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Kroatai kovoja ir kovos už
nepriklausomybę
(BELGRADAS, spal. 12. —
Nesenai Chicagon atvyko
Serajeve serbai sukėlė dide kroatų patriotas veikėjas dr.
les demonstracijas prieš ka Branimir Jelich. Jis .yra Kro
talikus. Pasireiškė riaušės. atijos ginėjų organizacijos AImta plėsti krautuvės, griauti merikoj prezidentu. Dr. Je
gyvenami namai, pulti katali lich pareiškia, kad Jugoslavi
kų bažnyčios. Riaušininkai jos karaliaus nužudymas bu
padarė didelius nuostolius įsi vo numatomas. Ir šiandien
veržę j katalikų katedros vi- apie penki milijonai kroatų
dų. Paskiau susproginta bom • gauna progos dar smarkiau
ba ties pašto namais.
| pastūmėti savo kovų. už visiSerbų valdininkai aiSkina,
kad demonstracijos pasireiškusios prieš katalikus dėl to,
kad ^katalikai neiškabinę ge
dulo ženklų dėl karaliaus nu
žudymo.

6k» nepriklausomybę.

Dr. Jelich sako, kad kroatų
sąjūdžio visiems vadams yra
numatyta mirties bausmė, tad
visi vadai gyvena užsienyje.
Anot .jo, apie vienas milijonų
kroatų šiandien gyvena J. Vai
RYMAS, spal. 12. — Itali stybėse ir Kanadoj ir vadai
jos fašistų oficiali spauda pageidauja, kad šie kroatai
smerkia visus tuo&j kurie da šiandien morališkai ir flnansilyvavo Jugoslavijos karaliaus j žkai prisidėtų prie savo kraAleksandro nužudyme, nežin- Į što išvadavimo,
rmt to, kas Hitų tie žudikai
Kroatų tautoje iškilo sųjuir sankalbininkai.
. dis už išsivadavimų, kad išTačiau premjeras Mussoli- silikti gyvais, sako dr. Jelich.
nis su giliausiu atsidėjimu dė- Niekas pasauly negalės sus
misi įvykiais Jugoslavijoj, y- tabdyti kroatų veikimo. Kro
patingai serbų demonstracijo atai nieku būdu nesutiks pa
mis prieš italus ir riaušėmis silikti ir toliau dalimi Jugo
prieš italų konsulatus. Bet slavijos valstybės, kurios prie
viešai nė vienu žodžiu apie šakyje yra serbai.
tai nereiškia savo nuomonės.
Kroatai yra Rymo katali
Lukeruoja, kas ten veiksis
kai Serbai stačiatikiai visų
toliau. ,
laikų kovoja prieš katalikų
Serbai gi teisina savo žy
tikėjimų ir kroatus verčia bū
gius. Girdi, Italijoje turi prie
ti stačiatikiais.
glaudos daug Jugoslavijos
Iš pradžių kroatai mėg£}o
priešų — kroatų, slovėnų ir
taikinguoju keliu atsispirti
kitų.
,
prieš serbus. Tas neturėjo pa
sisekimo. Tad kroatai pakeičia
savo taktikų.
x
Nužudytas karalius nebuvo
kroatų, bet\ serbų karalius.
LONDONAS, spal. 12. —- Versalio taikos sutartis sukūNežinrint Prancūzijos vyriau- įrė Jugoslaviją ir pavedė jų
sybės pastangų, kad kara-1 valdyti serbams ir jų kara
liaus Aleksandro ir ministe-' Kui. Jugoslavija sudaryta iš
rio Barthou* nužudymo filmų Kroatijos, Slovėnijos, Černoneišleisti iš krašto ir konfi gorijos, Serbijos ir kitų ke
skuoti, suspėta čia parvežti lių provincijų. Ir tai' visa ati
tos tragedijos kratomuosius duota serbų kontrolei. Serbai
ko žiauriausiai valdo šiuos vi
vaizdus.
Filmą aiškiai rodo, kad ka sus kraštus.
raliui svečiui neparūpinta ati
tinkama prancūzų policijos VOKIETIJOJ UŽDRAUSTA
RODYTI FILMAS
apsauga. Per mažas skaičius
policijos Rtovėjo nugaromis į
BERLYNAS, spal. 12. —
žmonių minias abiem gatvės
Šonais, o arčiau karaliaus au- Vokietijos vyriausybė uždrautomobilio hjuvo tik du raitė- dė rodyti teatruose filmas ry-

šiom su Jugoslavijos kara
liaus Aleksandro ir ministerėjo apsaugos.
rio Barthou nužudymu. Pažy
HAVANA, spal. 12. — Ra mėta, kad šis draudimas yra
stas nužudytas žymus KŪbos reikalingas “tarptautiniam
policijos narys Pedro Benjtez. taktui.”

liai.

Automobilio šonai netu

2 ŽUVO; 17 SUŽEISTA

J. E. Vyskupas Teofilius Matulionis, lydimas kun.
P. D. Mikšio, atvykęs iš Lietuvos spalių mėn. 5 d., ė. m.
sutinkamas New Yorko uosto, Švedų Amerikos Linijos
motorlaivį “Kungsholm.” Dėka Lietuvos valstybės pa
stangomis, praeitais metais spalių mėn. 19 d. grįžo į
Kauną iš Rusijos kalėjimų ir koncentracijos stovyklų.
Į laivų, pasitikti atvyko Kunigų Vienybės atstovai,
Lietuvos generalinis konsulas pulk. P. Žadeikis, kun. K.
Vasys, Worcester, Mass„ kuų. J. Simonaitis, Elizabeth,
N. J., kun. J. Ambotas, Hartford, Conn., kun. M. A. Pan
kus, Bridgeport, Conn.,i kun. dr. J. Navickas, Marianapolio kolegijos direktorius, kun. A. Bublys, Marianapolk> kolegijos profesorius, kun. dr. J. Končius, M<t. Car
inei, Pa., kun. J. Balkonas, “Amerikos” redaktorius,
kun. A. M. Milukas, “Žvaigždės”(redaktorius ir ktfn. C.
B. Paulionis, Brooklyn, N. Y.
Po priėmimo J. E. Vyskupas Teofilius Matulionis
išvyko j Marianapolio Kolegijų, Thompson, Conn.

AMONIJOS SPROGIME

ŠIANDIEN ĮVYKSTA SU
RENGTI METINIAI RU
DENS PIETŪS

Tarp sužeistųjų dauguma yra
šiaip praeiviai

pliicagos arkivyskupijos Ka
talikių Moterų taryba šian
dien Palmer House surengia
metinius rudens pietus, per
kuriuos bus pagerbtas Jo
Emiu. Kardinolas Mundelein.
Kaip kas metai, taip ir šie
met Jo Eminencija prarys
metinį pranešimų arkivysku
pijos moterims.

AUKSO DOLERIO DEYA- Vakar įvyko didelis sprogi I lllinili
mas Centrril Cold Storago

Pietuose dalyvaus mažiau
sia 2,000 moterų — atstovių
iš įvairių draugijų, organiza
cijų ir sodalicijų.
Pranešta, kad iškilmės šie
met bus ko trumpiausios.
Prasidės kaip 12:00 dienų ir
baigsis 300.

SLOPINAMAS PASKUTI
NIS SUKILĖLIŲ UŽDAS

LIUAulJA

Co. sandėlio rūsiuose, Dearborn and Kinzie gat, vidumie
W ASUI N G TO N, spal. 12. styje. Susprogo araonijos ku
— Kalbama, kad yra galima bilas.
dar didesnė aukso doleriui deŠioje katastrofoje 2 asme
valiuacija ir prezidentas Roo- nys žuvo ir 17 kitų sunkiai
seveltas, sakoma, yra tam pa sužeista. Dauguma sužeistų
lankus. Tas reikalinga kainų jų sužeista gatvėje, einant ša-“
didinimui. Prezidento palan lia sandėlio.
kumas reiškiasi akcijų ir ja
Sprogimas buvo taip smar
vų grūdų biržose kainų didė
kus, kad supurtė visų apylin
jimu.
kę išgriovė sandėlio priešakį
Padaryta aukso dolerio deir išvertė konkretinį šaligat
valiuacija ikišiol nepakėlė kai
nų iki nustatyto laipsnio. Se vį.
Po to iš rūsių pradėjo verž
noviškas 100 centų aukso do
tis pro ištrupintus langus
leris šiandien yra vertas vos
amonijos nuodingos dujos.
59 centus. Tad yra sumany
Nors rūsiuose visos šaldymo
mas dar daugiau dolerio ver
mašinos išdraskytos, gaisras
tę sumažinti — sumažinus auk
nepasireiškė. Nuvykę ugniage
so standardų. Sakoma, prezišiai turėjo užsidėti k«
dęntas svarstys šį klausimų. .......

Kai kaa pareiškia, kad diMADRIDAS, Ispanija, spal.
12. — Kariuomenė išvysto sa
dėsnis aukso doleriui kainos
vo veiksmus Asturijos provin
mažinimas būtų jau dolerio
cijoj, kur sukilėliai dar tero
infliacija ir tas kraštui ne
rizuoja gyventojus ir neturi
geistina ir kai kuriais atve
noro sudėti ginklus. Nuo žy
jais net pavojinga.
giuojamos kariuomenės koliurn
Krašto prekybininkai lau
nos sukilėliai bėga pasiimda
kia
paties prezidento aiškaus
mi visų provizijų ir paskui sa
Didelė žmonių minia vakar (no ir panašiais sąjūdžiais.
ve dinaiųitu ardydami kelius ’ nusistatymo,
La Šalie gat. u geležinkelio sto Klausiamas apie parvežtus
ir tiltus. Visos apylinkės yra
tyje pasitiko ir entuziastiškai čikagiečiams požymius Jo
nusagstytos kasyklomis, kal
sveikino parvykusį Jo Emi Eminencija nusišypsodamas
vomis, miškais ir brūzgynais.
nencijų Kardinolų Mundelei- atsakė:
Tuo būdu trukdoma kariuo
nų, ChicagOg Arkivyskupų.
'
“Negaliu dar to pasakyti. menei pažanga. Lakūnai daug
Į žmonių krikštavimus Kar Pirmiau turiu pasimatyti su
I0WA CITY, Iowa, spal.
nuostolių daro sukilėliams.
dinolas atsakė maloniais nu
tais žmonėmis. Nežinau, ar
Vyriausybė paskelbė, kad 12. — Omaha-Chicago ekspre
sišypsojimais, išklausė Jo Ekjie norės tai prisiimti.”
kariuomenės lakūnai susprog sinis traukinys susikūlė užlė
8C. vyskupo pagelbininko B.
Spėjama, kad kai kuriems dino traukinį, kuriuo buvo ve kęs ant nušokusių nuo bėgių
J. Sheil trumpos pasitikimo
kunigams ir pasaulininkams žami sukilėliai į (Mieres ir kelių Pullmano vagonų. Pull
kalbos ir tarė; “'Grįžęs namo
teks Popiežiaus pripažinti ti Oviedo. Apie 100 sukilėlių žu mano vagonų traukinio gele
jaučiuos laimingas.”
žinkelininkai nesuspėjo paduo
tulai.
t.
vo ir sužeista.
Kardinolų pasitikti gausin
Klausiamas apie Katalikų
Dvi kariuomenės koliumnos ti saugos ženklų ekspresiniam
game komiteto buvo vyskupas Bažnyčių Vokietijoje, atsakė: visgi greitai sužnybs Asturi- traukiniui.
Sheil, keletas monsignorų, j “Negalima žinoti. Iš Vo jos sukilėlius.
Šioje katastrofoje 2 asme
nys žuvo ir 8 sunkiai šuleidaug kunigų ir ne mažas akai kietijos negaunama jokių ne
čius žymiųjų pasaulininkų, cenzūruotų žinių, tad yra sun
sta.
tarp kurių miesto majoras ku pasakyti apie tikrų daly
Kelly, apskr. klerkas Sweit- kų stovį.-”
zer ir kiti. Be to buvo atsto
vybių iš įvairių katalikų or
WASHINGTON, spal. 12.
DU NUBAUSTI KALfiTI
ganizacijų.
- Daug kas stebisi Amerikos I

GAUSINGA CIKAGIECIŲ' MINIA
PASITIKO KARDINOLĄ

1

KATASTROFA ANT
GELEŽINKELIO

YPATINGAS REIŠKINYS
DARBO FEDERACIJOJE NAUJA TVARKA DARBIĮNINKU ORGANIZACIJOSE

Jo Eminencija pareiškė, ' Teismas nubaudė du žudi
kad Padorumo legiono sųju- kus kalėti nuo 1 iki 14 metų
dis Amerikoje yra sukėlęs už Proviso miestelio konstanepaprastų įspūdį Europoje, helio John Griffin, 23 m.
o ypač Italijoje. Italų spau- ami., sunkų pašovimų ir noda daug rašo apie filmų valy-1 įėjimų jį užkasti žemėn. Pikmo reikalingumų. Ir jau ma tadariai manė, kad Griffin ytosi visur gerėjantis žmonių ra miręs, r Sužeistas Griffin
moralinis gyvenimas, visur paspruko iŠ jų nagų. Neužil
daugiau gilesnio dėmesio krei go suimta trys piktadariai:
piama į religijų. Taip tvirti Clifford, Kan0wski ir Piranio.
na pats Popiežius ir kardino Pirmasis viską išpažino ir
lai. Popiežius Pijus XI labai teisme liudijo prieš kituos dn,
interesuojas Padorumo legio- kurie apkaltinti ir nubausti.

*

Darbo federacijos ypatinguo
ju nusistatymu. San Frsneisco mieste šios federacijos su
važiavime karčiais žodžiais
pulta Italijos ir Vokietijos
diktatoriai, kurie varžp darbi
ninkams laisvę. Suvažiavimas
nusprendė ir toliau boikotuo
ti Vokietijos gaminius. Bet
nė vienu žodžiu nepareikštas
protestas prieš bov. Rusijos
diktatorius. O juk Rusijoj dar
bininkų spaudimas yra toli di
desnis, negu kur kitur.

“j^.1 '^utns ***

lio rūsius.

NUŽUDYTAS GRAIKŲ STA
ČIATIKIU ARKIVYSKUPAS
LATVIJOJ
RYGA, spal, 12. — Vieno
priemiesčio viloj rastas nužu
dytas Latvijoj gyvenančių sti
čiatikių (pravoslavų) arkivy
skupas Johann Pommer. Vi
sas vilos vidus išgriostas, iš
ardytas, baldai sulaužyti ir
daug daiktų pagrobta. Vila
buvo padegta.

Nužudytojo lavonas rastas
sodo namukuose, apkrautas
šiaudais ir medžiais. Matyt,
norėta sudeginti, bet nesuspė
ta tas padaryti. •
Nužudytas arkivyskupas bu

vo bolševikų priešas
ĮVYKDYTA MIRTIES
BAUSME

lOooko apskrities kalėjime
užpereitų naktį įvykdyta mir
ties bausmė su elektra dviem
negrams žudikams, Alonzo Mo
Neill, 29 m. amž., ir GeoTge
Walker, 20 m. amž. Jiedu nu
žudė policmonų.

&AN ^RANCISCO, Cal.,
spal. 12. — Amerikos Darbo
federacijos suvažiavime nu
tarta kiekvienoje pramonės
šakoje sudaryti tik vienų dar
bininkų unijų, panaikinus at
SKAITYKITE IR FLATT?
skirtas ir kitas kitoms nepri
KITS “DRAIKU”
klausomas profesines unijas.
Pavyzdžiui galima imti sta
tybos pramonę. Šioje pramo
nėje šiandien veikia kelios
dešimtys atskirų darbininkų CHTCAGO IR APYLIN
unijų. Ateityje gi bus tik vie KES.— Aiandien numatoma
giedra ir šilčiau.
na unija.
i
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DABARTINIS LIETUVOS
IŽDO STOVIS

(talaa kasdien, MaMyrua aekmadlanlua

KAINA: J. Amerikos Valstybes*:
tatatn* — 44.00. Pusei Atstu —> |S.6O; Trims mėosslatns
|4.44; Vienam mėnesiui — 7So. Kitose valstybėse
orsnnserata: Metams — >7.00; Pusei' atstu — 44.00.

.Vta

savigarba,
Nežiūrint visame pasaulyje
w/(t‘ draus- dar tebesiaubiančios sunkios
ir kaipo ekonominės krizės, Lietuvos
savo mul-( valstybės iždo stovis, palvgintalbamės su tį su kitomis tokiomis pačio« maldakny nūs, kaip Lietuva valstybėmis,
savo jauntp Į yra dar visiškai neblogas. Jau
dek mes ir' dabar yra jiaskelbti vieši dat girdime iš viniai, iš kurių galima maty
li Šv. Evan- ti, kad Lietuva sunkaus ekogimtoje ka- numinės *krizes laikus tvirtai
nes augame pergyvena ir stengiasi Juos

■Mlbia>q kainos prisiunčiamos parelkalavun
MŪAradarblams Ir korespondentams raitų nerrųtlna,
4 >SMsIrimą tai padaryti Ir noprlslunčlams. tam tlksVt palte .tankių.

Oatahtortus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vat
MHlbimoi sekančiai dienai priimami iki
5 vok popiet.

UTHUANIAN DAILY FBHCND
Publlshed Daily, Kxcept Buaday.
IVB8CMIPTIONS: One Tear — 44.04; Slz Montha
44.14; Three Montha — >1.00; One Month — 740.
r»pe — One Tear — *7.00; Bis Montha — 44.40:

ir svarbiau- sėkmingai nugalėti.

O4tarftMtn< ta ‘DRAUOAr* hrlnca best rosult*.
lųmtlalrn ratea on appUoatlon.

Jo įstaigose
.. .
ir ten vieš- Kiais nietais P** Pirrn^Ji Plv
.
smetį Lietuvos valstybės ižde
aus vardan
./
,
.
.
yra
gauta
114
milijone
a ant tiek
”
j . litų#
Ji savo jau-i pajannj’ ° Paėjusiais metais

SUAUGĄS” 2334 & Ookley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

us link
NERAMUS KRAŠTAS

temirė natūraline mirtimi.

metais karalius ir karalienė buvo
[/nužudyti lovoje. Jų kūnai buvo išmesti iš
palocių miniai, kuri juos biauriai
Po to Aleksandro tėvas buvo paso2- 4is as ant sosto.
B

1903

NAUJA KEISTENYBĖ

aL karališkų

ffj|»|bdojo.

t

1914 m., Aleksandrui valdant, serbas stu-

K:

įdsutas
Sarajeve, Bosnijoj, nužudė Austro
MMtrijos sosto įpėdiuinkų ir jo žmonų. Aus*
trijų pareikalavo Serbijos vyriausybės ištirti
-

^^

K*mlųdymo priežastį ir pasiteisinti. Serbija
K išsisakė tai padaryti. Ji pradėjo mobilizuoti
Hvo kariuomenę, nes buvo tikra, kad Rusija
R.'.sAts jos pusėn. Austrija užatakavo Serbiįų,

įjflįriai

j nag^^i^je^tusijer sd'-sgrp.jTOt
fe SŠkga kariuomenei volioti ja išsijudfifišįįj ta£;

L kų Austrijai. To pasekme buvo — PakduSk nįs Karas, daug pasaulio turto prarijęs, miL

Iijonams žmpųių gyvybę atėmęs,
Jungtinės

j
1

Karų
Prie

mažųjų
taikos

Versalyje

išdraskyta,

ja

|

liui

h.

konferencijoj,'

Aleksandrui

jo

gerai

-

TAIP TURĖTŲ BŪTI

laimėjo.
Vėngri-

Serbijos-kara-

pasisekė

valdoma

•*

.*<;

pasauliui

ir

Austro

padalinta.

taip

kad

į

įstojo

apgynimui

tautų

stalo

į

buvo

Valstybės

ė

taikos

valstybė

dvi-

cipai

šlubuotų

ar

religijai

nesisektų,

bet kad

8
to
P — laisvė mažoms tautoms, tos laisvės neduo- gyvenime.
I ta kroatų, slovėnų tautoms, Bosnijai ir ki- i.
_ ;
, .. .
~
5- Zl
♦
,
•.
i
v
Ari.
Taip pat jis, p. Green, teisingai paster toms. Jos turėjo pasiduoti karaliaus AJek, . . ;,
, .... .
• ai

įį;

B,
,

K

padidėjo.

Nepaisant

gražaus

šūkio

religijos'

principai

nėra

taikomi

i_i_xbelo, kad, prieš kilsiant konfliktui, abi puses,
skirtingas ,
.
• • , t•
•
: ,
darbdaviai ir darbininkai, turi susirinkti pne
ttftitas, padidintai valstybei duota naujas var- .
.
a',
. , .....
. •.
. .
.
4
..x.
Sandro Valdžiai. Kad nuramiriti

į

ja

,
4^.4 jl. •, _x
nuostolių.
'
Tačiau serbų žudymo manija pasikarto1928 metais, kuomet nužudyta trys kroa-J.
Mums rodos, kad taip ir turėtų būti.

vojančių bedievių grupės, organizuojamos
< pūgai Maskvos pavyzdį. Tai Bezbožniki,

Parašė vysk. M. d’Herbigny,
Ptontifįkalinės Komisijos “Pro Ru

pirmininkas
Vertė Jonu Labanauskas

ĮŽANGA

Ar bedievybė Maskvai yra tik prie
monė pasaulinei revoliucijai įvykdyti, ar
yra lx>I§evikams atskiras tikslas f Suntiksliai atsakyti; tačiau yra tikra, kad
komunistinės jėgos, dirbdamos visuose pa
saulio kampuoso, visur yra nukreiptos į
Ą krikščionybės griovimų. Dažnai atrodo,
tos darbas yra svarbiausias ir vieninkomunistų tikslas Toji antireliginė
kri»paganda iki 1930 m. buvo vedama tvtftu. Nuo to laiko ji tapo pirmaeiliu bolAfril.ų darbu. Daugely kraštų dygsta ko-

niCAL
rAoAi

Nemažai parduota Vilniaus
pasų ir ženklelių, spalių 9 d.
Visi pinigai eis į geležinį fon
dų Vilniaus vadavimui. Pasų
ir ženklelių galima gauti nas
Fed. skyrius ir visų kolodijų
veikėjus. Kiekvienas lietuvis
privalo juos įsigyti. Mokestis
maža. Galima juos pirkti lino

Maskvai reikalingas nedidelis skai ir šaltai teroristų tiranijai. Religijų rei
čius agentų, aklai pasiduodančių visoms kia likviduoti. Tai turi atlikti.kovojan
kampfende Gottlosen, hįlitant Godlezs.
partijos direktyvoms, pasiryžusių visokios tieji bedieviai. To jie siekia aktyviai So
Kam visa tai Ar kad nuslėptų poli rūšies veikimui ir sukilimo metu galin vietų Rusijoj, kur jie turi likviduoti reli
tinius nepasisekimus, panašiai kaip Pary čius sukelti ir vadovauti masėms tikslu gijų iki 1937 m. Bet komunizmas nori už
žiaus komuna, veik visai jau nugalėta, nuversti esamų valdžių.
kariauti visų pasaulį, taigi antireliginė
1878 m. paskerdė Paryžiaus arkivyskupų
,
Štai dėlko komunistų jačeikos visa propaganda turi būti išplėsta į visų pa
ir kitus įkaitus! Ar priešingai, kad įre
saulį.
>
me pasauly nuolat gauna įsakymus išva
gistruotų daugiau laimėjimų, nes laimė
lyti partijų, eliminuoti iš jos Trockio, KaJeigu komunistų partija Jūekvienoj
jimai kovoje su religija lengviau pasiekti,
menevo ir Zinovjevo šalininkus. Tikslas šaly i(4iko tik nedidelio skaičiaus prie jos
negu politinė ir socijalinė revoliucija! Ar
yra pasiekti valdžios mažu būreliu žmo idėjų prisipažinusių žmonių, tai jai yra
kad padrųsiųtų kovojančius! Ar kad eitų
nių ir tų valdžių išlaikyti baisaus teroro būtinai reikalingos bedieviškos masės. At
mažesnio pasipriešinimo kryptimi,
nes
pagalba.
rinkta, selekcijonuota klasė turi valdyti,
net labiausiai nusistačiusion prieš komu
o amorfiškos, be reakcijos, be minties, be
nizmų valdžios nedrįsta trukdyti akcijos,
religijos, grynai materijalizmu persunk
PIRMOJI DALIS
kuri vadinasi lik antikatalikiška, antire
tos masės pasiduos jų jungui. Be kelių
liginė! Šitoji taktika mažiau teatkreipia
BENDRIEJI METODAI
inteligentų, kurie dažnai yra savo mobizdėmesio, ramia į renka simpatijas ir, su
I. Visur sužvėrinti mases ir laimėti
mo aukos, ateizmo propagandistai parti
grupavus prijaučiančius, leidžia juos iš
propagandai kelis jaunuolius
jos vadovų yra renkami ypač iš jaunjj
v* *<”'k
studijuoti ir ištirti jų ištikimybę ir ener F.*J
Nedidelis propagandistų būrelis, ge žmonių, net iš labai jaunų, kokiais yra
gijų prieš patikint jiems grynai
rai suorganizuotas ir aprūpintas taktikom Lenino pijonieriai, organizuoti šiandien
cinius uždavinius.
Be to, daugely salių vieSdji opinija paslaptimis, turi patraukti mases. Kad veik kiekviename krašte. Juos sudaro vai
taip pat nesijaudina dėl antireliginės pro tai gerai sektųsi, reikia, kad teroristai ir kai nuo 6 iki 14 metų. Jų emblema yra
pagandos ir jos rezultatų,, nes komunistų jų agentai būtų lųisvi nuo visokių skru- vaikas, aprengtas sovietų kareivio unifor
skaičius veik visur sudaro nežymų skai- pulų.<Taiai reikia eliminuoti religijų, nes ma ir laikus raudonų vėliavų, ant kurios
ji vfį? kliįitis imsi reikšti masių aistroms įrašyta didelėmis raidėmis: “Lai gyvuoja
čių
f

PrųigiiHh

mes tas panedatekliais,
ūdnų, skau} tautai \ ii14 metų sutilmių sūdoi ir Lietuviu
ssaikų, kad
Nors šiais metais indroj
Vilniaus va- Fa«iaH1^ suina yra žymiai disieksime 100 dvsnė už Pernykščių, bet vis
dėlto yra ūkio šakų, kur iždo
pajamos šiek tiek sumažėjo,
dokumento geveik 10 nuoš. sumažėjo paįlymo žymės janios įr įg degtinės inonopo[ūsų priešai- po
a antspaudu
linga ir tinValstybės iždo išlaidos šių
eikalui yra metl3 pirmame pusmetyje, yra
Vilniaus Že- beveik tokios pačios, kaip ir
i įsigykime. Pernai- Būtent, praėjusiais me
‘racijos Cen- lals išviso išleista 111,3 milių reikale mie Jonai litlb ° šiais metais —
iems. Tokia 111,9 milijonai litų. Tuo būdu
priesaikai už praėjusiais metais proporcin
ius ir į Viiimant, išlaidos buvo apie
iriais ryšiais
milijonus litų didesnės už
is ir su Vii- pajamas, ° šiais metais pajair mūsų jau- 11100 Baugiau, kaip 2 inilijolietuvių tau- nais lilll yra didesnės už išrimito balsų, midas.
padėsime išIš šitų viešų davinių galiliavų ant Ge- n,a spręsti, kad šiais metais
Lietu /os valstybė iždo stovis
-------yra žymiai geresnis, negu praėjusiais metais tuo pačiu laiku.
Tsb.

industrijos

f,
F .,
,
bendro stalo ir kalbėti apie taikų ir bendra
t «|fts — Jugoslavija. Senasis vardas perdaug
™ ,. ...
,
&
,
. ..
gerovę. Tokiu budu būtų išvengiama daug
fe atsidavė konspiraciiomss ir žudynėmis.
,
.

P

Ik

101 milijonai litų. Tuo bu|
gįų metų valstybės pajamos
,a y milijonais litų didesnės
u£ praėjusius metus. Jos paJidėjo daugiausiai todėl, kad
padidėjo muitai už įvežamas
jg užsienių prekes,

Žmogžudystės ir priespauda seniau lošė
į-ir dabar tebelošia svarbų vaidmenį Belgrado
L .politikoj. Tai parodo nelaiminga karaliaus
feAleksandro mirtis. Daug kartų Serbijos sos- I
L-Im buvo sukruvintas. Iš devynių to krašto '
valdovų, keturi buvo nužudyti, vienas revoiucijos nuverstas, kitas buvo parlamento pri£ verstas atsistatydinti.
kad iš devynių

SMifc

per tQ pat* laik<1 buvo £aMt.a

revoliu

sa valia kiek kas nori, arba
kiek išsigali. Kuomet eisime
visi vieningai darban, Vilnius
Lietuvai grįš tikrai.
Laima

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

pasaulinis bedievių sųjūais”. Žodis “pa
laidinis” yra įrašytas pačiame vėliavos
vidury.
Tokių jaunuomenę galima greit sutir
pyti. Ir jeigu jų pasiseka įtikinti, kad jos
misija yra išrauti iš šaknų visokius prie
tarus ir kad ypač jų aukštesnis išsilavi
nimas sako jiems, knd jie turi atsisakyti
Visokių prietarų, kuriems taip kvailai ve
rgauja jų tėvai ir jų seneliai, tada toji
jaunuomenė “materialistinio idealo” ta
rnybai dėl savo fatališkos ignorancijos
gali atsiduoti visu karščiu, visa pasiauko
jimo dvasia. Inteligentai, kurie jau yra
peržengę 30 metų, net 25 m., jau yra lai
komi perdaug suaugę, kad galėtų būti
paklusnūs. Pasitenkinama, kad, nebūda
mi įsirašę į partijų, jie būtų komunizmui
“simpatizuojantieji” ir savo palankumu
lengvintų propagandų sovietų idėjoms ir
ypač demonstruotų religinį skepticizmų.
Ateitis turi priklausyti jų klausytojams:
gabesni yra rekrutuojami ir formuojami
į fondų. Paskui jie Maskvos įsakymu ta
mpa ateities vadais.
(Daugiau bus)

ftešLadienis, spalių 13 d.. 1934

flUSROS VARTŲ P

IAPIJOS

įvyks Spaliu 14, 21 ir 28 dd.
Aušros Vartų Parap. Svetainėj, 2323 W. 23rd PI

Pradžia 5 valandą po piet
Širdingai kviečiame visus atsilankyti į mūsų parapijos baz&rų. ir laimėti sau gražių ir bran
gių dovanų. Visi parapijonys ateikite ir savo viešnias ir svečius atsiveskite. Kurie norėsite
galėsite “Bingo” pažaisti; kuria norėsite galėsite gauti skanių užkandžių ir gėrimų. Visiems
bus smagu ir linksma pasimatyti ir pasidžiaugti ir savo parapijai daug paramos suteikti.
širdingai kviečiame visus
Aušros Vartų Par

Klebonas ir Komitetas

prie atidėta iki ateinančių metų.
dienų Šv. Kryžiaus parapijos tas giesmes ir rengėsi
bažnytinėje svetainėje vietinio baisiosios valandos. Visi trys įstabiausia, kad pranašai ri
klebono, kun. Al. Skripkos rū šimtai buvo apgulę medinę ba- nko per tas dienas gausias au
pesčiu, buvo surengtos paskai- žnytėlę pagal kelių iš Bosto- kas. Kažinkų būtų jie Veikę su
Medžio pramonės sritis Lie-l Prie stambesnių medžio ap- - I1909 m. spalių 14 d. “Drau-|
LAKSTYMAS ORE
•
___ •___ ;_ T t__ — ' dirbimo
Anin <lor
iro 11 m o YY!*!
tos arba paaiškinimai apie , no į Plymoutlių, vadinamų surinktais
pinigais kitame
įmonių
dar galima
pri go” numeryje randame- šiasl
tuvoje
yra •išv seniausių.
Ji yra 1 —V !.»•»« «»%-»
Santos - Dumont išrado nau svaiginančių. gėralų kenksmi-Į “Ashdo”. Pamaldos toje bąž- sviete.
išaugusi natūraliu būdu, nau skaityti Žųslių “Miško” akc.1 įdomesnes žinias:
dojantis esančia krašte turtin- bendrovė, kuri gamina įvai Vokiečių tautiškas susivie- -Į08 rūSies monoplanų, praminė ngumų ir baisias girtybės pa nvtėlėje ėjo be paliovos. Baž
“Draugo” sidabrinio jubi
ižaliava. Medžio pramonė rius žemės ūkio įrankius, svar- nijimas Amerikoje (National
* Peteliške ir lakstė su juo sekmes. D-ras Graičiūnas su nytėlė pasilikdavo tuščia tik
Ameriean Alliance) ties St. Cyr, netoli Paryžiaus varsuotų paveikslėlių pagalba tuomet, kada atsirasdavo koks liejaus paminėjimo vakaras įĮuvoje turi visas tos pra- stykles, arba ir kitus medžio Gernian
_ _____
, onės augimui sųlvgas. Žalia-(dirbinius. Šios srities medžio Jaikg pradžioje gio mžnegio sa Naujas monoplanas sveria tik | aiškiai ir pertikrinančiai išro- atsivertėlis. Tada visi eidąvo vyks lapkričio 18 dienų, Lie
vos krašto viduje yra pakan- pramonė dar yra menka ir jų (yo trimetį
mieste
260 svarų, yra daug mažesnis,
kas žmogaus gyvybės ir pas artimų prūdų ir krikštijo tuvių Auditorijoj.
kainai. Darbo jėga yra nebra reikia didinti, nes pareikala- cinnati> Q Susivienijiimas tu- už kitus aeroplanus, ir gali sveikatos užlaikymui yra rei naujų draugų.
Žmonių valgydininiui tapo
kalinga ir naudinga, o kas vonlri, Jo nulėkti 50 mylių į valandų.
ngi. Medžio gaminiams rinka vin>“ tų dirbinių yra geras.. |rf pustrečio
“Pašaukimas į Dvasinį
taip pat yra nemaža. Be to,
Santos - Dumont yra turti dinga. Kalbėtojas aiškiai nu pastatyta didelė lapinė kurio
Smulkių medžio dirbinių, vyriausiu siekiu esanti (jei
Luomą”
rodė, kad daugiausia žmonių je laukiantieji svieto pabaigos
yra galimybės nemaža medžio kaip dėžių, degtukų šiaudelių, tikėti dienraščių
praneši- ngas brazilietis, gyvena Pary
Parašė ir išleido
gaudavo maistų. Aplinkiniuo
gaminių ir eksportuoti.
kurpių vinelių ir kt. gamybų mams) kova prieš prohibiciją į žiu> ir Pirm kelerių metų bu-; sutrumpina savo gyvenimų, išKun. Pr. J. Vaitukaitis
(vadinasi, vokiečiai nenori,Įvo išradęs suvaldomų orlaivį, i e»na ls PTOto’ nek^ų padaro se namuose ir net arklidėje
Šiuo laiku medžio pramonė pastaraisiais metais žymiai pa
Knyga 95 puslapių įtalpos
kad saliunai būtų panaikinti); 8U kuriuo Jisai galėdavo pasi-!sau galų, kenoiadidziausių va- jie gaudavo nakvynę.
je dirba viršaus 4,000 darbi didėjo. Esant didelei namų sta
Žinge:.dingą, kad visi nero ir gražiai iliustruota šventųjų
be to Susivienijimas reikalaus'ke,ti aukštai į orų ir lėkti,jir skurdų, padaro nelaininkų. Jos metinė gamyba vi tybai, daug reikalinga langu,
dė nei šešėlio abejonės, kad paveikslais. Tvirtais popieri
dutiniškai sudaro apie 30 mil. durų ir kitų medžio dirbinių. įvedimo vokiečių kalbos mo kur jis norėjo. Bet pamatęs j llun8om 18 savo šeimynas per tai paskutinės šio pasaulio die niais viršeliais tik 25 centai,
Wright’ų pasiekimų su sun- svaiginančių gėralų vartojimų,
litų. Žymiausios medžio apdir Smulkių medžio gaminių me kinimo viešose mokyklose.
kesnėmis už orų mašinomis, kaip ve: degtinės, alaus, ko- nos. Užklausti, kų jie darya, vienų imant, dar reikia pridėti
bimo įmonės yra lentpjūvės. tinė gamyba sudaro apie G
niako, romo ir k.; žodžiu sa jei pėtnyčioje nepamatys svie už persiuntimų 5c.; o gražiai?
pradėjo tardyti aeroplanus.
Jų metinė gamyba siekia apie mil. litų.
NEW BRITAIN, CONN.
Orville Wriglit ant Tempel- kant, per girtybę. Ragino visus to pabaigos, jie tik pečiais audeklo viršeliais 50 centų.
19 mil. litų. Daugiausia lentNemaža miško kasmet eks
į liofo lauko (netoli Berlyno) mesti girtuokliavimus, o kib traukė: kaip, girdi, galima Reikalaukite:
piūvų yra Klaipėdos krašte. portuojame į užsienį. Seniau
Lietuvių mokykla jau tik-'
ikas su savo aeroplanu au- ties prie blaivybės, kaipo sva statyti tokį klausimų. Svietųa
" DRAUGAS ” PUB. CO.,
Jos daugumoj apdirba rusų jis buvo visas eksportuojamas raii nradėio
Mokiniu ,
, • , , , •,
pradėjo veikti. Mokinių
2334 So. Oakley Avė..
rbiausio veiksnio žmogaus kū pasibaigs pėtnyčioje ir gana!..
miškų ir už tai turi daugiau žaliu pavidalu. Dabar jo dalis šiandien yra 78. Pradžia buvo ksciau, nekaip koks kitas aviArba pas patį Autorių
niškos ir dvasiškos laimės. .
Teičiau svieto pabaigos ne
kaip 1 mil. litų pajamų. Be jau eksportuojama apdirbta, ištiesų sunki. Rugsėjo 6 d. — jatorius, jis pasiekė 765 pėdas
8801 Saginaw Avė.,
Patarėjas buvo. Truputį palijo — tai ir (
to, daug stambių lentpiūvių Medžio pramonę reiktų taip panedėjis — tapo apgarsinta, aukštybių.
Chicago, UI.
viskas. Svieto pabaiga tapo
Wilbur Wright lakstė pa
yra Kaune, Marijampolės ap pastatyti, kad visų miškų ga- kaipo atidarymo diena. Mokiskr., Mažeikių apskr. ir kito lėtumėm eksportuoti apdirbtų. nių atėjo 49, bet nebuvo mo sekmingai su savo aeroplanu LAUKE SVIETO PABAIGOS
po New Yorko įlankų.
West Duxburyje (Massachu
se Lietuvos vietose. LentpiflJ. Kudirka kytojo. Žemiau pasirašiusiam
ssetts) yra sekta, vadinama
vių skaičius Lietuvoje kasmet
prisiėjo būti pačiam vienam
BLAIVYBES DALYKAI
“Paskutinioji Apaštališkosios
vis dar didėja, nes ūkininkai f B0pinki9 payyzdingu savo klebonu, mokytoju, zakristijo
CHICAGOJE
Bažnyčios Valdžia” (Latter
via daugiau piauna medžius ne (į^enin)u ir meilin Mžiu j. nu ir kuo tik norite, bet ki
Reign of the Apostolic Chnnamie, bet lentpjūvėse. 19^^; Dieve meiiės ir baimės taip nebuvo galima apsieiti.
Sekmadienyj, rugsėjo 19 dierch). Toji sekta, .susidedanti
m. Lietuvoie buvo iš viso 34(w
» .... ». ,.
Kun. J. Zebris Į nų ir trečiadienyje rūgs. 22
, A .. . T .
T ... ,
mažutėlių širdims,
lentpiuves. Į tų skaičių kartu
.
iš 300 narių,
įeina stambios ir smulkios.
eitų pėtnyčių 10 valandų
ĮMOKANT
$1
—
$1
I
MĖNESI
Stambiose? komercinėse lentto bus svieto pabaiga,
piūvėse % išplaunamo miško
sekta prieš tat nieko
suvartojamas viduje,
o du i
tiktai meldėsi, giedojo
įdeda
trečdaliai išvežama į užsieni.
Daug miško medžiagos yra'
suvartojama faneros fabrikuo- j
PARLOR SETAI
se. 1929 m. perdirbta 12,400
kietmtr. už 9,9 mil. lt. 1930 m.
TOKI KOKIŲ JOS IEŠKOTE TIK
\UVEDŲ
7,500 kietmtr. už 4,8 mil. lt.
i
1932 m. 4,800 kietmt. už 2,5
mil . lt. Iš viso Lietuvoje yra
Linua
f jusų namus
Stebėtinas
pasiūlymas
Gazo
Ši

trys fanieros fabrikai: 2 Klai
H Gothenburgo j Stockholmą ke
lumos namams, ofisams ar krau
pėdoje ir 1 Kaune. Tuoj po
lione elektriniais traukiniais ima 4
valandas, per gražiąją Švediją. 81
karo fanieros gamyba buvo gatuvėms — Vienam kambariui ar
EI jums nusibodo nešvarumas ir ne
kelione jungia mūsų Atlantlko ir
Klaipėdos laivų suslesieklmą. Tarp
didelė. Kilus krizei ir pa
patogumas
taisant
ugnį,
šiupeliuojant
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau
visam namui.
DINNING ROOM SETAI TIK
kloja mūsų naujas laivas "MARIsunkėjus eksporto sųlygoms
suodinas anglis, vilkant pelenus, arba ap
EtlOLM," keliones laikas 24 vai.
sieinant be jokios šilumos, štai jums gera
fanieros gamyba pradėjo ma
Išplauki* IS New York
žinia. Savininkai arba gyventojai namų,
žėti. Bemaž visa faniera eks
Kungsholm..... Spalių
25
kuriuose nėra centralinės šildymo siste
Ggipsholm ............ Spalių 30
portuojama į užsienį.
mos, arba namuose, kur ne visi kamba
Drottaingholm .... Lapkr. 17
Nemaža yra įmonių, gami
Gripsholm.......... Gruodžio
8
riai gerai apšildomi, galite turėti visus
nančių baldus. Baldų metinė
r.T'T"1**;1*1........ • ■
1
Kreū>kitės i vietini agentą, arba:
patogumus gazo šilumos.
gamyba siekia 3,5 mil. U. Sva
SWEDISH AMERICAN LINE
Įmokėjus tiktai $1.00 ir $1.00 į mėnesį,
rbiausi šior pramonės centrai
BED ROOM SETAI TIK
181 N. Michigan Avė. Chicago
jūsų
gazo
kompanija
įtaisys
Gasteam
ra
yra Kaunas, Klaipėda ir Siaudiatorių jūsų namuose, ofise °.r krautu
liai. Baldų pramonė dar rei
vėje.
kia kelti, nes ji dar nepajėgia
Gasteam radiatorius yra greitai ir
patenkinti savos rinkos parei
lengvai įtaisomas . Labai lengva yra jį
kalavimo. Pereitais metais ba
KVIEČIAME ATIDA
vartoti.
Tik pasukite stumutę ir užde
ldų įvežta <laugiau kaip
už
RYTI (EKIU
kite — gauna šilumų, kiek jūs nori
800,000 litų. Naujos baldų j*
SĄSKAITAS
te, kada ir knr jums reikia*. Ir ši šilu
monės reiktų taip įrengti, kad
Balansas
turi liuli
ma švari. Ne jokių suodžių! Nė jokių
ne mažiau $IINI
jose pagaminti baldai būtų pa
Savyje pilna garu
paišių! Nė jokių purvų!
BAHAMŲ S l»HAl (.IsKAS
tvarūs, skoningai padaryti ir
šildymo sistema.
Pasiklauskite savo artimiausio gazo
INCORPORATED
i TVIRTAS
jų kaina nebūtų aukštesnė už
kompanijos ofiso dėl pilnų iųformacijų.
užsieninių. Tai turėtų būti, nes
(įpėdiniai City Tumiture Co.)
HALSTED
EICHANGE
pas mus ir darbo jėga ir pati
M. P. J0VARAU8KAB IR J. P. BERTULIS, Mav.
žaliava yra pigesnė, negu užNATIONAL BANK
sienyj. Gerai sutvarkius ir pa
Got Htatlng Dtvlaton
Halsted SI. ir J9th M.
tobulinus mūsų baldų gamybų,
I F.PEKM.
THE PEOPLES GAS L1GHT AND COKE COMPANY
Phona: SEEL1Y 8760
ĮNSI RAM E KOlll’OKAi ĮJOS
būtų galimybės jų ir ekspor
tuoti į kitus kraštus.
..... .

Medžio Pramonė Lietuvoje

PRIEŠ 25 METUS

GASTEAM RADIATORIŲ
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Roosevelt Furnitūrų

2310 W. Roosevelt Road

šeštadienis, spalių 13 d., 1934
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& Nausėdaitė ir B. Šiiakūnaino tikslų ir svarbu. Stebėtina,
ir net sunku supranti, kad niū
mos
jos nariai težino, kad šios drsų, Cicerus, senieji tavern biz
jos gyvavimas pasibaigė spa
Kaip jau buvo rašyta, pra
nieriai taip mažai rūpinasi sa
dalykų, kurių dar niekas ne
Archer Heights. — Marijo
ėjusį ketvirtadienį, susikūlus
BuidSeport. — Visų šventų lių 7 d. š. f. Paskutinės sųavo gerove.
matė ir neragavo.
nų Kolegijos rėmėjų 41 sky
dviem automobiliams netoli jų dr-ju laikė savo mėnesinį kuitos ir turto pasidalinimai
MOKYTOJA: — Na, o k».
riaus mėnesinis susirinkimas
namų, tapo sužeistas K. Sau-' susirinkimų spalių 7 d., Šv. Ju I įvyks gruodžio mėnesį šių mi
tokio girdėjai!
įvyks sekmadienį, spiilių 14 d., Paul Putrini turi puikiai įJONAS: — Vietoj Kussian noras. Dabar jau parveštas na. rgįo parap. salėj. Suvirinkime | Lų.
2 vai. popiet, Lubertų namuo rengtų mėsinyčių Ciceroje adr. Šįmet, kai ir kitais metais,
mo iš ligoninės. Gydytojai sa- dalyvavo 17 narių iš 23 pil
Pinu. Ant. Maziliauskas
se, 5537 So. Nordica Avė., Chi 1436 S. 49th Court. Jis užlai ruošiama bazaras, kurs tęsis candys, šįmet bus Irish suldai ko per tris mėnesius negalės
nai
užsimokėjusių
narių
Suko
gerų
pardavėjų.
John
ir
nes.
spalių'14, 21 ir 28 dd. parapi
cago, 111.
Valdyba
Fin. lašt. Kaz. Kakta
iš namų išeiti.
Rap.
li
i sirinkę nariai, apsvarstę
Paul yra patyrę buferiai, vi- j0B svetainėje. Parapijonai, be
MOKYTOJA: — Na, o kas
šame teisingi. Paul Putrini re abejo, prisidės visu kuom, kad tau taip sakė!
lžd. Kaz. Laucius
įsitikinę, kad dr-jai geresnės
Šio šeštadienio vakare,
o
Didelis
Grand
Opening
mia visus gerus sumanymus, bazaius atneštų parapijai dau JONAS: — Man niekas ne
ateities nėra, vienbalsiai nuta
Prot. rast. Kaz. Jonikas
sekmadienį i»o ražanėiaus pa
visur prisideda aukomis. Yra giausia pelno. Kurie galite at sakė, aš pats mačiau ir raga Biznieriai G l igoniai, 2951 rė likviduotis ir esamų turtų
821 W. 33 PI.
maldų ir vakare eis'parapijos
W. Coulter St., spalių 13 d
geras parapi jonas. Povilo žino neškite dovanų. Visi ateikite vau.
bazaras, parapijos svetainėje.
na priklauso prie visų para visus tris sekmadienius į mū MOKYTOJA: — Jonai, o vak. atidaro užeigų. Turi užNuoširdžiai klebonas kviečia
kvietę daug svečių. Bus vi
LIETUVIAI DAKTARAI:
pijos draugjjų ir prie Ameri sų bazarų.
kur tu matei ir jų ragavai?
visus Cicerus ir apylinkės lie
siems skanių užkandžių, dū AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
can Lithuanian Daughters Ci- Parapijos reikalai, tai kiek
JONAS: — Dalrnr negaliu j pūtuoto gėrimo ir smagi mu
tuvius, bulvariškius ir bizaiie-J
cero. Putrim auklėju gražių vieno parapiįono reikalai. Vi pasakyt, bet kai prasidės ba
Tel. CANal 0257
zika. Kviečiami visi pažįsta
nuB paremti mūsų P»™Pų<»iSeinlyB6Ię VaiMiua ,eWžia j
Rea PROspeet 6659
siems turi rūpėti mūsų bazaro žaras, aš sesutei jų atnešiu.
mi.
3av.
J.
Grigonis
pramogų.
I jparapįjos mokyklų. Žodžiu, pasisekimas. Visi privalo pa
DENTISTAS
1440 SO. 49U> CT., CICERO, II.L.
Antradienio vakare, po pa- Paul Putrini yra užsitarnavęs remti šį svarbų reikalų. Tiesa, Laukiame kun. Jeskevičiaus
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS Ir CH1RURGA8
>147
KO. RAUSTEI) ST., CHICAGO
maldų įvyks antras labai svar- visų paramos
ne visi lygiai gali prisidėti,
1821 SOUTH R.VLSTED ST*
Pąned- Sered. ir Subat. 1—9 vai.
Kun. A. Jeskevičius jau at
bus susirinkimas visų lietuvių
bet visiems mūsų parapljo
Itezldenelju 6600 So. Artės
tavern biznierių, parap. moky
DUuoma Tel. LAFayette 6792
Ateinantį trečiadienį mūsų nanis turi jis priduoti gyvu sikėlė iš lovos, bet gydytojai
Valandos; 11 ryto iki 3 pq
Naktimi* Tel. CANal 0401
klos 7-me kambaryje. Ši pro bulvariškiai turės bendrų, sva mo, susidomėjimo ir visi pri dar neleidžia namo iš ligoni
6 Iki 8 v. vakare
ga yra duodama šios koloni rbų susirinkimų parapijos sve valo atsilankyti per tris sek nės. Persilpnas. Bet už keletos;
Tel. LAFayette 7650
jos lietuviams tavern biznie tainėje. Parap. bazare jie ža madienius į parapijos svetai- dienų jau grįš namo.
West Side. šį vakarų, 8 vai.. ‘ Office: 2643 W. 47th Street
riams, pačių biznierių gerovei. da rinkti kandidatus bulvariš- nę, kad tuomi parodžius, jog
“Šv. Teresė” scenoje
Aušros Vartų padup. choras.J vai.: 2 ne o popiet, 7 iki 9 vak.
Kurie iš tavern biznierių buvo kių Vadui.\ Kitąsyk savo vadų j bazaro reikalais ir pasisekimu
Nedėtoje pagal sutarti
Š\. Teresė , graži 4 aktų : parap <alėj rengia vakarėlį J.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
praeitame susirinkime, tie ži- jie vadindavo bulvariškių l rūpinatės.
drama bus statoma scenoje |Brazaif.iui> naujani Vargonini Ofrice Tel. REPubltc 70»0
4140 Archer Avenue
“klebonu”, dabar, sako, va Taigi širdingai prašau visų mūsų parapijos svetainėje, pi ;nku Sujungus pirmininkui pa 5U». Tel. GROveliUl 0917
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
7017 S. EAIREI ECO AVĖ.
dins tik vadu. Kuriam tas parapi jonų paremti šį mūsų i-mų advento sekmadienį, gruo , gerbtL Bug taip pat pagerb.
Res. 2136 W. 24th St.
Moderniškiausis
“džiabas*’ teks, vėliau pama bazarų, ypač savo atsilanky džio 2 d. Žymiausias roles tu- tftg ir senasis pirm y Dauk.
Tel. CANal 0402
mu.
tysime.
2423
W.
MARQIETTE
ROAD
ri Šv. Teresės - Aniceta Štu- §a> j vakarė,j pakvie8tį CliiGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
jį.4; i- • ,
e J#
Res. and Offlcs
Kun. J. Mačiuliams, M.I.C., rmaitė, Celinos
Anastazija cag0S provinciios lietuviai va VaL 1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto Office Phone
Galite įsigyti
2350 So. LeavIU 8L
PROspeet 1028
NedėlfoJ
aualtarua
Aušros Vartų par. klebonas Varaniūtė; Motinos Agnietės rgonininkai. Vestsidiečiai ir
CANAL 0706
— Joana Daniunaitė; Šv. Te gyvenantieji kitose kolonijose
Tel. CANal 0122
MOKYTOJA: — Jonai, kas resės tėvo — Longinas Laba J. Brazaičio draugui širdingai
RAKANDŲ
nauskas. J Sį veikalą įeina gra! kvit,įianli atsilankyti. Po skatai yra bazaras!
PHYSICIAN and SUBGEON
KRAUTUVĖSE
■fe
DENTISTAS
JONAS: — Bazaras, sesuo, žią tliilių,*- kuriuos nieigaitūe nįos vakarienės ir programos,
2403 W. 63rd St., Chicago
tJŽ
prieinamiausias
pasižadėjo
išmokyti
sesuo
M
OFFICE HOUR8:
2201
W.
Cermak
Road
yra
vieta
kur
galima
gaut
ko
I
bus pasilinksminimas.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas Leavltt St.)
Kainas Mieste
Estera,
8
skyriaus
mūsų
mo

Dariaus - Girėno A. L. pos tik nori. Girdėjau, kad mūsų
Sunday by Appointment
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
1
to 271 auxiliary metinės iškil parapijos bazare bus ir tokių kyklos mokytoja. Driliuose da
Nuo 1 Iki 8 vakaro
X
lyvaus sekančios mergaitės:
mės, tai yra kada senoji valdy
Seredoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
ba savo pareigas paveda nau kitų darbuojas, kad bankietas K. Balčiūnaitė, V. Petraitytė.
Tel. LAEnyettc 3057
*
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
jai valdybai. Ta proga rengia- būtų toks, kokio dar mes ne O. Usaitė, A. Sakalaitė, M.
TeL CAMal 6122
įnas bankietas Hyde Park Vie turėjom. Po bankieto bus šo Vukalevičiūtė, E. LakavičiūtĄ
4645 So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS
CHIRURGAI
OFISO VALANDOS:
•r
‘
▼
špaty, 51 St lf Hyde Park kiai.
X—SPINDULIAI
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Blvd. Vieta Ubai graži. Ban
Visuomenė kviečiama atsi
Nedėliomls pagal sutarti
3051 West 43rd Str.
Ofiso telef. BOUlevard 7820
(Prie Archer Avė. netoli Kedzi’e)
Į LIETUVĄ
kietas bus sekmad., lap. 14 d. lankyti ir tikimos, kad bus
2201 W. Cermak Road
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
(Tik viena* persėdimas
Namų Tel. PROspeet 193(1
Seredoinis
ir
nedaliomis
pagal
7:30 vai. vakare.
neapvilta. Tikietų galima gauCopenhagoj)
Valandos 1—S Ir 7—S vak.
sutart)
Išplaukimai, italogl
Komisija, susidedanti iš pi- ti pas kiekvienų auxiliary na N .totaliniai
Seredomis Ir Nedillomls pagal sutarti Tel. BOUDevard 7042
keliom-, ienvot-t kainus
L-'' š. Naujausios mados Kombi
Ofiso Tel.: LAFayette 3650
nacijos Pečiai, Parsiduoda rni. Vaičienės, Čižauskienės ir rę.
Viena narių
REZIDENCIJA
Rez. Tel.: VlRglnla 066 9
KALĖDINI: EKSKURSIJA
sumažintom kainom. Pasi
6631
S.
California Avė.
,
Laivu
rinkimas
nuo
“
FREDERIK
VIII
”
]
DENTI8TA8
Telefonas rtKPubilc 7868
tfl New Yorko

Visy ŠVENTyjy DR-JA
LIKVIDUOJAMA

VIHINES ŽINIOS

žinios

RYTOJ PRASIDEDA
BAZARAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

CHORAS PAGERBS SAVO
VEDĖJA, KOLEGOS
KOLEGA

DR. A. J. JAVOIČ

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

I PEČIUS

“PEOPLES” DARIAUSGIRĖNO Pūl
STO 271 AUilLIARY
METINĖSIĮKILMĖS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSK1S

DR. S. BIEŽIS

DR. G. Z. YEZEL'IS

DR. V. E. SIEDLINSKIS

$48.00 “ $125.00

GeBiniai Pečiai, — nuo

nn m $95.00
$27.00

BUKITE
VISI LINKSMI!
v -v ’’’< ■
.U

GRUODŽIO 8

v

t

3225 So. Lituanica Avė.
Gražiausi ię geriausi Šildo
mi P e č i a i randasi šiose
krautuvėm*. Alyva kūrina
mi pečiai — nuo
iki $95.00
$38.00 “
'""i.

Tol. Y arda 2084 ------------ arba------------- Boulevard 7179

Gerkit ir Reikalaukit

Anglim ir medžiais kūrina
mi pečiai — nuo
iki $75.00

«■■■■>■■■■■■
; REUMATIZMAS*
■ . SAUSG6LE
I

■_

nus ant naujų.
Didelė nuolaida.
Lengvus Išmokėjimai.

■

g

■
_
■
■
■

B

y

4183 Archer Avenue
Tel. Lafayette 3171
, „ Chicago, 111.

"
■

Mutual LiquorCo.

■
B

Neslkąnkyklte savęs skausmala. Reumatizmu,
Sausgėla,
Kaulų Oėltmu, arba Mtlilunglu — raumenų sunkumu: nes
skaudėjimai naikina kūno gyvybę Ir dažnai ant patalo paguldo
CAPSlOO COMPOUND mostls lengvai praguli na vlržmlnSLas ilgas; mums ktandie daugybe žmonltp siunčia padfikone.s pasveikę. Kaina 50c, per
pa*tą 55c. arba dvi už 31.06.
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKATOS” augalais gydytis, kaina
60 centų.

■
a
*
■
■
B
■
■

■
B
"
■

■

Justi n Kulis ■

4707 S. Halsted St

3259 60. HALSTED ST.
, Chicago, III. .

TeL YAftDI 2202

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69tk SU
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
Šaradomis ir Nedtlloinls pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT.

NUGA-TONE įrodė esąs sveikatos
apdrauda daugeliui nusilpusių vyrų
Ir moterų. Ibi tikras tonikas, kuris
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusilpnSjustus organus. Atrodo, kad visas
kūnas reaguoja S) stebėtiną, trytmentą. Jaunystės dvasia sugrįžta nusil,pūslėms Ir seniems.
NUGA-TONE
stimuliuoja jnervus, raumenis ir nu
silpusius organus, kurie tapo neran
gūs arba ilk daMnai aktyvūs. Nervin
gumas pasalinama, nes NUGA-TONE
turi gyduoles, kurios veikla kaip to
nikas | netyli sistemą. 8| tikrą to-nlką parduoda visi aptlekorlal su
garantija sugrąžinti pinigus nepaten
kintiems rcžultatals. Pilno mėnesio
trytmentas už Vieną Doleri. Gaukit
bonką Šiandien. Nusistebėsite ką Ji
junta padarys.
Nuo užkletSJimo Imkit—VOA-8OL
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c
Ir 60c.

įmanu* senus pečius į mai

2536 W. 63rd Street
Tel. Heinlock 84C0

4142 ARCHER AVĖ.

AMERICAN I.INE
130 N. I&Salle St..
Chicago

Trijų

Serądoj pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Sveikatos Apdrauda NusJlpnėjusiems Žmonėms Apie
3c Dienoj

:M ■

arti 47th 8treet

▼ai-: nuo 9 iki • vakar*

DR. A. 6. RAKAUSKAS

SCANDINAVIAN

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas it atstovas

4645 So. Ashlaiid Avė.
Ofiso: TcL LAFayette 4017
Res.: TeL REMloek 6286

Kalnų Ir kaujas Išplaukimų sąrakas 1935 metams gaunamas pas
autorizuotus agentus arba ofisuos

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BEER.

SOUTH SIDE BREMNG CO.

DENTISTAS
X - R A Y

4113 ARCHER AVENUE
Kampas Franclsco Avė.

Ekskursijos vadas
K. FALCK KASMCSŠEN

GERKITE AMBROSIAN * ALŲ

L. M. NORKUS

G A S

■
■

LIETUVIS
OPTOMETKICALLY AKIU
SPECIALISTAS
Palengvins aktų įtempimą, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
svaigimo aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karStJ, atltaiao
4157
ARCHER AVENUE
trumparegystę ir tollregystę. Priren
Tel. VlRglnla 0086
gta teisingai aklnlua Visuose atsiti
Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—8 p. m.
kimuose egzaminavimas daromas su
Nedaliomis pagal sutarti
elektra, parodančia mažiausias klai
das Speclalė atyda atkreipiama I
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taiso moa Valandos nuo 10 Iki S ▼. Tel. Ofiso BOULevard 6211 -14
Ned«lfoJ nuo 10 iki 12. Daugely a*slUklmų akys atitaisomos ba akintų. Reų VICtnry 2343
Kalnon pigiau kaip pirmiau.

DR. T. DUNDULIS

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589

Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WE8T «9th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
Offlcs Tsl. Wentwortk 6222
Ras. Tel. Hyde Park

DR. SUSANA A. ŠIAI
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
8PBCIALI8T»

DR. A. J. BERTASH

6900 SOUTH HALSTED ST.

Ofiso vai. nuo 1-2: nuo 6:26-2:20

Valandos: 1 Iki 4 po pfotų. 7 Iki I vak.
Ilskvroa

7M W. 35th Street

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių.

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL

Ofb«o Tel. CAImmet 6823
Res. Tel. DREiel 1121

DR. A. A. ROTH

OFISAI

z/

<729 So. Ashland Avė.
2 lubos

Rusas Gydytojas ir Cblrnrgas

CHICAGO. ILK

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

OFISO VALANDOS:
Kuo 12 Iki 12 vai. ryta, nuo 2 Iki 4

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

▼ai. po pietų fr nuo 7 Iki 2:30 vai.

*

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas
J
'
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
vak vakaro. Nedėliomi* nėra
skirtų valandų. Rooiti 8.
Phoae Caual 0623

vakaro. Nedėliomls nuo 12 iki 12
valandai dieną.

Telefonas MWway 2880

Res. Phone
ENGIevvood 6641

Kampas Slst Street

Valandos: 2—4 popi'et, 1-—9 vai. vak.
Nedėliomls Ir Šventadieniais 10—13

DR. MAURICE KAHN

Offfce Phone

TRlangle 0044

DR. A. R. MCGRADIE

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

ROOM 210

Tel. YARdS 0991
Ri*ą.: Tel. PLAs* 2400
Valandos:
Nuo 10-1J v. ryto; 2-3 Ir 7.1 r. T,

VALi l-i U I-a tnl. vakaro

Nądbldlenlala nuo 10 Iki 13 <U4pą

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street

t
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ils:

rt T «

Skaitant visupirma reikia aprūpinti savo sielos reikalus, press each and everyone of Į will be flowing freely. There- None other tban your oli
žiūrėti kokie yra raštai: kny- Misijų laikas —tai ypatingų the Alumni to bis heart.
fore this invitation. Let At school mate of bygone y» us,
Įgos ar laikra&iai, kad savo Dievo malonių laikas.
A night of Knights this reacb the corners far and
Your own Alumnus Conimif•sės sekmadieniais prie bažny-1centais nešelptumėm savo ti Kun. Al. Skripkus,
will be, when the professional wide and bring together in its
tee: Paul Šaltimeras, Heleri
Šv. Kryžiaus par. klebonas forgets bis title, tlie business- tide each and every former
žios pardavinėti “ Draugų”. įėjimo priešų. Visokiais varMikutski, Mrs. J. Poška, K.
“Laivų” ir dvasinio turinio Į^b eina mūsų tikėjimo priešų
man hig business, the liard student of the good old Pro1). Rimkus, Frank Laurinaitis,
working person bis labors, and vidunce of God, tbis Sunday,
knygas. Pelnas eina draugijai. laikraščiai, kad katalikus pri
Antbony Laurinaitis, Mr. and
gauti. Nesiduokit apgauti. Pa
all merrily frolic together.
October 14th, at llStb and V- Mrs. Lawrence, Ursula Lucas,
6i draugija rūpinasi pavar Taigi, gerb. “Draugo” skuikalbėkit su laikraščių parda
The many speeding years nion A vende, at 7:00 P. M. Mr. and Mrs. Leknickas, Al i-»
gėlių šelpimu ir katalikybės tytojai, kurie perkate vien ti vėju pri© bažnyčios;
gausit
tbat bave separated so many And wbat a time will be had Anna Macas, Mr. and Mrs
platinimu. Visi rnarketparkie ktai šeštadienio “Draugo” nuteisingų patarimų ir lengvas
by all.
Augustine, Mrs. Sopbia Liu-a-, "
čiai žino, kad Šv. Vincento de Į merus, prašomi pirkti sekma- sųlygas kat. laikraščiui j na Chieagos Moterų klflbas su of “The Alumni” is only ar.
aet
of
old
Father
Time,
būt
There vvill be visitors. Whot Mrs. Zalatoris. x
Paulo dr-ja uoliai darbuojasi,'dieniais prie bažnyčios. Prasi- mus parsikviesti.
Narys bruzdo ir rengia pirmų’ rude sony as it may seem, tbat
katalikyliės dirvoje, ypač pla- deda ilgi rudens vakarai. Laininį šaunų šokių vakarų, spa
grand old man is in for a
tindamu dienraštį “Draugų”. | kas jau užsisakyti katalikiškų
lių 20 d., Chicago Beacli hotrimniing tbis Sunday, the
Visi atsimena praėjusio gegu laikraštį, diėnraštį “Draugų”,
•tely, prie 51, pftleikyje.
14th, when all of tlie school
žės G d. “Draugo” katalikiš kuris metams kainuoja $6.00;
_______
Pelnas skinamas nelaimės
matės of the pust 25 years,
kos spaudos vajaus savaitę, savaitraštį “Kristaus Kara
PADĖKA
1 paliestiems lietuviams, senefrom
all parts of tbis faif
_______
jliams, kurie randasi Oak Fokuri buvo skirta Marąuette liaus Laivų”, kurio kaina me
ty and elsewbere are getting
Parkui. Šv. Vincento de Paulo tams $2.00.
NuoSirdi padėka visiems čio re8t "amn°8c•»>“ doo- together for tbis galiant Home
draugijos nariai net pralenkė
nai paminėtiems biznieriams. darni pietūs ir įteikiamos do Corning Camival of Providenco
Visi
.
žinome,
kokie
dabar
KAZIMIERAS SHATTAS
daug didesnes parapijas. Ir
vanėlės. Tikimos, kad visuo
darbuotojamsof
God
School
Alumni.
at
the
nei vieno žino PftraPlJ®na“18!
Mirė spalių 10 d. 1934 m., 7 vai. vakaro, sulaukęs
toliau nenustoja platinus kat. laikai. . Nerasime
.
,
, ...
joms už visas aukas ir pasi menė rems mūsų parengimų, Auditorium. The facts aru: a
45
metų amžiaus. Kilo iš Panevėžio apskr., Krinčyno
spaudų. Draugijos įgaliotas nu gaus, kuns neskaitytų la.kra- darbavi,u,} praeitanle nlūsų
' ir skaitlingai atsilankys.
merry orchestra will play the
parap., Berčiūnų sodžiaus. Amerikoje išgyveno 25 me
Širdingai kviečiame visus
rvs Stasys Staniulis turi tei- ščio.
tus. Visų laikų gyveno Cbicagoje.
rapijoš piknike, rūgs. 30 d.
tune of eaeii class to their
atsilankyti
j
šį
vakarų,
o
at

Paliko dideliame nuliūdime dukterį Irene 12 metų,
Biznieriai, kurie aukojo pro
dancing feet: songs will be
seserį
Antaninų Sodeikienę, švogerį Sodeikų ir 2 duk
% dūktais piknikui: duonkepiai: vykę nesigailėsit; be to, priĮsung en masse; of course, tbat
teris
Helen
ir Lillian, du pusbroliu Jonų Sliattų ir jo
Fr. Urbelis, Marozas Baking sidėsit prie kilnaus darbo.
šeimynų ir Petrų Sbattų ir pusseserę Helen Shattas.
j velvety smootli auiber fluid
Komitetas
Kūnas pašarvotas 1843 So. Halsted St., jo palies
Co., Sakalas Bakery, Stankus
namuose.
Tel. Monroe 5533 arba Van Buren 514. Lai
visuomenės laukiamas
Bakery, New Process Bakery,
dotuvės įvyks pirmadienį, spalių 15 d., iš namų 8:30
Wf. Kareiva, (aukojo kiaušiPARĖDYMO RUDENINIS
vai. bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parapijos bažny
1 nių), J. Žakas, J. Kinčinas,
čių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Konst. Kupetis, P. MartinkieNuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
nė, S. Vaičkienė, Kaz. Būras
ir pažystamus-inas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Dievo Apv. parap. — The
Juozas Žydelis, Adams Meat
Nuliūdę: Duktė, Sesuo, Giminės ir Perstatai.
Market, F. Povilaitis, J. Mo- long awaited day is at band.
EINA VISU SMAGUMU
ANTANAS
3TUMBRIS
Laidotuvėms patarnauja graborius J. J. Bagdonas.
ndzijauskis, mėsos išvežio The boom and yell of students,
persiskyrė
su
Šiuo
pasauliu
Telefonas REPublic 3100.
jus,' Model Dairy Co. (10 gal bon fires, parades, pep nieetspalių 12 d., 9:45 vai. vakare,
^1934
m.,
sulaukęs
pusės
amVisokių Namams Reikmenų
pieno), Claussens Pickle Co. ings, gala band sbaking, mer-4 "‘žiaus. Kilo iš Akmenės para
pijos, Mažeikių apskričio. Pa
Mažiausiomis Kainomis
ry conversations. Ah, sweet
(kopūstų), B. Sereika.
liko dideliame nuliūdime mo
Mieste!
terį Marijoną., po tėvais PraPinigais: Ogentų šeimyna reminiseense of Ye old School
nauskaltę, tris sūnus, keturias
ROSELLI BROTHERS, INC.,
dukteris ir du žentus, ir brolį
days.
$3.00,
O.
Jeselskienė
1.00,
A
$75.00 iki 95.00 Miegamų ir Valgomų
Pranciškų; o I.letuvoje tėvuką
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
ir du brolių ir seserį.
kambarių
ir
Sunday eve, Oct. 14tb, at
Bagdonienė
1.00, J. Bronušient
Specialistui iškalime Ir lžtlirbiKūnas pašarvotas
randasi
4950
setai po
** **
725 W. 34th St.
)
tne visokių rūšių paminklų Ir grathe
Prov.
of
God
Auditorium
1.00,
V.
Sodaitė
1.00.
Smul

i
laidotuvės įvyks pirmadienį,
bnamių.
spalių 15 dieną, 8 vai. ryte iš
18th
and
Union
Avė.,
tbis
makiais
surinkta
$8.80.
$80 naujos mados puikus
namų J Šv. Jurgio parapijos
Mūsų šeimyna specializuoja šia- j
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
Seklyčiogi setai po
I Dovanas aukojo: klebonas rvelous Homecoming Carnival
Bie
darbe per šešias kartas.
lingos pamaldos
už vėlionlo
sielą, o iš ten bus nulydėtas J
A. S., O. Turskienė, J. Juk is being staged for norie other
Veskite paminklų reikalus tle-|
Šv. Kazimiero kapines,
•
$30 vertės naujausio
J-fA
’
5
šiai'
su pačiais išdirbėjais.
Visi A. A. Antano Stumbrio
nienė, K. Ogentaitė. Didžiau tban its own, Alumni. That
1 SJ
piešimo Velvet Kaurai
giminės, draugai ir pažįstami
esate nuoširdžiai kvečiaml da
1 sias dovanas aukojo biznierius dearly beloved pastor, the
9xj2 dydžio.
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
Harry Seigan, 4622 So. Ash Rev. Ig. Albavičius, is leaving
jam paskutinį patarnavimą ir
atsisveikinimų.
$65 verti, nauji, pilnai
50
land avė.; jis taipogi puikiai no stonės' unturned in order
Nuliūdę liekame:
garantuoti, pulkus radios po
Moteris, Vaikai ir Brolis.
that the scene might be awe
pasirodė piknike.
Vienas blokas | rytus nuo
laidotuvėse patarnauja graVisų dalykų kolektavimui inspiring. The šame pastor an
$55 pilnai parceliuoti
didžiulių vartų
borlU8 John Pavličla, Telefo
$r>Q50
nas PR'Ospect 3242
naujos mados Virtuvių
iš biznierių ir parapijonų pa-Įxiously and excitedly longs to
gesinai pečiai po
sidarbavo daugiausiai darbšti L. ■
■ ■ —- ■■ - —
Trys telefonai:
darbuotoja E. Gedvilienė su
$30 labai gražus i rtvirtai
»5
Rez. PKNSACObA »Olfi
1 ■+
padaryti 5-kių dailų Breakgera pagelbininke Ona Rud- Į
BELMONT 3485
fast setai
, Office: HILLSIDE $g«6
minaite.
Alfred Roselll, prea.
Vlnoent Koeelli, seer.
Nuoširdžiausia padėka
J.
$35 pilnai parceliuoti.
1 <7
Budrikui už pagarsinimų mū
Išdirbėjai
naujos mados, vidutinės
-į, ■ '■
mieros šildytuvai
sų pikniko per savo radio va
GRABORI Al:
■■■■ į
landas,
taipogi
atsilankymų
su
'
Didžiausia paminklų dirbtu vi
$18 vertės puikus, gvaran$<h.M
I
Telefonas
YARds
1138
(Jhlcagoj
LACHAWICH
• t
visomis mašinomis - prisidėji
tuoti springsiniai matrasai
mų geresniam šio pikniko pasi
■uvtri 50 mėty prityrimo
IR SŪNŪS
-------o — —
$8 vertės, gvarantuoti coil.
$«.»»
sekimui;
Vanagaičiui
Mar

LIETUVIAI
OBABORIAI
GRABORIUS
o
Pirkite tiesiai Ii dirbtuvės ir
lovom sprlngsai
Patarnauja
laidotuvėm
kuoplglauata
taupykite pinigus
gučiui už atkartotinų pikniko
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite užganėdfntl
garsinimų
savo
radio
valando-*
darbą daugeliui iya
Pilnos mieros gražios
$M <•
TeL OANal MtB arka Ulū
reikalams. Kaina prieinama.
alų Chlcagoe Lietuviu.
■
Vatinės Kaldros
se; trokų savininkams: Norkui
2314 W. 23rd PL, Ohicago
3319 Lituanica Avenne
Vieliui, Mondziejewskiui, StuChicago, Ui.
$60 vertės naujutėlės
1439 8. 49th Ot Cicero, HL
’
33"°
giui
ir
Muty
už
patarnavimų
Thor Ir Beevac plovyklos
Vet. CIORRO M37
žmonių nuvežimui į piknikų ir
arti Grand Avė.
TeC. LAFuyettc 8573
$7.50 Felt Base graparvežimui namo; darbštiems
J. Llulevičius
žiu spalvų 9X12 pilno dydžio
rpūsų komitetams už gražų pa
Telefonas SEEIey 6103
Graborius
GRABORIUS
Ir
sidarbavimų piknike; Br. Met
Chicago, Illinois
Koplyčia
dykai
Balsam. *j«ojas
rikams už palinksminimų gra
1410 SO. 49th OOURT
Patarnauja Chlca
.(H)
3x6 pėdų Oold S
žia
orkestrą;
visiems
parapijo

goję Ir apyflnkčje.
Seal Kaurai
Cicero, Illinois
Didelė Ir graži .
nams, biznierfams, prieteliama,
Phone Cicero 2109
Koplyčia dykai
kurio
kokiu
nors
būdu,
ar
au

Visi Telefonai:
,oo
4032 Archer Avė.
Tvirti,a kuknlnlal
’1
komis, ar bent savo atsilankj
krėslai
mu, prisidėjo ir parėmė šį pa
A. MASALSKI
rapijos piknikų. Dar sykį vi
GRABORIUS
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ
PASTARA: Šios prekės labai greitai parsiduoda, todėl
VEDtJAS
siems nuoširdžiai ačiū!
Malonėkite kuogreičiausiai atsilankyti į
3307 Lituanica Avė.
1646 West 46th Street

VIETINES ŽINIOS

i

KELI ŽODŽIAI MARKETPARKlEfilAMS

MOTERŲ KLOBO VAKA
RAS VARGŠŲNAUDAI

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

Ci

a|a

PROGRESS FURNITURE GO. KRAUTUVĖJE

HOMECOMING ALUMNI
WELCOME

IŠPARDAVIMAS

* MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

$ -| JĮ

VENETIAN HONUMENT CO. ,INC.
i

' STANLEY P, MAŽEIKA

527 N, WESTERN AVĖ.

ANTANAS PETKUS

Yards

Misijos

3222 24-23 3o. Halsted St., Chicago, UI.

Telefonas VICtory 4226

Vieno aukšto baltu prieku namas
J. KALEDINSKAS, vedėjas.

Dabar dar labai svarbus da
lykas — tai mūsų bažnyčioje
misijos, kurios prasidės sek
madienį, spalių 14 d., ir baig
sis sekmadienį, spalių 21 d.
vakare. Misijas ves misijonie
rius kun. B. Pauliukas, domi
ninkonas.
Šiuomi prašau visus para
pijomis ir kaimynus skaitlin
gai lankyti šias’ misijas, pasi

1741-1742

LAIBAJAM PIGIAU NEGU KITI
i

4

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. ZOLP

'Tel. BOUIevard 630*—8411

JUOZAPAS EUDEIKIS
į IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

Tel. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUOAS
GRABORIUS Ir BALBAMUOTOJ AS
Patarnavimas geras Ir nei .rungu*

718 W«st 18th Street
Telefonas MOMrae 8877

REPublic 8340

J. F. RADŽIUS

5340 So. Kedzie Avė.

Ino.
LIETUVIŲ ORABOMIUH
Palaidoja už $26 00 Ir aukščiau

K9

X TT n X s

--- ,'H

šeštadienis, spalių 13 d., 1934
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: ŠV. HIRGIO PARAPIJOS PASKUTINIS PIKNIKAS
StKMAOiENYlE, SPAL1Ų-0CTŪBER 14 D., 1934
VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir Crawfoi»d Avė.
ŠOKIŲ PRADŽIA 1 VALANDĄ

st
»

■

• Paskutinė proga Šiais metais jaunimui paRiSokti ant tyro oro, senesniems pasisvečiuoti. Bus įvairių žaislų: football game, bowling alley turnamenias, įvairių valgių ir gėrimų. įžanga tik
tai 10c. Visur pelnas Šio pikniko skiriamas vietinėms seserims, vietiniai mokvklai, t. y. biedniems mūsų parap. vaikučiams, kad jie galėtų naudotis lietuviška, katalikiška mokykla. Visi
sekmadienį į paskutinį pikniką.
♦
Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAS.

Ačiū už vaišes ir draugin ir min. Barthou nužudymu.
PIRMADIENĮ KAZIMIERO mas įvyks sekmadienį, spalių ngus žmones, Gerdži finus, ku
Julė Salaševidjjnė
14 d, 2 valandų popiet, para- rie mus širdingai priėmė ir gumų.
SHATTO IŠKILMINGOS
Taip pat pranešta, kad du
pijos mokyklos kambary. Vi- J aprodė visų Cicero kolonijų,
LAIDOTUVES
anksčiau suimtieji išpažinę da

sos rėmėjos prašomos atšilau- i kurioj Gerdžiūnienė gyvena, ii
SUIMTAS DAR VIENAS lyvavę sankalby priefl nužudy
kyti,
nes
yra
daug
svarbių
pra
J
didžiulę
Chicagų.
Laidotuvėse dalyvaus 5 kuni
tų karalių. Jiedu fc|uvo pasi
gai, 6 vargonininkai., ekska nešimų. Prašomos atsivesti ir
Teko pasimatyti su M. Vai
PARYŽIUS, . spal. 12. — ryžę karalių nužudyti Pary
reiviai ir k.
naujų Rėmėjų.
čūniene, Moterų Sąjungos Ce Pranešta, kad arti Šveicari žiuje, jei kėsinimasis nebūt
**• Kl^kkRSkleUė, rast. ntrn rnSt ir flntlripno ir nln jos pasienio suimtas dar vie pasisekęs Marseilles mieste.
Chicago. — Spalių 10 d., 7
nas įtariamas teroristas ry Be to, suimtieji įvelia vie
vai. vakare, po ilgos ligos mi
šium su karaliaus Aleksandro nų svf-tiinų valstybę Rankalbv
rė Kazimieras Shattas, plačiai
prieš karalių. Ta valstybė
žinomas Chicagos lietuviams
gausiai apmokėjusi terori
biznierius.
’ '
stus.
Rytoj, 1 — 2vai. popiet iš
Velionis bus laidojamas a- stoties WCFL, 970 k., bus gro
SV. JUOZAPO PARAP. SOUTH
teinantį pirmadienį, spalių 15 ži ir linksma Budriko krautu
CHICAGO
RENDON 2 flctai po 3 kam
d, Šv. Kazimiero kapuose.
vės radio programa,
kurių
išbarius,
1 penkių kambarių, 1
į, ♦'*
prasidės
9 vai. ryto bus išlydėtas iš pildys ponia■ . • Schiritz,
šešių
kambarių,
po antrašu
Sadau
2354-58 S. Oakley Avė. Su vi
namų, 1843 S. Halsted St. į skas, Budriko radio orkestrą
sais patogumais. Renda pigi.
Dievo Apvaizdos bažnyčių, ku ir kiti žymūs dainininkai. Kie
Atsišaukite: Steponas Miežis
rioje bus gedulingos pamaldos kvieiias turėtų pasiklausyti.
1901 Canalpart Avė., Tel.
už velionio sielų.
CANal 0936
ŠIANDIEN, SPALIŲ B d., 4 vai. vak.
Prieš 9 vai. ryto į velionio
| REIKALINGAS bučeris. A
namus atvyks 5 kunigai ir 6
paskui
bus
Rytoj pripuola eilinė nedėltsišaukite: 1645 Wahansia Av
vargonininkai, vadovaujant K. dieni-o radio programa, kurias
SEKMADIENĮ, SPALIŲ 14 d., pradžia Tel. BRUnswick 2545.
Saboniui. Dalyvaus kareivių leidžia Progresą Fumiture
nuo 2 vai. po piet
skvadronas, “Dariaus Girėno Co. krautuvė, 11 valandų ry
TREČIADIENĮ,. SPALIŲ 20 d. ir pasku
į postas’’. Jaunoji “Birutė“ neš to, iš stoties WGES. Teko pa
JUOZAS BRAZAITIS
Bučernės ir grosernės fixtugėles.
tinę dieną — SEKMADIENĮ, SPALIŲ
tirti, kad ryt dienos progra
Aušros Vartų* parap. vargonininkas, Vargonininkų
riai. Parsiduoda pigiai. (Ar
Gerb. kun. Albavičius, baž ma bus ypatingai graži ir įSąjungos Centro pirm., “Draugo” jubiliejinio kon
21 d. užbaigimas
ba partneriai paieško dėl
nyčioj ir kapuose pasakys pa domi nes jo išpildyme daly
certo programos komisijos narys. Šį vakarų J. Bra
BAZARAS IR KAUNIVALA3 BUS LAIKOMA
bučernės biznį.)
zaičiui rengiama pagerbtuvės Aušros Vartų parap.
mokslus. Bus 18 grabnešių, va vaus visa eilė rinktinių daini
PARAP.
KIEME
IR
SVETAINĖJE
salėj.
‘
3316 So. Union Avė.,
dovaujamų B. R. Petkevičiaus. ninkų, muzikų ir kalbėtojų,
'
’ ’>p'
y
•
Visi
kviečiami
atsilankyti.
Apart
išlaimėjimo
gražių
Chicago, 111.
Laidotuvėse patarnaus 6 gra kurie patiekSj daug ko gražaus
ir gerų dovanų, galėsite smagiai pasisvečiuoti. Bus ska
boriai po vadovyste J. J. Ba įdomaus.
A. B.
nių užkandžių ir gardžių gėrimų.
gdono.
J. J. Bagdonas
Kviečia visus, KLEBONAS IR KOMITETAS.
nkų, kurie visuomet mielai pa
Lietuvis Advokatas
Pranešimai
tarnauja savo kostumeriams.
Rugsėjo męp. mudviem su
2201 W. Cennak Road
Progress Furniutre Comvyru
leidžiant
vakacijas
teko
(West 22nd St.)
Bridgoport. — šv. Onos drpany krautuvė leidžia gražias
(Metropolitan State Bank Name)
ja laikys savo susirinkimų se aplankyti ii garsiųjų Chicago.
Valandos Kasdien nuo • Iki 5
lietuviškas radio programas
Panedėllo, geredoa Ir Pėtnyčlos
kmadienį, spaliu 14 d., 1 vai. Jos pasaulinė paroda mus taip
vakarai < Iki >
Telefonas CAJfal 1175
Plačiai žinoma lietuvių krau kas ncdėldicnį 4š stoties popiet, Šv. Jurgio parap. sa sudomino, kad sunku buvo
tuvė Progress Furniture Co., WGES. Joms vadovauja Jo lėj. Visos narės prašomos at- išvažiuoti, nes pėr kelias die
Namai: 6459 S. Rockwell St
Nuošimtis tik už liknTelefonas REPublte »«O0
3224 So. Halsted St., šiomis nas Romanas. Patartina lietu silankvti. Pirm. A. Auksotienė nas negalima buvo visko pa
viams
klausytis
šių
programų
sum
4,
ant
lengvų
atmatyti. *
dienomis daro didelį išparda
mokėjimų nuo 5 iki 20
ir
atlankyti
dabartinį
išpar

vimų (skelbimų galite matyti
Brighton Park. — šv. Pra Oj kiek įspūdžių turėjom,■La
metų.
Įstojimų ir jokių
šiame nūraęryje). Teko patir davimų. Būsite patenkinti.
nciškaus Seserų Vienuolyno tai negalim ir apsakyti.
bausmių nereiks mokėti.
FOTOGRAFAS
Įstok i šių draugijų si- » Atsidarė nuosavą, mo
A. B. rėmėjų 2 skyriaus susirinkiti, kad šiam išpardavimui bu
Buvom apsistoję pas svet«demišką BtudlO BU Hol*
stematiškai taupyti pinivo rengtasi per keletu mėne
lywood šviesomis.
KUR- draugija moka divi4M WEST «Srd ST.
syj. Pripirkta daug prekių, o
' 7^55 dendų nuo 4% iki 6% kas 1 Englevmod 5MO--58SS
kai kurios buvo užsakytos net
6 mėnesiai. Taupymo skyM
•*
rių gali pasirinkti, pavy
praeitų pavasarį, kuomet tų
THE BRIDGEPORT
zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba
prekių kainos buvo žemos. To
PHILCO, ZENITH,
KNITTING SHOP
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
Neria
Plonus Ir Stoma Vilnonius
dėl, aišku, Proglrss krautuvė
ACARDIA R C A VICTOR
dividendų vž sumokėtų sumų.
SvodcrhM dėl Vyrą. Moterų.
galės gerai patarnauti. įr lie
Ši Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
VISOS 1935 MODELIAI
Mergaičių ir Valkų
NERIA VILNONUS PASCIAdžia
deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių
KAINOS NTJOutuvius prlenkinti tikrais bar
KAS DEL MOTERV IR
kreipkitės į Draugijų.
VYRŲ.
$9.00 iki S-IOO.00
genais. Progress Furniture
Taiso senus svederlus
JKjįjk
2324 8. LEAVITT ST.
Co. krautuvė yra didžiausia
Tel. CANal 1678
krautuvė Bridgep.irte; užima
FJĮ
pilnų trijų lotų vietų. Čia ra
(Netoli Normai Avė.)
avings
Tel. Vletory MM
ndasi didžiausias pasirinki
Iand loan asiociation
Atdara dienomis, vakarala Ir
sekmadieniais.
mas rakandų, kaurų, pečių,
, OF CHICAGO
, radio, ref rigeratorių, drabu! žiaras skalbti mašinų ir viso
kių kitų namams reikmenų.
PERKAM
INSURANCE
Dalinis krautuvės savininkas
LIETUVI*
notary
į; ir vedėjas yra Jonas Kaledin| skas; sykiu bendradarbiauja
PUBLIC
KUSBONUS
Į dainininkas Jonas Romanas
I.ATKRDDEI JAI
REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
ir eilė kitų draugiškų darbiniKatrie perkate anglis U
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
AUKSINAS PLUNKSNOS
dralvertą. siųskite Juos
|
GRANE
COAL
CO.
OAualte
ŽEMOS KAINOS. ,
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
GINTARO KAROLIAI
g« resnos anrtla už mažiau
Skalbiamos Mašinos, Refrigeratopinigų2608
WBST
47th
STREET
Tel.
LAPayette
1083
SILVERWARE
riai, Rakandai. Pečiai, Lovos, Mat
rosai, Parlor Setai ir Aliejiniai pe
PIGIAU KAIP KITUR!
čiai. lengvais išmokėjimais.

jflHH VFBk. \

BLIZGANTI
DEIMANTAI

lederalS

I

ftle kristalai yra pagaminti I*
ttgąravlmo Natūralaus Togas Mi
neralinio Vandens. Juos gerai yra
vartoti nuo Reumat amo. Sąnarių
Strėnų Skauddjlmo. Netinkamo Vi
durių Veikimo.
Fferdoodaml per:

1314 So. Cicero Avė.
Cicero, 111
RRTKAIJKVJAMC

PARDAVAIV

ALEX ALESAUSKAS and SON
3343 S. Halsted St.

3417 S. Halsted St

W C F L. 970 K., nuolatinis Radio Programas
Nedėliomis, nuo 1 iki 2 vai. po piet.

Furniture and Piano
Movers
Seniausias Lietuvis
Moveria Chicagoje

Naujoj Vietoj

Tirolis Gal Co.

71M 80. TAIiMAN HT.
7IM 80. ROCKWELL HT.
Tel. REPuhčIr

12100 So. Halsted St

Mm parduodam anglis že
miausiom kainom. Pnoahae*
tas M. R. $7.00 tnnaa

Telefonai:
Pullman 8296 ir 8092

D

