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Sveikiname L. R. K. Labdarių S-gos Seimą!
« PASIRENGIMAI į EUCHA
RISTINI KONGRESĄ

NUMATOMAS R’D'S KRAUIO
PRALIEJIMAS ŠV. ZEKSJE

BUENOS AIRES, Argenti
na, lapkr. 17. — Ateinančiais
metais spaliu ” mėnesį čia į-

PRIEŠ PAT RINKIMUS
RIAUŠĖS
MADRIDAS, lapkr. 18.

Rytoj Ispanijoj turi
pirmieji parlamentan
mai.

LAUKIAMA DAUG ATSTOVŲ
IR SVEČIŲ

nis kongresas. Vyksta di.ieli
pasirengimai. Kongreso rengi
mo komisija iš tolimesnių kraŠ
tų apturi žinių apie didesnių
ir mažesnių maldininkijų atvykimą. Viena katalikų maldi
ninkija atvyks net iš Manilos,
Filipinų salų.

Prez. Rooseveltas prapažino
sovietų Rusiją

.JERUZALE, lapkr. 18. —j
Palestinos arabų vadai nus
prendė sausio mėli. 17 d., atei
nančiais metais, visam krašte
sukelti milžiniškas demonstra
cijas, kiek prieš žydus,
tiek
prieš britus valdininkus; kurių
valdoma p diei ja žudo arabus.

»

vvks tarptautinis Eucharisti

ISPANIJOJ PASIREIŠKĖ
DIDELĖS RIAUŠĖS

NUMATOMAS KRAUJO
PRALIEJIMAS

SEIMAS ĮVYKSTA SVĖ. MARUOS
P. GIMIMO PAR. SALĖJE

i

—

įvykti
. .. i
rinki- i

NuoširiUia: sveikiname Lie- našlaičių svetimose prieglautuvių R. K. Lai darių Sųjun- dose gyvena, arba visai priėgg;>s metinį seimų, kuris įvyks- laudos neturi. Mūsų šventa pa
ta rytoj Švč. Marijos Panos reiga savo tautiečiais rūpintis.
Gimimo par. salėj, Marųuette Dėl to kuo gausingesnis bus
Parke.
. lietuvių labdarių seimas, kuo
Visus šiandien spaudžia ne- daugiau aukų suplauks j to#
lemtasis ekonominis krizis. Ne garbingos organizacijos iždų,
rasi žmogaus, kuris
nebūtų tuo geriau aprūpinsime pašal
vienu ar kitu būdu nukentėjęs. pos reikalaujančius ir grei
Laimingi dar tie,
kuriems čiau pastatysime prieglaudų,
duonos nepritrūko ir pastogės kuri priglaus lietuvių senelius
neprarado. Bet mūsų tautie- ir našlaičius.
Tad, kam tik
čių tarpe) .jau yra badaujančių Į rūpi artimo meilės darbai, atir l>e pastogės. Būtumėme be-' vykite į labdarių seimų!
širdžiai, jei jų nesušelptuniein ! Seimas prasidės šv. Mišioir nepriglaustumėme.
Daug mis 11 vai., d posėdžiai 2 vai.
nelaimingų lietuvių senelių ir . popiet.

SPAUDOS LAISVĖS
KLAUSIMAS

NEW YORK, lapkr. 17. i Spaudos laisvės klausimu čia
ne- prakalbą sakė Chieagos Tri-;
Kairieji gaivalai ėmė
redaktorius E. R. Mc-1
rimti, numatydami sau smūgį l.une
p?r rinkinius. Tad ėmė pulti Cormick. Jis pareiškė, k Al
laikraščius paimti
AralĮų vadai nusprendė boj. i dešiniuosius ir kiek čia, tiek i'krašto
NRA žinion, kaip tas yra pla-,
kotuoti britų prekes, o gruo-(
Pasireiškia riaušės,
nuojama, yra priešinga kraš
džio mėn. 9 dienų skirti gedu- 1
to konstitucijai.
lo diena dėl nužudytų arabų 1 UŽ KONFERENCIJOS
ATGAIVINIMĄ
per įvykusias demonstracijas I
PRIPAŽINO BOLŠEVIKUS
Jaffoj.'
“Draugo” vajaus kontesLONDONAS, lapkr. 17. —
Žinovai pareiškia, kad sau
tlnlnky stovį rasite paskuti
WASHJNGTON, lapkr. 18.
Gerb. kuo,. Ig. Albavičius, Dievo Apvaizdos
sio, .m, J 7 d. i reikia .Jaukti di Anglijus vyriausybė dirba už
nusiginklavimo konferencijos — Vakar prieš išvyksiant į I klebonas, mūsų dienraščio bendradarbis ir žymus visuomenės IŠLAIDAS SKIRIA KRAŠTO niam šio numerio puslapy.
delio kraujo praliejimo.
VYRIAUSYBE
atgaivinimų. Ji pasiryžusi da Warm Springs, Ga., prezid. 1 ve*kėjas, st°jo “Draugui” į talkų šio jubiliejinio vajaus me-1
tu.
Dievo
Apvaizdos
par.
vajus
prasideda
rytoj.
Vajaus
ve-Į
________
PALEIS POLITINIUS
UŽDARYTA PARLAMEN ryti kai kurių svarbių, nusilei- Rooseveltas paskelbė, kad jo dimui parapijoje susidarė komitetas, kurio
priešakyje yra Į Viešųjų darbi) sukėlimui
KALINIUS
i dimų Vokietijai, *kad tik šių vyriausybė pripažįsta sovietų pa{a gerb klebonas, kaipo garbės pirmininkas. Kilpame kata i
TO SESIJA
Illinois valstybėje išlaidas ski
, pastarųjų patraukti atgal mi- Rusijos vyriausybę.
ūkiškos spaudos platinimo darbe geriausio pasisekimo!
BERLYNAS, lapkr. 17. —
ria krašto vyriausybė.
LONDONAS, lapkr 18. — nėton konferencijon.
Bolševikų vyriausybė pasi
Apskaičiuota, kad
kaip Praneša, kad kanclerio Hitle
Karaliaus pranešimu vakar
žadėjo amerikiečiams Rusijoje
greit apie 187,000 bedarbių rio vyriausybė žada paleisti
uždaryta Anglijos parlamento
SUSIRINKS ATSTOVAI
garantuoti religinę laisvę ir
gaus darbų, tada viešajam visus politinius kalinius iš pto
sesija. Nauja sesija prasidės
nevesti savo raudonosios pro
šelpimui beliks apie 20,000 šei vykių ir kalėjimų.
ŽENEVA, lapkr. 17. — Ry pagandos šiame krašte.
lapkr. 21 d.
mų visoj valstybėj. Šiandien
Karalius savo pranešimu ap toj čia susirinks nusiginkla
gi šelpiama apie 207,000 šei
Ambasadorium į Rusiją ski
ŽUVO DU VAIKAI
gaili Vokietijos žygius ir ra vimo konferencijos anglų ir
mų.
riamas
W.
C.
Bullitt.
Pereitų pirmad., lapkr. 13 d.,
St. Tamošiūnas,
gina savo vyriausybę dirbti už prancūzų atstovai ir tarsis aDaug viešųjų darbi) bus pa
Skolų
klausimas
bus
aptar

Namuose, 1243 Wrightwood
gų” jubiliejinio vajaus savai A. Grišius;
nusiginklavimo konferejicijos j pie konferencijos atgaivinimą.
čiam Cbicago mieste, ypač par avė., sprogo šildomas aliejus.
tę Bridgeporte, visos veikėjų A. Sasnauskaitė,
Taip pat bus pasitarta apie tas derybomis.
atgaivinimą. •
į kuose.
Kilo gaisras. Apdegė ir mirė
akys ir pajėgos pakrypo Die P. Ivanskienė,
Vokietijos užimtą pozicijų.
PAIMTI VISI DOKUMEN
vo Apvaizdos parap. link.
O. Zdanevičiutė,
PRIGĖRĖ 30 JAPONŲ
Paprastam darbininkui bus 3 meti) amž. vaikelis ir 2 m.
TAI
Pereitų pirad., lapkr. 13 d.
A. Oriškienė ir
ŽYDŲ TRIUKŠMAS
mokama mažiausia 50 centų amž. jo sesutė.
vakarų Dievo Apvaizdos par. A. Vardauskas.
OSAKA, lapkr. 18. — Aud
per valandų. Kitiems kiek dau
W
ASHINGTON,
lapkr.
17.
salėje
susirinko
didelis
skaiKun.
kleb.
I.
Albavičius,
j
gjau>
ne daUgjau>
kaip SKAITYKITE “DRAUGĄ”
JERUZALE, lapkr. 17. —
ros metu Loochoo salų apy
kaipo
>20 per darbo valandą.
linkėse, kaip spėjama, nusken Palestinos vyriausybė nuspren — Iš uždarytų per 15 metų čius lietuvių katal. veikėjų, pakviestas vadovauti
pirmininkas*Į
___ ______
do japonų prekybinis laivas dė neįsileisti; žydų ateivių, ku Rusijos ambasados namų va- kad aptarti, kokiais būdais garbės pirmininkas*
1 Pinigų vertė —
Komiteto galva
išrinktas
Selter Maru. Ži vo 30 asmenų rie neautorizuoti, kad galėtų kar J. V. vyriausybė paėmė«paskleisti “Draugų” po susip
mainyba
PARODA DAVĖ PELNO
apsigyventi Palestinoje. Tarp savo žinion visus ten buvusius į ratusiųjų lietuvii) kat. namus, senas veikėjas P. Varakulis.
įgulos.
Kounitetan pateko žmonės,
žydų pasireiškia baisus triukš dokumentus. Juos peržiūrės. Kad darbas eitų organiauoNEW YORK, lapkr. 18. —
Chieagos šimtmečio pažan
J.
Valstybių
ir
bolševikų
valditu
vienetu,
išrinkta
komitekurie supranta katalikiškos gos paroda davė daugiau; Dolerio vertė yra nepastovi.
mas prieš tų nuosprendį.
25 SUŽEISTA
ninkai.
tas:
spaudos darbų. O energijos kaip 6 milijonus dolerių pelno. Tarptautinėje pinigų raainyGUADALAJARA, Meksika,
Kun. kleb. I. Alliavičius,
dideliam darbui jie pilni.
lapkr. 18. — Studentų kovoje
1,500 DARBININKŲ
Su šiuo pelnu išmokėta viena boją jo vertė tai kiek mažėja,
SUIMTI
GROBĖJAI
P.
Varakulis,
Šios dienos “Draugo” Nr. pusė viso įdėto kapitalo ir a- tai vėl didėja. Nepuola daug
su policija sužeista 25 asme
STREIKUOJA
ŽUDIKAI
Pr.
Valuckis,
yra
skirtas Dievo Apvaizdos pie vienas milijonas dol. liko žemiau dėl to, kad kelinta d5e
nys.
A. Butkus,
parapijai.
SOUTH ST. PAUL, Minn.,
na naminiam naujam auksui
bėgamiems reikalams.
SAN
JOSE,
Cal.,
lapkr.
17.
ROMA, lapkr. 17. — Itali lapkr. 18. — Armouro skerkaina nekeičiama.
Parodos vadovybė tikisi, kad
DARBININKAMS
IŽDAS
BUS
TUŠČIAS
dyklose
streikuoja
apie
1,500
Policijai
pasisekė
suimti
jos vyriausybė nusprendė di
ateinančiais metais jai pasi Pinigų stovis vakar buvo:
NUOSTOLIS
dinti. muitus importui. Tai ko darbininkų. Reikalauja didės-, du jaunus grobikus žudikus,
Anglų svaras
$5*32
PARYŽIUS, lapkr. 18. — seks ir kitų įdėto kapitalo da
va prieš amerikoniško dolerio Į nio atlyginimo ir unijos pripa-,^9 dienų jie pagrobė turtinNEW YORK, lapkr. 17. —
Kanados doleris
1.02
žinimo.
'
į'go pirklio sūnų Brooke Hart, Apskaičiuota, kad per perei Prancūzijos finansų ministe- lį panaikinti.
infliacijų.
' žini
Prancūzų frankas
.06
__________________________ 22 m. amž., jį primušė ir nuo
tus keturis mėnesiu# visam ris Bonnet pranešė, ka<l apie
Italų liras
*.08
SUŠAUKIAMA LEGISLAtilto įmetė jūros jlankon, atim krašte darbininkai per strei
VOKIETIJOS KATALIKAI rezoliucija jau kūnijama.
šių metų pabaigų valstybės iž
Belgų belgas
.23
TŪRA
Oficialiai paskelbta, kad ka- tus 7 dol. 50 c. pasidalino ir kus prarado apie 24 milijonus
ORGANIZUOJAMI KATA
das bus tuštutėlis.
.39
Į ateinantį antradienį guber Vokiečių markė
talikų akcija Vokietijoj organi- nuo nužudyto Brooke tėvo rei dol. atlyginimo.
LIKŲ AKCIJON
.32
natorius sušaukia legislatūrų Šveicarų frankas
zuojama išimtinai tik religi- kalavo 40,000 dol., sakydami,
NEBUS PERKAMI TITULAI nepapraston sesijon svarstyti
BERLYNAS, lapkr. 17. — niama ir bažnytiniams
tiks- kad
8Ūni* ginsią gyATSTOVAS PERSIJAI
svaigiųjų gėrimų klausimų.
ORO STOVIS
1 vų ir sveikų.
Pastarajam Vokietijos katali lams, kad organizacijos
naBERI,YNAS, lapkr. 18,
WASHINGTON, lapkr. 17.
kų vyskupų suvažiavime buvo
rius apšvietus ir juos padarius į
Vokietijos
vyriausybė atitinBombininkai, Catuara irPa- CHIOAOO IK APYLINK1S
W ASHINGTON, lapkr. 17. — J. V. atstovu Persijai prez.
priimta rezoliucija, kad katali
— Šiandien giedra ir šal
kų akcija Vokietijoj turi būt uoliais pasauliečiais apašta- !— Prez. Rooseveltų Raituose Rooseveltas skirs Hornibrook kamuojn dekretu uždraudė lermo, teismo pripažinti kalorganizuojama viso
krašto lais. Šie pasauliečiai apaštalai Rūmuose vakar aplankė finaniš Salt Lake City, anot sena- parduoti ir pirkti bet kokius į tais ir nubausti nuo 5 iki 20 čiau. Vakar žemiausia tempe
ratūra buvo 21 laipsnis.
titulus.
metų kalėti.
toriaus King iš Ltah.
plotme. Šiandien tad minėta bus vyskupų ir kunigų žinioje. sininkasJ. P. Morganas.
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CH1CAGOJE

“DRAUGO” VAJUS DIEVO
APVAIZDOS PARAPOOJ

•
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CR XU G A S

spauda, saliūnininkai ir žmonių tamsumas
daug žalos yra padarę mūsų parapijoms.
Skaudžiausiai tai, turbūt, atjautė Dievo Ap
L. R K. LABDARINGOSIOS
vaizdos parapija.

IŠ LABDARYBĖS CENTRO

“DRAUGAS”
IMoa kaadltn, Pakjm» Mkmadlenloa

PRENUMERATOS KAINA: Metanui — II.M. Pu•B Betų — tl.SO; Trims mėnesiams — |S.M; Vienam
SMMsliu — lt c. Europoje — Metams 17.01; Pusei ma*
ta —
Kopija .aso.

SĄJUNGOS 1933 M. AT

ši-šlmli ’nis, lapkr. 1S d., 1933

I

JURGIS KARDINOLAS MUNDELEIN
I

Iš Dievo malonės ir Apaštališko Sosto palankumo tituliaris
Svč. Marijos dėl Popolo bažnyčios Kardinolas Kunigas

Chicagos Arkivyskupas
Kovotojų tada prieš visas tas tamsybių
SKAITA IKI LAP
Mylimiuuftteji:
jėgas nedaug tebuvo. Vadų trūko. Pirmutinis j
KRIČIO 19 D.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų aštri
Ir vėl atėjo klikas, kada, pagal mūsų paprotį, Arkivyskupas atsišaukia į šios vyskupina, jei neprašoma tai padaryti Ir neprMlundlama tam Dievo Apvaizdos parap. klebonas ne visai)
Mito lankiu.
____ Jos kunigus ir tikinčiuosius dėl Petro Skatiko aukos mūsų šventajam Tėvui, Popiežiui.
■s^Stmtas prllssa — ano U<M 1M lliM eaL
suprato savo žmonių ir to, iš kur kįla prieš I ______
Pajamos;
■ Kieksienuis metais šio auksinio rudens-laikotarpiu šis atsišaukimas vyksiu, lygiai kiek kajį ir parapijų visokie nesusipratiinai. Tokiam,
•kalblmų kalnas prisiunčiamos paretkalama
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki
darbui jis ir prisiruošimo nedaugiausia tetu 1 k p. šv.. Kryžiaus par. $5.00 ro» Geli taikos metu, taip pat gerovės dienomiš ir sunkiaisiais laikais. Kilniai ir duos
Įlllai įmonės į tai atsiliepdavo ir palaipsniui kasmetinės aukos iš Cbicago Kristaus Vika5 vaL po piet.
rėjo. Be to, talkininkų trūko. Nė vieno ka it) kp. Šv. Petro ir Povilo parap.............. $9.26
didėjo iki užėmė pirmųjų iš visų kitų krašto bažnyčių vietų. Deja, pereitais metais —
talikiško
laikraščio Chicagos lietuviai lietu/
.j,
.i,,
..
'
Ib
’
giai
šį patį laika -- slegiantis mus krizis buvo pasiekęs savo viršūnę ir tada, kaip burėjo. Blaivybės klausimo taip pat nieks ne Kapuosė kolekta ii* pik“DRAUGAS”
• ,
. .
,............................
.
.
, / , •
$456
70
numa
-6
Petro
Skatiko
kolekta
zynmu
nukentėjo.
Bet
šiandien
jau
vyksta
atmaina
kėlė,
taip
kad
saliūnininkai
jautėsi
tikrais
LITUUANIANDAILY FRIEND
,
u
‘
yra
vilties
,kad
taip
bus
ir
toliau;
numatoma,
kad
ateitis
daug
žudanti,
žmonių
jausmas
Publlakod Daily, iraoept Bunday.
karaliais. Nedaug, rodos, tebuvo vilties ge
BI/B8CR1PT1ON8: vne ?ear — ll.Of- 3tz Montks
9 kp. Melrose l’ark .. $6.00 daug pakilesnis ir gerėjimas pasireiškė, kaip turėjo būt, iš pųdugnių: turtingiesiems nėra
— I|.SO; Tbree Montks
One Montk — 7to. resniam parapijos rytojui ir žmonių gerovei.
Bbspi — One koar — |7.00: BU Montks — 14.00;
Tačiau ir šiame atsitikime išsipildė Kris lkp. ŠV. Kryžiaus par. 70.00 dar taip gerai kaip jie yra turėję, bet darbo žmogus ir uždarbiautojas jau ima patirti sprenOeny — .tto.
adBrtlsUB ln “DRAUGAS" trlspi MM loanltn
taus žodžiai, pasakyti šv. Petrui, kad Bažny 3 kp. Šv. Antano par. 14.15 džiamųjį būties gerėjimų. 'Jr todėl šiemet mes su didesniu pasitikėjimu atsišaukiame į
AdrortMnt rateo on applloatlon.
8 kp. Nekalto Prusidėtikinčiuosius kad darbais pareikštų savo meilę, ištikimyls* ir pasiaukojimų mūsų visų bendra“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė, Chieago čios ir pragaro vartai nenugalės. Atsirado
jimo
parap.
..........
27.82
jam tėvui Kristuje, mūsų šventajam Tėvui, Popiežui Pijui XI, šiais dvyliktais jo popiežiavinauji parapijos vadai, persikėlė katalikų lai
kraštis “Draugas” Chicagon,. prasiplatino 6 kp. Šv. Mykolo par. 25.00 į1110 n\etaisIš tikrųjų, yra nepaprasta priežastis, kuri prie to mus ragina. Nes lai yra Šventieji
žmonėse, susiorganizavo katalikiškos draugi 10 kp. Šv. Petro ir Po
DIENOS KLAUSIMAI
jos pilna to žodžio prasme, susijungė benvilo parap............ .. 31.25 Melai. Nepaprasti Jubiliejiniai Metai, nes sukanka lygiai devyniolika šimtų iftetų nuo
z.
/' \ • •
tų trisdešimts trejų ir paskutinių Mūsų Viešpaties ant žemės gyveninio metų, nes greitu
dron kovon ir lengvai nugalėjo tamsybių jė
DIEVO APVAIZDOS PARAPIJA
1 kp. Šv. Kryžiaus pat 70.00 laiko bėginiu, mažiau kaip per 50 dienų, didžiosios mūsų Tikėjimo paslaptys ėjo vienos
gas, kurios grųsino ne tik Dievo Apvaizdos
5 kp. Šv. Jurgio par. 62.00 paskui kitos kurios yra išreikštos Apaštalų lšpažinaiue: “ir Jėzų Kristų... mūsų Viešpatį;
i ’ Prieš dvisavaiti išleidome dienraščio nu parapijai, bet visam Amerikos lietuvių ka 8 kp. Nekalto Prasidė
Kars... kentėjo prie l’ontijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, miręs ir palaidotas. Jis
merį, paskirtų Šv. Jurgio parapijai, pirmu talikų gyvenimui.
jimo parap.............. 75.57 nužengė j pragarų: trečiųjų dienų Jis vėl kėlėsi iš numirusių: Jis užžengė į dangų, sėdi
tiniai lietuvių parapijai Chicagoje, kuri už
Šiandien Dievo Apvaizdos parapijos prie
3 kp. šv. Antano par. 89.30 į Digvo Tėvo Visagalio dešinėje; iš ten Jis ateis gyvu ir mirusių teisti.” Ir ištikrųjų, ne vie
kelių metų jau minės auksinį jubiliejų. Šios šakyje stovi šviesus, gabus, pasiruošęs vadas,
nas iš mūsų, kurie klausome šių žodžių, nebusime daugiau tos rūšies sukaktuvių liudininkais.
dienos numeris yra pašvęstas Dievo Apvaiz-, kuris garbingai vadovauja ir parapijai ir sa 23 kp. Gimimo P. šv.
parap................................ 50 Ir nestebėtin:'., ta: Šventieji Metai; nenuostabu, kad tai didžiųjų maldininkijų metai; medos parapijai, kurios įsisteigimo istorija glau vo dvasios kilnumu ir darbų gausumu yra
6 kp. šv. Mykolo par 1.20 i tab kada visi keliai' veda j Romų, kada dešimtys ir šimtai tūkstančių žmonių vyksta į Amžidiiai rišasi su pirmąją. Mat, prieš susiorga žinomas visai Amerikos lietuvių visuomenei
7 kp. Aušros Variu par. 1.00
Miestų, kad ten aplankius didžiausias bazilikas, pelnius Jubiliejaus atlaidus ir prinizuojant Dievo Apvaizdos parapijai, visi ir visai tautai. Gerb. kun. Ignas Albavieius
Poška, už randų
12.00 Jdaupus prieš K rišlaus Vikarų, kad prieš grįšiant namo gavus palaiminimų. Grįžę namo jie
Chicagos lietuviai priklausė prie Šv. Jurgio turi pasisekimo savo vadovaujamoj parapijoj
10 kp. Šv. Petro ir Poi daug pasakoja apie maldininkų karštų tikėjimų, entuzijazmų ir pasiaukojimų. Daugelis
parapijos,
kurios vikaru buvo kun. Steponą- ir kituose darbuose, nes gerai žino, kad šian
K
vilo parap............... 11.50 įmonių iš savo minių, iŠ įvairių Italijos dalių ir Europos kraštų, keliauja pėsti. Anglijoj
vičius, Dievo Apvaizdos parap. organizato dien katalikams reikia būti gerai organizuo
Rozalija Macaitė ... 10.00 laikraštis Catliolic VYeekly iš savo skaitytojų surinko pakankamai pinigų ir 450 bedarbių
rius ir pirmutinis klebonas.
tais, kad katalikiškoji akcija turi eiti visose
iš visų Anglijos daiių pasiuntė Į Romų kaipo “darbininkų pasiuntinius,” kad gavus Šventojo
. Dievo Apvaizdos parapija yra antroji gyvenimo srityse, kad katalikiškosios spau Nuošimčių už bonus 75.00 Tėvo palaiminimų. Ši tikėjimo išraiška visai Europai davė pavyzdį ir bepinigiai maldinin
lietuvių parap. Chicagoje. Jos trumpų veiki dos platinimas turi būti pastatytas pirmoje
kai tuose miestuose, per kuriuos jie keliavo, daugiau domės į save patraukė, daugiau man
vietoje, bet ne paskutinėje. Dėl to jis ir yra
mo istorijų dedame atskirame straipsnyje.
Viso ...... $1073.25 dagumo susilaukė, negu kokje turtingi ir tituluoti asmenys. Net dabartinin laiku šimtas beSi parapija ir jos veikimas įrašė įdomių aktyvus visose mūsų idėjinėse organizacijose,
! darbių iš Olandijos, kunigui vadovaujant, dviračiais vyksta į Romų, kad Šventojo Tėvo šird
Išlaidos:
į Amerikos lietuvių istorijų. Dar daug taip pat nuoširdus dienraščio “Draugo” be
žiai pateikus paguodos ir sau pelnius šventojo Tėvo atlaidus. Kiekvienas kraštas siunčia
lonių gerai atsimena, nes vos tik dvidešimts ndradarbis, bičiulis ir platintojas. Gerb. kun.
Gėlės rinkliavai .... $37.00 , savo maldininkų kvotų, kiekviena vyskupija savo atstovus. Mūsų vienų maža te yra tose
atų tepraėjo, kiek audringų valandų pralei- Ig. AlbavičiUs ir šiandien atsistojo priešaky K. Railai už gydymų 65.00 maldininkų miniose. Bet mes negalime būt perdėm už tai kaltinami. Didelė toluma, dideli kašUb parapija ir jos pirmutinis klebonas, ka je mūsų dienraščio vajaus Dievo Apvaizdos A. Valickis už gydymų 37.10 tai, pas mus pinigų reta ir jų vertė užsieny nupuolusi; be to, esame traukiami į didelius
li* parapijiečiai, pasidaliję į dvi stiprias gru- parapijoje.
Sekretoriui
. . 13.00 labdarybės' darbus. Tai svarbiausios priežastys, kurių dėlįai meSj neraginome tikinčiųjų,
kovojo dažnai pųtys li^ųįodpmi ko ir
Dfenraštis “Draugas” per’ 25 metus
. 720.05 ' kaip kad butlri’ie padaVę kitose aplinky bėse, palydėti mus prie mūsų Šventojo Tėvo kojų,
iškovoti tas teises^ftnroš parapl- skleidė žmonių tarpe Kristaus šviesų, palai Nuošimčiai
kad gavus palaiminimų ir pelnius mūsų nuodėmių atleidimų per Jubiliejinius lankymus.
S. Gudžiūnas........ 7. 54.45 :
£ j®8 gyvenime tik pats vyskupas teturi. Jei kė lietuvybę, parapijoms ir jų vadams padė
Tačiau yra vienas dalykas, kų mes galime daryti, ir tam tikslui dabar yra proga. Mes
pradėtume ieškoti priežasčių, privedusių pa jo kovoti su pragariškoms tamsybių jėgoms, A. A ilgai tė
. 15.001
rapijų prie nesantaikos, suiručių ir net susi norėjusioms tas parapijas išardyti ir ati Hv. Kazimiero ’Akadc- '
;
’
J
šaudymų, jų surastume ne vienų, bet daug.
traukti lietuvius nuo tikėjimo. Dėl to “Drau
mijis Rėmėjų seimui 10.00 pasiųsti jam atitinkamą įrodymų, kad pagelbėjus Jį jo didžiame darbe vesti ir aprūpinti krik
Reikia žinoti, kad tais laikais vadina go” darbas yra giliai įvertinamas. Kataliki M. Tnmoševiėienė ., 50.03
ščioniškaj.ą šeimą, kurios jis yra tėvus ir galva. Nė vienas mūsų negali net įsivaizdyti, kokia
mieji “šliuptainiai” buvo pačiame savo įsi- škoji ir grynai tautiškoji visuomenė dabar
Taksai .................... ... 7.2-1) galybė vargšij šaukias jo gailestingumo ir pagalbos, ypač šiais laikais, kada ilgiau jau kaip
[ galėjime. Dr. J. Šliupas savo perkūniškose eina į talkų, kad šis~jubiliejinis “Draugo”
Vvlauto parkui . .. .. 11.81 ’ keturi metui visas pasaulis krizio prislėgtas aimanuoja ir nėra darbo. Bet galime įsivaizįtakai bose skelbė, kad netrukus visos bažny- vajus pasisektų ir kad jis dar sėkmingiau
1 IO.Oj^Oyti, kaip tai sunki ši našta. Galime pagelbėti, kad kiek palengvinus tų naštų. Tegul tat tai
>s bus išgriautos, kunigai varpinėse iškar- galėtų vesti kovų su Bažnyčios ir tautos prie Redaktoriui .......... . 110.05'
Spaudai ................. .. 75.22 Ii padaro mūsų bendros pastangos šiais Šventaisiais Metais. Aš paduočiau vienų praktiškų pa
’ Ii. “Šliupinė” ir bendrai bedievių socialistų šais.
Į siūlymų. Kiekvienas iš mūsų tegul aukoja ateinantį sekmadienį taip gausiai kaip gali; tie
•
•
•
Jipauda taip pat jau buvo išsiplatinusi. Ji
i
pfferkščiausiais straipsniais ir piešiniais nie$1239.35
Viso
......
Ir Lenkijoje, matyti, nekokie pyragai.
kUao bažnyčių ir dvasiškijų, kurstė žmones Pačių lenkų statistika ro-do, kad žemės ūkis 1932 Balansas .... 3338.79 i kiekvienas pereitų metų aukotojas šį kartų padvigubintų savo duokle^ventajam Tėvui, ma
nau, kad Petro skatikų šiemet būtų tikrai vertas Chicagos, nes priljfljlij kitų metų aukštuBažnyčios valdžių. Įsigalėję saliuninin- Lenkijoj nepaprastai nugrimzdo į skolas.
1933 Pajamos........ . 107X25 ,
ti turėjo daug įtakos žmonėse, jie siekė ir Kiekvienas hektaras 1926 m. turėjęs 155,26
Viso ..a.. 4412.04 j
ir net valdžios parapijų gyvenime. zlotus skolos; 1927 m. — 210^77 zl., 1928 m.
1933 Išlaidų .......... 1239.35 j
Ink jei saliunininkų išrinksi parapijos pirmi- ( — 282,34; 1929 m. — 342,25 zl., 1930 m. —
jam gi ibėti jo darbuose.
įku ar iždininku, tada klebonui bus už- ' 364,34 zlotus. Vadinas per penkis metus LenJūsų Kristuje,
$3,172.69
[Įfausta kalbėti bažnyčioje prieš girtybę ir Į kijos žemės bkio skolos padidėjo 135 nuoširnJURGIS KARDINOLAS MUNDELEIN,
įprieš girtybės ir ištvirkimo urvus — saliu- čiais. Pastaraisiais trejais metais tos skolos
Kun. J. Mačiulionis, M. I.C.,
Chicagos Arkivyskupas
Taigi, bedievybės skleidėjai, bedieviškoji dar labiau yra padidėjusios.
Iždininkas., Visų Šventųjų diena, 1933.
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lėktu. Kitados draugavo su Julijaus tėvu
kėlėj staiga Antonijus sustojo ir, nutvė miestą, rodosi, nyrėdamas susknitliuoti 1 barbaras.
ir dėlto dabar jo sūnų labai mylėjo. Apie
bloga .Julijaus padėjimų pratektas nieko
ręs .už rankos savo draugų, sušuko: \
— Juk tu Imi dar puikius rūmus!
dūmų debesėlius, skrendančius iš kaminų !
— Žiūrėk, brangusai, kas jht regi į erdvę...
—- Tie rūmai yra mano skolininkų nežinojo, taip ir Antonijus tik kų prieš
,
nys!
valandų išgirdo. Vienok turtų, kurių stonuosavs bū.
— Kų lai f) užsimąsięs— pakla.fiė
Puikiai išrodė apylinkė, apiberta sau draugas, nuostabiai žiūrėdamas i .Juliją.
— Ar ištikiu daugiau (au nieko ne kavo Julijui, nei patsai prefektas negalė
lės spinduliais, kurie, atsimušdnmi į si
jo' iš žemės iškasti. Staiga Antonijus sta
— Taigi, niųstau, kad iš visų šitų gro belieka !
dabrinius upės vandenius, piešė žavėti
— Lieka keli elgetiški skalikui ke ptelėjo — atėjo jam į galvų gera mintis.
žybių, kurias taip giri, jmliks man vien
nus šešėlius iš vynuogių, abišaliai Maže
— Julijau!
lionei. liet (•iriame, tegu varinis ratas ma
karti atmintis!.. *
lės apsodintų. Upėje mirgėjo daugelis ma
no likimo pi rbėga per mane patį, tai
Šaukiamasai atsisuko, žiūrėdamas liū
— Kaip tave turiu suprasti!
žų luotelių, pilnų jaunuomenės, kuri dai
nors ncpapu’siu į šjiykius.
dimi į draugų.
— Kad esu elgeta.
nuodama ir linksinindamosi, gėrėjosi ža
Tai iMisakęs, .Julijus jiasiskubino pir
— Julijau! tu elgeta! — nuoširdžiai myn; paskui jį sekė tylėdamas Antonijus.
Radau tau gerų išeigų — turi vest!
vėtina gamta. Už upės aukštai iškilę riog
Julijus nusišypsojo, žiūrėdamas į lin
sojo bazilikos bei cezaro rtimai, sleĮnla- nusijuokė Antonijus.
Draugo žodžiai labai jį pasiekė, nes my
ksmų draugų, ir po valandėlės paklausė:
miesi žaliuose nmlžių lapuose.
— Ne kitaip! Jau kelinta diena, kaip lėjo draugų visti širdimi. Joks namas ne
— Iš tiesų, kad būčiau dainium, pn- l>ersckioja mane mano namų skolininkai. buvo taip vaišingas, kaip Julijaus; joks
— Vesti?
sistengčiau apdainuoti šio miesto garbę, Išsyk apie tai nė girdėti nenorėjau ir dar pokilis neapsiėjo taip linksmai, kur ne
— O kaipgi? Žinomu turtingų mer
ant kurio dievai išpylė tiek malonumų — vakar pra: kėliau nuohradui-tarnui čerka buvo Julijaus^ joks kitas draugas n< lai
gelę.
kalbėjo sužavėtas reginio puikumu Anto galvą, kuris atėjo man pranešti apie sko vo taip ištikimas, geras ir širdingas kaip
—- Tai jau mun tokį išradui turtų?
nijus: — kuo gi yra Roma palyginus su lininkus. Ant galo šiandien jų išklausiau Julijus. Ir dabar jis turėtų jo nustoti!
Treviru, kvepiančiu vynuogių bei mirtų ir paaiškėjo, kad mano Ilgšiui linksmai, Eidamas paskui Julijų džiovino sau gal
— O kų tu sau manui? Munai nege
kvapsniu, kuo yra garsusis Tiberis prieš be rūp-sėių praleistas gyvenimas jau pa vą, kokiu būdu galima būtų draugui pa ras bus?.. Gu! pažįsti senatorių Morkų?
žavinčių Mozelę. Kokia laimė, kad dievai sibaigė.
dėti! Gal tėvus jo suras kokių nors išei— Ar tųjį pirklį!
suteikė mums čia užmegsti mūsų gyve
— Negalimas duiktas!
^Daugiau bus)
nimų!
;•
Antonijaus tėvas buvo to miesto pra
— Įstosiu į kariuomenę ir pasisteng

Kun. J. Navickas-Jonas Širvintas , ir gėrėjosi puikiu Trcviro reginiu. Grįž-

|

M ĖT E LĖ
(Šaltinis, 1913 m. — NN. 40-42)
metų kun. dr. J. Navicko literatinio
durbo prisiminimui)
I.

—r Ar dar manai, Julijau, aš perdėkviesdamas tave į svečius paa VirtuĮt

- Jo nameliai, tiesa, puikūs, o šeiUrininkė stočiai žavėtina.
. — Pas jį rasi geriausių vynų; kokių
auga Mozelės pakrantėse ir slėniuose.
— Pavydžiu jain tos laimės!
— Kų tau tai gelbės! Iztimę kiekviei turime niės patys sau suteikti.
— Antonijau! — tarė Julijus — iš
sų nuostabus žmogaus likimas. Vienam
kkas gerai klojusi, o kitus negali iš var| išbristi. Aš pats veltui gaudau laimę.
Tai kalbėdamas giliai atsiduso.
Ęj:' Abudu jaunikaičiu, kalbėdami tarpu
■ftvęs, leidosi slėnin kairiu Mozelės šonu

Julijus tylėjo, liūdnai žiūrėdama* į . siu, kad nmšyj užmuštų mane koks nors

t
^n’-r. i$ d., 1933
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KANKINYS VYSKUPAS IR KUNIGAI
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[pagarsėjusiame Loyolos unive
rsitete. Pažymėtina, kad jisai
mokslus ėjo su d’nleliu pasi
aukojimu ir atsidavimu, nes
jaunystėje neteko tėvų ir pats
turėjo prasimušti kelių į gy.veninių. Tokiam energingam
jaunam profesijonnlui linkime
geriausios kloties.
Rep.

•

' j

7;'
ėV

4.S

i
1

Jtf ‘ ;
v

Taip atrodė iš Sovietų Rusijos grįžusieji j Lietu
vę kankiniai kunigai ir J. E. Vyskupas Teofilius Ma
tulionis (sėdį viduryje su lazdele rankose). Grįžusieji
surinkti iš įvairių sovietų koncentracijos stovyklų ir
kalėjimų. Kai kurie iš garsių Solovkų ir tolimiausių
Sibiro vietų. Ne vienas jų jau buvo pasmerkti mirti.
Suprantamas daiktas, kad šie kankiniai kunigai savo
išvaizda j kunigus nebepanašūs. Apskurę miškakirčių
rūbai. Kas su jais matėsi ir kalbėjosi, pastebėjo, kad
kiekvienas jų judesys, kiekvienas žodis rodo gilių per
gyventų vargų žymių. Šis šiurpulingas vaizdas aiškiai
kalba, kaip sunkių vergijos naštų velka Rusijos žmo
nės prie bolševikų valdžios,

KANKINIAI KUNIGAI LAISVOJE LIETUVOJE
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Įdomiam pasiskaity-

. MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
i
‘KNYGAS
Į Katalikų Tikyba I toj mas ...................................... 85c
| Jėzus Kristus JI toj mas $2.00 (su kietais ap
taisais $2.50)
j Šventoji Dvasia 1TI to
mas .................................. $1.25

G

“DRAUGO”KNYGYNAS
Chicago, III.
i 2334 So. Oakley Avė.,

-•33*"
‘ z'
Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčia Cbicagoje, baigta statyti ir pašventinta 1927 metų pavasarį. Šios parapijos
klebonu yra gerb. kun. Ig. Albavičius. Rytoj per sumų šioj bažnyčioj gerb. kun. prof. J. Vaitkevičius, M. I. C., sakys
pamokslų apie katalikiškos spaudos reikšmę ir nuo to prasidės “Draugo” vajus Dievo Apvaizdos parapijoj.

NAUJAS LIETUVIS
Į čios beizmantas - skiepas, kur; siomis iškilmėmis J. E. Kardi-: 15. Maldos jApaštalavimo
I
i
I
DENTISTAS
ir pradėta laikyti pamaldos. Į nolas Mundelein pašventino j brolija,
Laikinoji bažnyčia buvo tuo-Į naujus Dievo namus. Bažny-1 K>. Tretininkų brolija,
jaus pertaisyta į 6 mokyklos i čios statyba ir įrengimas atsieį IT. Amžino Rožančiaus br:18-tosios g-vės kolonijoj ne
kambarius, taip kad mokinių' jo 145 tūkstančius dolerių, išĮlija,
seniai atsidarė ofisų
naujas
skaičius tupjau dvigubai pa-Į kurių 85 tūkstančius sudėjo į 18. LalMlaringos Sąjungos 4 lietuvis dentistns J. J. Šimkus,

Į LIETUVĮ
Smagios Kelionės
Žemos ainos
Reguliariški Išplaukimai
Lapkričio 9 d.
“Frederik VIII“

Du linksmi kalėdiniai
didėjo. Gerb. kun. M. Kryšo j žmonės. Tokiu būdu čia pasi-Į kp.,
Ofisas randasi gerai žinomoj
išplaukimai:
pastangomis taip pat 1914 m. | rodė nepaprastas lietuvių kata j 19. Šv. Kazimiero Akademi- • vietoj 1821 So. Hnlsted st. ka"United States” Lapk. 25
buvo pakviestos mokytojauti Į likų pak i aukoj i mas Dievo gar- j jos Rėmėjų sk.,
Irtu su dr. Zalatorium.
Savo
"Frederik VJII” Oruo. 9
Šv. Kazimiero seserys, kurios. bės reikalams, už ka priklauso ; 20. Dievo Apvaizdos Parap. į ofisą dr. Šimkus įrengė nnuIšplaukimų listą, kainas ir
ir dabar šioje mokykloje sek- j didelė garbė Dievo Apvaizdos į choras,
gausiais įrankiais ir aparatais,
kitas informacijas galite gau
iningai darbuojasi.
parapijonams. Iš bažnyčios j 21. Kat. MoterųForesterų
Dr. Šimkus via gimęs ir au
ti pas agentą, arba
skiepo
įrengta
nauja
salė.
Šian
kuopa,
gęs
ant
Town
of
Lake.
Ten
Sekantis reikalas buvo paScandinavian American
baigė Šv. Kryžiaus mokykla,
I statyti tinkamesnį namų se- dien Dievo Apvaizdos par. jau
Line
Tie patys kankiniai kunigai, sugrįžę iš Sovietų Ru
serims gyventi, nes ikišiol jos' turi visk4, ka« yra reikalinga / X Rytoj įvyks laukiamoji o dentisterijos mokslus išėįjo
130 N. LaSalle St. Chicago.
sijos vergovės, šiek tiek pasilsėję ir persirengę kuni
turėjo gyventi palaikiame na.: Žinoma, iš priežasties bažny- metinė parapijos vakarienė.
giškais rūbais. Viduryje sėdi J. E. Vyskupas Teofilius
nielvje, kurio pataisymas, jau[čios užbaigimo dar yra didelė', Viskas yra prirengta, tik luu- j|||||||||||||||||,|m,m,m||||||,(im|||||H|||H|m||||||||||||H||||||m||||||||||||||||||||||^
Matulionis. Drauge su juo yra šie kankiniai kunigai:
g
kun. Kaz. Velička, kun. Aug. Pronskietis, kun. Jon.
buvo neįmanomas. SugrijOVUS) skola, kur* yPa<’ šiais blogais j k’ama svečių. Pradžia 7 vai. ,E
irkus laikais apsunkina parapijos i vak- Aštuoniolikieciai širdin- =
B
Bj ^3| B^ ^B
I^adyga, kun. Myk. Bugenis, kun. VI. Čegis, kun. Jon.
senąjį namų ir da pripirkus
gai
kviečia
visus
savo
kaimv=
Paulavičius, kun. Vinc. Deinis, kun. Vinc. Ilginąs, kun.
vienų lotų prie 19-tos gatvės I reikalus. Bet parapijonai, per
VISOKIŲ ŠALTAM ORUI REIKMENŲ
Vit. Paškevičius, kun. Kaz. duršancas.
1917 ir 1918 m. buvo pastaty- j15
vienybėje su gerb. kle nūs ir prietelius.
X Mūsų kolonijoje jau pra- j 5
tas gražus ir patogus vienno- bonu darbuodamiesi, stengiasi
sidėjo “Draugo” jubiliejinis E
visas sunkenybes nugalėti.
lynas.
vajus. Visi šitos parapijos lie ;E
Maždaug nuo 1914 m. prasi
Parapijos žmonių dvasios
tuviai turėtų paremti “Drau- ' =
dėjo parapijos mažėjimas. Kai reikalus aprūpinti klebonui pa
gą”, kuris yra tikras mūsų =
kurių dirbtuvių išsikrausty gelbėjo visa eilė vikarų - asis
draugas. Pagelbėkime kontes- =
mas ir labiausiai geresnių bū tentų: kun. J. Cis, kun. J. Šat)CCL
tantalus — dienraščio platin E
Dievo Apvaizdos parapija ir par. mokykla. Kadangi dar tų stoka daug žmonių privertė kus, kun. dr. F. Kemėšis, kun. tojams.
IE
buvo įkurta pradžioje 1900 m.1 nebuvo seserį) lietuvaičių vie- kraustytis ir ieškoti didesnių; A.Baltutis, kun. J.Kloris, kun.
X Malonu yra girdėti, kad į S
Devyniolikto šimtmečio paltai-! nuolijos, tai buvo pakviestos patogumų naujose miesto dalytį j. Paškauskas, kun. B. Urba, ateinantį sekmadienį mūsų ba- =
goję emigracija iš Lietuvos pa1 mokytojauti Šv. Šeimynos ir se. Įsikūrė naujos lietuviškos kun. J. Pužauskas, kun. N. Pa- žnyčioje sakys pamokslą apie į E
didėjo, didelis lietuvių skai- Nazareto seserys kurių tarpe parapijos, kurios atitraukė į kalnia, kun. P. Vaitukaitis ir kat. spaudų gerb. misijoniečius apsigyveno West Side buvo ir keletas lietuvaičių, daug parapijom), kas, be abė- kun. P. Gasiunas, dabartinis rius Tėvas J. Vaitkevičius,
$8.00 vertės vatiniai
jo,
turėjo
neigiamai
atsiliepparapijos
vikaras.
mat rasai, po
apylinkėje tarp 12-tos ir 18-tos Žmonių skaičiui augant, ypač
garsus pamokslininkas.
Puikūs šildomi pečiai,
ti į šios par. reikalus irsugatvių į rytus nuo Halsted gat' apie 1905, 6, 7, 8, 9 ir 10 meX Bus įdomu ir aštuoniolidėl vartojimo visokio
$4.50
..
v, . .
Dar bent trumpai reikia pa
trukdė bažnyčios užbaigimų.
’
1
$20.00
vertės Spring- S
vės. Pradžioje jie visi pri tus, bažnyčia pasidarė perinakfiro, $40.00 vertės, po
minėti įvairios draugijas ir kiečianis pamatyti p. Lukšio
Po
5
nepilnai
metų
uolaus
ainiai
Mat
rasai, po
klausė Šv. Jurgio parapijai, ža. Todėl atėjo laikas pagal
paveikslus, kurie bus rodomi !S
bnvo,
kuopas
’
kurias
Parapijos
gyve
[darbo kun. M. Krušas
bet kuomet jų jėgos sustiprė voti apie tikrųjų bažnyčią.';
,,*•&-*•
• i nime
suvaidino svarbią rolę ir mūsų didžioje salėje penkta- i S
perkeltas
j Šv. Jurgio par. ir
..
.
'
jo, nusprendė Įkurti savo pa Visu pirma reikėjo pasirūpinti
■------- 1------ • •
m i mio
• šiandien dirba kat. akcijos dar dienio ir šeštadienio vakarais, S
rapijų. Arkivyskupas Feehan, naujai bažnyčiai vieta, tądel
K .S
į ba, didžiumoje priklausyda- lapk r. 24 ir 25 d.
buvo paskirtas kun. Ignas Al-! *’
•’
1
/
»
išklausęs jų prašymo, paskyrė da pripirkta pora lotų ir nu- u
i i.
,i i
mos prie
A. L. R, K. Fedcra
■ bavicius dabartinis klebonas. ..
r
Ijnpkričio 19 d. įvyksta šau- IE
kun. Edvardų Stefanavičių šv. kraustyta mokykla nuo 18-tos
! Naujam klebonui teko susini- C,JOS;
ni metinė parap. vakarienė su S
Jurgio parap. vikarų, naujo-1 g-vės kertės. Tas perkėlimas
L A.L.R.K. Federacijos 15
gražia programa ir pamargi ;S
sios Dievo Apvaizdos par. kle-! buvo įvykdytas 1910 m. su di- pinti dviem dalykais: skolos skyrius,
inimais. Parinktos šeimininkės |5
mažinimu ir bažnyčios staty
bonu. Neturint savo pastogės dėliais iškaščiais.
2 šv. Antano Padviečio vviš anksto darbuojasi, būtent
mo užbaigimu. 1920 m. buvo
reikėjo pradžioje prisiglausti
$10.00 vertės, didelės
Nuo 1907 iki 1913 m. parū nupirkta du lotu ir įtaisyta mo rų pašelp. draugija,
Aukštakalnienė, Lukošienė ir E
mieros dobeltavi Vilnų
prie airių Šv. Jėzaus Širdies
3. Sv. Jono Evangelisto vy-|Wtoa j(J
Taip
pija turėjo pergyventi daug kvklos vaikeliams gražus kie$3.50 vertės,
pilnos
Blanketai po
bažnyčios, kur buvo laikomos
, . (jau„ i|arbnojasi seserys
mieros šiltos Kaklros
,,
m
v.
,
liūdnų valandų. Kjlo visokių (mafl- Toliau, nepaisant nepa- r, draug.,
.....
,
po
pama < os
uo pačiu laiku,I
ai u, neRUgįpratimų> vaidU| 0 net ir. lan|d sa]vgŲ nP8 žmonių skai j 4. Šv. Petro ir Povilo vyrų;,,
J * Kazinuenetes, rengdamos vai$6.50 vertės dobeltavi
n„p,rb,s kėlėt, lotų p„e kam.|Ukn|
kuri()S ,ahai pa.
į.,m
$1.95
‘ r*niK-»
krčius koncertui - programai.
maišytų Vilnų Blanke
$5.50 vertės pilnos mie
5. Susivienijimo Brolių ir.,r
c, , . . .
,
pi, , .nsir Iiiun g-MŲ, pra- kpnkf
reikalams, bnvo atmokėta apie 50 tukstan
tai po
’*
1
tvarg. 1\. Sabonis irgi dirba
ros Sateen Kaldros, po
lieta statyt, mokykla su Imki- Tje ||Mai įvy|dai> kurjp Ru.
Seserų
pašelp.
draug.,
išsijuosęs
su
choru,
kad
prorių dolerių skolos ir kartu au
$3.55
na bažnyčia. Iškilmingas pa-!
pa______________
•
tnlk(W _____
parapijoa
___
$2/75_
fi.
ftv.
Panoa
Marijos
Rašaugran|a
jipity
knopcikian
,
iaiplėtojir
mausi ginta bažnyčios užbaigimo fon
šventinimas įvyko sausio 27 jį galutinai privertė kun. E. Rte- das. 1925 m. buvo iškilmingai į c‘nčs Moterų pašelp.,
Mūsų gerb. klebonas knn. I.
,1., 1901 n.. Tolimesnis rūpės- fa)wvifių
Jvyk()
7. Šv. Onos Moterų pašelp.
paminėta parapijos 25 metų
;Albavičius draug su komitetu
tis buvo pastatyti klebonij,,'at|naina Arkivysk.lpas Quig.
draug.
[rūpinasi, kad viskus kuogerian
sukaktis arba sidabro jubilie
nes reikėjo klebonu, samdyti ,ey 19n m pa?kyr- kun M
jus. Tas įvykis labai pakėlė 8. Dievo Apv. Moterų Rėmė šiai pavyktų, kad visi būtų
būt,. Tuo reikalu pradėta dar, Kru5ą uievo Apvaizdos par.
žmonių dvasią, kad bažnyčios draug.,
patenkinti.
buotis 1903 m. ir 1905 m. jau klebonu Parapi joa
9. Susivienijimo L. R. K. A.
fondas greitu laiku išaugo iki
Mūsų klebonas taip pat no3222-24-26 So. Halsted St.,
klebonija buvo pastatyta. Iii- 8Ugįtvar|(, įr atgijo. Pradėta
30 tūkstančių dolerių. Todėl 101 kuopa,
lTi pasimatyti ir buvusiais padžiansios s va rims parapijai cnargingai ,iarbuotia naujos
Telefonas Victory 4226
wc m mm mrr
10. Moterų Sąjungos 3 kp.,' rapijonais, kurie pasklidę po
atėjo valanda apvainikuoti vi
yra įkūrimas mokyklos katab- bažnyfi„a statybai. 1914 m
3-jų
liotų,
vieno
aukščio,
baltu
priekin
namas.
sus parapijos darbus — 1926
11. Lietuvos Vyčių 4 kp.,
| kitas parapijas. Visi norėtuVedėjai: J. KALEDINSKIAS ir J. ROMANAS.
kiškiam ir tautiniam vaikelių' rudens Inetu pašventinta ker- m. pradėta bažnyčios staty12. P. Šv. Mergaičių Sodali- mėm nors sykį į metus pasiLeidėjai gražu radio programų kas Nedėldienį litą vai.
auklėjimui. Todėl beveik kar- tinis akmuo, o 1915 m. pavasa mas, kuri buvo užbaigta 1927 ei ja,
matyti ir pasikalbėti. Visus
prieš pietus iš W. O. E. S. stoties, 1360 kiloeykles.
tu su bažnyčia buvo atidaryta rį jau buvo užbaigtas bažny- m. ir birželio 11 d. su didžiau- 13. Šv. Vardo vyrų drnng., kviečiame atsilankyti. A. š
> iimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiimiiiiiammiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiitiiifi*
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Išpardavimas =
NEGIRDĖTAI SUMAŽINTOM KAINOM

TRUMPA DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJOS ISTORIJA

s

S>9i75

i

PROGRESS
Furniture Co.

I
1S .1., 1933

nfilrois

tgu jau mes jas prarasime, tai į K. Bertoski
1.4
su jomis ir viskų prarasime,
A. Andrijauskaitė
5.8
tada nuo laidinio žlugimo mus
M. Marcinkevičiūtė
4.1
nesulaikys nei draugijos, ir
B. Juskis
6.7
gi ja yra skyrusi mzarui u u.-I
ii!>
:
uet nei jokios kitos įstaigos. ' S.'Kupčiūnus
kų bet li<>iioi
*.-ml •-dar
josios nepri ....
1
I
, - *tai• priskaičius ir jų, ta- kadangi ir jos sau semiasi vy , II. V’ileikintė
4.7
davę;
į ,
i
*
i.,
vybes iš parapija gyvavimu J A. Valatkiūtė
4.(
Ida susidarytų grvno uždarbio ; ....
1 .
1
A. Kasbinski
5J
...
.
.
Banko Prezidentas Ml*. Klie-; 4vės kulnui in i „tidmė snvn
virš $1,200.00. Tai yra didel'* *o,k‘* Vlsl padėkime savo pa- i
tena Grisiu būtu nedovanoti. 1U
Kolonijoj, atiuare sa\o
Draugija
šv.
Mykolo
ren

M.
Pečiukaitė
1.Ž
lapijoms gyvuoti darbais n'
‘
‘ ll, C !'a'° *kinkinl mokslų ir biznį, vyriškų rūbų, po tulresu j
ir gausi pinigų suma, sakeir8,
.
J praktikų įsigijo viename iš di-'718
18th St
A. Moreikaitė
4:J
gi» .uolinį balių lapkričio 19 u (
¥ek,.^dieniu vakarais/a,lkw"i“’. ° «*
visk» '»«Jo grocerv ir meat markei - ...
. ,T
.. . . , .
. '*
K. Stankus
3.1
ir. d., parapijos svetainėj, 7 vai. bj ki^vi(.ni.s ,uri pl.ipažinti.'vas "all8,ai atl>Sins Ir Tauta
•
džiausiu New lorko banku ir
1920 m. J. A. Pikielis pir
as randasi po adresu 1827 S.
J. ltauskinaitė
6.(
Ims dėkinga.
tik jo vadovybėj bankas jstc-Įko nalllQ ant Halsted St. Se-:,vakare*
Betkad
taipjį pat
• PaliktaC savo -butine Kol- ng° uzau»intl t,ePOZ!tus net 'kančiais metais jis ten perkeli . BaJ‘u« l,us vlvnas hnksl“iau n>
būlųreikia
buvusipripažindar diB. Vilkelienė
1J
Kun. J. Svirskas, klebonas
F. Stflnkiūtė
4.1
7
500<c per paskutinius 18 mė- ir, savo krautuve ir nrekvba SH.L Orkestrą bus pirmos ru. .
_
.. ,
mę, 1907 m. atvvko Chicagon
/ 11
,k havo Kiautuvę ir piekybų
J„.dnil. .... desne ir gausesne, negu ji duS. Kazakevičiūtė
2..’
V
lieSlll.
i
.vbrn
Mini dietini
S1CS. Be lO, bUS galdUUS UZ- l
. .
, . , .
..
ir tik su dideliu vargu ir suŲ
K|vaio i>o šiai dienai.
kn..15in i,,bai‘ yra’ Jeigu kiekvlelias lle !
M. Makarevičienė
22
manumu pasiekė rezultatų.
Kad suteikus geresnį palarJ. A. Pikielis yra geras lie-(
...
1 tuvis, gyvenus šioje parapiM.
Kupčiūnienė
L'
Ten pat jis laiko ir “Brau- navimų lietuviams, bankas už ,tuvis. 1928 m. aplankė tėvy-į
v eciami visi \ raugijos na
batų nuoširdžiai, sulig
M. Unikauskienė
9.1
*” agentūrų, priimdamas prc laiko lietuvių kalbos skyrių, nV Lietuvą. 1932 m. jo žmona ™aiJr
.**
sav0 išgalės, prisidėjęs prie šv. Mykolo par. lietuvaitės,
go
rinkusios aukas Dariaus Girė A. Kupčiūnaitė
12
'kuriame dirba A. Chemasko,!dukrele Antonete lankėsi sų biznieriai paremti šių drauk auRa
numeratų ir 1.1.
no
paminklui
V, Nausėdaitė
L'
laikomas A. Valūnas, A. Gedvilas ir p-j ten, o ateinantį pavasarį antkuri rupinas
t r'j Todėl tie, kurie niekuo prie
Bet štai ir kitas jo
12
B. Zemeckaitė
$4.55 i A. Juškiūtė
i roji duktė Teklytė vyks Lie- S1*!08 gerove, bet remia para- ' to neprisidėjote, nors kai kubiznis. Jis užlaiko vežimų su lė G. Mališauskaitė.
5.'
2.70 ; R. Nausėdienė
A. Kasparaitė
J tuvon atostogų praleisti.
PU*
k*Jn‘as organizacijas.:
galėjote ir dabai
arkliu, ir jei kam reikia per
II. Kazakevičiūtė
2.’
O. Mickuvienė
Į J. A. Pikielio vyriškų rūbų Oėlto ir Dievas laimina drau- ; dai.
2.22
J. P. RAKŠTIS
galite, atsilyginkite nors
sikraustyti ar anglių parsiveV.
Daunienė
1>
E. Makuškaitė
.3.521
krautuvė randasi po adresu
. . už bazaro tikieti.s; nebūkite
ti — galima pasirenduoti.
O. šniaukštienė
5.'
2.73
A. Ramoškaitė
. Jaunuoliais patartina
Jau daug esame jus supa 1818 S. Halsted St.
v ... v.
,
...
į išnaudotojais kitų, bet prisi
Jei reikalas jis ir pats tų
5.1
rašyti į šių draugijų ir save1
1.66 j A. Valatkienė
A. Rutkauskaitė
žindino su biznieriais, kurie
dekite ir jūs prie parapijos i
patarnavimų suteiks.
I .
/ .
F. Nausėdaitė
apsidrausti nuo nelaimingo at
1.68
A. Yaiai'-iėitė
K. ANDRĖJ ONA S
reikalų. Atminkite, kad sveti- i
Taigi štai dar kartų Auta kilę iš Lietuvos. Bet štai liesitikimo.
Automobiliais patarnavo:
6.46
H. Chuples
no Urišiaus adresas": 1827 Sa. luvis’ kuria S1'“6 ir au«° Chi-į K. Andrejonas yra vienas iš 1 Atsilankę į balių pranešk i- mi mūsų parapijos reikalais
M. Šliauteraitė
1.91 [ J. Krivickas
Union Avė.
icagoje ir kartu yra pasekimn, tų kurie nemyli daug kalbėti te draugijos sekretoriui, kad nesirūpins; jie turi savo rei- I F. Yalaičintė
16.50 i J. Ramoška
■ Igas biznierius. Perstatoilie ju
i apie save.
.
j norite įsirašyti. Lauksime vi- kalus, kuriais jie ir rūpinasi. Į A. Mikužiiuė
9.34 i J. Bardauskas
ms J. P. iiakštį, vaistininkų
Aš
visuomet
skelbiau
ir
ske
Į
CITY FURNITURE C D.
i Gimęs ir augęs Jurbarko sų atsilankant į balių.
J. Maksvytis
6.00
A. Tauteraitė
ir savininkų vaistinės, po ad- apylinkėje į Amerikįj, geriau
Ibiu,
kad
prie
parapijos
palaiI
3.12 į J. Kupčiūnas
A. Plančūnaitė
Rengimo Komisija
I resu 1900 S. Halsted St.
kymo visi lietuviai, net ir tie. 1 P. Belunienė
j sakant,
Chicagų atvažiavo
Daug esame girdėję, apie
5.51 i V. Nausėdas
.Jis, nežiūrint kad dar jau
kurie
yra
atitolę
nuodikėjimo,
I
City Furniture Co. Del liebil1911 metais.
5.811 V. Dargužis
padėka
A. Lukošiūtė
nas vyras,
vaistininkas cu
su i iv - v <<
•
i .i
.„
iui>
v , i u.-, yra
i
. - i
privalo prisidėti; kadangi pa- j N. Makarevičiūtū
vo progos .jos
aplankyti,
mų
*
♦viii
. luiniiiuiiivno
.
Prieš 9 metus
atsidarė
vv4.461 J. Maziliauskus
-iiv. i, dideliu patyrimu. Ir kurgi ne-i ...
.
Ą1 .'
5.00 1
dienų pasitaikė proga. Apla* . , .
i riskų rūbų krautuve. Moka
inzarn
ra
P*.)
a
ne
Vlen
tik
Dievo
ir
ti1
Praleidus parapijos
V. Vaškūnienė
. i-i-- i t- 4 • i- bus patyręs, juk jau 1G metų ..."
L z . . ■
, . .
, .
♦
, i - i-- ,
nkeme tų didžiulę lietuvių bi-,
1 •. *■ ’
. .bizni varyti — tai ir sekasi, ir padarius o anvskaiti tu ikejimo pažinimų sklerdzia, bet
4.70 |
K. Kišonienė,
zmo {staigų. Nustebome jos
1 .
.
. 1
. 'Jo krautuve randasi po ailresu nu noro viešai pareikšti nuo-,l sk,eidzm ir lauti
A. Milerienė
3.00 PAŠOVĖ Š£RŲ IR BONŲ
lizavnnosi
didumu. Tai bene bus viena hzaviniosi.
ų pa vir ina ir j 1735 y0 na|sted yp
jširdžios padėkos žodžius para- n!
ir jojo atspa 1
6.47 i.
H. Sutkiūtė
.. i-i-•
, .
.... |tas faktas, kad naujai tuomet
PARDAVĖJĄ
rūmų.
Todėl,
kas
prie
parūpii
iš didžiausių vakarinėje (Jn-'
.
.....
v.
Ten vyrai apsilankę, gali ! pi jos komitetui, draugijoms.
5.52 į
H. Andrijauskaitė
. 1 •
.
, ,
... :atsidariusioji Sv. Kryžiaus li10.00!
Igos dalyje rakandų krautu. _
1J
.įsigyti pigioms kainoms {vai-'darbuotojams ir darbuotojoms, j°s I«il«il<ynio neprisidės, tas į J. Lukošaitė
goninė
pasirinko
J. P. Rakštj
Krautuvės diduma gal surių pasipuošimo ir apsirėdy-; visiems parapijonams ir para- skriaudžiu tikėjimų ir tautų,
4.40 Į Trys plėšikai, matyt, norėjo
E. Manstavičienė
.....
. . ‘
. 'oficialiu ligoninės receptų pi mo reikmenų. Ypač dabar šal- pijonėms prisidėjusioms darbu : 'K'igu dar norime išsilaiky- j
prasite iš jos nuerio. Krautu-;
.
.”
.
4.13 11
A. Pociūtė
ldytoju. Jis daugely vietų trevė yra 1U0 pėdų platumo, iri
tame ore K. Andrejonas jus įr aukomis prie bazaro pasise B kaipo tikybiniai ir tautiniai! M. Janulaičiūtė
2.24!
'niravosi ir specializavosi, bet
150 pėdu ilgumo, ir okupuoja
;
... aprengę šiltais apatiniais ir j kimo. Turiu pasakyti, kad jo susipratę žmonės, turime eiti
5.22 į
V. Daugirdienė
du aukštu tume name. Ten 58™ nuosav?
‘.s‘sto!- svederiais.
|sėkmės yra gražios ir džiugi- pagalbon savo parapijoms; ki-'! H. Šniaukštaitė
6.66 1
ir
prikrautu visokių rakaadinių
k°lon’j°je. 'unoje jis oi
3.32'
:nančios; gryno uždarbio para- taip, mes Jas prarasime. O’jei j F. Kupčiūnaitė
•
prekių, nuo mažiausių iki di-!,n^ *r auS0,
M. GENDVILIENĖ
į pi jos reikalams lieka $1, 196.- '
1
■
--------- •
džiausiu kas tik namuose rei-i
1
N. PANSIRNA
Kas sakė, kad moterys nė 125.
kalinga. Jų kainos kaip tik;
ra geros biznierkos. Tas ku-! Tiesa, turiu pasakyti, esu
priešingai, yru mažiausios. Tų
Jei norite turėti savo gra ris taip sakė turbūt nėra ma- girdėjęs, kad dar viena drauleidžia darvti, tai, kad Citv
■— - ■
žias fotografijas, tai jau pa les M. Gendvilienės krautuvės.
■Furriiture kompanija
šalia . .
.
. .
,
•
•
A. J. VAITKEVIČIUS
,
....
likite tuo reikalu rūpintis K.;Jos
vyrui mirus 192< m. ji
K.
krautuves turi savo nuosava
1
i ,. .
.....
, ,
rakandų .lirlrtuv... Lietuviams ranshaai. J, , b.zn.o nel.kv.davo, bet „usiJei kada nors ka
yra gari,,', matvti savo tautic-i Jil ir atliks
re.,kal» ?e 2
J1 tęsth Ir P«sls<!k™as
Ibėta apie seniau
, ,
, . ne. rai, nes •'jau senas ir to
įgudęs
cių vedamų
pramonę kurios
v i geras.
=>
M. Gendvilienė paeina
iš
sių lietuvį fotogra
xi
•• neįstenge
• 4
• suluiky
i-i
fotografas,
si depresija
”
Savo studijų (jau per 12 Telšių miesto. Amerikon atvy-;
fų Cliicagoje, tai
ti nuo augimo. Žinoma, visa
metų) laiko po adresu 1901! ko 1917 m. laike karo.
visados kalbate agarbė už tai tenka sumaniems
S.
Halsted
St.
w
___
St
ree
t
J
ra
pį
e
j,
Vaitkevičių.
Jam
vie
Gerai Įsisiūbavus vajaus kontestui, pakilo ūpas visų konsalininkams M. P. Javarausu • • i u „i r • t • . •
I* viso foto-biznvje I<. Pa- resas, po kuriuo randas M.
t
nriklanMo \
testininkų, ir smarkiai varo pirmyn spaudos darbų. “Drau
kui ir J. Bertuliui. Lietuviams
, -7- .
nr . nam lab rilula,s priKiauso. a
reikalingiems rakandų, verta 'l'ilna Perleidęs 20 metų, nuo bendvilienes Grocery k JIeat tvažiavo lS Licluvos 1>riaf
gas”, vienintelis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, pra
deda dvidešimts penktus metus tarnavimo Katalikų Lietuvių
tenai apsilankyti. City Furni-;pa/ atyykimo is Lietuvos.
i ar e .
dešimt metų ir visus tuos me !
visuomenei. Šis darbas buvo neveltui. Kasdien didėjo ir augo
ture kompanijos
krautuvės a___
__
tus praleido fotografavimo bi
„ > J aigl >k'1 noHte nusifotogranpanijos ________
‘‘
Draugo’' skaitytojų skaičius.
FELIKSAS WAITCHES
dresas yra 2310 W. Iloosevell.luoti; fia K“'™ vieta. Jis turi
znyje. O kas dar įdomu, kad
“Draugas” turi nusistatęs tikslų, kad pasiekti kiekvienų
jjond
' ' Vlsus inoderniškiausius įranKas kas, liet F. IValtdies: l>ev visų 30 metų savo studikatalikiškų šeimynų, kiekvienų lietuvį. Kad pasiekti šį nu
6ilani “Draugo” numery, k’ll>" -^“'*a
reikalas
nu- ,aį jau ne|,erejkalo nešioja bi- J9 laiko toje pat vietoje, 63e
statytų tikslų, “Draugas” šaukiasi į talkų Katalikų Lietuvių
visuomenę, ragindamas kiekvienų, kuris tik turi laiko, stoti
•kitoje yietoje, matote puskei- f»l°grafuos jūsų namuose
znieriaus vardų.
I • IStli St.
į šį “Sidabrinio Jubiliejaus” vajų.
Altus koletų City Fumiture ko-', °
kas nori turtti.I“™’
Daug esame matę visokių i A. J. Vitkevičius paeina iš
Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai gyva
. mpanijos bargenus. Žinoma, <slų padidintų tai gali ir pas- krautuvių, bet tokios kaip F. '.Telšių parapijos. Amerikon išvimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuomenei daug
tai, tik
,p l
.... maža
____ dalelė
____ jų. Trum____ ; 1u_n_______
(
’ AVaitchcs labai mažai.
vyko 1902 metais. Atvykęs
tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. Taigi šis Jubi
poje ateityji matysite daugiau ti *
H*l<‘nDk*L“ adit sų. DOl | j biznį įėjo prieš 12 metų. Cliicugon pamate, kad lietuvių
liejinis “Draugo” vajus bus didžiausias ir naudingiausias
S.
Halsted
St.
lietuvių visuomenei.
Ir per visų tų laikų jo užsi- yra nemažai ir jiems reikalinbargenų skelbimų kurie pirKiekvienas į vajų stodamas prisideda prie Katalikų vei
kūjams naudų neša.
: brėžimas buvo ir yra pagerin- gus lietuvis fotografas. Nie
WALTER KILTINAS
kimo, platinimo spaudos darbo. Tauta be spaudos negali gy
'tį savo krautuvę geriausiame ko nelaukdamas ir atsidarė
vuoti. Tat, visi lietuviai, stokime darban!
laipsnyje. Šiandien aplankę F. studijų. Darbymetis studijoje
HALSTED EXCHANGE
DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMĄ YRA BIOS:
Eidami 18-tn gatve po Xr. j Waiu;h(,9 Grocery an(, Meat buvo didžiausias. Samdėsi 5
NATIONAL BANK
Už 5,000,000 balsų ................ .......... $400.00
627 matote didelę mėse, ir 1)>rl[(.t
1#8|) c
Cunal- darbininkus ir tai nespėjo uį»
Už 4,000,000 balsų ................ .......... $250.00
•
Nailonai
kla
"
‘
»vęTai
Wal-i
p()rl
Ay(
,
į(1<
įsiti
k
inai
,
e
,
kad
isidirbti.
Halsted Exeliang(
Už 3,000,000 balsų ................ .......... $150.00
terio Kiltino, seno biznieriaus ištikrųjų tokios modemiškos
Tais
laikais
atvažiavę
iš
Lie
Ui 2,000,000 balsų ................ .......... $ 75.00
i'Bunk', kuris randasi ant kam ..
....
......
į po 19tli ir Halsted St. nuo pat Sliale ^ra J° ^‘’iitinė. Ameri- if dįdek,g krautuvės lietuvių tuvos jaunuoliai daug vestuUž 1,000,000 balsų ...<......... .......... $ 25.00
Už 500,000 balsų.................... .......... $-10.00
|vo Husiorganizavimo 1926 m. Įkoa at' ayia' ° 1910 m.
tarpę dar nesate matę.
vių keldavo ir A. J. VaitkeviVisiems
kitiems kontestininkams bus duodama dovanos
(fcerai ir saugiai aptarnauja
prigimties buvo linkęs į į Trumpas laikas tam atgal čir.i prisieidavo per savaitę
pagal jų pasidarliavinių “Draugo” Sidabriniame Vajaus Kondsų apylinkę.
prekybų, todėl ir atsidarė sa- p M’aitclies įsigijo vėliausio padirbti 1500 vestuvinių pateste. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
' Banko puikus
rekordas,:'° nuoyaVil paiduotuyę.
modelio šaldytuvus krautuvei, veikslų.
formacijų adresu:
•• »• r
•
Jau
14
metų
kaip jis tų saJam
prisiėjo
daug
dirbti
ir
Pas
jį
visados
gausite
švie

(Oks jis šiandien via, pušie-1
1
1
.
ta tik .lf.| to, knd'žmmič-. viir.'D» laikų to- žiausių mėsų* vaisius ir abel- Dievo Apvaizdos parapijos
ido* rodo sivo pasilikėjiiiių ’k I'11'ioje vietojo,
nai įvairias grosemės prekes. steigimo darbe.
z*
.
,
•
Apylinkės lietuvių gerbiaAbelnai A. J. Vaitkevičių
Šia proga F. Waitclies dėyjk) ir yra vedamas sumanios
*' v
,
»
2334 SO. OAKLE Y AVĖ.
^dovvbė11108
savo ii»aI«nU žemaiti- koja visiems draugams irddi- yra daug darbo kaip moraliai
Chicago, Illinois
y Banko misislutymas: remti
būdų.
entams kurie jį remia biznyje. taip ir materialiai įdėjęs į pa
18-tos gatvės apylinkės lie rapijinį ir tautinį darbų.
apylinkės biznierius ir daryli
tuviai yra kviečiami apsilan- Tarp kitų dalykų, A. J. Vai
’iakų galimų, pagelbėti grųžikyti ten ir įsitikinti tuo kas ! tkevičius yra fundatorius Šv.
iti gerovę.
J. A. PIKIEUS
-----------,
į J. A. Pikielis atvyko Ame- '
pis kuris gerai supranta rel rikon 1906 m. Savo gimtinei
ANTANAS GRISIUS
..........................
* jr ejĮįnįų Lietuvoje skaito Šiaulius. At-1
------- :—
kalus
ir biznierių
vyko iš Lietuvos tiesiog Chi-Į
Minėti 18-tos gatvės apvlin- taupymo klientu,
icagon. Apsigyvenęs 18-tos ga-j
kės biznierius ir praleisti An

PA2NK!T£ SIUOS ŽMONES

C H I C A G O J E

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

GARBĖS SARAŠAS

“DRAUGO” lUBILM VAJAUS
DARBAS SMARKIA! VAROMAS
PIRMYN

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY

Banko vadovybėje stovi žmo

.-t'-

6ARS1NKINTES
"DRAUGE”

aukščiau paminite.

.Kazimiero kapinių varpo.

I
I

>'okr. 18 d., 1933

5

D R A' U G A S
MARQUBTTE PARKO BU- vuoti tą dieną, kad ją pralei- j sėdienė, nežiūrint visa, pasiCERIŲ SĄJUNGA
dus su alumnietėmis. Užtik-| lieka ištikima Moterų Sąjunrinani, kad geriau praleisite gos organizacijai, į kurią daug
įSirdies, darbo, laiko ir pinigų
Jau gerokus laikas kaip su laiką čia, negu kur kitur.
tuvių laimėjimo. Bet ateis lai
yra įdėjusi ir pirmai kuopai.
Alumnietė
kas, kad ir lietuviai užims au siorganizavo šioje kolonijoje
kurios ji yra narė nuo pirmųkštas vietas miesto vyriausy Bučerių ir Groserniiikų Sąjun
Labdaringos
Sąjungos
23
ga,
kurios
tikslas
vesti
sutar

jų
susitvėrimo dienų.
V-ra
bėje ir daug kame galės pa
gelbėti savo broliams. Reikia, tinai ir sąžiningai biznį. Ki- kuopa laikytam susirinkime,
Pirmadienį, lapkričio 20 d,
sako, tik mūsų pačių tarpe su tais žodžiais, būti ištikimais 'apsvarsčius kp. reikalus, išrisipratimo ir vienybės; reikia 1 savo kostumeriams ir jų vie- nko atstovus į 14 seimą ir 8 vai. ryto, Šv. Jurgio bažny
lemti savo kandidatus. S. S lis iriems neatkalbinėti nuo kitų. I paskyrė $10.00 aukų. Atsto- čioj įvyks metinės pamaldos
vais išrinkta: D. Slėnys, S. už a. a. Oną Gurinskienę, miLapkričio 13 d. įvyko Są-I
.rusių lapkričio 20 d., 1932.
SVARBU KLŪB0 NARIAMS jungos susirinkimas, kuriame Staniulis ir S. Kybartas.
nutarta, kad kiekvienas vai-, L. S. 23 kp. smarkiai veiLIETUVIŲ KĘSTUČIO
Marųuette Park Lietuvių A- gomųjų produktų krautuvės kia. Gerb. kleb. kun. A. P.
PAŠALPOS KLŪBO 22
merikos Piliečių klubas laikys savininkas, kuris priklauso Baltutis ragina visus lietuvius
METŲ GYVAVIMO
mėnesinį susirinkimą sekma šiai Sąjungai,
prisilaikytų rašytis į kuopą. Visi savo dva
KONCERTAS
dienį, lapkričio 19 d., ne lapk. krautuvės atidarymo valandų, sios vado klauso ir skaitlin26 d.
(Atidaroma 6 vai. ryto darbo gai rašosi. Mokestis 10c me
Ryt įvyksta šio klūbo 22 in.
Rep.
Lapkričio 26 d. įvyks Dir- dienomis. Vakarais turi būti nėšiui.
sukaktuvių paminėjimas.
--------------------mavonė šioje parapijoje, todėl uždaryta 6:30 vai. šeštadie-į
Prieš 22 metus maža grupė
Iniais ar šiaip prieš šventes už
klubo susirinkimas perkeltas
lietuvių sukūrė šį klubą. Šia
i lapkr. 19 d. Susirinkimas daroma 10 vai. vak. Sekmadiendie jis išbujojęs net iki 1,300
įrriais per visą dieną būna už
prasidės 1 vai. popiet, ne 2 va
narių. Prie klūbo išauginimo
landą, kaip pirmiau būdavo. daryta. Kuris šio viso nutarinemažai prisidėjo ir mūsų
Prašau visus piliečius atsila I mo nevykdytų, būtų skaito BUNCO PONIOS NAUSĖ spauda, duodama vietos garnkyti. Reikės pasitarti apie mas, kaipo einantis prieš Są
DIENĖS NAMUOSE
tsintis. “Draugas” visados bu
jungos
įstatymus.
svarbius šios kolonijos reika
vo gatavas mums patarnauti,
lus.
J. L. J.
Todėl prašome Marųuette
Spalių pabaigoj vietinė Mo- kur tik buvo reikalas. NeatsiParko gyventojų maisto pir- terų Sąjungos kuopa buvo su- pko įr kiti laikraščiai,
SKAITYKITE IR PLATIN kimų atlikti nurodytomis va- rengusi didelę bunco party A.
Rytoj kiekvienas kęstutietis
KITĘ “DRAUGĄ”
landomis, už ką būsime dėkin- Nausėdienės name. Bunco bu-J
. .... .
, . ,
..
. ,
......
privalo dalyvauti klūbo kon..
..
gi- Mes esame įsitikinę, kad vo plonu tuomi, kad i jį su-ix
.... . .
,
.
.1
v,
, v.. . -v
. Icerte ir bankiete. \ įsų prie
[gerb. klijentai nebus tam prie-'važiavo lošėjos, lošėjai iš vi-,
dermė atsilankyti ir paremti
Laikome gražius
jšingi, o tas duos nors dalinai'sų Chicagos kolonijų ir užpil-Į
pasilsėti krautuvių darbinin-įdė pp. Nausėdų didelį namą. savo klūbą. Nežiūrint, kad ryt
leidėms “STOUTS.”
bus kitokių pramogų, kęstukams.
*
Į Daugiau negu svetinga A. Nau......................
Tūkstančiai

C H I C A G O J E

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P, ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK
Į Am. Lietuvių Piliečių klu
bo susirinkimų atsilankė žy
nius. narys adv. C. P. Kai,
States Aitoiney pageliu įlinkas,
i- sakė įdomią kalbų. Ragino
visus Manuiette Purk ir apy
linkės lietuvius rašytis į kla
bu.
Ateinanti rudenį laukiama
didelės kovos politikoj. Lietu
viai privalo visi, kaip vienas,
’tis, kad nepralaimėtų sau

tų vietų Į miesto ofisus,
padėtų savo broliams lie
tuviams.

<

Adv. C. P. Kai yra labai
susirūpinęs lietuvių vargais.
Jis stengiasi, kuo tik gali, ge
lbėti lietuvius. Dabar, sako —
adv. C. P. Kai, surasčiau vie
tas gabiems lietuviams su al
ga nuo $80.00 iki $100.00 mė
nesiui. Dar tiktai pradžia lie

TOl DRESSED MAN

i

tisto pareigas. Taip pat yra
ir L. Vyčių veikėjas, buvęs L.
V. Centro Valdybos narys.
Būtų gulima daug parašyti
a^rie šiuos jaunuolius, bet abu yra kuklūs, visados ban
do būti nepastebėtais kiekvie
name nudirbtame darbe.
Rytoj būsime Rūdininkais
surišimo naujos šeimos, tikros
Mikas Pavilionis “Draugo” lietuviškos šeimos,
skaitytojams yra gerai žino i Jaunavedžiams linkime daug,
mas kaip administracijos na daug laimės naujajam gyveni
rys ir vajų vedėjas. Be to yra nio luome!
didelis darbininkas savojoje
Ad niultos anuos!
Visų Šventųjų parapijoje. Jau
Juozas Poška
keturi metai paeiliui išrenka
mas parapijos komitetam Du
REMKITE KATALIKIŠ
metai kaip eina parap. trus- KĄJĄ SPAUDĄ

Abu jaunavedžiai, nors gi
mę šioje šalyje, yra tikri lie
, tuviai, ne vardu, bet darbu.
! Alicia Petrauskaitė (nuo ryt
’ dienos vadinsime ponia Pavi
■ lionienė) buvus narė Lietuvos
' Vyčių Organizacijos
yra žy
mi Visų Šventųjų parap. cho
ro dainininkė.

IŠ šy. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

Dar vieną norime

ažĮja nčd i n tą pirkėjų

K. ANDREJONAS
1735 SO. HALSTED ST.,
Chicago, 111.

I’bone: CANal 2936

l’hone: CANal 2653

PANSIRNA
PHOTOGRAPHIC STUDIO

1901 SO. HALSTED ST.,
corner 19tb St.,

CHICAGO, ILL.

MARGELĖ GENDVILIENĖ
GROCERY & MEAT MARKET
644 W. 18th Street,
CHICAGO, ILL.

Phone: CANal 9114

J. P. RAUSTIS, PH. 6., R. PH.
Prescriptlon Pharmacist

1900 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, JLL.

ŠVIEŽIAUSI VAISIAI, MĖSA IR KITI VALGOMI
PRODUKTAI GALIMA GAUTI PAS
CROC E R Y & M E A T MIA R K ET

ANTANAS GRIŠIUS
1827 So. Union Avė.,

CHICAGO, ILL.

1 savo parengimą. Lietuvių
ti. Yra biznierių, kurie dar su šypsena atsilankiusius priDienoje pasaulinėje parodoje
nepriklauso Sąjungai. Kvie-,ėmė. Gi darbšti kuopos išrinkmes girdėjome Karnavičiaus
čianie juos tuojau įstoti.
Į ta komisija pavaišino ir turė“Lietuvišką Rapsodiją”.
Sąjungos Valdyba jo pririnkusi daug gražių do
Taigi rytoj vėl turėsite pro
vanų, kad bemaž kiekvienas
gos ją išgirsti. Todėl kęstutieMoterų Sąjungos 67 kp. su gavo.
sirinkimas įvyks sekmadienį,
Bunco skaitome pilnai pasi čių šeimos, draugai, nepraleis
! lapkričio 19 d., 2 valandą po sekusiu, nes uždarbio liks a- kite šios progos, ypatingai, ku
pie $50.00. Komisijos narės: rie neturėjo laimės dalyvauti
piet, parap. svetainėj.
Visos narės kviečiamos bū- Bytautienė, Nedvarienė, Saite-, Lietuvių Dienoje. Čia galėsite
L:
—j atsilankyti.
—i...*: Turim svar
------  nienė, Mikšienė, sako, neturė- j išgirsti visa tai Kęstučio klū
tinai

bių reikalų svarstymui. Kurios jusios vargo bilietams parduo' bo koncerte, Clric. Liet. Audi
pasilikusios su mokesčiais, prajti. Mat, visos norėjo dalyvau-: torijoj.
F. J.
somos užsimokėti.
Valdyba ti Nausėdienės name. Kuopa----------------------- ---širdingai dėkoja A. Nausėdie-

zimiero Akademijos alumnie- šiam bunco. Svetainėj, niatės rengia didelį pasilinksnri- nom, būtume tiek nepadariunimo vakarą, (šokius) lapkri-Įsios. Tos, kurios įsileido pa

NAUJIENOS Iš VISįį
šVENTĮJJĮJ PARAP.,
ROSELAND

čio 25 d., Castilian Room, Slio- našų parengimą į savo namus
reland viešbutyje, prie 55-tos žino, ką reiškia. Kiek nereiRytoj, 2 vai. p. p. Visų švegatvės, prie ežero. Tai metinis kalingo darbo ir dažniausiai ntųjų parap. bažnyčioje, du
iš eilės, ketvirtas vakaras. A- blėdies rakandams. Tiktai braChicagos lietuviams žinomi
luinnietės stengiasi surengti į ngioms draugijoms ir reikš-1 jaunuoliai turės savo gyveni
ką nors tokio.
'mingiems jų darbams panašus'mo didįjį momentą.
Jaunime nepamiršk rezer- pasiaukavimai daromi. A. Nau
Alicia Petrauskaitė ir Mikas
Pavilionis yra tie jaunuoliai
priimantieji septintąjį sakra
GERIAUSIAS PASIRINKIMAS
mentą. Kun. klebonas J. Pas- j

VYRAMS
įvairių Apsirėdimo Reikmenų
SKRYBĖLĖS, ČEVERYKAI, KAKLARAIŠČIAI
MARŠKINIAI, SVEDERIAI ir t.t.
YPATINGAI UŽLAIKOME GERUS DARBINIUS
KUBUS: KELINES, OVERAUZES, MARŠKINIUS
ir kitus.

J. A. PIKIEL

; kauskas suriš neatmezgiamąjį
mazgą.

1818 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILL.

627 W. 18th Street,
CHICAGO, ILL.

$49.00

SKALBYKLOS
1934 modelis
tik

$49.00

City Furnitūra Co.
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT

ROAD

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra
laimėt: pinigų investuojant juos į
jums reikalingas anglis.
Mes parduodame įvairios rūšies
anglis — dėl Bot Water ir štymo
boilerių ir virtuvių pečių.
I’ocabontas, heduminės. Pennsylvanijos kietos anglys, antracitas,
Black Ban Lump, Consolidation
Millers Creek and Kopper Coke.
Taipgi Salima anglys.

DIDŽIAUSIA

F. WAITCHES
GROCERY & MEAT MARKET
1980 CANALPORT AVĖ.,

VISADOS ESATE LAUKIAMI!

$95.00 vertės už

lietuviu Anglių Vardas

Telefonas: CANal 6698

ATS! LANKYKITE T R ĮSITIKINKITE MUSŲ
PREKIŲ KAINOMIS IR PATARNAVIMU.

BEDROOM SETAI

Atlas Fuel Company

18tos gatvės apylinkėje.

GROCERY & MEAT MARKET

1.00

TEL. PROSPECT 7960—61

Pboiie: (’ANal 6343

WALTER KILTIM

PARLOK SETAI $69.00 vertės už

APEX

MĖSOS, VAISIU IR (JUOSĖKIf KRAUTUVĖ

MODERNIŠKIAUSIA MĖSOS IR VALGOMI
PRODUKTU KRAUTUVĖ
18tos gatvės apylinkėje.

ŽIŪRĖKITE | ŠIUOS
BA RG E N U S

j i /- m i
Įtiecio priedermė būtinai ateiti
pazyme- sediene ir jos duktė belcyte .
1
.
.

Nepamirškite, kati Šv. Ka-'nei, kad užleido savo namą
VISADOS GERIAUSI MįAISTO PRODUKTAI IR MĖSA

h-

Specialūs kainos, mokant cash.

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

V. GAPSZEWICZ. Pres.

R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

T

—

I

T

n n A IT G A

S

-is. Janki’. 18 d., 1933

' •

trečia — Pauliūtei. West Side
' etapą Kaunan, kūnų priėmimą
ARTINASI KALĖDOS
Scandinavian-Ameriean Linigarbės narei Žibaitei ir kito
Kaune, liūdną laidotuvių pro, ja, nereikalauja jokio pntaricesiją...
- j Tik kelios savaitės beliko mo. Bet tie. kurie dar nėra
ms sodalietėms širdingai ačiū
Taip, mes matėme Dariaus- iki Kalėdų. Jaunų dienu atsi važiavę mūsų linijos laivais,
Roller skating. Visos narės susprendimus.
Girėno kelionę nuo pradžios niiniiiiai grįžta ir kuris iš mū- priminsime, kad perplauksite
*1 sirinks 1 vai. popiet, mokyk-1 Ačiū “Draugui” ir Peoples
Šiomis dienomis teko pergy- *ki galo... Galo kurio lakūnu- sų nejaučia noro praleisti Ka- abi jurus: Atluntiką ir ŠiuuFurniture Co. už skelbimai, soį los kambary.
ventį keletą jaudinančių mo- nis ne^k() pergyventi...
lūlas savo tėviškėje, linksmi- rėš, ir tai tik iš vieno laivo
Siuvinėjitųo kursai prasidės dalicijos vakaro.
nipnįų
i
---------ntis su savo giminėmis ir se- į kitą. šis patarnavimas yra
Pirm., O. IvinskaitS
vr
•
.ir neregeta
-ii
21 d. vakare,
mokvklos
Negirdėtą
vilką- lapkr.
1
.
*
1 Matėme Darių ir Girėną _ į Puikus dalykas yra tos j u- imis pažįstamais!
labai mėgiamas gerų keliuu. Moterų
...
rą rengia
Sąjungos 20 kambary.
.
J Galima bus ir skai-.
1 gyvus! Štai rodos atsukę lai-j
*’
kalbamųjų
Taigi, tvojau nutarkite va- Iunkų. Švara, geras valgis, pa
,kuopa, gruodžio 10 d.,
i para-, tvti,
is Gudinai♦ ’ nes knygvnas
'
(krodį atgal keletą mėnesių, j l>«veik»hj kameros, lai gyve- j-uotį ir įstokite linksmon Ka- -^linksminimai
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nors instrumentą groti, ar vai Gražią kalbą pasakė Klimai bus duodami likusieji nuo ba- tome tik drobėje... Lukšio ro mingą didvyrio brolio draugi- !
zaro daiktai. Visi kviečiami
dinti, ar deklemuoti, ar ko tė apie tai, kad knygyne bū
domuose kalbamuose paveiks joje. Gi dabar sekdama tą di
atsilankyti. Visas pelnas eis
kius nors miklumus ar magi- tų daugiau lietuviškų knygų
luose.
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greit
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Bet kas iš esančių toje au- 1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
Visi kviečiami dalyvauti: kė, daugelis lietuvaičių gėdi
X Parapijos TTianksgiving
pilnasis
ūpas,
matant
“
LituaAmerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
dienci joje neverk ia ?
moterys ir vyrai, bile “stono” si pasisakyti, kad jos yra lie bazaras rengiamas lapkr. 26,
nicos
”
skeveldras,
išsidraikusimus;
ir bile amžiaus. Programos da tuvaitės ir gėdisi lietuviškai 28 ir 29 d. Bazare bus viso
sias klaikiam miške... Matant
Chieagos lietuvių scenos ir 2. Kasdien įdomias vvr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
lyviams bus skirtas pinigiškas kalbėti.
kių paukščių.
klausimus;
jų karstus, paskutinį kelionės dainos gyvenime smarkiai ky
atlyginimas sulig publikos nuo
3.
Žinių
skyrius iš visų lietuviu kolonijų Amerikoje;
Į West Side sodalicijos lai
X Lapkr. 15 ir 16 dd. palanti jauna dainininkė p-lė O. 4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių:
žiūros, tai yra nuskirs kuris
šką reikale suorganizavimo pi rap. salėj Lukšis rodė juda
Pužauskaitė, pergyvena dide 5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
bus vertas užmokesčio.
rmo Sodalicijos Apskričio, at mus kalbamus paveikslus. Pa
lį gyvenimo smūgį.
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
Norintieji šioj programoj
stovėmis išrinkta Gudenaitė ir veikslai gražūs. Kurie matė,
Pereitą pirmadieni m>" jos 7. įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
dalyvauti, užsiregistruokite iš
Klimaitė. Sus-mas įvyks lap nesigailėjo.
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gauLpatarimų
motutė.
anksto pas bile kurią komisi
kričio 20 d., Nekalto Prasidė
apie sveikatą;
Draugija Šv. Pranciškaus
Skaudžioje valandoje, p-lei
jos narių. Į programo komisi
jimo Panelės Šv. parapijos sa
Draugijos “Lietuvos Ūkini Romietės laikys mėnesinį su O. Pužauskaitei reiškiam gi 9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
ją įeina žymios ir patyrusios
10. Vėliausius pranešimus iŠ parapijų ir. draugijų darbuotės;
lėj.
nkas” mėn. susirinkimas į- sirinkimą lapkr. 19 d., 2 vai. lios užuu jautos.
veikėjos: O. Žylienė, H. Sto
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
Daug naujų sumanymų ati vyks lapkričio 19 d., 1 vai., popiet, Šv. Kryžiaus parapi
Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
nkienė, M. Panavienė ir joms
Mūsų geras draugas (‘Dran
$2.00; vienam mėnesiui 75c: per išnešiotoją — 12c į sa
pagelbsti O. Nevulytė ir K. dėta kitam susirinkimui. Dva Meldažio svetainėje, 2242 W. jos mokyklos kambaryje. Kvie
23
Place.
Norinčius
įsirašyti
į
sios
vado
kun.
S.
Jonelio
ir
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.
čiamos narės susirinkti. Ku go’ administracijos ‘big sliot’)
Račkienė.
šią draugiją, valdyba kviečia rios pasilikę su mėnesiniais M. Pavilionis, negalėdamas il
Karanauskaitės
Halloween
va

Tikimės, jog šis vakaras pi
mokesčiais, malonėkite užsi giau atsispirti prieš gražiąsias
lnai patenkins visus atsilan- karo pirma dovana teko Sku- atsilankyti į susirinkimą.
S. Lenkauskienė mokėti.
sevieaitei,
antra
—
Sušutei,
A. Petrauskaitės akis, rytoj
Valdyba
kusius.
Komisija
žengs prie altoriaus su tikslu
2334 S. OAKLEY AVENUE,
tapti
Mr.
&
Mrs.
Draugija
Šv.
Elzbietos
mo

Šv. Marijos mergaičių sodaChicago, Illinois
terų ir mergaičių laikys mė
Daug laimės!
licija laikė susirinkimą lapkr. j
nesinį susirinkimą lapkričio
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
7 d., mokyklos kambary. SusLAIKRAŠČIUS:
19 d., 2 vai. popiet, parapijos SKAITYKITE BIZNIERIŲ ,
me įsirašė naujos narės: O.
APGARSINIMUS IR
Razgaitė, S. Mažonaitė, A. Gu “DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių kataliku dien svetainėje. Narės prašomos
BARGENUS
raštis, išeinąs 2334 S. Oaklev Avė., Cbicago, III. Me skaitlingai susirinkti. Valdyba
įskaitė, A. Karnelaitė, A. Stotams
$6.00.
,
vekaitė, J. Ruzgaitė, V. Spirauskaitė, A. Steponaitė, S- “DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
KRAUTUVES
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 TV. Broadway,
Petkaitė, I. Umežskaitė, H.
PADĖKONĖ
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
Lipskaitė. Visos priimtos ran1 lidžiausios
kų plojimu.
“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivieniiimo or
ganas, išeinąs 73 E. South St., TVilkes-Barre, Pa. Me
Karanauskaitė padarė pra
tams $2.00.
/
nešimą iš sodalicijos “Halloveen” šokių vakaro, kuris ge “STUDENTU ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas. 366 W. Broadwav, So. Boston, Mass. Metams $2.00. ’
rai pasisekė. Dvasios vadui ir
Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
kom. S. Jonelytei, KaranausMOTIEJUS MASLAUSKAS
kaitei, Norkaitei ir Kletz pa “LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak- ■
pardavėjos visoj pietų
kurts mirė spalių 18 d., Ir tapo palaidotas spa'i'ų 2 2 d., o dabar
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
dėkota rankų plojimu už gra
ilsts fiv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas atl.
dėkoti tiems, kurie suteikė Jalu paskubu) patarnavimų Ir paly
vakarinėje
miesto
žų pasidarbavimą.
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R> K. Moterij Sąjungos mėnesi-j
dėjo j) ) tą neiSvengiamą amžinybės vietą.
Mes atmindami ir apgailėdami jo prasiSalinimą iŠ nifisų
nis žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, III. Metams $2.00. |
dalyje ! Šią savaitę
Nutarta lapkr. 19 d. “in cotarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. J. S. Ma.rėj'ul.
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pamaldas
rpore” važiuoti į Wbite City
siūlo nepaprastai
už jo sielą, ir kun. Marčių! už pritaikintą pamokslą.
4736 S. TVood St., Chicago, III. Metams $2.00.
Dėkojame visiems dvaSlftki’ams. Sv. MiSlų aukotojams, gėlių
(b

C H I C A G O J E
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VARTŲ PARAPIJOJ,
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iŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
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JEIGU GALVA SVAIGSTA
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ
SU NUGA-TONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų org&nizme paeina nuo to. kad jisai
ganėtinai nelftsivnlo Ir todėl praplatina bakterlias kurios užkreči’a J«s
ilgomis, susilpnina Jusu organizmą
Ir jus kenčlnte nuo svaigulio, galvos
skaudėjimo Ir t.t.

NUGA-TONE ISvaro visus nuodus
18 jūsų sistemos. Yra milijonai mo
terų Ir vyru, kurie atgavo savo rnėkas Ir pataisė savo sveikata su Mtio
pastebėtinu vaistu. Jeigu jus Jaučia
tės pavergęs erbn nesveikas, pamė
ginkite NUGA-TONE.
Reikalaukite
tikro NUGA-TONE
Parduodamas
vi’sose atsakomlngose
valuti nyčloae.

SReumatizmassausgelė;
B
Nsstkankyklts savos akaasg mala Reumatlsmn. a stiegėte. 1

Kaii’u Gėlimų, arba Mėilungla
■ — raumenų sukimu: nes eksn■ dijtmal naikina kimo gwvh«
Ir dainai ant patale paguldo.
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CUNARD
žinoma

1

LIETUVĄ
PATARNAVIMAS * SMAGUMAS

aukotojams, grabneMams, vargonininkui Glemžal, Ir visiems ku
rie palydėjo tft koplyčios J bažnyčią.
Dėkojame graborlams I.ash Kelner & Pruzin, 620 W. 15th
Avė., SetOement House, Gary, Ind. Dėkojame Amerikos Politi
kos Ir Paftalpos Klūbul už papuoSimus, Ir visiems kurie aplan
kė koplyčią kur kūnas buvo pašarvotas. Ir visiems laidotuvėse
dalyvavusiems žmonėms: o tau mylimas mūsų drauge. Ilsėkis
VieSpaties Ramybėje, ir lauk -mūs pas tave ateinant, o mes
tavęs maldose neužmtržlme.
Nuliūdę liekame: draugai Ir pažįstami; o labiausiai tie ku
rie laidotuvėms rūpinosi: Simonas ir Ona Brazauskai’. 1368
Jackson St.. Gary, Ind.
Velionis buvo gtrnęs Lietuvoje gruodžio (Dec.) 15 d.. 1877
m., o mirė spalių 18 d., 1933 m. Kilo IS Ukmergės apskričio,
rtalnlftki'ų valsčiaus. Trldelių kaimo. Amerikoje buvo išgyvenęs
apie 20 metų.

GREITUMAS

(per Angliją ar Pramcūziją)

Namo Į Lietuvą Kalėdoms

LACHAWICZ IR ŠONAI
/

Prirengkite Savo Prisirašymą Dabar — Du
Specialiai Išplaukimai Yra Priruošti ant
Milžiniško Greito

1
I
.

Iš New Yorko

|

I

bpkr.29,1933 Gnmd.15,1933
“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avė.,
Chicago
Arba

CUNARD LINE

Plovyklų

Naujos, pagerintos ir pagražintos MAYTAG plovyklos čia
parsiduoda didžiai sumažintom kainom.

Maytag

Maytag

su parėeluotu Tiib po

su aluminuni Tub po

$75.90

$109.50

Naujos THOR
plovvklėa

Nnujos VOSS
plovvklės

Naujos APKX
plovyklos

$37.50

$47.50

$48.50

Perkant MAYTAG iš Peoples Furniture Co. krautuvės gnusite teisingą kainą. Didelė nuolaida už plovvklę.
Lengvūs išmokėjimai.
Ilgiausia garnneija.
Skubiausia patarnavimas.
Pirkite sau Maytag ar kitokią plovyklą kur dauguma
Chieagos lietuviai perka.
*
1
Pirkite dabar — taupykite !

S. S. “BERENGARIA”
Dėl Pilnų Informacijų Kreipkitės Į

MAYTAG

$175.00 verčios
Šios plovyklos sumažinta kaina
‘yra $133.50

ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

į

1
I
|

MAŽAS KAINAS ant

S. C. L.

S. D. L.

B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kainoa atitinka (leprnai.ioa laiką. Tolumas nedoro skirtumo
Modemi&ka Koplyčia Dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CHICAGO. ILL.

CICERO, ILL.

2314 West 23rd Place

1439 So. 49th Court

Telefonai Ganai 2515—2518

Telefonas Cicero 5927

ER ,

rythiNG

OITT-ei ARČMCM AVI co. RICNMOMO ST

ForThe KOMES

2S3S-4O W.

ST S MASL(WOOO AVB

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.
Del demonstracijos ar informacijų telefonuokite:
Tel. La f. 3171

Tel. Hem. 8400

f

šeštadienis, lapkr. 18 d., 1933
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15 R X n H I S
SEKMADIENIO RADIJO
PROGRAMA

’vė Jos. F. Budriko korpora
R
cija. Rytinėj programoj buvo
rinktina reprodukcija lietuvis- ________________________
lietuviškas programas: 8 vai. Ryt, 11 valandą ryto iš sto- ką dainą ir muzikos, o 1 vai. | LIETUVIAI DAKTARAI:
DAINOS MENO MĖGĖ
' ryto ir 1 vai. popiet iš didžiu ties \Y(il«LS, 1360 kilocykles, popiet dainavo mergaičių kva.
JAMS
Tel. LAIuyelle 3057
lės WCFL stoties. Be gražią ir vėl Progress Furniture (Jo. rtetas. Be to Makalai žuvėjoj
UainoH n,..no mėgėjams ry- dainų ir muziko-, dar iSgirsL
l“"1"1'11 K'»>iausytojUB. Jiudriko ukordiotoj, lapkr. 1!) d., buv. Meldu- te Makalų Šeimynų, kurion a- ž,« ra,tlJ“ I"''>K™nų, kurioj lustas irgi šaunu,, sugrojo ke.| UI D i TUJAS ir CHIRURGAS
žio salėj, 2244 W. 23rd PI.,'teina nauja audra. Beje, t),k.,/Ulyva,« grupė gera, išsilavi-,lėtų nunierų. K,tos Budriko
X—SSPIN DŪLIAI
fiusią
dainininku
ir
dainininradijo
programos
būna
ketverengiama nepaprastus koncer- patirti, kad Budriko radijo ir
3051 West 43rd Str.
tas. Programą išpildys L. V. rakandų krautuvė, 3417 So. kią. Dainuos solo, kvartetu ir' rgo vakarais nuo 7:30 iki 8:30 (l’rie Archer Avė. netoli Kedzle)
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
Bus
gražios muzikos,
muzikos, iš stoties \YIIFC, 1420 kil.
Dainos choras, vedamas muz. Halsted st., dabar turi didelį duetu. ,J
us „iiižios
Seredouiis ir nedėliotais pagal
sutarti
.1. Saurio. Išgirsime naujų dai-’ nupigintomis kainomis išpur- ld°""Y
pranešimų ir
Girdėjęs
margumyną. Nepamirškite pa
nų. Programa prasidės lygiaij davimą įvairiausią radijų ir
Pbuue GROveldU 0027
siklausyti.
Rep. B.
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
6 vai. vakaro.
, plaunamąją mašinų, o visiems
Trečiadieniais ir sektnad. susitarus
Po programos, 8 vai. prasi- pirkėjams duoda dykai didelį
Praeitą sekmadienį tikrai
dės pasilinksminimas — šo- kalakutą prieš Padėkonės Dič malonu buvo pasiklausyti dveŠV. FRANCIŠKAUS PARA
Lietinis Gydytojus ir Chirurgas
kiai. Grieš gera orkestrą.
' Kq
J. K. ją radijo programą, kurias da
0859 SO. WESTEltN AVĖ.
PIJOS
SUKAKTIS
i
Chicago, Ui.
L. V. Dainos choras nekar
tą gražiai pasirodė. Tikimos,
Sekmadienį, lapkričio 1!) d. BO Ule v arti 7569
G R A B O R I A I:
ltez. HE.MIoek 7691
ir šį sykį neapvils atsiŠv. Pranciškaus parapijos paįTR usiąją. Įžanga su “eut
rapijonai paminėjimui 2U-ties
tikintais į koncertą 35c.,
įlietų šios parapijos Įsteigimo
DENTISTAS
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
į sokius — 25c.
Pupa
j sukaktį rengia labai skanią 4712 So. Ashland Avenue

CHICAGOJE

LAHSINKITĖS "DRAUGE

LIETUVIAI

I

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Ofiso: Tel. CALumet 4038
Res.: Tel. HEMlock 6286

3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vak,
Rezidencijos Ofisas: 2058 W. 6*th SU________________________________
Valandos: 10—U ryto

Paskutiniu laiku labai ma
žai tesigirdi iš Akad. Rėmėjų
dr-jos centro. Tartum mūsų Į
korespondentės bei raštininkės 1
būtą paėmusius rudenines vakacijas. Vienok tylomis Cen
tras vienybėje su skyriais gra
žiai darbuojasi.
Rudeniui atėjus, Centre nu- 1
tarė įvykinti “pantry party”
ir dabar skyriuose tas darbas
sėkmingai varomas. Gerų no
rų rėmėjos-veikėjos niekad ne
sijaučia pavargusios. Jos di
rba ir jums sekasi. Šį sykį net
lenktyniuuja, kuris skyrius
daugiausiai pasidarbuus užpil
dyme seserų “pantry”. Bravo/rskyriai. Šiame Centro sus
bus tikrai
įdoinę jų raportai
*
I
mūs.
Užbaigai šio didelio darbo,
Centras rengia bunco party
lapkr. 28 dieną, Akademijos
auditoriume. Bilietai padaryti
tiktai po $.25. Skyriai juos
išsidalinu ir jau platina viso
se kolonijose. Didžiuma rėmė
jų jau pasižadėjo atvežti po
gražią bunco dovanėlę į seka
ntį Centro sus-mą. Būtų be
galo malonu, kad visos, ku
rios jaučiamės rėmėjos, tai pa
darytume. Jei nesuskubtume '
iki Centro sus-mo, galima pri-,
duoti gerb. Seserims arba bu- Į
nco rengimo komisijai: V. Ga
fitei, Bytautienei, Gurins
itei, Ggintaitci, Keikauskienei, Burbienei. Tokiu būdu iš
vengsime dovanų pirkimo ir
padarysime daugiau naudos
vienuolynui.
Tylutė

.Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų centro sus-mas bus sekma
dienį, lapkričio 19 d., 2 va!.,
popiet, vienuolyne.
Susirinkimas labai svarbus.
Visų skyrių atstovės prašomos
dalyvauti ir nepamiršti atve
žti dovanų rengiamam bunco,
kuris įvyksta šio mėnesio 28
dieną.
Centro Valdyba

RAOIO
l\a<la ateina sekmadieniais,
daugeliui tinkamiausias laikas i
pasiklausyti radijo programų. |
Ypatingai
gimtoje kalboi patingai savo gumoje
kmw į
p. Tad ryt Jos F. Budriko |l

Didžiausia ir Seniausia

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

Patarnauju laidotuvėse kuoplglauslo.
Reikale meldžiu ąįtalAauktl, o mano
darbu busite Užganėdinti
TcL CANal 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

4140 Archer Avenue

Cicero 2109

ANTANAS
PETKUS
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
T. Simpatiškas, mandagus, priimnus, ir asmeniškas patarna
vimas.
2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl
užganėdinto
darbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia geriausį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausią
kainą.
*

.

BOL Icvard 4130

A. MASALSKIO
GRABORIUS

Office Phone
PROspect 1028

756 W. 35th Street
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenue

I.J.ZŪLP

, DR. J. SZUKBIGZ
PHYSICIAN and SURGEON
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
Hours: 2 to 5 - -7 to 9 P. M.
Sunday by Appoii.uneiit

Telefonas YARds 1138

SlANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa

reikalams. Kaina prieinama.
3319

AUBUBN AVENUE
Chicago, UI.

J. F. RADŽIUS

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už. 325.00 ir aukščiau
>
Moderni&ka koplyčia dykai.
608 W. 181b St.
Tel. CANal 6174
Chicago. III.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIU8 IR BAINAMUOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangu!

A. PETKUS
4830 W. 15th St. Cicero, III.

Tel. MONroe 8877
TcL LAFayctte 8572

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOUIevard 5203—841S

SYREWICZE
GRABORIUS
IaUdotuvėme pilnu patarnavtmaa
galimu ui 318.88
KOPLYČIA DYKAI

1344 R. fillth

•

Oi caro, Tb

2201 W. Cermak R<*id
Valandos lj—3 ir 7—8 rak.
Seredoihis Ir Ncdėliutuis pagal sutari

DR. M. T. STRIKOL’IS

REZIDENCIJA

6631 S. Gailio rm a Avė.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telefonas

Ne.lėlioinis pagal

Tel. CANal 0257
lies.

sutarti

Ofisu telef. BOUIevard 7820

1821 b»t TU HALSTED bl-iEEI

DR. G. Z. VEZEL’iS

kvrzidencija OCCU Su. Ai te-iu„ -ne.
Valandos: Ii ryto Iki 4 popiet

DENTISTAS

8 iki' 8:30 vakare

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Rlrert
Vai.: nuo 9 Iki 8 vnkare
SeredoJ pagal sutarti

Tel. GROveliili 1595

DR. A. L.TDŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. CANal 6123

Vai.: 9-ll ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Scredomis po pietų ir Ncdėldicuial^
tik susitarus
2422 W. iiillųltriE ltOAD

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St.)
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Nuo 1 fkl 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

TeL

ĮVAIRŪS
Rea Phone
ENGIctvood 6641

Office Phone
TKIangie (1044

DR. A. R. McGRADIE

JUOZAPAS EUDEIKIS IR IEVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

torporacija rengia dvi puikias
korporacija

\

2506 W. 63rd St.

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgus

vai.

ROOM 210
2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

OR. CHARLES SEGAL
SPECU AUSTAS

Telefonas MIDway 2880
Office:

Tel. REP. 3100

91*1

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų h
visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Patarnauja ChlDžiovu, Moterų ir Vyrų Ligų
CRKoJe ir aplellak«Je.
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo t—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Didelė ir graži
Koplyčia dykai
Nedėllomis 10 iki 12

I

Ofiso Tel. VICR.ry AH93
lies. Tok DREini

7850 So. H&lsted Street

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

savo rūpcsčius. pašaukite:

0036

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Graborliu
ir
Italsainuoioju

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

VIHgin^a

DAKTARAI

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
▼ai.: 8 to 4 Ir 7 to 8 P. M.
Ketv. Ir Hekmeit. pagal nutarti
Ryto vai. Av. Kryžlaun Ligoninėj
Ch'rugo. m.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Kampus 3ist Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v
Nedėh'omis ir šventadieniais 10— df

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHJRLRGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0991
Rc».: Tel. PLAzu 3290
i
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. lytu; 2-2 ir 7-9 v. v.
Nedėldicniais nuo 10 iki 12 dieną

• Ree.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

PROsiKct CON,

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. liol Icvard 7042

Perkėlė eavo ofisą po numeriu

J.J.BAGDONAS

7808

DR. P. Z. ŽALAI ORIS

Namų tel. PROspect 1930

CICERO 2109

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAICHICAGOJE

REPublie

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

J. Liulevičius

4062 Art bet Avė.

6122

GYDYTOJAIS to CH' “'.JliClAY

718 W. 18th St.

Tel. CICERO 294

5. Patarnauja Cicero, Chicagoj, ir apielinkėje.

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

2201 W. Cermak Road

i

CANal

DR. S. BiEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

Turiu autom ubiliua visokį urna

' graborius ir laidotuvių
VKDKJAH

Pilone

PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avė.
Office l'lione Res. C107 S. Francisco
l’rospcct 2230
Pilone Grov. 0951

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WE8T 15th STREET
Cicero, Illinois
Tek CICERO 2109 ir 859-J.

Nauja, graži ko

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Res. and Office
2423 W. MAMULE*TE RO.VD
8359 So. Leavlit St. Vai.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte
Nedėlloj susitarus
CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS

ANTANAS PETKUS

Husu patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
nt* lAl&ldų ežiai ky m ui
•«yrtk

DR. J. J. SIMONAITIS

TcL CANal 0402

Į 1439 S. 49th COurt, Cicero, III.

Plione

Of. Te.. ItEPublk- 7090
Kcs. Tel. UltOvchill 0017
0917 S. WASHTENAW AVĖ.

Res. 2136 W. 24th St.

DR. A. J. BERTASH

4605-07 South Hermitage Avenue
lik CICERO 6917

Nedėliojo pagal sutarti

Vai.; 2—4 Ir 7—B fai. vakare

GRABO R 1A L

LIETUVIS GRABORIUS

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. on.so Bouievard 5913—14
Hca. VlClury 2343

Vakarienė prasidės lygiai G
valandą vakare.
Rengėjai j

LACHAViCH
IR SUNOS

Office: 2643 W. 47th Street i

DR. F. G. WINSKUNAS

i Vakarienė bus iš vištą, ančių, j---------------------------------

Todėl, nuoširdžiai visus vie
: tinius ir apylinkių koloniją
lietuvius užprašome į šį pO11 kylį.

DR. A. J. JAVOIŠ

Tel. LAT'ayetle 7050

Vai.: Nuo 10 rytoPki 8 vakaro

i žąsų, kalakutą ir žemaitiško
I • ‘ J.
ii,- v 1, •
1
jaučio. Alutis iš Prienų, artistai iš Plungės, orkestrą iš Ra
seinių. Kalbėtojui iš viso pal! šaulio.

Dienoms Tel. LAFayctte 5793

Seredomls ir Nedėllomis parai sutarti Naktimis Tel. CANal 0102

DR. J. W. KAŪZEWICK

I vakarienę ir gražią programą.

DENTISTAS
1416 SO. 40 (h CT., CICERO, 1EK
Utar.. Ketv. ir l'ėin. 10 -9 vai.
3147 SO. IIALBTED ST., CHICAGO
Paned., Sere d. Ir Subat. 2—9 vai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ
CENTRO

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. A, RAČKUS

INDIANA HARBOR, IND.

v

DAKTARAI

Skaitykite ;r platinkite
dienraštį “Draugi’ ū
remkite v:sus tuos pro*
fesionatus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

O

W1SSIG,
Specialistas iš
Ėusijos

GY1»O V1HAH IJOA8 VYRŲ IK ėBtfr.ltŲ PKn 28 MFTUH NI ZII RINT
IUMO8
NF.IAGVIMIMOS JOM YRA
KAIP LA«l8F.NFJ(
’8It)M Ir N
RpecIallSkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkatų ir pūslės, užnuodijlma krau
jo. odos. Ilgas, žalsdsa, rsumatlsmą. galvos skausmus, skausmus nuva
ro Ja. kosėjimų, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti ne
galėjo Jus lir’dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir l»gyd^ tūkstančius ligoniu. Patartmss dykai
OFIKO VALANDOM: Kasdis nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai Ir nuo I—8 valandai vakare. Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 1 vai
Ava
Tol. CRAvrford KAIV

I

r> w x r n x

9

'■t. štadirnis,
*lapkr. 1$ d., 1933
3S;

HS

LABDARIŲ SĄJUNGOS 14-tasis SEIMAS
Įvyks SEKMAD’INĮ, LAPKRIČIO - NOV. 19 D., 1933 M.
Gimimo Panelės Šv. P. M. parapijos salėje, 68th Street ir Washtenaw Avenue
\ i>i utstovui prašomi susirinkti parapijos saloje 10:30 vai. ryto. Kalėje bus registravimą?* atstovu,
po kurio visi eisimo j bažnyčių pasimelsti už mirusius labdarius. Po pamaldų bus pietūs toje pačioje
salėje. Linksmai papietavus, prasidės seimo sesijos 2 vai. popiet.
\ isi kitų miestų lalitlariai, kurie negalėsite pribūti šeiniau, prašomi siųsti aukas Lalnlarių Sąjun
gos kasieriui, kun. J. Mačiulioniui, šiuo adresu: 2327 \V. 23rd Plaee, Chicago, Illinois.

Lietuviu R. K. Labdarių Sąjungos ūkio namas

Labd. pastatytoji šv. Kryžiaus ligoninė

■s^

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

C H I C A G O J E
------------ .

-~fr~

‘DRAUGO’ VAJUJE
Kontestininkų stovis

BIZNIERIAI, GARSINKI

TĘS “DRAUGE’

j

'

Moterų Kągos 2 kp. smar- čią sekmadienį kiekvieno mėBALSAI
THE BRIDGEPORT
KEIČIA SAVO PA VARlį. ntesto vedėjo, žymaus lietuvių kjaį rengiasi prie linksmai:* nėšio, 1 vai. popiet, Liuosvbės
A. Kuniekas .ušros Variu
........................................... . .08,090
KNITTING SHOP
jaunimo ir V isų Šventų paiap. rudeninio šokių vakaro, kuris svet.
........ ;..................................... 65,300
P 1.akutis Šv. Jurgio
Neriam
plonus ir storus vilw
veikėjo p. Mykolo Pavilonio. jau »ia pat? t y sekmiapkr..
J. P. Gerutis Nekalto Pras. Švč. Pan. M........................... 63,171 nonius svederius dėl vyrų, mj
Ryt sutuoktuvės ir , linksmos
19 d>
Antano parap. sa-1 Beje, draugija laikosi tradi •I. J. Aukškalnis, šv. Kazimiero, (lary, Ind.................. 57,300
9
teru, mergini} ir vaikų.
ei jų: nariams duoda dovanas
vestuvės. .Jaunai porelei Ii n- k-je
•S. Staniulis Gimimo šv. Pan. AT...........................................53,003
Neriam vilnones pančiakd
-- po aukso žiedą už neėmitun .y. Stancikas Šv. Kryžiaus ................................................ 22,930 dėl moterų ir vyrų. Taisoni"
kimo gražaus sugyvenimo, lai
Kaili jau pirmiau buvo mi pašalpos per 10 m. Žiedus ga Karolina Lengvis Šv. Antano par. Cicero, III. . .
mės, gerovės ir ilgo amžiaus!
' ’ . 2 ,wsnuH svederius.
nėta, orkestrą paimta Doe mina laikrodininkas A. Po A. Švilpauskienė Mt. (’armel. Melrosę TMrk ....
. 13,700
Atdara ir šventadieniais.
Bennie’s, kuri šioj kolonijoj cius. Darbą atlieka labai ge V. Mandraviekus Šv. Petro ir Povilo, Kcnosba
..13,500
F. SELEMONAVIČIA
CCDALICIJŲ DĖMESIUI labai populari ir jaunimo mė rai.
A. Gilienė Šv. Jurgio ......................._.................................. 13,050 504 W. 33rd St., Chicago, III.
I K. Šerpetis Šv. Mykolo ........................................................ 9,000
Prie Normai St.
giama. Kviečiame skaitlingai
ŠĮ
vakarą
bus
apdovanoti
Paul
P.
Petrauskas,
Binghamton,
N.
Y.
5,000
Pilone
Vietorv 348G
Nekalto Prasidėjimo Pane- atsilankyti jr paremti, nes pe
A.
J. Sutkus Šv. Baltramiejaus, \Vaukegan ................... 4.500 j
ši*>
nariai:
J.
Jaškūnas,
.1.
Alės Šv. mergaičių sodalicijų 1 Jnas Pįna parapijos naudai.
J. A. Stulginskas Šv. Antano, Cicero, III.................................. 4,050!
Chicagos Apskričio susirinki- • Kaip vielinės, taip ir kitų nglickis, A. Stasiulaitis,
A. Bacevičius Šv. Mykolo par................................................. 4,000!
mas įvyks ateinantį pirmadie-1 kolonijų są-tčs prašomos at- Struoginis. J. Andrijauskas i? S. Balčiūnienė Aušros Vartų ................................................ *3,750 (
ADVOKATAS
nį, lapkričio 20 d., Brigbton vykti, o mes stengsimės paro- J. Kvederis.
F. Vaičekauskas Nekalto Prasi*!, švenč. Pan. M.......... 2,65(1.105 W. Monroe St.. prie Clark
Po programos bus smagūs A. J. Janušauskas šv. Antano, Cicero, III....................... 2,5001
Telefonas STAle 7440
Parke, parapijos svetainėje, nyt į 8avo nuoširdumą. A.J.S.
Valandos H ryte iki 6 popiet
šokiai.
K. P. Deveikis, sekr. P. J. Čižauskas Aušros Vartų ............................................ 2,500 .
lygiai 8 valandą vakare.
Į
_______
2201 W. Cermak Road
V.
Gaižauskas
Visų
Šventų,
Roseland
.........................
2,500,
Panedėllo,
Seredoo fr Pėtnyčloc
Gražioji
v
•
, ,- - •
Draugija Lietuvos Kareivių
vakarais 8 Iki 9
. ’’ . Eiiclja
•’ PetrauskaiKviečiame
visas sodalieijas
C. Deveikis, Jr. Šv. Antano, Cicero, III.......................... 2,000
Telefonas CANal 6122
tė, Visu Šventų parap. narė, ....
, . , ,
,
' 1
r
’ atsiųsti po dvi atstoves, arba rengia šaunų 21 m. dr-jos gvS. Straukas Aušros Vartų ..............................-............... ’ 2,000 j Namai 6459 S. Rockwell St.
Roselande, šiandien paskutinę t(,atva?iuoja pirmininkos irvavimui paminėti vakarą šešS. Piktužis Šv. Petro ir Povilo, W. Pullman.......... 2,0001 Utarnlnko. Ketverge Ir 8ubatos
Vakarais 7 Iki 9
dieną \adinasi sa\o t.\o pa- ra£tjninki-.s> šiame susirinkime j ttitlieni, lapkr. 18 d., Lietuvių
Ar myli Mariją? Ar nori a M. Misiūnas Visų Šventu, Roselaml' ............................... 2,000 i
Telefonas I* F. Put) lc #BOO
varde. Rytoj Elieija jau va- jms Ra|bai,ia bėgantieji reika-j Liuo*yb6s 8vet- Vakaras bus pie Ją pasiskaityti gražit K. Gaubia šv. Juozapo, So. Chicago ............................... 2,000 j
flVClO CVDDCOC
dinsis p-nia Pavil* niene arba lai, kurie palies kiekvienos pa nepaprastas.
Atsilaukusiems | skaitymų? — J&i myli ir no K. Vaitkienė, Gimimo šv. Pan............................................... 2,000,
F. Tvanauskien. Dievo Apvaizdos par.
............ 2,000;
UnuAo LAI tlLuv
užtikrinta pasitenkinimas. Bus ri apie J, dau8 - daug gra
.v„ A^o»' '................. č.ččiOOO
Mrs. Pavilonis. Mat, ji išteka lapijos Sodalieiję
Kraustnu Rakandus. Planus Ir pri
Meilę ir tfu dalytai išgirsti, toi būti p. Varukulis, Dievo Apvaizdos......................................... 2,000 statau anglis už pigiausias k-’in’s:
už dienraščio “Draugo” ko-1
Korespondentė- sulesta komedija
Olln.-k lUin.l
Hatklng
apkalbos’ . Lošėjai bus iš No- nai pasiskaityk ką tik išėju
išėju __________—_____________________________________________ MII ers Creck 99.75.
Pašauk't LAh'ayctlc 898C.
rth Side pp. Maskolaičiai su šią iš spaudos knygą, vardu
Vakar Chicagoj iškilmingai | BERLYNAS, lapkr. 16. —
J. O K S A S
savo trupe.
• SVEIKA MARIJA!”
'palaidotas miręs kapitalistas j Vokietijos vyriausybė paemė2649 West 43rd Street
, Ši artistų trupė yra plačiai i Iš kun. A. Sto&’o^raš'ų lie į E. N. ITurley. Gedulo pamal-i savo žinion visą krašto inežinoma ne tik savo kolonijoj,1tuviškai parašė Kun. Antanas’dos įvyko švč. (Vardo katedro ną. Tam tikslui įsteigta valsbet ir plačioj Chicagoj. Be to ’etrauskas, M. I. C.
tvbės “kultūros rūmai.”
-F.
Geriausios Anglys Už
visus palinksmins gražiomis
Knygos kaina, imant po vie
Žemiausias Kainas
dainomis Šv. Grigaliaus cho aą, 35 centai. 'n
ras, vedamas varg, A. Mon . DRAUGAS PUB. C0.,
Yra parduodamos už žemas kainas. Lengvais išmokėji I
deikos.
Malonu pažymėti, kad
2334 So. Oakley Avė.
mais. Jūsų seną Radio priimame ant naujo 1934 mode
1 A. Mondeika su savo dideliu
12132 UNION AVĖ.
lio. Gera radio su Viktrola krūvoje labai geras daiktas
BRIGHTON
PARK
ir gerai išlavintu choru ateina
Chicago, III.
turėti namuose, o labiausiai dabar kada kainos yra labai
22 metų gyvavimo paminėjimui duoda
mūsų
L.
K.
dr-jai
į
pagalbą
žemos.
Phone PULlman 8296
' Kviečiame plačiąją visuoim PIRMIEJI KALBAMI LIE
Dabar
laikas prisipirkti
nę atsilankyti į minėtą vaka
TUVIŲ KALBA JUDO- |
anglių dėl žiemos
rą ir paremti draugiją, kuri
Galėsite laimėti naują Skalbiamąją Mašiną
MIEJI PAVEIKSLAI
jau išgyveno 21 metus, nudir
pagaminti C. G. Lukšio
Sekm., Lapkr.-Nov. 19, 1933 Res. 10742 S. Wabash Avė.
bo daug kilnių ir mielaširdinPhone PULLman 8092
Didvyrių Dariaus ir Girėno
Chicagos Lietuvių Auditorijoj
gų darbų.
išskridimas iš Cliicagos į New
3133 So. Halsted Street
Draugijos globoj gražiai da
Yorką, ir iš New Yorko į
rbuojasi ir uniformos skyrius
PRADŽIA 6:30 V-AL. VAKARE
Kaunu. Nelaimės vieta Sodi
Crane Coal Co.
l
iš 25 vyrų, kuris kas met per
Programą išpildys Chicagos Lietuvių choras “Pir
no girioj, Vokietijoj ir iškil
5332 So. Long Avė.
'.'dykų naktį Išganytojaus gra
myn” ir Chicagos Lietuvių Simfonijos orkestrą suside
Chicago, III.
mingos lairlotuvės Kaune.
TF.n. REPt’BEIC 8402
bą, kaipo tikri kareiviai ser
danti
iš
virš
50
muzikantų
po
vadovyste
C.
Stepbens
—
Taipgi bus rodoma daug pa
.Steponavičiaus. Šokių muziką’ suteiks “Stepben’s Regsti, kas daro gilaus įspūdžio veikslų iš Amerikos Lietuvių
įžanga vpntai 40c.
velers
Vyrai, kam leidžia sveikata, gyvenimo. Matysite ir girdėKviečia visus: Komitetas
ir amžius, stokite L. K. drau site žymiausius lietuvių choKatrie perkate anglie i8 drai,
, ,
• • •
I
gi jon; pnšelpa užtikrinta 1^1*.
verių, siųskite juos ) CRANF.
rus ir pavienius dainininkus;'
COAI< CO. Gausite geresnes
gijos
turtas siekia $4,600.00 TLietuvių
• 4 • diena
r
r -• pa- 1
anglis, už mažiau pinigų.
...
pasaulinėje
Pocahontas M. R. tiktai 97.00
Susinnknnai laikomi kas tre-1
- ,
i ,
PERKAM
INSURANCE
tonas.
rodoje Clncagoje, kur dalvva- (
T
IIIhll\MC7
NOTARE
vo kelias dešimtis tūkstančių j
& Lietnviškur

JOHN B. BORDEN

SVEIKA MARIJA’

BUDRIKO

RADIOS

Lietimo Kestoėio Pašalpos Klubo Į

EXTRAį

Nauja 1934 Radio ir Viktrola krūvoje už
k

$39.50

Nauja 9 tūbų R C A Yictor Automatiška
Viktrola. Pati permaino rekordus. Kaina

Radio su

$^9,00

Budriki krautuvėje jūs pamatysite visas naujas
moderniškas Radios ir daug piginus nusipirksite.

ir

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

Radio programai duodami Budriko krautuvės:
W CFL 920 k. Nedaliomis 8 vai. ryte ir 1 vai. popiet..
W H F C 1420 k. Ketvergais 7:30 vakare.

lietuvių. Matysite patys save,!
o tie kurie nedalyvavo niatv- Į
site savo pažįstamus ir išgir
site visą programą.
Rodys C. G. Lukšis
Lapkr. (Nov.) 18 ir 19 d., 1933
nu, parapijos svet., Roselande.
I^apkr. (Nov.) 20 ir 21 d.,
“BALTASIS ŠVEDŲ
1933 m., Lietuvių Auditorijo
LAIVYNAS”
Orcpa kcllnnfi Į Lietuva per Avedljf>. je, Chicago, UI.
I.aivai atplaukia IS New Ynrko .
Pler 97. gale W. 67th 8t.
Lapkr. (Nov.) 22 ir 23 d.,
Kalėdų Ekskursija į Lietuvą Šv. Antano parapijos svetaiDROTTNINGHOI.M . ,
flKIPSHOLM ............... GnuMlilo 9 n?ie’ Cicero> T”Dideli, balti lt gulbSa laivai. Erd
Lapkr. (Nov.). 24 ir 25 d.,:
vilą Ir gerai ventiliuoti kambariai.
Kelionėje: Judoml paveiValal. koncer Dievo Apvaizdos parap. Rvet.,
tai Ir Mokiai. Kellauinnt "Raituoju
Švedu laivynu." kelionė būna per- 18th ir Union, Chicago, III.
trumpa.
Lapkr. (Nov.) 26 d. Šv. Pe
------ o——
Kreipkis | vietini a«cnta, arba
SWEDISH AMERICAN LINE tro ir Povilo par. svet., West
181 M. Mk-blgan Avė., Chicago. III. Pullmane.
Pradžia 7:30 vai vak.

TUMONIS COAL CO.

Kooeerto Koocerta so Išlaioiejiioii

PUBLIC

.NORTūmE BANKERSj

BONUS

SIUNČIAM PINTGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AOKMTCRA

PRISIRAŠYKITE J MŪSŲ SPULK4
TEISINGOM C

PAMATUOTAM

2608 W.ST 47th STR.

BIZNIS

Tel. LAFayette 1083

A. F. CZESNA’S BATHS
TURK TIKOS. RU SUKOS StTT.FERINrES VANOS IR ELEKTROS
TREATMBNTAI
Mvedllkl mankAtlnlmal Ir elektros maoaian

Treatmentat vleokių Ilgu. reumatlamo. nervų atitaisymo, Haičio
Ir taip tallaus, «u elektriniai* prletalaata Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmantal.
Mineralinės, aulfertnėa vanos duoda dldžlaual, kraujo clrkullacIJo, kuomi galima italgeibėtl nuo visokių ligų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru skyriui atdaras (Jtarnlnkala nuo I Iki lt vai. naktlea

1657 W. 45th Street
Kampai So. Paulina SU

Tel. Boulevard 4552

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą voga.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.
Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.
I, 2. or
4 toms
S tona or morc
Pochy M. R........... 97.75
97.95
Kent. M. R........... 95.75
*5.45
Ltimp ................... 94.75
94'25
Black Rantl
Egg ....................... 98.50
98.00
Llimp ................... 98.75
98 25

i

