žino. Bet at

dirbti : Ameriką be jokio turto, kaip 
kokiu įf visi kiti.

, . .sargumo deltai štai: 3417 So.
vybe šiandien verta apie 600,- , o.

• i ““istea oi.000 dolerių. j __________

Nauja gadynė
Naujoji Šv. Jurgio pavapi- W. T. STANKŪNAS

J. DARAČIŪNAS

J. Duračiūnas nuo jiut ma
žens pamėgo siuvėjo amatą.

gai yra skaitomas. Tačiau toli gražu ne vi-ij°J Madynė prasidėjo, kai prieš
sus dar katalikų namus jis aplanko. Šio va lo metų tapo tai parapijai

kunigasjaus proga jį pasikvieskiiae, kad jis visiems | paskirtas klebohū 
galėtų tarnauti kaipo tikras bičinlid/ir drau- Mykolas Leonūjė Krušas, da-i
gas, kaipo švietėjas ir kasdieninių žinių sklei
dėjas. Mūsų biznieriai ir profesionalai noriai 
“Drauge” skelbiasi, nes jie žino, kad “Drau
gas” daug lietuvių namų pasiekia, kad nuo
lat skelbia griežtą kovą tautiškam ištižimui, 
tamsumui ir visada energingai ragina skai
tytojus savo sunkiai uždirbtais centais rem- *

bal tinis Jo Malonybė pralotas. 
Naujasai dvasios vadas rado 
daugeriopų darbų, laukiančių 
sumanaus atlikimo. Keikia at
siminti, kad prieš Jai Šv. Jur
gio parapija per koletą metų 
drgo nesantaika ir ėjo aštrūs

Bet jo energija ir pasiryži- > J,s K1 a«iatą ir išmoko. Dar 
mas pastatė jį ten kur jis y-į Lietuvoje, savo darbu pasižy- 

j ra šiandien. | »'‘ėjo ir pagarsėjo apylinkėj
j Jo rūbų krautuvė lyginasi ka’P ‘‘madų kriaučius”. 
tik su vidumiiesčio didžiau-: 1913 metais atvažiavo Ame- 
siomis krautuvėmis. Jlikon- Katl dar daugiau išmo-

Bet 1. Petrauskas parduodu kuS jis pastojo prie vieno spe- 
rūbus mažesne kaina. jeialisto AVasliington’o valsti-

Tą jam leidžia daryti, tas' M Ten praleido 5 metus.
I kad namas kuriame randasi1 O dabar jau 10 metų, kaip 
! krautuvė yra jo nuosavybė įr , atidaręs savo nuosavą siuvy- 
J tuo sutaupo daug išlaidų krau i kkL 3346 S. lltistod St. Ir 
tuvės užlaikyme, kurias pu- nežiūrint, kad visur depresi- 
prastai kitur pilkėjai turi pa-iia» Pas .ii darbo užversta, 
dengti. L Petrausko 3 sūnūs, Mat žmonės įvertina gerą 
padeda dirbti biznyje. darbą.

ALEKSOS KEPYKLA

metų, lietusiai

M. ADOMAITIENĖ

ti tik lietuvius biznierius ir profesionalus, j ergeliai. Bažnyčia buvo nuo 
kurie pajutę savųjų paramą dar daugiau dė- į gaisro nukentėjusi ir reikala-

Šis mūsų dienraščio numeris yra geriau-' nebuvo. Skolos buvo didelės, 
sias liudininkas, kad tarp Šv. Jurgio parapi-! Tiems visiems darbams at
jos, joje esančių biznierių, profesionalų ir | likti naujasai klebonas turėjo 
“Draugo” yra vienybė ir kooperacija. Ir jei J ir prityrimo, ir energijos, ir 
norime pasisekimo savo darbuose ir lietu- tvirto pasiryžimo.
viams ateitį užtikrinti, to nusistatymo visuo- ir išsipildė tas ko geros 

valios žmonės nuo senai lau
kė. Santaika parapijonų tarpe 
buvo įgyvendinta, bažnyčia 
pastatyta ir išmalevota, sesc-

Įėjus į W. T. Stankūno fo- 
lo-studiją, 3315 S. llalsted St. 
jautiesi lyg kokiame foto mu
ziejuj. Sienose kabo gražiau
si portretai visų mūsų žymių
jų žmonių kaip ehieagiečių

ritus namas įtaisytas, skolos'taip ir vizitinių iš Lietuvos, 
tuo tarpu vis mąžėjo. į G tie jibrtretai tai meno ku-.

Pavasarį 1924 metais Chica- riniui. Juk fotografija jau iš i

Prieš daug melų, lietusiai dei moteris arba mergina 
važiavo Amerikon laimės ie.Š-Aiiii naują “Jurkautj’, tai 
koti ii- baltos duonos (vadino dar nereiškia, kad ji jau pa- 
pyragais) valgyti. Buvo nusi- sirėdžius. Jai dar reikia gra- 
bodus jiems Lietuvos juodoji žids skrybėlaitės, kojinių ir 
duona. Bet neilgam. . kitų dalykų.

Išsiilgo jos lietuviai: “Kau Adomaitienė ir atidarė
dar galėčiau nors kartą Lie- savo krautuvę. 3°41 fe. Hals- 
tuvą aplankyti ir tos duonu- je(j gįprieš 3 metus, kad pa- 
tės pavalgyti ... tarnauti moterims ir mergi-

Aleksa išgiido tą lietuvių lloInSj parduodant įvairias vė- 
noią ii natai'' jiems I,ad<‘ti.,Įjailsjos mados skrybėlaite.’, 
Bet vieton kad pardavinėti lai kojines ir 11
vakortes kelionei j Lietuvą jis j
pradėjo kepti tą' lietuvišką Kudangi M. Adomaitiene pa 
duoną Chicagoje. ' rduoda prekes tik geriausioj

Nereikia nei sakvti, kad pa- ir <i°s kainos >ra ž<3
sisekimas buvo didelis. Pra-1,,,os’ nestebėtina, kad bizi 
dėjo pats vienas, dirbdamas swkas‘

TRUMPA SVMJR0O PAR. ISTORUA
Prudž.ioje 1892 melų kun. sis parapijos komitetas buvoĮi.as pastebėjo, kad yra būti-

čįižauskas atvykęs iš So. Bend, numatęs bažnyčiai žemę prieinąs* reikalas nupirkti parapi- ( . _ „ „ „ ......................
Ind. Chicagon lietuvių para-' 33-čios g-vės ir Auburn avė.'jai dar du lotu, likusiu prie j gos Arkivyskupas Muų< fclein 'seno yra priskaityta prie inc-‘,r kepė’’° ir vežiotojo ir vi-į O Mr. Adomaitis irgi yra

B pijos reikalais įsitikino, kad Dar 1892 m. toje vietoje buvo! Auburn avė. Juos nupirko už Į buvo nuvykęs Romon. Iš ten n0. sus kitus su tuo surištus dar- biznierius. Jis jairduoda ang-
pietinėj daly gausingiau lie
tuvių esama, negu šiaurinėj. 
Jis sušaukė lietuvių susirin
kimą Bridgeporte lenkų paru-

nupirkti 8 lotai už $4,800. Nuo j $3,600. Pasirūpino ištaisyti 
vokiečių katalikų buvo nupir-j bažnyčią iš vidaus ir iš lauko, 
kta sena medinė bažnyčia už Apačioje bažnyčios įsteigė lie-
$1,100 ir ją atitraukė ant mi- tuvišką mokyklą, kurioj pir-

jis grįžo su kardinolo titulu. \V. Stankūnas šioje šakoje , 
Jis grįžo su dovfna nuo Sven- darbuojasi, jau 21 metai. Jis 
tojo Tėvo ir mūsų užsitama- fotografijos darbą yra pamo
vusiam tautiečiui, Šv. Jurgio j gęs ir jum savo visą laiką pa-

pijinėj mokykloj šv. Marijos !iiėtų nupirktų lotų. Vėliau dar 
Panps Neperstojančios Ragei-1 nupirkti buvo 4 lotai už $2,- 
bos parapijoj, kur ir pradėjo' 850.
tverti lietuvišką parapiją ir Kun. Kolesinskis Chicagoj

muoju mokytoju buvo fetanis- i»ar. klebonui kitn. M. L. Kru-1 švenčia.
lovas Daugelevičius, kure dar 
ir dabar tebegyvuoja ir yra 
pieno biznyje. Pirmu vargo-

pradėjo tam reikalui kolek- ■ išbuvo tik iki rudens 1993 m nininku buvo Aleksandras Po- 
tboti. Antru sykiu buvo atvv- j Laikinai Šv. Jurgio klelx,no įpkevičius. 
kęs tuo reikalu kun. Zubavi-į pareigas ėjo čekų kunigas, ! Kovo 31, 11895 m. įvyko pa* 
čius. Prieš pat Šv. Kazimiero kars atvažiuodavo iš 18-tos i l apijos susirinkimas, kur bu- 
iventę, būtent, kovo 2 <1. tuis g-vės kolonijos. vo nutarta statyti mūrinę kle-
pat metais atvyko kun. Jur-1 Kun. Kriačiuno laikai , boniją. Tada parapija skolų 
gis Kolesinskis. Jis tai buvo
pirmutinis, nuolatinis Chiea- 
gos lietuvių klebonas ir nuo 
to laiko prasideda faktiškas 
lietuvių parapijos gyvavimas
Jharapijai vardas buvo duotas J apėmė sausio 28, 1894. Iš pat j ryti tarp septynių ir astuonių 

JSv. Jurgio. pradžios kunigas Kriaučiunus tūkstančių dolerių.
Dar prieš atvykimą kun. J. uoliai pradėjo darbuotis. Pa-

Kolesuiskio lietuvių laikina- i čioj pradžioj naujusis klebo-

šui. Tai buvo gįrbė Amerikos' Todėl ir nėra stebėtina, kad 
lietuviams, o labiausia tai bu- W. J. Stankūnas yra visados 
vo garbė ir džiaugsmas Šv.’, durim užverstas. Žmonėms .jo 
Jurgio parapijai. .laibas patinka.

Klebono asistentas yra kun. Ponia Stankūnienė praėju- 
Juozas šaulinskas ir kun. J. vasarą, tuip pat įėjo į biz-

i bus.
Bet šiandien, už tat yra kuo 

pasidžiaugti. Kepykla išaugo. 
Pareikalavimus tos lietuviškos 
rupios — juodos duonos dide
lis.

lis (ir labai geras anglis).

K. LAUCIUS

Petrauskas.
Bažnytinė muzika* ^4' ■šv. Jurgio parapijos bažny-

nį. 11212 South VVestern avė. 
utidarė Lithuanian Vilią.

Ketantis Chicagos lietuvių jau veik neturėjo ir visas su-j čia turi gerus vargonus ir šiuo Šv. Jurgio par. mokyki.,’ 
dvasios vadas, ilgai ir ištver-1 si rink imas, kur buvo apie 700, laiku vargoninkauja p. Anta- orkestrą ir gi to į,uties p-no 
mingai darlmvęsis Šv. Jurgio žmonių, sumanymui pritarė jnas S. Pocius; Beetbov.mo Pociaus yra vadovaujama. Or- 
parupijoj buvo kuu. MateuSas: vienu balsu. Nutarė, kad tam Į Muzikos Konservatorijos dire

Kriaučiūnas. Jis savo vietą 'reikalui išlaidų bus galima da

Paturlė sako: “Kubai žmo- 
ų padaro gražiu!” Supran- 

Kepykloje, 3339 So. Morgan lamu tai padaro tik gražiai 
St., dabar dirba 19 darbiniu- pasiūti rūbai. “Būsiu siuvė- 
kų ir 4 trokai išvežioja duo ju. bet tik geru”... nutarė K. 
ną po visą Chicagą. J .nacius, daug, daug metų at-

Alekąa nematė Lietuvos jau gal. Ir jis to tvirtai laikėsi. 
23 metai, bet ateinantį pava- Į Ameriką atvyko prieš 30 
sarj rengiasi su visa šeima ją metų. Nors jau buvo prityręs 
aplankyti. | siuvėjas Lietuvoje, šioje šalv-

-------------- — —- . įje pašventė dar keletą metų
F. A. POŠKA specializavimiiisi. Dabar sek

m ingai savo nuosavą siu kla

Bainyčios statymas
Lietuvių skaičiui Chicagoj gina gražiu giedojimu.

kestra yru tiek pažengusi, kad F. A. Poškos vaistinės kos- užlaiko ir turi pasisekimą. Šia 
tumel iai jau turėjo progos į ! proga K. Laucius nori i«dė- 
sitikinti, kad jų receptai čia Roti visiems draugams ir kos 
išpildomi su didžiausiu atsar-Numeriams už paramą bizny-

ktoritis, jiasižymėjęs pianistas j yra prileista dalyvauti Chica- 
ir chorvedis. Parapijos choras! gos vyskupijos parapijinių mo 

J gabiai vadovaujamas kas sek- kyklų orkestrų konleste ir per 
madienį bažnyčioj žmones džiu tris metas paeiliui laimėjo do-1 guinu. Ir kurgi nei Juk jis je. Jo suvyk'a randasi adresu

i \ anas. ____  l tų vais.inę laiko jau 25 metai 3317 Auburn Avė.
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PAŽINKITE ŠIUOS ŽMONES

(Tęsinys iš 2 pusi.)

STEPONAS
KANAPECKAS

— žino P. Gudę. Malonaus 
hfido, simpatiškas žemaitis. 
Jis labui gerai supranta ka

tes lietuvių organizacijų dar
bui, nes žino ką jos reiškia 
lietuvybei šioje šalyje. Todėl

1. S. Melinytė
2. H. Butkūnas
3. S. Kaminskas 
+. S. Kazlauskas 
5. F. Janulis
G. F. Kantutis 
7 O. Kamarauskas
8. A. Zablockis
9. M. Wodman
10. B. Algan
11. S. Vcraitis
12. B. Galminienė
13. O. Lipnickienė 
1+. L. Kūnavičius 
15. A. Lusli
17 P. Staržinskaitė 
1G. K. Stalnonis
18 A. Kirdaitė
19 1L Negis
20 T. Maceika
21 A. Lukas
22 J. Skridulis 
23. A. Stumbris 
2+ A. Kasevičius 
2G S. Petrauskas
27 H. Sabon
28 J. Išdonis
29 O. Klinianskienė
30 O. Mačui i s
31 V. Backig
32 J. Kanušis
33 P. Skrebis
3+ A, Kamaverskis 
35 M. Petrauskas 
3G A. Išdonis 
37 J. Dubinskas 
39 L. Tamanauskas 
+0 A. Kareckifltg 
+1 M. Vitunskis 
+2 G. Gurskiūtė 
+3 S. Bagdonienė 
4+ A. Tamašauskas
45 A. Stočkus
46 E. Olišauskas 
+7 A. Davclski
48 A. Rožis
49 S. Gilvid
50 1). Romanas 
5t A. Makuška
52 A. Polijanskis
53 A. Palijanskis
54 11. Batūras
55 E. Šukavičienė 
5G P. Kepuris
57 Mrs. Radžiūnienė
58 V. Puišiūtė
59 P. Tamošiūnas
60 E. Saročka
61 C. Chivai
62 F. Bukauskaitė
64 St. Pocius
65 M. Kinder
66 J. Rubavicb
67 J. Petrus
68 E. Jonaitienė
69 B. Poška
70 A. Ramoškienė
71 Ramoškienė 

j 72 II. Kareiva

Automobilius davė:
J. Sullivan
Martinkus Aulo Livery 
J. A. Vilkišius 
P. Yištartas 
P. Balčiūnas 
Ale\ Cibulskis 
1). Clietna
A. C. Regis
M r. A lėksi ū na s .
B. Grybas
A. Kilinskas

(Tęsinys 4 pusi.)

$9.18]

4.16!

3.59
1.31

.93
2.52
3.35

73 L. Matejūnas 19.37j
74 Jucius Restaurant 1.571
75 B. Baeanskas 3.581
76 A. Bartkus 4.54
77 S. Cibulskis 7.761
78 S. Mielinienė 1.81
79 Mrs. Dubinskas 3.62
80 A. Junkel .92
81 Mrs. Juozapaitis 3.761
82 O. Zolpienė 7.86 ’

83 Zičkus 1.82 į
84 Stambris 1.00
85 Mrs. Rašinskienė 6.66 ;
86 Kelevieb 7.34 i.
87 Sallv Pipiras 10.26
88 S. Pipiras 1.47
89 Mrs. Orencienė 2.44
90 Mrs. Dambrauskas 3.49 Į
91 Krika’uskis 1.03
92 E. Serivilla 8.74
93 M. Caspar .24
94 Dambrauskis 1.07
95 Mr. Budria .86
96 J. Kepuraitė 1.90
97 A. Aleksūnas .84
98 Miscikaitė .33
99 Bukauskaitė 4.96
100 Y. Maskalūnas 3.30
101 Bubnis 1.07 1
102 Guduke A. ' .61 •

P. Balčūnas,
3200 S. Lowe Avė.

Jinetė į dėžutę $5.00

talikiškosios spaudos svarbų,;ir nėra stebėtina, kad jam te-, 
todėl nieko nėra stebėtino kad • nka būti ta ašimi, apie kurių 

... ... ... . i yra vienas iš veikliausių, visas veikimas sukasi... i “Draugo rėmėjų (ir labai <h- Tarp kitko J. P. Evaldas,
įdėlis rėmėjas). yra didžiausios lietuvių Kęs-]

P. (indas užlaiko mažmenų tučio spulkos sekretorius, 
prekybų ir “Draugo” agentū
rų po adresu 901 \Y. 33rd St.

,nę toje pat vietoje. Ypatingai

sūriais.
Troškūnai, Panevėžio apsk.l šia proga Broliai Bredelinl j 

yra St. Kanapeeko gimtinė, kviečia visus savo draugus ir 
bet didesnę dali savo amžiaus kostuinerius aplankyti juos 
yra pergyvenęs Chicagoje. naujoje vietoje.

Paskutinius 7 metus pralei- Jų patarnavimas visados lie-j
do gerindamas savo bizni, ku
rį laiko adresu 72+ \Y. 31st 
St.

Savo sųžiniškuinu, sumanu
mu — pasisekimų pasiekė ir 
Šiandien yra savininku did
žiausios mėsos

tuviškas - • nuoširdus. MATAS BERTAŠIUS

PROGRESS FURNITURE 
C0.

f]

M. CHEMERIS

i M. (’liemeris per paskuti
nius 9 metus pasekmingai va- 

ir grosernės ro bizni (Meat Market ir Gro- 
krantavęs savininku. Yra tl- cery) ir visa laika toje pačioje 
kras ir susipratęs lietuvis. 'vietoje: 3317 Auburn Avė.

Tai yra sąžiningas žmogus. 
Didelis patriotas, neatsisakęs

----------- i padėti jokio didesnio darbo ar
P. Dikšas yra patyręs biz- tai tautos ar bažnyčios labui.

P. DIKŠAS

nierius, nes biznyje stovi jau 
10 metų.

Buvo parvažiavęs su šeima 
į Lietuvą ir ten buvo atsida
ręs mėsos parduotuvę. Išgyve
nęs Lietuvoje 3 metus ir vėl 
grįžo Amerikon; mat gyveni
mas šioje laisvės šalyje jam 
geriau patinka. Yra lietuvis-

Kostumeriai myli šį kuklų že
maitį už jo malonų būdą.

P. DOMBRAUCKAS

Paprastai kalbant apie mū- j 
sų biznierius, matome kad jie i 
šioje šalyje išgyvenę po kele
tą desetkų metų. Bet štai prie
šingas atvejis.

Matas Bertašius atvyko j 
šią šalį labai neseniai, o da
bar jau turi savo nuosavą 
“meat market” po adresu 
3239 S. llalsted St. Ir kas dau 
giau jis atsidaręs kartu ir 
mas 100 restoranų ir viešbu
čių mėsą.

M. Bertašius nors jaunas vv 
Tas, bet prityręs biznierius.

_______ | Bizniavo Lietuvoje. Tarnauda
Jei ieškotumėte, kas turi di- Inas Lietuvos kariuomenėje tu

džiausią bučernę Bridgeporte, 
neabejotina, ta garbė tektų P.
Dombrauckui.

patriotas ir augina tokioje pat Jo didžiulė krautuvė randa-
dvasioje 2 sūnus Leoną ir Al
bertą. Albertas jau baigęs au- 
kštesn. mokyklą ir darbuojasi 
biznyje. Leonas dar tebelan- 
ko Higli School.

P. Dikšas prieš metus laiko 
įsigijo savo nuosavą namą ir 
dabar ten, 33+1 Lituanica a- 
ve. (buv.-Auburn avė.) laiko 
moderniškai Įrengta Grocery 
and Meat Market.

rėjo po savo valdžia didelius 
prekybos sandelius. 
“\vholesale” biznį pristatvda-

MR. W0DMENsi priešais Šv. Jurgio bažny-.
čią adresu 858 W. 33rd St. ' ------------

P. Dombrauckas savo bizni j Mr- Wodmen yra bene se- 
sekmingai laiko jau per 10 me jniausias iS Bridgeporto betil
tu. ;vių biznierių. Atvažiavo iš

___________ | Lietuvos prieš 45 metus; ke-
W. SADAUSKIS

Kam reikia persikraustyti,

J. PIKELIS

33++ S. llalsted yra adre
sas Joseph’s Dry Goods Store, 
kurio savininkas — Juozas Pi 
kelis.

Tarp visokių lietuvių biznio , 
įstaigų, Bridgeport’as gražino 
jasi erdvia, moderniška ir gra j 
žia lietuvių korporacija, tai y- į 
ra Progresą Furniture Co., j 
3222-20 So. llalsted Street, ko 
ri užpildyta su didžiausiu pa
sirinkimu ir geriausių Ameri
kos išdirbysčių rakandų, kau
rų, radijų, refrigeratorių, plo- 

■ ryklių, pečių ir kitokių pre
kių.

Progress Furniture Co. su
organizuota ir krautuvė ati- 
daryta tik praeitą pavasarį. 
Bet jos vardas labai greitai 
išsigarsino tarpe Čikagos ir 

apylinkės lietuvių. Tapti kran 
tuvei lygia su senesnėmis lie
tuvių krautuvėmis, gal būt, i 

' sykiu ir laimė bendradarbia- j vo, nes kaip tik laiku supirk- , 
ta daugybė prekių žemiausio- j 
mis kainomis, kurios po to pra 
dėjo kilti. Todėl Progress krau . 
tuvė gali parduoti prekes už 
mažiau kaip kad dabartiniu 
laiku jos kaštuoja pagaminti.

Be to, Progress Furniture

T
’tc,.

'VEDŲ

Linija

“BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS”

Greita kelionė j Lietuvą per Švediją.
1 .aivai išplaukia iš New Yorko 

Pier 97. gale W. 57th St.

*nKOTTXIN<lHOI,.U .... l-apkr. 20 
#GIMf*kHOIAf ................. Gruolilo »
* Kalėdų Ekskursija į Lietuvą
Dideli, balti it gulbės laivai. Erd

vus Ir gerai ventiliuoti kambariai. 
Kelionėje; iudomi paveiltslai. koncer
tai Ir šokiai. Keliaujant ‘'Baltuotu 
švedą Laivynu,” kelionė būna per- 
trumpa.

Kreipkis | vle<ln| agentą, arba
SWEDISK AMERICAN LINE
IKI X. Mlchlgan Avė., Cliieago, 111.

kreipkitės prie W. Sadauskio. kas» Town of I'ake buvo aP" 
Kam reikalingas troko patar- leisti laukai, 
navirnas, kreipkitės prie W.
tSadauskio. Reikia anglių, ir 
vėl kreipkitės prie W Sadau-

lionė jūromis truko 20 parų
Anot, Mr. Wodmen, žodžių,,. v. . .

Bridgeportas, Brighton Par-J *IaU. U'( 61 ^razjas “ P
domias lietuviškas radijo pro-

j gramas; dabar juos perkėlė į 
i galingesnę WGES stotį ir kas

15 svarbesnių įvykių Mr. j| w]tmo<iienj> „ valand^ ry,0
, . , *. \ radijo klausytojat turės malo-dalvkų apie * nlnmhinn TCv. I‘Colnmbian Ex-

skio. position” Įvykusią Chicagoje
Turbūt, jau spėjote atspėti, Į prieš 40 metų. Jam anoji pa- 

kad W. Sadauskis laiko “Mo-roda patikus labiau, negu da-
ving, E.\pressing and Coal” bartinė Šimtmečio paroda, 
bizni. Tą biznį jis laiko jau , Mr. VVodmen dalyvavo Šv,'J. Pikelis paeina nuo Ra

seinių, Amerikoje išgyveno 20 3 metai adresu 3+32 S. Ifals- ’ J.urgio parap.

K. BEINARAUSKAS

sutvėrime ir; 
bažnyčios pastatyme. Dabartį1 
niu laiku jis užlaiko savo krau 
tnvę po adresu 3253 Lime St.

numo pasigrožėti rinktina pro
Į grama.
i Progress Furniture krautu
vės vedėjais ir daliniai savi
ninkais yra Jonas Kaledinskas 
ir Jonas Romanas. Rep.

GARBĖS SĄRAŠAS

3.74

metų. Paskutinius 8 metus už ted St. 
siėmęs prekyba. Pradžia buvo 
sunki, nes pradėjo bekeik iš 
nieko.

Šiandien yra vienas iš did- K. Beinarauskas yra irgi 
žiausių “Dry Goods” biznie- vienas Bridgeporto lietuvių
rių Bridgeporte. Jo pasiseki- kolonijos pionierių.
mo paslaptis yra — geriau-
sias ir teisingas patarnavimas praleido.
p,us žemiausios kainos.

A. BUDRIS

Biznvje jis jau

3301 S. Emerald Avė. yra 
K. Beinarausko . bučernės ad-

Kad pastudijuosite Bridge-
Jrto lietuvių kolonijos atsi- kyti, kad tai tiesa, 

radimą ir augimą, visados su
sitiksite su A. Budrio vardu.;
Jis priklauso prie tos mažos1 
pionierių grupės.

J. J. EVALDAS

Kiekviena kolonija turi sa- 
25 metus vo vadus. Bridgeportas taip 

pat turi jį, asmenyje Jono P. 
Evaldo.

Tai senas Bridgeporto biz-
liesas. Jo obalsis yra “geriau- nierius turįs Real Estate ko
si produktai — geriausias pa-1 utorą, 1340 W. 33rd St.
tarnavimas”. Ir reikia paša- Savo visą gyvenimą pašven- rinkėjos:

Pradedame skelbti vardus 
rinkėjų, kurios rinko aukas 
spalių 28 d. Dariaus-Girėno 

paminklo fondui. Paduodame 
ir kiek kuri surinko. Prade
dame nūo šv. Jurgio parapijos 
(Bridgeporto), nes šis dienra
ščio numeris šiai parapijai v- 
ra skiriamas, šios parapijos

6.05

Didžiausia 5^
Wl 0 3 OU» PAUT

Radio Paroda
PEOPLES FURNITURE CO, KRAUTUVĖSE!

ČIA RODOMA 
------ IR-------

GALIMA ĮSIGYTI

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS
Visų Gerųjų Išdirbysčių

RADIO S
1934 Metų Mados

STEWART WARNER 
AT1VATER KENT 
R. G. A. V1CT0R

MAJESTIG 
GROSLEY 
SPARTON 

PHILCO 
ZENITH

IR KITUS

WM. STULPIN TEL. PROSPECT 7960—61

Ant kampo 35-tos ir llalsted 
Visą savo gyvenimą nesigai; gatvių matote didelę, gražiui

Įėjo savo pajėgų, kaip tauti
niam, taip ir bažnytiniam da
rbui.

Dabar jau 3 metai, kai laiko

įiengtą vaistinę.
Jos savininku yra lietuvis

i Wm. Stulpinas.
Tų vaistinę jis laiko jau 15

savo bučernę ir grocery adre- metai. Pasižymi receptų išpi-
su 939 W. 33rd St.

Savo maloniu būdu, pasida
ldymu.

O sąžininškas ir geras pa-
ręs populiariu Bridgeporto lie tarnavimas yra pasisekimo ]| 
tuvijoje. priežastis.

J. IR V. BREDELIAI P. GUDAS

Broliai Brcdeliai jau ilgas 
laikas, užlaiko Bridgeporte 
“Malt * Hops” krautuvę.

Pirmiau turėjo adresu 3354 
S. llalsted St. ir tik neseniai 
persikėlė į naują vietą: 3210 
S. llalsted St. Apart “Malt 
nnd Hops”, užlaiko ir groser-

Apie P. Gudą, kad supažin
dinti pilnai su jo veikimu ir 
darbais, reiktų parašyti ištisi 
iakštai. Tai yra vienas tų, ku
ris ne dėl reklamos, ne dėl Į 
garbės savo visas jėgas įtem-, 
pęs Į Tautos ir Bažnyčios da 

i rbą. Kas gyvena Bridgeporte

Atlas Fuel Company
Lietum Anglie Yantos

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

Mes parduodame Įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocabontas, beduminės. Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sabara anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

4013-19 SO. PAULINA STREET
Near 49tli Street. Cbieago, Illinois

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. f. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

Mažiausios kainos mieste —
Nauji Midget Radios no .......................... ^9.95
Nauji Consolo Radios po ..................

Nauji Kombinacijos Radios po .......... 9-50
ir aukščiau

Imame senus radios į mainus ant naujų, duodame 
gerą nuolaidą

/ JJ.VG' 17 IŠMOKSIMA /

Specialiai žemos kainos ant
RADIO TŪBŲ

$1.00 vertės garantuotos tūbos po ..............

$1.25 vertės Scrcen Grid tūbos po ..............

T ŠOU" . ) VESTSĮĮSJ

4<77-ai ARCMIR AVI. <M NICHMONO *7 ai)<-40 W. ST. S MAM.IWOOfl AVS

4177-83 Archer Avė. - 253640 W. 63rd St.
Cor. Richmond St.

Tel. Laf. 3171
Cor. Maplewood Avė.

Tel. Hem. 8400

X . ' ‘: ik' ' A. t

I
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GARBĖS SĄRAŠAS
(Tęsinys iš 3 pusi.) 

P. Algan 
A. Masalskis

Vyrai Darbininkai: 
J. Bubnis 
Mr. Puišis 
Mrs. Jonaitis 
0. Servidaitė 
J. Dimša 
T. Aleliūnas 
A. Janusli 
J. Getmen 
S. Trumpaiis 
C. Arstikis 
A Palilūnas 
C. Kelevich

Bank System apteikė, šiuo ta- vės (spulkos) tvirtai stovėjo , 
rpu pasitenkinsiu priminęs ir atlaikė visas audras. Dėlto;

PRANEŠAM IŠANKSTO rinkta nepaprastai daug ir la
bui gerų dovanų. Kas neateis

Chieagos lietuvių visuomenei dabar vienatinė pastovi ir at-j Kati nereiktų po laiko gai- j tų žaidimų, gailėsis, bet bus 
'apie vienų tokių tvirtų be n-Į sakanti piniginė įstaiga yra Ietis ir kad niekam nepriseitų po laiko. Tat, kad nereiktų 
drovą, tai yra Lietuvos Vyčių i taip vadinamos Taupymo ir išmėtinėti, tai išunksto visiems gailėtis, tai būtinai atsilanky-
Puskolos ir Taupymo bendro
vę. Jinai laimingai pergyveno 

[depresijos* laikas ir dabar yra 
[tvirtam stovyje. Dėlto visi, ku 
,'rie norite pradėti taupyti sa-i . Jonijos spulka, gerbiamus bn- tame
vo centus, galite tai padaryti

Skolinimo
kos).

bendrovės (spul-

( igurai, eigarelai, saldainiai, įvairios knygos, 
maldaknygės religijos daiktai ir mokyklos reikmenys.

“DRAUGO” AGENTŪRA

P. GUDASpranešame apie vienų svarbų kitę į žaidimų, Pradžia 7:30
dalykų: trečiadienį, lapkričio;vai. vak., įžanga 23c. Bengiu’ į

Kurie gyvenate kitose kolo-l8 šv- Jurgio parap. salėj i Labdarių kuopa. Reino dalis 
rujose, gali kreiptis į savo ko-'įvyks kauliukų žaidimas. Ne!eis parapijos mokyklos reika- 

svarba, kad įvyks žaidi-1 lums, o kita dalis eis į kuopos 
dgeportiečius prašome nepa-linag> |,et tttine svarba, kad pri kasu. Ten buvęs
įniršti atvykti į Lietuvos Vy-tuojau.

Nauja serijų prasidėjo lie
pos mėnesį ir dėlto dabar, bi-• , ' . .... .. ‘ / . drove ir pradėti taupvti

He antradieni, kviečiami atsi-
|lankyti adresu: 3251 So. Hal- 
Įsted Street, Chicago, nuo 7 v. 
iki 9 vai. vakaro. Galite pra- 

’ dėti taupyti mokėdami net po

čių Paskolos ir Taupymo ben- 
Ma-

loniai kviečiami ir kitų kolo
nijų Vyčių bendrovės rėmėjai 
ir draugai, o mes užtikriname, 
kad, pradėję su mūsų bendro-

. ,ve biznio reikalais, būsite pa- 
123c. kas savaitę, arba ir po i. .. . ,; . , , . , .» ,. įtenkinti musu patarnavimu,
'daugiau, kas kiek «gal,. ; Direkt#riu

I Taip, mokėdami po truputi ■ ■ ■ . . ■ . .
nei nepajusite, kaip šimtų, ki- 

Per praeitus keturis metus sutaupysite, t) apie piažu-;

SKOLINIMO TAUPYMO IR 
STATYBOS BENDROVIŲ 
STOVIS ILLINOIS VAL3T.

taip vadinamos Amerikos de- v*’nų nėra nei kalbos, nes per, 
presijos, viena biznio rūšis, praeitus ketveiius depiesijosj 
kuri, galima sakvti, tvirtai jg. .'niekis, kauti tukstaiuiai ban- 
silaikė, tai Taupymo, Skoli- kM užsidarė, Taupymo, Skoli
nimo ir Budavojimo bendro- u*1110 Ludavojimo bendro
vės. Šios biznio įstaigos netik
tvirtai išsilaikė ir pergyveno' 
sunkiausių Amerikoje depresi- j 
jų, bet sykiu apsaugojo ir mi-. 
lijonus sunkiai uždirbtų žino- j 
nių darbo pinigų.

Tų galima pasakyti ne vien j 
apie Illinois valst., bet ir a-1 
pie visas Jungtines Valstybes, j 
Visame krašte, kur tiktai bu- i 
vo sutvertos Taupymo, Skoli
nimo ir Budavojimo bendro- 

' vės, ir žmonės jomis naudo
josi, geriau laimėjo, negu lai
stydami savo sunkiai uždirb
tus pinigus menkai valdžios 
prižiūrimuose bankuose.

Dabar, stojus Demokratų pa 
rtijos administracijai, Taupy
mo, Skolinimo ir Budavojimo 
bendrovė.-, arba, kaip papras
tai, žmonės vadina spulkos, 
bus dar daugiau valdžios pri- ■ 
žiūrimos ir kontroliuojamos.!
Netik bus stropiau prižiūri-' 
mos, bet tapo sutverta taip 
vadinama “Federal Home 
Loan Bank (System ”. Į tų sis
temų turės įeiti visos jau gy
vuojančios bendrovės ir naujai 
*. susitvėrusios. Vienu žodžiu.1 
sudarys taip pat svarbų fina
nsinį kūnų, kaip kad iki šiol 
buvo Federal Reserve Bank 
System. Tume tik bus skirtu
mas, kad tos Taupymo ir Pa
skolos bendrovės tegalės pini-' 
gus skolinti ant namų ir pri
imti pinigus dėl taupymo. Ba
nkai, paprastai, skolina ant 
nftnų ir įvairiems bizniams.

Nesigilinant toliau . į Įvai
rias naujas Taupymo ir Sko
linimo bendrovių pareigas, ku
riomis jas Federal Home Loan 
— -............. - 1 ■■ ■ ------

wt 00 0U» RAUT

Visados geriausi maisto 
produktai ir mėsa.

P. DOMBRAUGKAS
Grocery <2 Meat Market

858 W. 33rd St,
Chicago', III.

Chicago,

sav.
901 W. 33rd St,

l’hone: Boulevard 2426

Telefonas: Boulovurd 4863

K. BEINARAUSKAS
GROCERY <2 MEAT MARKET

“GERIAUSI PRODUKTAI —
GERIAUSIAS PA TARNAVIMAS. ’ ’

3301 S. EMERALD AVĖ.,
Chicago, Illinois

J LIETUVĄ
Smagios Kelionės 

Žemos Kainos 
Keguliariški Išplaukimai

Lapkričio 9 d. 
“I'rederik VIII”

J)u linksmi kalėdiniai 
išplaukimai: 

“United States” Lupk. 23 
“Frvderik VIII“ Uruo. 9

Išplaukimų listn, kainas ii* 
kitas infoi macijas gulite gnu 
t i pas agentų, arba

Scandinavian American 
Line

I 130 N. LaSalle 8t. Chicago.

Progress
FURNITORECO.
KRAUTUVĖJE

D1DŽIĮAUSIAS PEČIŲ
SANDELIS, MAŽIAUSIOS 

KAINOS C’HICAGOJE!

Čia rasite visus geriausius 
ir gražiausius pečius!

OHOHEATERS
MONOGRAM

ALGAZAR 
CAR0L1C 
OUAKER 
MOORE 
CRŪWN 
ORBAN 

IR KITUS
Kurių kainos čia yra 

senoviškai mažos 
$33.00 vertės

Gražūs l’oreeliuoti šildytu
vai dėl apšildymo keturių 
kunibarių. Kainu tik

$19.5G
$20.00 vertės kitehen lieat- 
ers čia tik

$12r75
$90.00 vertės naujos mados 
oil beateis po

*49.50
LENGVI 16MOK6JIMAI

Tai yra patogiausia ir did
žiausia krautuvė Bridge- 

porte

3222-26 So. Halsted St.
Vedėjai: J. Kalėdimkas 

J. Romanas

Visados šviežia mėsa, vaisiai 
ir kiti maisto produktai

pas

MATT GHEMERIS
Grocery & Meat Market

3317 Auburn Avė.,
Chicago, JII. 

l’hone: Boulevard 2841

MODERNIŠKIAUSIA
I

mėsos ir valgomų produktų.: 
krautuvė Bridgeportc yra

UNIVERSAL GROCERY &
MEAT MARKET• 1

Pranas Dikšas, sav.
- 3341 L’tuanica Avė.,

Chicago, III.

Pilone: Yards 2807 
Išpildome užsakymus telefonu

Jei jūsų rūbai nusidėvėję, 
reikalingi pataisymo ir išvaly

mo, atneškite pas mus.
Mes juos perdirbsime kaip į 
naujus. Mūsų speciulybė yra

MOTERŲ KAILINIAI, 
kuriuos mes siuvain naujus, 

taisom ir valome.

JONAS DARAČIUNAS
3346 S. Halsted St.,

Chicago, III.

Žiemai artinantis
apsirūpinkite savo rūbais 

Mes siuvame naujus ir taiso.- 
ine senus. Ypatingai mes siu
vame ir taisome moteriškus 

kailinius.

K. LAUCIUS
y

Siuvėjas
3317 Auburn Avė.,

Chicago, III. 
l’hone: Boulevard 4051

VYRAI SAVO SIŪTUS IR OVERKAUTUS 
PERKA TIK Iš

I. PetrauskoZ
BRIDGEPORT GLOIHING GO.

LAIKOME DIDŽIAUSIA PASIRINKIMĄ. 
RŪBAI PASIŪTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIAGOS 

KAINOS STEBĖTINAI ŽEMOS 
ATSILANKYKITE LAUKIAME

BRIDGEPORT GLOTHING GO.

I. Petrauskas
3312 So. Halsted St.

Chicago, III.

l’hone: Yards 0693

F. A, POSZKA VAISTINĖ
3101 S. Morgan St.,

Chicago, III.
MUSŲ SPECIALI RĖ — IŠPILDYMAS RECEPTŲ

BRIDGEPORT MALT & HOPS KRAUTUVĖ
dabar persikėlus po nauju adresu kviečia visuomenę 
apsilankyti ir Įsitikinti mūsų žemoms kainoms.

Mūsų užlaikomas MALTAS yra geriausios rūšies. 
Taip pat užlaikome grocery ir lietuviškus sūrius.

J. ir W. Bredeliai 
3210 S. Halsted St.,

(pirmiau laikėme biznį po adresu 3334 S. Halsted St.,) 
Chicago, 111.

W. SAOAUSKIS

■S

Lietiniai mėgsta tų rupių, juodų duonų, kurių valgė 
Lietuvoje.

Bet jos galima gauti ir Chicugojc.

Jų kepa

1

r

t
ALEKSOS KEPYKLA t

3339 So. Morgan St., Chicago, III. 11
Phcne: Yards 7258 W» M OV« M«T 1

Savo grosernčse reikalaukite Aleksos 

rupiosios lie!ui iškas duonos.
•

k— -............................- •J

LIETUVOS VYČiy
PASKOLOS IR TAUPYMO BENDROVĖ

Laiko susirinkimus kiekvienų antradienį nuo 
7 vai. iki 9 vai. vak.

Naujos taupymo serijos neseniai prasidėjo 
ir dar nėra vėlu jums įstoti.

3251 So. Halsted St.,
Chicago, III.

BRi DGEPORTE viena iš žymiausių maisto produktų 
ir mėsos parduotuvė, prekiaujanti su

Mary Lou Stores C o.

- ALEKAS BUŪRIS
GROCERY & MEAT MARKET

639 W. 33rd St.,
Chicago, III, l’hone: Yards 6934

——
BRI DGEPORTE

Šviežiausių mėsų, vaisius ir visus kilus valgomus 
produktus galima gauti pas

STEPONAS KANAPE-CKAS
GROCERY and MEAT MARKET

724 W. 31st St,
Chicago, III. Phone: Victory 31G2

MOVING EXPRESSING & COAL
MI SŲ KAINOS YRA PRIEINAMOS. 

Atlikimas darbo gerai yra priežastis mūsų pasisekimo. 
.Jei jums nikiu persikraustyti, gauti t roko patarnavimas 

arba augliu kurui kreipkitės į 
\Y. SADAUSKIS

MOVING, ENPRESSING AND COAL
3432 S. Halsted St., Chicago, III.

Phone: Yards 1797

DABAR I.Al KAS įsigyti moterims ir merginoms tos 
skrybėlaitės, kurias taip seniai žadate pirkti.

Mūsų krautuvėje visados rasite vėliausios mados ir 
geriausios išdirbystės skrybėlaites. Laikome saizus nuo 2L 
iki 23..

Kairios vra labai žemos. Gerų skrvbelaitę galite įsigyti 
už $1.30, $1.88 ir $2.00.

UNIVERSAL MILLINERY SHOP
Chicago, III.

M. Adomaitienė, sav.
3341 So. Halsted St.,

Jei jums reikia įvairių “dry goods” prekių kaip tai: 
MOTERIMS įvairios dresės, kojinės, švederiai ir abeinai 

įvairūs rūbai.
VAIKAMS visoki viršutiniai ir apatiniai rūbai.
VYRAMS marškiniai, kaklaraiščiui, apatiniai ir 1.1. 

Visados /jirjiau.siomis kainomis (jausite

'S ORY GOODS STORE
Juozas Pikelis, sav.

3344 S. Halsted St.,
Chicago, III.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
Grabcrius ir Balsamuotops

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avė-

Chicago, III.
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KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO I ėioje prasidės misijos. Misi-. X Visi parapijos talkinin- 
jas duos kun. dr. J. Vaitkevi- kai bus bazare ir sveikins bi-
eius, M. 1. C. Šios misijos bus' znierius, kurie teikė jiems ska 
Į>artu vyrams, moterims ir jau nius pietus, kada dirbo para

pijos darbus.
Chieagos Arkiilioeezijoje vi- X Vyrų šaudymo kontestus

Sį sekmadieni mūsų bažnv- parapijos bazarui. Žinau, kad 
ėioje prasidės Misijos. Bagi- šie metai sunkūs. Bet jūs, bru ,Hniu, 
nu visus šios kolonijos ir apy- ngieji, (žinoma ne visi) parė-
Mnkės lietuvius naudotis Die- mėto savo parapijų, kaip ir go w 1)al.apijos 6iais n,<tai8 ron. 
vo malonių prąga — Misijo- įais laikais. Gryno pelno nuoįria jubiliejines,
mis. Kviečiu į Misijas ypač šio bazaro parapijai lieka virš
šios kolonijos vyrus. $1,209.00. 'lai didelė parama.

nepaprastas, 
misijas. Artinasi Jo Eminen-

labai visus suįdomino. Uar 
užsirašė stambių biznierių, 
kad išbandytų ar tiesius turi

Moterų Sųjungos 21 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 5 d., parapijos mo
kyklos kdinbary, 1 vai. popiet. 
Visos sųjungietės prašomos 
skaitlingai susirinkti ir naujų 
narių atsivesti. Valdyba

vijos Jurgio Kardinolo Man- akis, ar gali pataikyti į tai-
Brangieji, Šiemet jubiliejaua .V ia jums, ypač, brangieji, j 25 laeh) vyBkupavilll0 ! kyklio sirdį
etai. Tegul Kristaus Kančia kurie ir aukojote ir bazarų la-' jabiliejlK. Tat visi ,ikintieji 1 -------llieiiti. j.vgm ixi iPinun i\unvi<* nuuc n umvujuiv ii uuauif} jo- 1 

ir mirtis dabar atnaujina mū- nkėte. Vėliau per Pranešėjų , • •
sų visų širdis ir. patraukia paskelbsiu visų vardus.

atlikti
tikintieji 

misijas ir

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTN SIDE PATAISYMAS

prie tikros atgailos, kaip ki
tados ant Kalvarijos kalno. 
Atnaujinkime savo dvasių 
Viešpatyje. Pasaulis atsinau
jins tik tuomet, kuomet jame 
gyvenančių žmonių širdys pe- 
rsiims Kristaus — Dievo mei-

Dieve, atmokėk jums
tuo būtki pareikšti savo Va-1

, «v...w.xv.x jame vlsAe' dui pagarbų ir dėkingumų už 
ms gausiausiai.- jo nenuilstantį pasišventimų

sielų išganymui ir jam paves- j 
tų žmonių gerovei.

Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas

IŠ ŠV, KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

•Spalių 29 d. <B. E. Ogintai 
savo namuose buvo surengę 
bunco party giminaitės sesers 
kazimierictės M. lineidos nau
dai. Pramoga visais atžvil
giais pavyko. Liko gražaus pe
lno. Svečių susirinko daug.

Parapijos bazaras kad Ir

Griauti, kas nuo seniai mo
kytų žmonių subudavota, mo
kytus žmones kalėjimuose ir

Š. K. A. R. 9 skyriaus su-' Misijos visiems yra naudln-

I
snms Kristaus — Dievo inei- sirinkimas įvyks lapkr. 7 d., j ®os’ ket kai kuriems būtinai į 1 po pamaldų parapijos mokyk-; reikalingos, be kurių gero at-

l^lisijos bus tik vienų savai- los kambary. Prašomos skait- likimo žmogus nesulauktų Die-
ę. Iškalbingas pamokslininkas liūgai susirinkti, nes turėsim vo pagalbos, lat gera para- ^sįĮanj- • v . p .

ginti tuos, kuriems yra nau-1 " 1^*7 . r. v

Sakoma, jei arklys ant ke 
buvo trumpas, bet sėkmingas, tūrių kojų suklumpa, tai žino- Sibire pūdyti, balšavikai yra 

f Taigi mūsų prisirengimas ne- guį ant' dviejų akių greičiau' first klės “mekanikai”,
* nuėjo veltui. Visi darbininkai galima tokia štuka padaryti. ----------------- --
dėjo pastangų, kad tas darbas Į l aip buvo vakar su manim. Praeitų sekmadienį susitiko 
būtų sėkmingas. Visos drau- Pašydamas apie prohiblšįnų aš 'M. Burnaitis su E. Pentoriuni. 
gijos taip pat dėjosi prie kil- nenuplėšiau kalendorio Okto- — Sveiks, gyvs!' Kaip ei
liuos darbo. O parapijonai, bėrio mėn. lapo, dėl to die- nūs J — klausia Pentorius. 
skaitlingai bazarų lankė. Bu- uos susimaišė ir šneka išėjo — Blogai, — atsako Bur- 

j vo matyt ir svetimtaučių ir | suklupus. Kaip žinoma, prohi-' naitis.

\. Petrauskas, 
marijonas, sakys pamokslus ir 
klausys išpažinčių.

Misijos bus sykiu vyrams, 
moterims ir jaunimui.

Šiemet taip pat Jo Eminen
cijos kardinolo jubiliejaus me
tai ir Misijų Metai. Ypač mes, . ...
lietuviai, parodykime, kad 1110-' ______
kame suprasti, kų reiškia mi-i
sijų ir jubiliejaus laikas. LR-JOS VISŲ ŠV. MOTERŲ 

Nors ir per keliolika metui ® VYRŲ VAKARIENĖ
nebūtum buvęs išpažinties, da -----------
bar eik su noru pasitaisyti, o Vakarienė rengiama su ^ru-jbalso

gerb Tėvas daug svarbių reikalų aptarti, į °7 - —7.7---------- 7— tukaitis
ypač apie vakarų, kuris ren-; dingos misijos, bet nei vieno, 
giamas parapijos naudai. Va- Į nepraleisk ini neparaginę, ku-1 
karas t. v. bunco nartv ren- lienis nujaučiame, kad misi

4»
Svečių matės ir iš 

kitų kolonijų: Cicero, Mar- 
quette Park, Brighton Park, 

Po lošimo
Ogintienė su savo dukrelėmis,

y. buneo purly ren- ;----------- ---—7- ĮtVest Bnglewood.
giamas lapkr. 8 d. i jos yra būtinai reikalingos.'

Bent nesigailėkime žodžių, ke
lionė- ,Ma»nOT, | Elzbieta ir O. Jurgaitiene, sve

— Ar jau sutvarkei savo 
namo reikalus? s

— Su...
— O kaip išėjo! Kam jis 

teko.’
— Namų atėmė inorgiėieriuB 

Maceika.
— O automobilius f 
— Automobilius man liko. > 
— O pinigai, kuriuos turė-

politikierių. bišinui paskutinis golas bus
Paskutinį sekmadienį atsila- įvarytas Nov. 7 d. (antradie- 

nkius viena politikierių nį, o ne šiandie), o World’&
•gražiai parėmė mūsų reikalus; Kare fri byr ir fri lunč cele- 
i pridavė daugiau energijos, breišinas bus Nov. 8 d. (tre- 
į kati mes patys dar daugiau čiadienį, o ne sekmadienį). Už 
rūpintumės, nes tai viskas mū šį suklupimų prašau savo ta
šų ir kad svetimtaučių akyse į vorščių nesupykti.
neatrodytunie, jog perniažai į-------------------
savo įstaigų tesirūpiname. I Prošepanų karalystėj išėję į

Mūsų jaunimas taip pat la-į streikų darbininkai sugalvojo i jai sutaupęs? 
bai gražiai darbavosi. Pas naujų būdų be jokių trukdy- — Advokatui!
mus kas kart daugiau tenka mų pikietuoti dirbtuves. Kai -----------
matyti jaunimo veikiant sykiu tik darbininkai susirenka pi- Jurgis su Baltru sėdi vėlų 

kietuoti ir atsiranda policijų Į vakarų vienoj užeigoj ir žio-

Kurios šiemet neužsimokė- ,• . • ,liones ir pastangų ragindami
j.; „.etini,) mokesčių, prašomos L.,.e lankylno a jubiliejinių telius PuvaiSb‘° ir •««>»» «-

KoresP- misijų. Tėvai ir motinos pri-ldalln0 dovanas> kuri» buv0 
' daug, daugiausiai rankų dar
bo. Dovanas padirbo pačios E. 
Ogintienė ir jos dukrelės.

Pp. Ogintai širdingai dėko
ja visiems, kurie atsilankė ir 
biznieriams Poviloniams, Pet
kui, Nettie Pask, Barskiui, To 
sty Bakery ir kitiems už do
vanas, taipgi graboriams E- 
žerskiui, Zolp ir Masalskiui 

už paskolinimų kėdžių.
Žinantis

valo raginti savo vaikus; gi
minės gimines; draugai drau
gus. Obalsis šios misijų savai
tės tebūna: Klausyk Dievo

gerasai Dievas vėl tau teiks žiu programa sekmadienį, la- j 
savo malones. Kunigai ir mi-i pkriėio 5 d., Šv. Antano pa-.j
sijonieriai tau padės gerų iš
pažintį atlikti.

Turiu tikros vilties, kad šios

rapijos svetainėj, 7:30 vai. va
kare. Širdingai kviečiame ci- 
ceriečius ir eikagiečius atsila-

Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.

KVIETIMAS

Aušros Vartų parapijos ba
kolonijos lietuviai per misijas nkyti. Atsilankusiems bus duo;zaras baigsis sekmadieni, la
pas i rodys tikrai susipratę 117 dama dovana. Taip pat bus ipkrk.io 5 d > vakare. šiuomi 
tikrai Dievų mylintieji žino-1 duodama dovana garbės 11a- širdingai kviečiame Tamstų ^v- Kazimiero Akademijos 
nės. riams, kurie per 10 metų ne- sekmadienį atsilankyti į pa- . lėmėjų 1 skyriaus mėnesinis

Misijų tvarkų paskelbs pats ėmė pašalpos. Jų bus astuoni, rap saj(l įr Sykiu su visais pa-1 •SUSArinkimas įvyks sekmadie- 
misijonierius. tame skaičiuje ir gerb. kleb. rapįjonais baigti bazarų. Jūsų '“i, laPkr- 5 - vaL popiet,

Kun. H. J. Vaičūnas. kun. J. H. Vaičūnas. atsilankymas mums ir visiems parapijos svetainėj. Visos na-
Klebonas Buj. atvaįjįilta Užburtas 1 parūpi jonams suteiks daug 111a res nuoirdžiai kviečiamos a-

----------- jaunikaitis” ir “Paklusnus' lonumo. ; teiti, nes yra labai svarbių rei-
Nuoširdžiui dėkoju savo pu-1 šeiinininklis”. Vaidins p. Sku Dėkodami už jūsų teiktų ir kaly svarstymui. Nepamirski- 

rapijos draugijoms, biznieria- dienūs teatrališkas klūbas iš teikiamų paramų parapijai, ir ^e Ai naujų naiių atsivesti, 
ms, parapijotiains, profesijona- Dievo Apvaizdos parapijos, tikėdamies pasimatyti bazaro Valdybaparapijo
lams ir parnp. komitetui už Grieš Lipskiaus muzika, 
iiolų pasidarbavimų ir aukas Komitetas

užbaigos vakare, Komisija MARQUETTE PARK
________ Pagerbimo vakaras Marųue-

X Ona Alakūnienė, biznier- Be Park “Tag Day” rinko-

C H I C A G O J E ka 24€B W. 16 St., prisiuntė 
naudingų dovanų bazarui ir

joms Dariaus-Girėno pamink
lui rengiamas lapkričio 13 d.,

su senaisiais. Gražus reiški
nys. Bazare dirbęs

BŪDAS LIKTI VISUOMET 1<ai’ tuoJau užgieda “Bože cos 
iPolskę”. Giedant darbininka-

bei vaiskas juos nuo dirbtu- vaudami kalbasi. Pagaliau Ju- 
vių šalin varyti, jie, darbinin- rgis sako:

JAUNU
ms himnų, policija ir vaiskas

Kas nori būti visų amžių1 luri ramiai viet°je stovėtL 
i jaunu, tas turi bendrauti vi. | Baigus himnų, kai policija pra 
suomet su jaunais. Studentija doda savo darbų, piketninkai 
— geriausias akstinus palai- vpl Bože cos 1 olskę . Ir

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

pati sakė bus bazare su savo purap. salėje, kurioj įvyks šo-
pamatyti ir pasigerėti, nes ko- . Jki“ k “^“džiai.
„lesta.: I.ųs lai,ai jdomus. Ku- x Kartena „orėjo sužino-1 « motery V

ti iŠ grab. Lacliavičiaus, ko-i»™s darbavosi lietuvybės var-

geriausias akstinas palai 
'kyti jaunystės dvasių.. Todėl,
’ jei norite būti jaunos dvasios 
■ nešiotojais, dalyvaukite did

žiuliame, studentų ruošiama- Lietuviški balšavikai dažnai 
[nie koncerte, kuris įvyks lap-Ibarabanija, kad RasiejaUs pro 
’kričio 12 d., Dievo Apvaizdos letarai yra didžiausi ant svie- 
i parapijos salėje. to mekanikai. Esu, jie fekte-
I Koncerte dalyvauja šios ga- rius, parauzes budavoja, til- 
rsenybės: Tarptautinė Stude- tus, darnus stato ir 1.1.

Irtų Muzikų Trupė, E. ltakau- Tavorščiai gali tikėti savo 
skienė, J. Griciūtė, K. Sabo- barabanšČikams, ale ištikrųjų 
nis, J. Olšauskas ir kiti. Pro- taip yra. Visus tuos darbus 

Basiejuj dirba ne balšavikų, 
ale svetimų kontrių inžinie
riai. Anų, balšavikų pasidi&

grama bus labai įdomi. Šo
kiams grieš Čikagos Univer
siteto tarptautinių studentų

taip, kaip komedijoj 
be galo”.

— Eisim namo, o tai dar 
tavo žmona barsis.

— Kokia žmona? — nuste
mba Baltrus. — Aš nevedęs.

— Nevedęs ? — sako Jurgis. 
— Tai nesuprantu, kuriems 
galams tu tiek laiko čia pra- 

“ Daina leidi.
t

benas. Kiekvienas yra kviečia-^ žiavimų Dnieprostrojų pastatė

ri iš mergaičių didžiumai la
l.iausiai patiks; Gal manome- kiu bQdu Jis turė“ »sd*l7l 
Jgaitė, o gal mano krikšto du- «-'k"““1*™i h““*#- Lachavi- 
ktė! O gal mūsų Marytė! Tat 71US tlk “““‘juokė ir atsakė: 

ŽARAS IE KONTESTAS bus ko laukti, kada prasidės “Bak,t V18i ba2are ir nraivė-
balsų skaitymas. Ateikite ir,1™1“4- Tada pamatysit”.

lietoj mišparai 4:311. I’o pa-'pamatykite koks tai bus kon-[ iimadienį, lapkričio C
maldų husaro užbaiga su kon- testas. d - 6 vak r>‘° metinis atn,b

nimns — šv. Mišios su egze*testu. Visi dalyvaujantieji ba
zare turės progos balsuoti \r/.

Misijos
Piiimulienį, lapkričio 6 <1.,

dui kelti, netik vien Chicago^ 
je, bet visoj Amerikoj vertos 
visų padėkos už pasiaukojimų.

Nelengva buvo suririkti 
$333.95. Nė šalta diena neuž- 
šaidė jų pastangų ir patrioti
zmo.

Į .

Taigi, ne tik vietos, bet ir
kvijomis už sielų Simano irlpylinkės lietuviai kviečiami

typiškiausių mergaitę. Bus ko 7:30 vai. vakare mūsų bažny- visos Cibulskių šeimynos. Pra 
šomi pasimelsti.

atsilankyti ir pagerbti Čempi- 
jones rinkėjas. B. P.

mas į šį retų parengimų. Įža
nga 35c. Studentas

neseniai miręs Amerikos inži
nierius Beclitel ’is.
---------------------------------------- i.

UNION DRUG CO. 
recepto vaistine

WM. F. STULPIN, R. Ph. 

N. E. Cor. 35th and 
Halsted Sts. 

Chicago

Phone Boulevard 9736

Dr-ste Saldžiausios Sėdės V. lezaos
rengia teatrų ir stato veikalų

LACHAWICZ IR ŠONAI

GYVENIMO VERPETAI
LAPKRIČIO (NOV.) 5 DIENĄ J933 M.
Cliicagcs Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.
.Mulonėklt•• vinį iiiilluiikytl ) Si teut.4, nes b;ia labut (domu* veikiilan. 

Ti'kletaa tiktai 35e > putui. Po IcSltbo bu* Šokiui prie geros muzikos. 
Kviečiant visi bunieilul be profesijonalal atni'unkyli j S) vakn.it} Ir pa
remti draugiją. Kviečia virus, Vaklyb*. Ir Komitetą:-

PRANEŠIMAS
BUVUSI JUČUS MEAT MARKET po adresu

3239 S. Halsted St. Telefonas Victory 2168
dabar pert jo į nauja3 rankas ri bus žinoma kaip

M. BFRTASH’S MEAT MARKET
Esat,i<- p is i ii«i>'. |>aturn.iutl .linus g-rlaiisl.is rflftl.-s mČM u gr<,<-«-ri< s. 
žeTttiuuMioiiiH kainoms rinkoje. S.kitę mūsų tollmesniim burgėtių skelbi
mus:

S. C. L. S. D. L. B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrnbų kainos atitinka tlcprcsijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo 

Modemiška Koplyčia Dykai 
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CIIfCAOO, ILL.
2314 West 23rd Place 
Telefonas Canal 2515—2516

CTCERO, ILL.
1439 So. 49th Court 

Telefonas Ckaro 5027

CUNARD
žinoma

LIETUVĄ
PATARNAVIMAS * SMAGUMAS • GREITUMAS

(per Angliją ar Prancūziją)

Namo Į Lietuvą Kalėdoms
Prirciigkite Suvo Prisirašymų Dabar — Du 

Speciuliai Išplaukimai Yra Priruošti ant
Milžiniško Greito ,

S. S. “BERENGARIA”
Iš New Yorko

lapkr. 29,1933 Gruad. 15,1933
Dėl Pilnų Informacijų Kreipkitės Į

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avė., Chicago

Arba

CUNARD LINE

JEIGU GALVA SVAIGSTA 
SUSTABDYKIT SVAIGULI

SU NUGA-TOKE
Nuodai, kurie susikaupia just} or- 

i gautame paeinu nito to, kud jisai 
ganėtinai nelSstvaio ir todėl prapla
tinu bukterijus kurios užkrečia Jus 
ligomis, susilpninu jūsų organizmą 
ir jus kenclute nuo svuigulio, galvos
skuudėjimo ir 1.1.

NI’tlA-TONP: išvaro visus nuodua 
iš Jūsų sistemos. Yru nuli jonai mo
terų ir vyri), kurio atgavo suvo spė
kas ir pataisė savo sveikuti) su šiuo 
pastebėtinu vaistu. Jeigu jus Jaučia
tės pavurg('s urita nesveikus, pamė
ginkite NUGA-TONE.

Iteikalaukite
1'a.rdiiodunius
vuistinyčiose.

tikro NrOA-TONB. 
vi'sose atsokomingoso

« ■
; Reumatizmas sausgėlai

Nealkonkykita zavęs 
mala. Raematlzmu, Sauafėla, 
Kaulį) OėilmtĮ, arba MMIungla 
— raumenų sukimu: nes skaa. 
dėjimai naikina kūno gyvybe 
tr dainei ant patalo paguldė.

CAPSiCO C<>MKOUXt> me
stis lenrval prašalina vlrtmi- 
nrta ilgas: mums trandie daa- 
gybė tmonlų siunčia padėka- 
vonse pasveiko. Kaina tte per 
puAte tSo arba dvi ui li ti.

Knyga: "•ALTINIS gTKI- 
KATOB” e u galais gydytleo, loti
na lt eaatų-

Justin Kulis
80. HAJLBTKD ST.

□L

R
R

iŠ Al



Šeštadienis, laP1'1*-

DEIMANTINIAI ŽIEDAI 
pareiškia tikrą meilę, o savi
ninkui pasilieka brangi do
vana ant visados. BUDRIKO 
KRAUTUVE deimantus im
portuoja iš Europos ir par
duoda už mažą kainą ir gva- 
rantuojn, kad kada tokį dei
mantą norėtumėte mainyti 
ant didesnio, tai tikrai gau
site pilną vertę kiek mokėjot.
18 k. deJmant’nial žiedai
balto aukso, $30.00 vertės už

Tel. BOUL. 4705

BOTH R1NG9 FOR Balto aukso deimantiniai žie 
dai $50.00 vertės, už ■ NAUJOS KRAUTUVĖS

Auksinių Daiktų - Jewelry - Graznos Krautuvės po Adresu 3343 So. Halsted St

NAUJI LIETUVIŠKI GRAŽIAUSI 
REKORDAI PO 65c VIENAS

Witb 10 ' 
Diamond*

»32Ii
A w<dding ring 
crtaūon of rare 
bet u t f, glow 
v i t k t h e beil- 
Nąnc'* of 10 du*

Balto aukso deimantiniai žie 
dai $100.00 vertės už

With 5 
Diamond*

»521£
Engagemcnt ring 
©f real modern 
•implicity 
centcr Jiimond 
and 4 ginminf 
»tdc di....~ndD .

APEX isdirbystės SKAL
BIAMOS MAŠINOS yra ži
nomos, kaipo geriausios ir 
moderniškiausios skalbyklos.DUtincUve n«w Bridel Ccrp- 

bintiion ba-ictifully ityUd in 
rieh whit« or yollo* gold.

Parsiduoda Lengvais Išmo
kėjimais po $1 i Savaitę

6062 Dariaus ir Girėno Atminčiai — Stasys Rim
ukus Baritonas
Karvelėliai, Duetas. Stasys Rimkus, Baritonas 
ir Elena Sadauskaitė, Soprano.

3000 21 Metų Kalėjime ir Varpelis Valoas. Sta
sys Rimkus Ir Budrlko Accorrtionistai

3001 7 Pačios ir Daktaro Daina. Stasys Rimkus 
ir Budrlko Accordlonistai

3002 Meilės Karalaitis ir 4 Ratai. K. Pažerskas 
ir Budriko Accordlonistai

3003 Dzūkų Polka ir Lietuvių Radio Melodijos. 
Budrlko Accordlonistai.

16282 Pamylėjau Polka ir Oi, Tu Bernužėli. Ma
hanojaus Mainertų Orkestrą

16281 Tarpe Rūtų Polka ir Kuomet 
Mahanojaus Mainerių (Orkestrą

16280 Veskie Mane šokt. Polka ir 
Polka. Shenadorio Orkestrą

16279 Ateik Pas Manę ir Einu Per 
Hanojaus Mainerių Orkestrą

16278 Noriu Miego ir Karininkų Fokstrotas — 
Lietuvos Viešbučio Orkestrą

16276 Palangos Jflroj ir Aš Myliu Vasaros Ruge- 
les! Lietuvos Viešbučio Orkestrą — Įdainavo 
D. Dolskls

16274 Krlaučlukas ir Aš Mergelė. V. Niekus, Te
noras ,

1627V Kur I.ygfls Traukai ,r Sutems Tamsi Nak
tužėlė. Karo Mokyklos Choras

16259 Toks Vaikinas Polka ir Pilkių Polka — 
Mahanojaus Mainerių Orkestrą su daina

16251 Rinki Man Berneli Ir Adomo ir Jlevos 
Polka Mahanojaus Orkestrą su Daina

1 6259 Sudiev, Sudiev, ir Kariškas Vaizdelis. Lie
tuvos Viešbučio Orkestrą Įdainavo D. Dolskis

16375 Žirgelis ir Daili Teta- Vincas Niekus su 
Orkestrą

1 6222 Svajonių Naktys ir Artojaus Daina. Stasys 
Pauraa ir Juozas Antanėlis

16202 Meilingas Bernelis ir "Nelaimingos Dienos 
Mahanojaus Orkestrą ir A. Šaukevlčius

16196 Mahanojaus Moter?1ė#rtr Mergytės Išėjimas 
Pensylvanijos Anglekaslai ir Jurgis Aranskas

16185 Mergų Polka ir Laukiu Tavęs. Mahanojaus 
Orkestrą ir A. šaukevičius

16184 Užburtas Pylls ir Moderniškas Klumpako
jis. Budriko Radio Orkestrą

16173 čigonai ir Vakar VaiArėlĮ. Budriko Radio 
Orkestrą su Daina

16152 Pasaulis Stovi ir Man Tik Rodosi. Antanas 
Vanagaitis. Baritonas

1 6250 Įleisk Man ir Lietuvaitė. Lietuvos Viešbu
čio Orkestrą ir D. Dolskis

16188 Vyras Ptjokėlis ir Pašakykle Panailėle. A. 
šaukevičius ir M. Urbas

16183 Po Močiutės Vartais-ir Visi iš Vien. Sta
sys Pauras ir Juozas Antanėlis

16193 Žernsitėllų' Polka Ir- Marytės Ir Yonuko 
Daina. MshaJiojaus Orkestrą su Daina

16159 Lietuviško Kliubo Polka ir Linksmybės 
Polka. Worcesterio Orkestrą

16208 Altvirlų Polka ir Patarimai Ūkininkams. 
Monologas. Petrauskas ir Dineika

16197 Merginų Bėdos ir Vaikinų Bėdos. Ant. Va
nagaitis h* Juozas Olšauskas

16224 Kur Nemunas ir Dauguva Ir Smuklėj Vat- 
nikė’is. Juozas Olšauskas

1 6284 Kam šert Žirgeli ir Kai Aš Turėjau. Ant. 
Vanagaitis ir J. Olšauskas

16285 Už Vilnių ir. Joųukas ir Marytė. Jos Ol
šauskas.

BUDRIKO KRAUTUVĖ ga
vo didelį užsakymą tiesiog iš 
dirbtuvės.

Kainos dar Nepakeltas

Modelis 17, kaip ant šio paveikslo, 

tiktai.....................$39.00
Modelis 18, balto porcelinio,

tiktai už................ $94*50

šoksi Polka

Storo Yono
2b bMOTŲ SILVER SĖT, 25 metų gvamntuotas, už ............................ .

26 ŠMOTŲ RO.DGERS SĖT, 50 metų gvarantuotas, $25.00 vertės už

NAUJOJ BUDRIKO KRAUTUVĖJ rasite pilną pasirinkimą “Elgin” laikrodėlių “Bulo- 
i” laikrodėlių, gintaro karielių, perlo ir krikštolo karielių, “Parker” ir “TVaterman’s” fou-

PTANO-ACCORDIONS, Budriko 

Krautuvė parduoda po

*39.00 iki *200.00
Su kiekvienu armonikų duodama 1 • • Su kiekvienaj vKaii ska,,Ykia dy‘*® kai duodama 

muilo ir elektrikinis prosas, ar prosini- 
mui lenta.

20 LEKCIJŲ DYKAI

18—19

LENGVI IŠMOKĖJIMAI — tiktai po 
S“l i savaitę, taip kad skalbykla pa
ti už save užsimoka.Parloi*

|$90.00 vertės už . 
$150.00 vertės už 

Ir daug

Dining Room Setai

po $49,00 ir po *75.00 
p° *29.00
Tables po. . $ 15.00

APEX SKALBYKLA
Šis Modelis 36, Apex Skalbiama 
Mašina yra verta du syk tiek, bet 
per šitą išpardavimą bus parduoda
ma tiktai už . .. . ............5*99-00

Dinnetts

PUIKŪS BED ROOM SETAI 
PIGIAI

*65.00. *95.00k — IR —
\M25.OO

APEX REFRIGERATORIAI
yra vieni iš tą geriausią, kurie maistą 
užlaiko čielybėje.

KAINA — dabar, rudenį, tiktai
po .... $89*00 ir $99*00

PUIKUS, GERI MIATRASAI 
PO

*6.50
f

DUBELTAVI LOVŲ SPRINGSAl 
PO

*5.50

VISOS NAUJOS 1934 RADIOS 
Parsiduoda ui sumažintą kainą 
Midget Radios po .. $g 
Radio Combination po $^9 00

AP£X REFRIGERATORIUS

3417-21 S. Halsted StNUPIGINTOS KAINOS ANT 
k Žieminių Pečių, Lovų, Karpe 

tų ir Dulkių Valytojų Tel. BOUlevard 8167 Ir 4705

Auksintą Daiktą (Jewelry) Krautuvės Adresas
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šeštadienis, lapkr. 4 d., 1933 b k x u n x a

CHICAGOJE Kaip anksčiau buvo prane
rta, kad rengiamas labdarių 
vakarus lapkričio 5 d., 7:30

Visos narės turi susirinkt)7"
7

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

l'ubu- vul- vakare, parapijos svetai-

BRIGHT0NPARKIE6IAM3
DĖKOJAME

Brigbton Parka kolonijos 
Dariaus-Girėno “Tag Day” 
komitetas nuoširdžiai dėkoja 

visoms rinkėjoms ir rinkėjų 
globėjams. Visi jūs, gerbia
mieji, atlikote didelį- ir kilnų 
darbų.

Nors mūsų kolonijoje sūriu* 
kta suma (keturi šimtai dole
rių) ir neatrodo didžiausia 

s dienos iš visų kolonijij rin- 
iavn, bet, palyginus ploto 
ažumų, kuriame mums buvo 

leista aukas rinkti, ir palygi
nus skaičių rinkėjų, mes pro- s ' 
poreijonaliai padarėme žymių 
daugumų.
“ Komitetas tikrai didžiuoja
si savo apsukriomis ir ener-

. Zuriui, Simanavičiui,
Įeini ir dr. ltačkui, kurie savo 11VJ-
automobiliais ir visokiais bū-j Programoj dalys aus žinomi 

Įdais teikė rinkėjoms pagalbų, i ipirui ir mažesniųjų pipiru- 
Taipgi dėkojame gerbiamam 8ruP®« laigi, bus kas nau- 

i klebonui kun. A. Briškai už j°* t°> ^ur Bul°^a Sra'
simpatingų pritarimų ir imta- ^us veikalas ‘Gudri močiutė, 
rimus šiame darbe. Daug pa-1 ° pi'bgiurnos turėsime geių 
dėjo žodžiu ir darbu kun. A. luuzikų šokiams. Visus kvie-

ir sugrąžinti šokių vakaro ti- GARSINKiTĖS DRAUGE 
kietu?. Valdyba

LIETUVIAI DAKTARAI:

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

čiame kuoskaitlingiausiai atsi- 
lankyti ir paremti labdarius. 
Pavyzdys mūsų brangaus rė
mėjo F. Mikužio, kuris netik 
tikietus pardavinėja, bet ii 
aukų pažadėjo. Lauksim skai- 

Rengėjai

Valančius, nes jo patarimu ir 
pa.' tangomis susicementavo 
darbštus ir stiprus ‘Tag Day’
Komitetas Brigbton Parke. A- 
tiū kun. Joneliui už malonų 
mums pritarimų. į

Dėkojame Pcoples Furniture . alingos publikos.
Kompanijai už registravimų Į 
rinkėjų ir bendrų paramų bei 
talkų.

Didžiausių ir gal sunkiausių 
naštų visame šiame darbe ne- 

tai mūsų gabi ir energin
ga Komiteto raštininkė p. M. 
Panavienė. Šiai kilniai lietu
vių* darbuotojai tariame ačiū 
daug, daug kartų, nes ji atli
ko penkių žmonių darbų.gingotnig rinkėjomis. Už jūsų1 .

pasišventimų tariame jums j Ačiū tariame visiems gera-1 
kurie bent kokiu!nuoširdų lietuviškų ačiū.

<

Ypatingų padėkų tariame 
adv. J. Zuriui už alkanų pa- 
penėjimų, o p. Petkevičiui už 
trokštančių pagirdymų, ir šei-

širdžiams,
nors būdu prisidėjo prie šio 
darbo.

Jei atsirastų pesimistų, ku
riuos tautiniame darbe apima 

Elenai l’esperacija’ kurie nianomininkėins ponioms
Dausunas ir Onai Stirbaitei 5i» SadynS nSr0 senJ ž",oni,Jl
už stropų jų darbų. tegul atvažiuoja Į Brigbton

Šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų 2 skyrius rengia buucj 
party sekmadienį, lapkr. 5 d., 
2 vai. popiet, J. L. Račkauskų 
name, 4458 So. Francisco ava

Komisija nuoširdžiai kviečia 
visus Šv. Pranciškaus Seserų 
geradarius atsilankyti. "Visie
ms užtikrinta “good time”.

Komisija

Federacijos 19 skyrius lai
kys susirinkimų, sekim, lapkr. 
5 d., 1 vai. popiet, mokyklos 
kambary.

Visi draugijų atstovai, ma
lonėsite susirinkti, nes turim? 
rengtis prie “Draugo” vajaus.

Rast.
iParko lietuvių kolonijų. Mes 

Dėkui rinkėjų prižiūrėto- Į jįeills gyvais pavyzdžiais go
jams ir globotojams: Žaroms-' dvsį,ne Į;a<i jie klystu;
kiui, Keruliui, Kiseliui, Pau- ranjasį daug gerų lietuvių 
kščjui, Norušiui, Insodai, adv. j

Šv. Marijos mergaičių soda- 
lieKs susirinkimų laikys ant
radienį, lapkr. 7 d., vakare, 

Komiteto Pirmininkė K. R. mokyklos kambary.

cm

.t R A B O R 1 A
i-1.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

PRANEŠIMAS

Pradedant lapkričio 6 d.,
1933 m., 18-tos kolonijos bu- 
čeriai ir groseriui, paėję po 
N. R. A., savo krautuves lai
kys atdaras kasdien nuo G vai. į Pbone GROveiun 0027 
ryto iki G vai. vakaro, suba- 
tomis nuo 6 vai. ryto iki 1U 
vai. vakaro, o nedėldieniais Ir 
šventadieniais visų dienų bus 
uždarytos.

Tcl. LAFayette #057

DR, A. RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI

3051 Wcst 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kcdzie) 

Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
Seredomls ir nedėlioniia pagal 

sutarti

Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 
Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK

“GENOVAITĖ”

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
0859 SO. R'ESTEltN AVĖ. 

Chicago, 111.

BOL'levard 7589
Re*. HEMlock 7691

Ofisot Tcl. 
Kva.: Tek

CALumet 4U99 
llEMluvk 0286 DR. P. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS 
1440 SO. 49tli CT., CICERO, H4 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

2147 SO. HALSTED ST., CH1CAGC 
Paned., Sered. Ir Subat 2—0 vai

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

KealdeuviJtM Ofisas: 2058 IV. 09th SU-------------------------------------------
Valandos: 10 12 ryto Dienoms Tel. LAFayette 5793

Seredomls ir Nedėllomls pagal sutarti N*kUmls lel. CANal 0402

Tel. LAI uyette 7050

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Val.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

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

Office Phone 
FKOspcct 1028

i DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Prisirengimai "prie Genovai
tės vaidinimo eina rūpestin-, 
gai ir geroje tvarkoje. Tas vai' 
dinimas įvyks gruodžio 19 <L Į 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So Į 
Halsted st., o praktikos jau 
eina. Šį vaidinimų, kaip žino
ma, rengia Stanciko Teatralė, 
Grupė, režisierium yra p. I. Į 
Sakalas. Jis žiūrės, kad veika
las būtų deramai pastatytas.1 

j “Genovaitės” vaidinimas v: 
Įsada žmones įdomina, liet šiuo
sykiu ypatingai bus įdomu pa 
matyti dėl to, kad artistai pa
rinkti ir veikalas pertaisytas.

Vaidilutė

Res. aud Office 
2359 So. Lcavilt SU 

CANAL 0700

DR. A. P. KAZLAUSKAS DR. J. J. KŪWARSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto !kl 8 vakaro

Tek Ofiso BOL'levard 5013—14 
Rez. YlCtory 2343 e t

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-2; nuo 6:30-8:30

Office Phone Res. 6107 S. Francisco 
I’rospect 2230 / Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWIGZ
PHYSICIAN and SURGEON

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

Sunday by Appointinent

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABOBUJS
Patarnauju laidotuvėse knopigtansia. 
Reikale meltUHu atsišaukti. o mano

darbu busit*, trfgaaėdintl 
Tek CANal 2515 arte 2518

Ii 2314 W. 23rd Pln Chicago

PHYSICIAN and SURGEON

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

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

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Ncdėliouiis pagal sutartį

Ofiso telef. BO Ulei arti 7820 
Naiuų tel. l'RO.-.pect 1930

Of. Tel. UFPub.lc 7*98
Res. Tek GKOveblU 0«U

I *917 S. WAbHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 W. MA.RQLKiTE KOAD

Val.s 2-6 tr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt* 
Nedėlioj susitarus

Pbone CANal 6123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAa Jy cU• “URGA*

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 valu 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutari
REZIDENCIJA

6631 S. Cahfornia Avė. 
Telefonas REPubllo 7808

Tek CANa. 0257
Res. FKOspvc* 66h.

ANTANAS RIMKUS
Mirė lapkričjr) 2 d., 1933 m.,

7 vai. vak., sulaukęs 59 metų 
amžiaus. Kilo iš Tauragės aps
kričio. Naumiesčio parupljos. 
Rlniženčių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moteri Petronėlę, po tėvais Sa- 
kurskaitė, sūnų Antanų, dvi 
seseris Oną šilinskienę. švog,- 
rj Stanislovą, Petronėlę Kaktie
nę. brolį Nikodemą, švogerką 
ir fivogerj Oną ir Nikodemą 
Rudminus. švogerį ir Avogerką 
Joną ir Elzbietą Sakurskius ir 
gimines; o Lietuvoje seserį 
Barborą tr gimines.

Kūnas pašarvotas 10746 Ho- 
xie Avė. Laidotuvės įvyks pir
madienį, lapkričio 6 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas J šv. 
Juozapo parapijos bažnyčią, So. 
Chicago, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. I'o pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

N uoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti" Aiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Se
serys, Brolis, Avogertai, fitoge- 
rkos Ir Giminės ' '

I-anlotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas YARds 1138.

VINCENTAS GRYBAS
Mirė lapkričio 2 d., 1 933 m., 

6:1 j Vul. ryto, suiausęs 4U tau
tų amžiaus. . Kilo ės sakių aps
kričio, Ka/aeiių parapijos, bu- 
rpų kaimo. Amerikoje lšg> ve- 
no 20 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marijonų, dukterį Ade
lę. posūnį \v'alterj, du pusbro
lius Frank ir J urgį Dainiaus, 
jų žmonas Lr gimines; o Lie
tuvoje motiną, brolį Juozą, bro. 
lienę lr gimines.

Kūnas pašarvotas 3403 So. 
IVuilaeo St. laidotuvės įvyks 
pirmadienį, lapkričio 6 d., iš 
namų 9 vai. ims atlydėtus ) 
S v. Jurgio pu rupijos bažnyčią, 

kurioje įvyks gedulingos pa
niuktos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas ) Av. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame, visus 
gimines, draugus-ges ir pu žys- 
tanius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: MntcrK l>u4ė. I’o- 
silnls. Pusbroliai, jų žmonos ir 
gimines.

l^idotuvėma pktarnaiiju gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas REPubllc 8100.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už 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 pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

' Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

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

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų, 

elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

1439 S. <9th Court, Cicero, III.
TAU CICĖNO 8927

Phone BOLlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet jąžlnlngas Ir 
nebrangus, aso neturi
me Išlaidų ailalkymul 
«kyrl*.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Aubuni Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VKPAJA9
1646 WEST 46th STREET 

TeL BOLKvasd 990fr-*dl9

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
ORATORIUS

LnMetuvteis piltas patarnavimas

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobilius visokiems 
.reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBT7BN AVENUE

Chicago, m.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 225.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
888 W. 18th Mt. Tel. CANal 9174 

Chicago. III.

Tel. UOUlcvard 7012

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1841 bo-.lfp HALMTEM ST-I.FFT
l«czldeut.:ja 0030 So. Arlesla™ - veu 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
6 Iki 8:80 vakare

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STBEETr

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3277

1344 R. ftOth Ava. Cinarn. TU

Tcl. LAFayette *672
J. Liulevlčius

Graborius
Ir

Balsamuotojas
Patarnauja Chl- 

cagoje -Ir aplella- 
kOje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4094 Archer Avė.

Tel. RE P. 3100
X

J. J. BAGDONAS
Graborius

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius.

2506 W. 63rd St.

Tel. CANal 0123

DR. G. I. BLOŽIS
11 !•’ Sf T T Q *r A

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) . 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 i*kl 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Tel. GROtebilI 1505

l)R. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomls po pietų ir Nedeldieuiai,. 

tik susitarus
2444 U. MARMun.TxE ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeL VUtginia 0034

ĮVAIRŪS D AKTA&AIi
Res. Phone 

ENUlewuod 0041
Office Phone 

. WENlwor(h 3000

DR. A. R. McGRADIE
GlHlTuJAS ir CHIRURGAS
7ouU k>o. HaxSt.ua Street
vai.

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

•4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SUECU AJLISTAS
Džic.ų, MuLerų ir Vyrų Ligų 

Vai.- ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:20 vai. vakare 

Nedėllomls 10 iki 12
Telefonas MIDway 2880

Ofiso Tel. Vidury 0899
Re*, lel. DRKzei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoms ir chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vairų i< 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31at Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėllomls lr šventadieniais 10—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tcl. YARds 0994 

Ro.i Tcl. PLAza 3209 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. lyto; 2-3 ir 7-9 v. v. 
Nedėldieniais nuo 10 Iki 12 dieną

Offic.; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDiTOJAa IR CHIRURGAS
2355 West G3rd iStreet
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. lr Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėjm.Phone :ęHEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Skaitykite «r platinkite 
dienraštį “Draugę’’ it 
remkite v~sus tuos pro 
fesionaius ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

O WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VV RŲ IR MOTERŲ PER 98 MKTC8 NF.MURIirr 

KAIP lltflHKNfcJCSlOS Ir NKIŠUYDOMOS JOS YRA 
Rpectallikai gydo Ilga* pilvo, plaučių. Inkstų lr pūslės, užnuodijlmą krau
jo. odou. ligas, žaizdas, reunintlemą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gėrklčs skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išg-dyti. ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. PstazU 
mss dykai OFISO VAI.AKDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai tr nuo š—9 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 vėl 

4300 ilKM l«ih 0R. kamsiM kWJr.i Avė. TeL ( ItAsrford Mt)
"I. » ■ ■ IMU ■ .... . .11 ■■■Olai—VII '■ ............. IV

HaxSt.ua


8 iDUP.gČ* Seštadienis, lapkr. 4 d., 1933

C T T T f A f T P įkalus gerai gina. Už tat jiems įčio 5, lygiai 11 vi
A 1 A \u x* VJ suz J 13 reikia duoti kreditas. Bet, man • iš stoties WGE8,

ŽINIOS Iš šš, PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN
X Spaliu 29 <1. parapijos ba 

taras baigės nepaprastu pasi

alandų ryto 
1360 kilo-

atrodo, kad senųjų reikalai 'cykles, Progress Fumiture Co. 
Rimkiūte, M. Petukaitė, J. pamirštami. Todėl, pabuskim į krautuvė kas nedėldienį leis 
Zanmnivičiūlė, T. Rancaitė^ P. visi senieji kęstutiečiai, nariai lietuviškas programas. Mat 
Zamaravičiūtė, A. Mateišytė,' veikėjai, ir būtinai eikime pirmesnės stoties, iš kur Pro-

įs'vežti iš užsieniu”. B<’t me- į vieškelius, o greičiau j duo- jais jau ir šlapymečiu galima
daufi importas yra nieku ne. ibėtas klampynes bei purvynes.

Akstinaitė, O. ftliužuitė, V., i ^kantį susirinkimų, tai yra 
rytoj, ir tarkim savo žodį, da
rbu parodykim, kad mes su-

gress krautuvė duodavo pro-

pateisinamas. Bičių ūkį Lietu
voje galima būTų išplėsti dar 
keletu kartų ir tada medaus 
ir vaško užtekti: pilnai vietos 
nikalams ir galima

Jovai.'uitė, B. Katauskaitė, J. 
Kiliūtė ir T. Puidokaitė. Tu
riu pažymėti, kad p. O. Pali- 
liūnienė su savo automobiliu

gramas kas ketvirtadienio va- • eksportuoti, gaunant visa: pa- 
ikarų, jėga buvo persilpna ir kenčiamas kainas, 

gebėjome tų klubų sukurti ir!Čikagos priemiesčiuose nega- Tiesa, bitininkystei Lietuve

Vieškelių taisymų vaklžia už
krovė ūkininkams, paskirsčiu- 
si jiems po gabalėli. Kasmet 

ūkininkai verčiami, pavasarį 
u.tų dmr ir rudeni, vežti j vieškelius žvy 

rų, šalykelėse kasti bei valyti

važinėti autobusais ir automo
bilinis. Tolesnį sauskelių geri
nimų patys ūkininkai jau ne
pajėgia tęsti. Paskutiniais lai
kais apskričių j r net valsčių 
savivaldybės įsitaiso keliams 
taisyti švediškas mašinas. Tų

išauginti ir kad mes ir jo nu
sekinau. Reikia pažymėti, kad rinkėjas išvažiojo j paskirtas, ku^aks rūpinamės

Įima buvo tų programų gir- j0 išplėsti garfh daug yra pa
dėti. Dabartinė WGES stotis dalyta ir dąiiV daroma: stei-

vietas. Rep.per astuonias dienas vakarais 
žmonių buvo pilna svetainė ir 
visi darė gerų bizni.

Spalių 23 <1. buvo biznierių 
vakaras. Dalyvavo sekantieji Daugelis klausia, kų veikia 
biznieriai: B. Sueilienė, F. Sa-' pasiskelbęs L. V. “Dainos” 
vičienė, S. Zubienė, Tundulie-1 choras, kuris praėjusiais me
nė, K. Kolomyskis, A. Zubė, tais davė tokių koncertų, ko- 
d. Žilevičius, J. Stukas, V. kių Chicago lietuviai nebuvo 
Šimkus, K. Cycenas, A. Stat-įmate. Šiuo visiems atsakome, 
kus ir J. Santacuterina. Jie

GYVUOJA IR DAR KAIP

Jau keletas susirinkimų gi-i turi 1000 vatų jėgos. Ir jos! giamos bitininke dinugijos, , (ypač Suvalkijoj). Be to, kaip

griovius. Iš lokio taisymo kil- mašinų turi jau beveik visos 
davo daug nesusipratimų: vie- savivaldybės. Kada keliai tei
nąs geriau pataiso, kitas pras- somi tomis mašinomis, tai ū- 
čiuu. Kitur arti nėra žvyro kininkanis reikia tiktai prive-

žti žvyro ir jį išbarstyti, o 
jau kelio išlyginimus atlieka 
mašinos. Tokių būdu kelių tai-

fcuš,Uninkystes įrankių dirbtuvės singi lietūs, ir vėl keliui daro-'symas eina sparčiau, lengviau 
Da-pr t.t. Kasmet Lietuvoje biriu si neišvažiuojami. Vis tiktai!ir geriau pataisoma.

rdime. kad klubas rengiasi bus gulima girdėti virš šimto platinami patobulinti aviliai, Įtik neva pataisytus vieškelius 
prie didelio vakaro. Sako, bus'mylių aplinkui. Į įsteigtos/lirbtirių kopų ir bi-1 rudenį ar pavasarį perpila gnu
koncertas, kokio lietuviai Chi- j Ryt dienos programa
eagos dar neturėjo ir, gal, ne- ypatingai įdomi ir graži.
turės. Tas viskas labai gerai lyvaus žymūs solistai; bus gra šeimų skaičius priauga 1 niKŠ. (kelelių metų žvyravimas ir ke- 
skarnba, bet aš, kaipo senas žios muzikos, naudingų kalbų •“ išplatina-iia didelis skaičius į Hų taisymas nenuėjo niekais, 
narys, noriu žinoti, kas tų ko- ir kitokių gražių dalykų. To- f patobulintų avilių. Dėl to Ir , Vieškeliai žymiai pagerėjo; 
neertų išpildys ir kokis jis dėl nepamirškite pasiklausyti.nu liaus bei **rsko produkcija
bus. Nors, kaip tenka girdė-1

Tsb.-

(ypač tiems, kurie ar tai ty- Į viskas pavesta renginio ko- 
čiomis, ar laikraščių neskaito),1 *r as 8U ^uo sutinku,
kad L. V. “Dainos” choras Įir V&1 k,ausiu’ kam toj> 

Spalių 27 d. buvo dr-jų va- stropiai ruošiasi pirmam sa-jPas,aPtiK* ^0<lėk <lar kartų pa, 
karas. Dalyvavo šios dr-jos: ’vo koncertui, kuris įvyks la-, zUnesiu’ ka<1 visi’ kaiPj-
Šv. Veronikos, šv. Kryžiaus, pkr. 19 d., buvusioj Meldažio i ylpnas, turim eiti į sus-mų ir j 
6v. Juozapo ir Labdarių 10,salėj, West Side. Šiais laikais ^girsti paslaptį. j
kp. Jos taip pat puikiai už- didelė yra naujanybė išgirsti’ ieSul nei vienas narys beif 

bet kurį chorų dainuojant nau'narė nepasiliks namie. Eiki- j 
jas dainas. L. Vz “ Dainos ”.me ir užpildykime visų svetai-, 
choro pirmojo šiemet koncerto

brznio padarė 104 dol., vadi
nasi, šauniai pasirodė.

sir'ekordavo.
Populiariškumo kontesto pi

rmų dovanų laimėjo Petukai-
‘ tė, o antrų M. Sucilaitė. Ra- Į programoj bus dainuojama vi- 

dijo teko S. Pučkoriui. ,sos naujos liaudies dainos (ši-
Spalių 28 d. vakare į baza- mkaus, Čiurlionio, Brazio ir .

Kazimiero ka- Paties choro dirigento komp. i sus_rnfX sužinosim tų jų pas-

nę. Tai mūsų priedermė, tai 
mūsų visi} reikalas. Mes vis- 
kų turim žinoti. Ir aš užtik
rinu, kad, jei visi ateisime i

rų atvyko Šv.
-pų užvaizdą J. Krušas ir sy- J- Saulio), 
kiu atsivežė didelį būrį vyrų. 1 Tat, visi dainos 
Širdingi
bazara 
net
skas taip gražiai ir sėkmingai' Po programos bus šokiai ir 
išeis. Ačiū visiems, kurie pri- pasilinksminimas. Pupai

Ssidėjo prie bazaro pasisekimo.

! laptį.
meno nv-i Dar kąrtų sakau: marš! vi-

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI- 

CAGOS PAŠTE

501 Balepunui Jul.
308 Docbkus Annai 
313 Gulvaičiui John 
517 Juškienei Anieleį 
327 Račkienei K.
529 Sabui John 
333 Silusky Onai

J. SPAIČIUI BIZNIS 
SEKASI

Kad visados užsimoka būti

Rep. (gamyba)'nuolat augu. labiau 
ta produkcija lalųū dažniu pa 
pana kuo-oro sųivgų ir nuo, 
pačių ūkininkų sugebėjimo Bi

tininkauti. Taip, pavyzdžiui, 
yra bitininkų, kurie pvi me
tus iš vieno avilio gauna 5 ki
logramus medaus, o yru ir to
kių peily majų, kurie gauna 30 
— 40 Kigr. iš avilio.

Šiemet oi o sųlygos bitiniu 
kystei nebuvo palankios, dėl 
to šiemetis medaus ir vaško 
derlius buvo mažesnis, būtent: 
medaus gauta apie 375,000 ki
logramų ir vaško — apie 30,- 
000 klgr., iš viso apie. pusant
ro milijono litų vertės. Kai

THE BRIDOEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterį} ir vyrų. Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA 

504 W. 33rd St., Chicago, UI. 
Prie Normai St. 

Pilone Vietorv 3486

. <. \ . 1 ... ' ■ • ’ • v, .. , , sas 1300 narių į Liet. Kęstu-!teisingu biznierių teikiant pi- kuriais metais iš bitininkystės
azartu davė gražaus pelno; d. atvykti į Meldažio salę. 6 110 n>"ng, rWm, genaus prekę, ga- kraštas tur. ap.e du nctbjcnu,
et patvs netikėjome, ka,l vi- vai. vakare. **•**“•“, «"» matyti » J. Spatč.o Jta lity pajau,y, „r daug.au
. \ . v. . . . . i n v ......----------------vartojo tų metodų ir jo biznis Paskutiniais metais Lietu-
kas taip gražiai ir sėkmingai; Po programos bus šokiai ir ’ voi nradėta istehrti komelei-

PRANEŠIMAI
X Džiaugiamės, kad į West ( SENI K^STUTIEeiAI, KUR 

Pullmanų grįžo buvęs žymus ■ jfjg ESATE?
mūsų veikėjas Z. Gedvilas. Jis
buvo išsikėlęs j kitų kolonijų. 
Grįžęs sako, kad niekur nėra 
taip gerai, kaip West Pullma- 
u’e.

X Spalių 28 d. Chicagojeų-

Simano Daukanto draugija 
1 laikys mėnesinį susirinkimų 
sekmadienį, lapkričio 5 d., 12 

jūs vai. dienų, Cbieagos Lietuvių

Paskutiniais metais Lietu
voj pradėta įsteigti komerci
nis bitynus, kurie medaus it 
vaško produkcijų turės padi
dinti. Tsb.-

vartojo tų metodų ir jo biznis 
auga.

Iki šiol turėjo 2 mėsos par
duotuves 3631 S. Halsted St. 
ir 1949 8. Halsted St. Bet bi
znio augimas pravertė jį ati
daryti dar vien* krautuvę.

Pereita 'savaimę atidaryta
nauja Tedarai Meat Markei *— -----  •;
krautuvė (taip jo Oo. vadinas) Prieškariniais laikais atčjn- 
West Sidėje po adresu 2119 nai rusai Lietuvos keliais ina- 1 

Jie turėjo tiktai 1

LIETUVOS SAUSKEUA1 
IR JŲ TAISYMAS

PROGAMA
NEDELIOJ 

Ląpkričio 5-ta dieną 

iš stoties 

WGES
ir kas sekmadienį

leis *

PROGRESS

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS i

105 W. Monroe 8t.. prie Clark
Telefonui. STAte 7S8O

▼nlandoa t ryte Iki t popiet
2201 W. Oermak Road

Panedėllo. Seredoa fr Pėtnyčioc 
▼akarala • Iki 9 

Telefonu OARal 6123 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketverso Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki •

Telefonas REPnblIe MOO

I

OKSAS EXPRESSZ
FCrauHtau Rakandus, Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias k-«ln««:
llla.-lc Itan.l f. Rfl: Hacking *8.09,' 
MII ers Creek **.7ft.

Pašaukit l.At'ayptte 808C.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Seni kęstutiečiai, kur
dingote? Ar ne laikas jau bū- Auditorijos svetainėj, 
tų mums pabusti ir tarti sa- Visi nariai malonėkite bū- 
vo žodį Kęstučio klūbo reika- tinai ateiti į susirinkimų, nes 
luose. Praeitas susirinkimas, turime svarbių reikalų svars-

pyko rinkliava pastatymui p?.- , kaip ir visi kiti susirinkimai, tymui. Kurie pasilikę su mo- 
minklo žuvusiems lakūnams ' praėjo taip sau, nes, kaip žiū- kesčiais, privalote būtinai ap- 
Pariui ir Girėnui. Iš West ri, tai vis tie patys nariai la- simokėti. P. K., rašt.
Pnllmano dalyvavo sekančios nkosi ir tai nariai, kurių dar
rinkėjos: O. Paleliūnienė, E. negalima vadinti senais kęs- 
Plankienė, L. Kiupeliūtė, A tūriais. Žinoma jie ir savo rei- z RflDIO

W. Cermak Road. Jie pasiren- 
!gę lietuviams patarnauti.

LIETUVOS GYVENIMAS
FURNITDRE KRAUTUVĖ
3222-26 So. Halsted Str.

LIETUVOS BIČIŲ ŪKIS

FederaI Meat Markei
d S HAITIS, savininkas

į 2119 M Cermak Read
WEST SIDEJ

Netirpytn lauku..................................53//4C
Veršiena nuo kulsiės ... . ............ lO'/ic

* •
D51 zuoės, mėsa.........  .................. 1O’/2C
Round Stežk...................................... 1
Narrie Darytu Kilhasu.................... 1OC
Šviežios Peštos Vištos.............  ... 12%c

z I f

KITOS KRAUTUVĖS
Ant 18-tos Bridgeporte

1949 S. HALSTED ST. 3631 S. HALSTED ST.

Pri mintina, kad ryt Jos. F. 
Budri ko korporacija vėl Juos 
dvi puikias lietuviškas radi
jo programas iš .didžiulės 
AVCFL stoties: 8 vai. ryto ir 
1 vai. popiet. Rytmetinėj pro
gramoj bus patiekta rinktina 
muzika ir dainų, o 1 vai 
piet dalyvaus geri dainininkai 
bei dainininkės vad. komp. A. 
Pociui, taipgi Makalų šeimy
na. Budrikas deda pastangų, 
kad jo leidžiamos programos 
būtų kuoįvairiausios, todėl ne 
stebėtina, kad jos visų mėgia
mos ir yra vienos populiariŠ- 
kiąusių.

Reikia pridurti, kad Budri- 
' ko krautuvėje, 3417 S. Hals- 
i ted st. dėl 21 metų biznio ju

biliejaus, dabar eina didelis 
, išpardavimas radijų, rakandų 
skalbiamų mašinų ir kitokių 

j daiktų specialiai nupiginto
mis kainomis. Be to, atmin
čiai duodama puikios dovanos.

Ai

zai rūpinosi
nusitiesę kur ne kur plentus,' 
reikalingus karo tikslams. Tų I 

plentų, jau suirusių, nepri
klausomoji Uetuva gavo vos 
apie 1200 kilometrų. Pradžioj i 
buvo leidžiama daug pinigų 
tiktai esami plentų taisymui

Bitininkystė senovėje buvo Naujų statyti npbuv0 j- ko I 
vienas svarbesniųjų ♦lietuvių Esamus plentus betaisant pa- 
užsiėmimų. Lietuviškas medus Į ajškėj0, kad plentais savo ke-i 
ir iš jo gaminamas medus, taip iį„ klausimų ilgai nebus ga 1 
gražiai apdainuojamas daino- iįma įgspręati. Susirūpinta, 
sr, buvo plačiai žinomi- tol i žmoniškai susitaisyti bent vie- 
už Lietuvos sienų. Deja. ilgai- škelins Bet ir fia ndengvas
r,ii.i bitininkystė Lietuvoje bu- darbas yieške ,ų neprikl. Lie- 

'vo smaiKiai apleista, nors sų- tuvoje yra apie k5,ome,
IKai lygos jai tarpti čia yra labui

PROGRESS EURNITURE 
OO. RADIJO PROGRAMA 

PERKELTA Į WOES 
STOTĮ

į Pradedant rytdiena, lapkri-

geros.
Tik paskutin«J< laikais, y- 

nač po karo, Lhtfvvai tapus 
nepriklausomai, šiai ūk’o ša
kio pradėta teikti daugiau dė
mi šio, juo labiau, kad medi; 
pradėta vartoti ne tik kaipo 
vaistų, bet ir valgiui, kaipo 
’isais pož’ūrift’s sveika mai 
r t ? produktų. '

Kaip rodo statistika. Lietn- 
voj šiuo metu yra apie 15(1 
tūkstančin bičių šeimų, kuriu 
apie 90,000 arba 60 nuoš. šei
niu yra pagerintose riminiuo
se aviliuose ir 60.000 arba 40 
nuoš. šeimų — paprastuose ke
lminiuose ar šiaudiniuose avi* 
liuese.

Bičių ūkis Lietuvoje nėm 
didelis ir dabnr< padidėjus me 
dans suvirtoji a ui. Ils negali 
patenkinti visų reikalavimų. 
Medaus, nors Ir nedaug, tenka

Kaip šis, taip ir kiti šios 
įstaigos leidžiami progra
mai bus rūpestingai pri
rengti, įdomūs, gražūs, pa
mokinanti ir naudingi kiek
vienam pasiklausyti. Nes jų 
išpildyme dalyvaus geriau
sios Lietuvių meno jėgos.

Todėl nepamirškite laiko ir 
stoties kas sekmadienį jų 
pasiklausyti.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, 111/

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chtcsgo, III.
TFU REPi.'BUC 8402

Visi jie buvo nepanašūs

A. F. CZESNA’S BATHS
TTJRKMTCO8, RCHTAKO8 HH.FRRTW«8 VA MOS IR ET.kKTROS 

TRRATMRRTAI 
ftrediMd manMtlntmal Ir elektras masažas 

Traatmantal rlsokių Ilgi/, reumatlamo, nervo atitaisymo, Haičio
ir taip to liaus, su slektrinlaia prietaisais Violetiniai Rantės Spin
duliu treatmsntal

Mineralinės, suifartnės vanoa duoda didžiausią kraujo cirkulia
cija, knoml galima lAstgelbėti nuo visokių Ilgu.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras ITtamlnkals nuo I Iki 1S vai. nakties

1657 W. 45th Street
Rampas. Ro. Paulina Rt. Tai.. Boalevard 4M3

EN8URANC2
# NOTARY | 

PUBLIC

n T i;,? ' n 
•|?ll Ihll Wl(7 č.(p/
■a. . r - . I i . IMS
.nuKKm MfliuKb,

I PERKAM
Lietuviškai

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ '
LAITAIORČIŲ AORRTCRA 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TBBnromnj pamatuotas amna*

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

Nupigintos ki.-Ji'n ant vienos 
savaitės

Pocnhontas M. Run 8.75 a ton 
Black Band (lump) 9.2R ” 
Kentucky Lump tik 7.00 ”

RĖPI BUC 8402

PEOPLES COAL GO.
Visados garantuojame ka 

kybę ir teisingą voga 
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš 
Peoples Coal Oo.

I, 2, or 4 tons 
* tons or more

Pochy M. R...............97.75 *7.35
Kent. M. R...............*5.75 *5.45
Lnngi .............. *4.75 *4.25
Black Itaml
Egg ............ ......... *8.50 *8.00
Lump ........ ... *8.76 *8.25

i
.t,

daug.au



