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Telefonas: Roosevelt 7790

Illinois gaus iš vyriausybes pagalbos bedarbių šelpimui
LIETUVOJE CHICAGOJ SUIMTApBUILEGERIS”;

RASTA DINAMITO
ŽENEVOJE VYKSTA T. SAKOS 

TARYBOS SUSIRINKIMAS
Pintai bus atidarytas T. Sąjungos 

suvažiavimas
J. VALSTYBES NORI LIBERIJAI SKIRTI 

DIKTATORIŲ

SUSIRINKO T. SĄJUNGOS 
TARYBA

REIKALAUJA DIKTA
TORIAUS

ŽENEVA, rūgs. 24. — Su
sirinko T. Sąjungos taryba.
Pirmadienį bus atidarytas pa
čios T. Sąjungos suvažiavimas.

Tarybos posėdžiui pirmini
nkauti pakviestas Airijos vy
riausybės prezidentas de Vale
rą. Jis nieko nekalbėjo apie 
Angliją ir Airiją, nors to lau
kta. Gal tuo klausimu jis kal
bės T. Sąjungos suvažiavime.

Taryboje yra ir Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris ba
ronas von Neurath. Jis neis 
nusiginklavimo konferencijom 
Gal šiandien jis iškels Vokie
tijos ginklavimosi lygybės 
klausimą. O gal tas bus palik
ta pačiai T. Sąjungai. ŠANCHAJUS, rūgs. 23. — • kupui pagelbininkni Spellma-

T. Sąjungos suvažiavime bus Kinų vyriausybės kariuomenė n’ui. Abudu yra artimi laik- 
daug kivirčų. Be Vokietijos'užėmė komunistų tvirtovę Či- raštininkijai. 
klausimo Sąjunga turės šį tą nčai, Anhfcei ir Honan provin-
spręsti Mandžiūrijos klausimu, cijų pasieny. Ši tvirtovė skai- 
Japonų atstovas to ir laukia, tesi komunistų nugarkauliu.
Jis pasirengęs kovon.

ŽENEVA, rūgs. 23. — J. 
Valstybės reikalauja, kad Li
berijos negnj respublikai T. 
Sąjunga paskirtų diktatorių.

SPAUDA PAGERBIA SE
NYVĄ AUTORIŲ

S00VER1S GAUNA DAU
GIAU BALSŲ

NEW YORK, rūgs. 23. — 
Žurnalas “Literary Digest” 
vykdomu savo šiaudiniu pilie-, 
čių balsavimu randa, kad New'

PASTATE VYSKUPUI VA- 
LANGIUI PAMINKLĄ

BIRŽAI. Vietos kanauninko 
i rūpesčiu ir enrgija Pabiržės 
; miestely šiomis dienomis bai 
Įgtas statyti paminklas vysku- 
!pui Valančiui, kaipo pirmam 
i blaivybės apaštalui Lietuvo j. 
Paminklui medžiaga: akmenis, j 
žvyrą ir cementą suvežė vietos Į

23* “* iVestinghouse “Electric; ® ««“ P«rtpi-
. ,, „ . . . • . i no visų čia kanauninkas An-and Manufactunng kompam- , v ,. , , . , . Tv, drasunas. Paminklas gana dinos gydytojas ekzaminavo Ed. i , ,

u wn • v • .delis ir neblogai padarvtas; Reynoldsą iš Wilkmsburgo ir ° '

Yorko valstybėje prez. Hoo- J 
ver’is gavo daugiau balsų, o 
Pennsylvanijoj dauguma balsų 
tenka gub. Roosevelt’ui.

turi dvi sirdis

PITTSBURGnH, Pa., rūgs.

INSULL’O ĮSTAIGOMS PASKELBTAS 
BANKRUTIJIMAS

SUIMTAS “BUTLEGERIS” 
PAŽINTAS

Du liudininkai vakar Cliica 
go Lawn policijos stoty nuro-

GAUS VYRIAUSYBES 
PAGALBOS

•Iš AVasliingtono pranešta, 
kad Illinois’o valstybės ir Cbi-

dė į suimtą “butlegerį” Da-[cagos delegacija vakar turė-
niels’ą, kad jį matę arti tei
sėjo McGoorty namų antra-

Milžiniškas vandens bokštas, 
statomas Great Yarmoutb’e, 
Anglijoj. Bus 162 pėdas auk
štas ir jame tilps 784,000 ga- »

ilionų vandens. Iš šio bokšto | 
vandeniu bus aprūpinta dide
lė apylinkė.

negalėjo susekti širdies plaki-. Į į dienio vakarą, kada bomba su
mo. Reynolds’as paduotas X , v. .

. , ,. . . ... . ,sta sioi parapijoj atlaidaispinduliams ir rasta pas jį dvi i ’ r
širdys — viena kairėj, o kita • 
dešinėj pusėje. Pastaroji kieki 
didesnė ir abi normaliai put 

i suoja.

PARYŽIUS, rūgs. 23. - 
Prancūzų spauda pagerbė įžv- KATALIKŲ SPAUDA SVEI- 
mu savo tautos autorių Pau- j KINĄ NAUJUS VYSKUPUS
lių Bourget’ą, 80 m. amž. Jis -------- —
yra katalikų rašytojų sąjungos į WASH1NGTON, rūgs. 23. 
prezidentu. — Katalikų Spaudos sąjunga

pasiuntė sveikinimų dviem
KINIJOS KOMUNISTAMS 

* SMŪGIS
naujiem vyskupam — Cleve-

NUTRAUKĖ NAUDINGĄ 
DARBĄ

BALT1MORE, Md., rūgs. 23. 
— Šv. Mykolo bažnyčios var
gonininkas C. F. Mutter, įžy
mus chorvedis ir kompozito 
rius, dėl akių susilpnėjimo nu-

I lando vyskupui pagelbininkni1 trauka sav0 Profesini. 
'McFadden’ui ir Bostono vys. kur< dirbo Per 43 metns-

NEPAPRASTAS FANA
TIZMAS

ALKOHOLIO AUKOS

DAUGIAU -KAREIVIŲ

BERLYNAS NEGALI 
APSIGINTI NEW YORK, nigs. 23. — 

Šį rugsėjo mėnesį nuo medi- 
nigs. 23. — nio alkoholio vartojimo čia

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
23. — Šio miesto sausasis ma- 
joras Porter pranešė, kad jis 
nesveikins atvykstančio čia <Ie 
mokratų kandidato į prezide
ntus gub. Roosevelt’o, nes jis

TAYLORVILLE, III., rūgs. 
23. — Prisiųsta daugiau val
stybės kariuomenės. Iš naujo 
atidaroma Langleysville, arti 
čia, anglių kasykla.

PIKIETININKAI IŠ
VAIKYTI

jo pasitarimų su finansų at
statymo bendrovės boardu. Po 
pasitarimų pranešta, kad Illi-

etas į ru enj, uomet įvyk-1 SprOgO ge Daniels ir kito- nois’o valstybė gaus apie 5 
mis dienomis ten buvo mato- Į milijonus dolerių paskolos iš 

• minėtos bendrovės. Ši paskola 
būtinai reikalinga bedarbių še-NUŠOVĖ PLEČKAITI- 

NINKĄ

Į Suvalkų Kalvarijos vals
čiaus Raguvos kaimą buvo at- 

; vykęs plečkaitininkas Vincas 
: Cibulskis, kilęs iš Gilučių km., 
Punsko valse.,

mas.

Policija įtariamus areštuoja.

KETURI DAUGIAU 
SUIMTI

Policija suėmė daugiau ke- 
Seinų apskr. i turis įtariamuosius bombinin- 

1928 m. gruodžio mėn. jis pa- kus. Pas jų vieną rasta 13 ir 
bėgo į okup. Lietuvą. Mūsų pusė lazdučių dinamito. Jis 
pasienio policija apie jo atvy-[turėjo 20 lazdučių, o kur jis 
k imą žinojo. Apie pusę antros padėjo 6 ir pusę, negali išaiš- 
val. policija Cibulskį norėjo kinti. Sakosi dinamitą pirkęs' 
sulaikyti, bet jis bėgo. Polici- praėjusiais metais Diamond’e, 
ja paleido į bebėgantį kelis W. Va.
šūvius, kurių vienas pataikė. 
Cibulskis nukautas vietoje.

SUKULTŪRĖJO PIE
MENYS

lpimui.

PASKELBTAS BANKRU- 
TIJIMAS

Dvi Insull’o vedamos įstai
gos — Insull Utility Inves* 
ments, Ine., ir Corporation Se 
eurities Co., federalis teisėjr. ? 
Lindsay pripažino bankrutij - 
siomis ir skiria likviduoto ius.

NE VISKAS PASKELBTA

BERLYNAS,
Baigėsi, vokiečių kariuomenės mirė 47 asmenys. Policijai įsa 
manevrai. Puolusi Berlyną ar- kytai susekti to alkoholio pirk yra šlapias. O Porter yra ir gi 
mija “sutriuškino” sostinės liūs.
ginėjų armiją, kuri buvo ap-

• demokratas.

MOLINE, Ilk, rūgs. 23. — 
Henry apskrities pašerifiai iš
vaikė streikuojančių angliaka
sių pikietininku8.

Bartininkai, Vilkaviškio ap.
Prieš 8—10 metų pro ganyk
las eidamas keleivis būdavo 
piemenų akmenimis apsvaido
mas ir keiksmais palydimas.
Dabar išnyko toki barbariš
kumai, nes piemens turi ką 
veikti. Ir jie atspėjamu laiku
skaito laikraščius ir dažnai su-«
gėdina net laikraščių neskai
tančius suaugusius, kai šie pa- ’r ^flc'ne ave-
įkalbėjimuose dedasi visk, ivakar ankati I7‘* d“ detekt‘- 

įvus užpuolė penki automobiliu
_____________ 'važiavę plėšikai. Kilo kova. 1

plėšikas nušautas, kitas sužei
stas, o trys paspruko. Sužei

Tai W. McDaniel, 55 m. Cook’o apskrities valstybi- 
amž. butlegeris, 5923 So. Mayinis prokuroras Swanson pas- 
gat. Po įvykusiojo bombos į kelbė viešai, kam Insull ’as pi 
sprogimo ties teisėjo McGoor-, giai pardavinėjo savo kompa- 
ty namais McDaniel mėgino nijų, šorus.
dinamitu atsikratyti. Jis mi- TaHao vis,„omene ta0 rfepa. 
nešė pas vienus pažįstamus, I sitenkina. Nes paskėlė dau.
paskiau pas kitus. Apie tai 
patyrė policija.

Kiti trys areštuoti tai tie,

giausia tik kompanijos ir į- 
moninkai. O juk Insull’as tu
rėjo daug parinktinų sau as-

pas kuriuos jis norėjo paslėpti [ menų ir tarp politikierių, ku-
dinamitą.

1 PLĖŠIKAS NUŠAUTAS

rie taip pat įsigijo pigiai In
sull’o šėrų. Visuomenė šių są
rašo laukia.

ginkluota tik tiek, kiek leidžia 
taikos sutartis, štai Vokieti-; 
jos argumentas už ginklavimo-• 
si lygybę.

PRANCŪZIJA PRIEŠ 
MANČUKUO

PARYŽIUS, nigs. 23. 
Prancūzija i gnomo ja Manču- 
kuo (Mandžiūrijos) valstybės 
grasinimus. Prancūzija laikosi

KAIP TAI ŽIAURIAI APSIEINAMA SU 
DARBININKAIS

\VASHINGTON, rūgs. 24. kontraktoriai ir jų padėjėjai 
— Krašto vyriausybė vykdo apsiginklavę šautuvais. Mote- 
Mississippi upės potvynių ko- fys daužomos, kad skirtu lai- 
ntrolės projektus (darbus).
šiuos projektus pagamino ka-

ku nepagamina valgių. Dar
bininkai mušami ir pavaromi, 

— riuomenės inžinieriai. Darbus jei po sunkaus dienos darbo 
atlikti vyriausybė pavedė kon- [ nenori naktimis dirbti. Bai

siausi karščiai. Darbininkai 
dirba nuo D? iki 16 valandų

ĮSILEIDO VANDENYNO 
GILUMOM

NUŽUDYTAS PARDAVĖJAS

traktoriams. Tenai dirba tūk
stančiai darbininkų, dangiau- 

J. Valstybių nusistatymo Ma-'sia negrų. Darbininkai apgv-per dieną klampynėse, kur y- 
ndžiūrijos klausimu. vendinti 22-se stovyklose (ca-'ra galybės uodų. Mokama mm

mps). 1 dol. iki 2 dol. 50c. už dienos

HAMILTON, Bermudų, rū
gs. 23. — Apie 2,200 pėdų At- 
lantiko vandenyno gilumon
moksliškais tikslais buvo įlei- apylinkėje seniau nebuvo nei 

vieno molinio trobesio, nors 
molio čia per akis daug. Šią 
vasarą vienas Kleboniškių kai
mo ūkininkas pasistatė iš mo- Vakar prasidėjo ruduo. Vy- 
lio namus, -kitas pasigamino ksfa įjgi vakarai. Vakarai pra 
žalių molio plytų ir netrukus jigfo, rytoj laikrodžius nusta- 
statys taip jau gyvenamus na- foną viena valanda atgal. Va- 

RIO DE J A NEIRO, Brazili-'mu8- Niekuomet nematę moli- |l<arai<^ 'žmonės turės daugiau

’sti dr. W. Beebe iš New Yorko 
ir Otis Barton. Tam tikslui pa
naudota nauja devizą (išradi
mas).

19 ASMENŲ PRIGĖRĖ

MOLIS ĮSIGALI

Parduotuvėje, 1031 W. 51 
gat., rastas plėšikų nužudytas 
pardavėjas J. A. Gardner, 60 
m. amž.

Pažaislis, Kauno aps. Šioje stį jr aj,u detektivai, vienas1 • 1 — • • v • I 7
lengvai, kitas pavojingai.

VYKSTA ILGI VAKARAI

IŠBLAŠKĖ RIAUŠININKUS “National Association for darbą. Kontraktuotų kompa-!^ nigR 23. — Arti Maran- nių trobesių ūkininkai iš kar laiko skaityti naudinguosius 
tbe Advancement of Coloredlnijų parduotuvėse darbininkai '»— —__ innksai’ a«Uvrlnm; buri

LTVRRPOOL, Anglija, nigs. 
23. — Islingtono distrikte rai
toji policija numalšino naujas 
bedarbių riaušes. Daug žmo
nių sužeista.

WORCESTER, Mass., rūgs. 
23. — Vakar vakarų Olympia 
teatre susprogdinta sieros bo
mba. 6 moterys sužeistos.

People” patyrė, kad ten su j išnaudojami. Iš jų kiekvienas 
darbininkais nepaprastai žiau- turi kas savaitę mokėti 4 dol. 
riai apsieinama. Ši organizaci-' ar 5 dol.Z kad ir nieko neperka, 
ja pareikalavo, kad tas būtų Į 50 centų kas savaitę iš kiek- 
ištirta. Pristatyti liudininkai, vieno imama net už geriamą 
Kariuomenės inžinierių virši- vandenį, 1 dol. už palapinę ir

bao susikūlė nedidis garlaivis to juokėsi; sakydami, kad šie- ragtus.
Amazonos upėje. 19 asmenų n°8 nesilaikys ir t. p. Bet dn- Į- ------------------
prigėrė. t»ar, kai jau namai baigti, ne-' »p|ea Bevon ir Milwaukee a-

gali atsistebėti jų gražumu. 'veR. Upgje rastas nežinomo nn-

RADIO VALANDA

ninko padėjėjas gen. brg. Pil- 
lsbury liudininkus išklausinė
jo.

Štai kas patirta: Kai kurie

1 dol. už valgių gaminimą per 
savaitę.

Pranešta, kad šis klausimas 
bus iškeltas senate.

RYTOJ BAIGIASI ŠVIESOS Nors dabar miško medžiaga žudyto žmogaus lavonas
TAUPYMAS ir atpigo, bet vistik medinių 1___________________

sienų pastatymas kaštuoja ne-! ORO STOVIS
maža pinigo, o molis — nie
ko, tik kiek daugiau darbo rei-

Rytoj Cbicagoj baigiasi sau
lės šviesos taupymo laikotar- CIITCAGiO IR APYLTN 
pis. Laikrodžiai nustatomi vie'.kia. Bet užtat trobesys bflnn — Šiandien saulėta; vė- 
na valanda atgal. iš nedegamos medžiagos. su.

Ryt dieną bus gražus lietu
vių dainų ir muzikos radio 
programas iš stoties WCFL. 
Prasidės 1 vai. popiet Stand
ard laiku, dalyvaujant gerie
ms dainininkams ir Budriko 
radio orkestrai, kuri visados 
šauniai palinksmina visus ra
dio klausytojus, šiuos progra
mas jau ketvirti metai duoda 
savo lėšomis Jos. F. Budrikas, 
kuris užlaiko radijų ir rakan
dų krautuvę po adresu 3417 
S. Halsted st. Apart nupigin
tų kainų Bndriko krautuvėje 
dabar galima gauti gražią do
vaną su kiekvienu pirkiniu ir 
pamatyti naujausių 1933 m. 
visų radijų modelius. A.
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“D R A U G A S”

Iielna kasdien, lfekyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu

sei Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — *3.00, Vienam 
Mėnesiui — 75 c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — 34.00, Kopija .03a

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų- 
rna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
knlul pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:0* Tai. 
sk, ih<mų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Escept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 36.00. Six Montbs 

-ą *3.50. Tbree Montha — *2.00. One Montb — 76e 
Burope — One Tear — *7.0*. 81x Montha — *4.00. 
Copy — .03o.

Advertlsing ln ‘‘DRAUGAS" b ringą best results.
Advertlsing ratee oa applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 5. Oakley Av., Chicago

Dažnai primenama, kad prohibicijos į- 
statymas įnešė daug demoralizacijos į didžiu
lių miestų gyvenimų, kad degtinės ir alaus 
stambųjį biznį savaime pavedė į visokių nusi
kaltėlių rankas, kurie, varydami lenktynia
vimų žudo viens kitų ir tas labai neigiamai 
atsiliepia į visų visuomenę. Liūdniausia, kad 
tas biznis išmoko apeiti įstatymus, kai kur 
susirišti su kai kuriais valdininkais, politi
kieriais ir net policijos atstovais. Dėl to ir 
atsitinka, kad baisiausi ivykiai, dėl kurių 
stebisi ir piktinasi visas civilizuotas pasau
lis, čia dažnai pro pirštus yra praleidžiami.

Norint sumažinti nusikaltimus Chicagoj 
•ir kituose didmiesčiuose, reikia, kad būt pa-

Į BROLIUS AMERIKIEČIUS
1— — . I

Patsai pusėtinai Amerikos 
išsiilgęs ir matydamas dauge
lio Lietuvos piliečių norų pa
matyti laisvės šalį ir aplanky
ti — pasaulinės parodos Chi
cago je gera proga' — savuo
sius gimines bei pažįstamus,’ 2) Atplaukę į New Yorkę, 
ryžausi ateinančių (1933 m.)!tur būt, pasidalintume į dvi 
vasarų organizuoti lietuvių eR. j gruPi "vienus atsiimtų iš Ne\v 
skursijų į Ameriką.

žimui ir 4 savaites lankymui 
lietuvių kolonijų. Ar tik ne 
geriausias laikas mums išvyk
ti būtų apie liepos vidurį ir iš jų žinių, 
grįžti apie rngpiūčio pabaigų.
Tiesa, tuo metu Amerikoje ka
ršta, bet kad tai tinkamiau
sias laikas mūsiškiams.

Paduodu šitų projektėlį A- 
merikiečių vadų ir veikėjų kri
tikai ir pataisoms ir lauksiu

MOT. &Ą-GOS CHICAGOS 
APSKRIČIO SUS-MAS

Šį sekmadienį, rugsėjo 25 d., 
Tamstų pažįstamas, j 2 vai. popiet, Aušros Vartų

Kun. P. Kemėšis, į parapijoj įvyks M. S. Chic. 
Žemės Ūkio Akademijos' apskričio sus-mas.

DIENOS KLAUSIMAI
BOMBOS IR ŠAUDYMAI

Chicagos miesto majoras p. A. Cermakas 
nesenai važinėjo po Europos valstybes ir vi
sur tvirtino, kad šiame mieste viskas tvar
koj, kad daug perdedama apie visokius nu
sikaltimus, žmogžudystes ir t.t. Chicagiečiai 
pagyrėme p, Cermakų, kad jis gerai Chicagų 
atstovavo ir jos vardų energingai gynė.

Bet nespėjus majorui sugrįžti į namus, 
jau įvyko visa eilė įvykių, kurie teršia mies
to vardų ir erzina jo ramiuosius gyventojus.

Kas gali nesipiktinti pasikėsinime su
griauti bombų pagalba teisėjo McGoorty na
mų, atimti jo ir jo šeimos gyvybę. Nors na
mo visai nenugriovė ir teisėjo nenužudė, ta
čiau skaudžiai sužeidė du jaunus žmones, ku
rie pasikėsinimo išsprogdinti namų metu ėjo 
pro šalį savais reikalais, jokios nelaimės ne
laukdami ir nesitikėdami. Vienas jaunikaitis 
iš tos priežasties akių neteko. Numanydamas, 
kad visų amžių negalės matyti dienos švie
sos, šaukia, kad geriau, jei jo gyvybė visai 
būt buvus atimta.

Baisus tai yra įvykis, kuriuo turi pik
tintis visas civilizuotasis pasaulis. Ir piktina • 
si. Dėl to jo negali kaltinti. ,

Po kiekvieno panašaus kriminališko at
sitikimo ir spauda daug rašo, ir valdžios at
stovai pareiškimus daro, ir policija prisiekia 
išvalyti-miestų nuo plėšikų ir kriminalstų. 
Tačiau kalbos ir raštai dažniausia tuščiai 
praskamba. Nusižengimas seka nusižengimų, 
jų skaičius nemažėja, o jei ir yra sumažėjęs, 
tai labai nežymiai.

Įsigyvenusį blogų šiame mieste ir visa
me krašte, mūsų manymu, reikia rauti iš pa
čių šaknų, o ne vien paviršiais. Reikia pa
keitimų įstatymuose, reikia daugiau tvarkos, 
drausmės ir sąžiningumo valdininkų tarpe, 
kurie prižiūri įstatymų vykdymų ir palaiko 
tvarkų.

AMERIKOS KAT. AKCIJA IR 
LIETUVIAI

(Kun. Jono Balkūno kalba Kat. Federa
cijos XXII kongrese, Pittsburgh, Pa.).

(Galas) ' ;
Biurų šiandien galima sudaryti iš 

trijų asmenų, kuriems kooptuosim laik
raščių redaktorius. Esu giliai įsitikinęs, 
kad toks biuras galimas ir bus pasekmin
gas.. Duokime metus padaryti bandymams. 
Biuras, be to, galėtų išleisti mėnesinį ma
žų biuletinį visoms afilijuotorns Federaci
jai draugijoms ir dvasiškiams. Biuletinį 
gali spausdinti “Darbininkas,” kuris sko
lingas Federacijai gražių pinigų sumų, iš 
susidėjusių nuošimčių ir už mažų atsi
skaitytų sumų kasmet, galima būtų ilgų 
laikų biuletinį propagandai išleidinėti. Ki
tas planas, — sustoti mokėti sekretoriui 
algų, palikti jam tik metinį honorarų, 
pav., šimtų dolerių, o likusius 500 paskir
ti biurui propogandai. Žinia, galima ir 
aukomis iš draugijų biurų gerinti. Žodžiu, 
sekretorių paliuosuotume nuo propagan
da ir informacijų tiekimo pareigų.

Galop prieinu prie paskutinio pasiū

e. o. prof. 
Dotnuva, Lithuanla.

Po vasaros atostogų, vėl tu
rėsime iniiis darbo. Taigi, pri- 

P. S. Būčiau labai dėkingas, j klausančios apskričiui kuopos 
jeigu kiti amerikiečių laikraš. 1 prašomos atsiųsti atstovių. Ko 

Yorko giminės, kiti keliautu- į čiai paduotų savo skaitytoja- Jaugiau atstovių, to geresnis 
! visų ūpas, daugiau sumanymų, 
daugiau nutarimų. Be to, rei- 

; kia tinkamai prisiruošti prie 
i apskričio koncerto.

Nelengvas tai dalykas. $un-įine P61’ lietuviU kolonijas. Bū- Ims šio laiško turinį. F. K,
kūs laikai ir Amerikoje ir Lie- tų įdomu aplankyti Bridgc- 

port, New Haven, Waterbury,;.... • n XI tavoje. Dėlto nesunku numa
na,kurtas prohibieųos įstatymas ir alkoho- ekskarsija | Hartford, Worcester, Tkomp.,
linių gėrimų pardavinėjimas sutvarkytas taip, 
kaip Suomijoj. Taip pat reikia pertvarkyti 
policijų ir akyviai prižiūrėti, "kad ji sąžinin
gai eitų savo pareigas. Prie to prieiti bus 
galima tik tada, kada pati visuomenė per 
spaudų, balsavimu ir kitais būdais to parei
kalaus. I

♦
Tol, kol nebus pašalintos priežastys, ve

dančios prie nusikaltimų ir sudarančias tam 
piktui progas, tol bus bombavimai, šaudy- 
mųsi ir šaudymai. ,

būti skaitlinga. Tikimės rasti 
Amerikoje jau begiedrėjantį 
dangų. Ar pagerės būklė Lie
tuvoje ateinančiais metais — 
vilties labai nedaug.

O vis dėlto negalima pra
leisti tokios puikios ir retai 
pasitaikančios progos, kaip

sob, Boston, Detroit, Chicago, 
Cleveland, Pittsburgh, Wilkes- 
Barre, Shenandoah, Wasliing- 
ton, Baltimore, Philadelphia, 
Newark, New York. Kai ku
riose kolonijose sustotume tik 
kelioips valandoms, kitose na- 
k votume; Chicago je tektų iš-

CHICAGOJE

MARQUETTB PARK 
ŽINUTES

X Danielius Gricius, gene- 
ralis kontraktorius, užbaigęs 
Mundelein, III., didelį darbų, 
dabar pradėjo darbų ant Šv. 
Kazimiero kapinių. Stato ofi-

Tad, ar ne laikas tam visam paskelbti .
“karo stovį” t. y. sutelktomis jėgomis pra-i^ tėvynę, kiek troškimas pa 
dėti kovoti ir kovoti sistematingai, neatlai-
džiai su plėšikais, kriminalistais ir kitokiais 
nenaudėliais, kurie ir padoriųjų žmonių ra
mybę ardo, daug nekaltų gyvybių atima ir 
šio krašto gerų vardų teršia.

pasaulinė paroda Chicagoje. ir !būt* ^nt savaitę, Ne\v
ne tiek pati paroda ir visos) Yorke’ Bostone’ Detroite ir'sų, perdirba publikos uzejuno 
Amerikos prašmatnybės raus i PhlladelPllijoi« bent po dvi, vietų. Darbas eina pilnu smar-
traukia j mūsų išeivių naujų- ^ienk 1

3) Negalime ir nenorime bū
ti amerikiečiams dideliu sun-matyti savo brolius ir seseris, 

pasidalyti su jais vargais ir 
džiaugsmais, užmegsti artimes
nių dvasios ryšių. Iš Ameri-

kurnu ir juos išnaudoti, tad 
norime gražinti mūsų išlaiky
mo ir kilnojimo išlaidas. Ta

PASTABELES

kos, ačiū Dievui, jau kas met clau is antros Pus€s norėtume 
susilaukiame daugelį ekskur- Sr4Žinti tik tikrąsias išlaidas, 
sijų. Tad ryžtamės nors sykį ,Tj* dgsnl Padėjus į pagrindų, 
šiek tiek skaitlingesniame bū- ar nebūtų galima šitaip susi- 
ryje atsilankyti ir mes Ameri-
įoįe., / į ■

Jau laukiami kelionės nupi-
Wisconsįn’o radikalai, La Follette ir 

Blaine, pralaimėjo rinkimus. Pirmasis vėl ka
ndidatavo į gubernatorius, o antrasis į sena-1 ginimai ir atpigęs maistas A- 'se' 
torius. Bet prakišo. Laimėjo dešinieji respu
blikonai. Tai yra reikšmingas įvykis. Jis pa
rodo, kad šio krašto žmonės ir šiais sunkiais 
laikais nelinkę krypti į kairę, nes gerai ži
no, kad kairieji tik žadėti temoka, bet dar
bais nepasirodo.

merikoje šiek tiek padrąsins 
mūsiškius ryžtis vykti į Wa- 
shingtonfc kikilį. Dar daugiau 
šiuo reikalu galėtų padėti pa
tys amerikiečiai: vieni, ku

rie mažiau nuo sunkmečio nu
kentėjo, nors dalį savo gimi
niečių ke^onės /finansuodami, 
kiti visi dčdamies į tam tikrų 
bendradarbiavimų, kad ta niū-. 
sų kelionė -išeitų ir abiem pu
sėm naudinga ir mums neper- 
brangi. , r*

Daug dat gražaus laiko da
ryti įvairius projektus. Čia pa
tiekiu savo mažų projektėlį 

Darbštus ir didelių nuopelnų yra vyras Tamstoms, gerb. Amerikiečiai, 
kan. prof. dr. F. Kemėšis, bet kada jis pra- apsvarstyti, pataisyti ir pa
deda kalbėti apie katalikų ir tautininkų ben- gerinti. (Tuo reikalu kreipiaus 
drų frontų valstybės ir tautos gyvenime, jis Į į Lietuvos Konsulatus ir į E- 
veltui gražius žodžius barsto. Eiti su tauti- i konominį Lietuvių Centrų).

1) Visai kelionei mes galė
tume skirti apie 6 savaites: 
dvi savaiti nuvykimui ir grį-

. “V-bė” skundžiasi, kad nepasisekus J.
O. Sirvydų padaryti nezaležnįnkų kunigu, da
bar bolševikai “pasirinko kitų ‘klierikų’ taip 
pat įžymų tautininkų veikėjų p. Jonų Liūtų 
ir jį nori padaryti nepriklausomu kunigu.” 
Nė nežinojome, kad tautininkų žinomas šu
las p. Liūtas yra “nezaležninkų klierikas.”

ninkais į bendrų darbų, reikštų remti jų ne
teisėtus žygius ir savo įtikinimų išsižadėti. 
To nepadarys nė vienas sąmoningas katalikas.

lymo “study clubs”. Ar švietimo rateliai 
būtų federacijai praktiški ir galimi su
daryti, nenorėčiau spręsti. Amerikiečiai 
katalikai tokius “study clubs” jau turi 
ir jie pasekmingi. Ar mes prie to priau
gome, abejoju. Bet’drįstu pranašauti, kad 
pasisekus su spaudos biura, varant gerų 
propagandų, ir “study clubs” bus gali
mi įsteigti. Švietimo ratelių tikslas yra 
įsisąmoninimas katalikiškoj pasaulėžiūroj 
diskusijomis ir k. Rateliuose lavinasi tik 
pažangesni katalikų akcijos veikėjai ir 
laipsniškai supažindina su ideologija ir 
kitus darbštesnius narius. Idėja graži bū
tų galima tokius ratelius bent mūsų dide
liuose centruose bandyti steigti.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad visiš
kai savo privačia iniciatyva, pasiprašęs 

i kun. J. Simonaičio pagalbos, tariausi su 
N. C. W. C. ekzekntjjrviu sekretoriumi ir 
įprašiau kun. M. Kazėnų išgauti Federa 
cijos konstitucijos patvirtinimų Bažny
čios valdžios. Jo Eks. vysk. Boyle jau pa
sirašė ant Federacijos konstitucijos. Tai 
pirmas žingsnis prie afilijacijos — vys
kupo “Nihil Obstat.” Antras žingsnis tai 
būsimo Centro, — kreiptis prie. jMsaolip
nių skyriaus N. C. W. CL afilijuoti Fede
racijų. Su afiliacija surišta ir Hario d«ok-

! kuinu. Arkitekto darbų veda 

ark. Žaldokas, kuris, viską ge

rai prižiūri.

X Ponas Stoškus nesenai tu
rėjęs “eksident” su M. Mar
tinkėno automobiliu, palengva 
sveiksta.

X Adolfas Ghudėnas, turėjęs 
didelę operacijų jau grįžo na
mo ir kasdien jaučias sveikes
nis. Visi draugai neužmiršta 
jį aplankyti. * Meistras

Dažnai paaimanuojama, kad 
nieko neveikiama, niekas ne
siseka. Kaip gali sektis, jei 
pačios į viską šaltai žiūrime. 
Ot, bile tik sus-mas įvyko, bi- 
le viena atstovė dalyvavo, tai 
ir viskas. Tat ne veltui cliica- 
gietės visame organizacijos 
veikime yra kur kas toliau pa
silikusios, negu rytietės.

Pradėdamos rudens sezoną, 
darykime pažadus daugiau di
rbti, daugiau pasišvęsti orga
nizacijai ir tame ištesėti.

Viena iš apskr. vald. narių

Skaitykite it platinkite 
dienraštį “Drauge” . ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Lithuanian Boxing Contest
organizuoti:

4) Apsigyventi norėtume ne 
viešbučiuose, o lietuvių butuo-

Valgykla galėtij būti vi
siems bendra lietuviškose sve
tainėse.

5) Iš kolonijos į kolonijų 
nevažiuotume traukiniais, o a- 
rba autobusais, arba, gal dar 
geriau, jei tai būtų galima, 
pačių lietuvių automobiliais, 
grąžinant gazolino .ir kitas iš
laidas.

6) Taip susitvarkant viena į

diena buvimo ir važinėjimo A- 
merikoje, manau, atsieitų mu
ms tarp 2 ir 3 dolerių, o visa 
šešių savaičių kelionė atsiei- 
tų kiekvienam tarp 2 ir 3 tū- ! 
kstančių litų. I

7) Keliautojų tarpe, reikia 
manyti, bus ir žymesnių Lie į 
tuvos veikėjų, publicistų, kai- į 
bėtojų. Kiekvienoje kolonijo-1 
je iš anksto numatytom temom 
galima būtų turėti kalbėtojus.1 
kurie nušviestų visapusiškai 
Lietuvos būklę ir reikalus.

Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes.- “Drau
gas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks Šv. Agnie
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tų die 
nų. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių. 
Aplikacijos blankų rasite “D R A U G E.” Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Ispildę blankas, siųs
kite sekančiu adresu: Drdugas Lithuanian Boxing Contest, 
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois. •

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932 
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.

Vardas ir pavardė ............................................................
Adresas........................................ .............................................

Kiek metų?... . .........................Kiek sveri?......................
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 

Oakley Avė., Chicago, III.

lę, kas neturėtų taus sulaikyti. Mūsų ben- stį lietuvių tarpe. Patarčiau visiems įsi- 
dradarbiavimas ;su Amerikos katalikijr J,gyti tų knygų ir padėti jųjų išplatinti, 
išeis mūsų naudfci. Mes mokinsimės iš jų l'oje knygoje, gerbiamieji, rasite tokių 

dalykų, kurie jus nemažai nustebins ir 
aiškiai įrodys, kaip galinga ir stipri yra 
savo tautos meilė, kad tos meilės nepajė
gia nuslopinti nei vienuolės rūbai, nei 
klusnumo įžadai, nei ilgi svetimųjų glo
boje ir įtakoje darbo metai...

Reikia nepamiršti, kad būrelis dabar
tinių seserų praneiskiečiųj žinoma vyres
niųjų, jau dirbo savo tautai 30 su viršum 
metų. Kuomet lietuvaičių seserų vienuo
lynas tebuvo tik svajonė, keliolika dabar
tinių praneiskiečių jau vedė keletą lietu
viškų mokyklų čia Amerikoje k. a., Šv. 
Jurgio mokyklų Chicagoje, šv. Kazimie
ro Pittsburgh’e ir keletą kitų. Tik tos mū
sų seselės tose mokyklose darbavosi ne

veikimo, stiprėsime jų morale parama, iš 
judinsime apsnūdusių visuomenę, suįdo
minsime veikėjus ir visus lietuvius kata
likiškuoju veikimu, prie ko mus tėviškai 
ragina Šv. Tėvas Pijus XL

PRANCIŠKAUS SESERYS
(1922 - 1932)

(Kun. Jono Misiaus prakalbėlė, pasakyta 
22 Federacijas Kongrese, 1932 m., 

rugp. 24 d.; Pittsburgh’e, Pa.)
Meldžiu man atleisti, kad nepa-ruo 

šiau plataus referato. Mat, Seserys Pran- 
ciškietės šiemet mini 10 metų sukaktį nuo ,
savo įsisteigimo. Patiekti visas istoriškas j kaipo pranciškietės, bet kaipo nezarietės, 
smulkmenas viena būtų ilgoka, o antra,' I lenkių vienuolyno narės.
pačios Seserys rengiasi išleisti savo vie
nuolyno istorijų gražioj 4 storokoj ’ kny 
goję ir tai labai greitu laiku. Toji knyga

Mintis atskirti lietuvaites seseris nuo 
lenkių kįlo jau laivai senai, dar gyvam e- 
sant a. a. kun. Burbai. Pas jį senesnieji

bus ne tiR graži, bet ir įdomi. Jų puoš kunigai porų sykių buvo susirinkę ir gal- 
pirnsujjų vienuolyno priedelių paveikslai, I vojo ir svarstė, kaip lietuvaites nuo len- 
pranciškiečių vedamų mokyklų ir jų kle- kių arba visai atskirti, arba nors įsteigti 
bonų atvaizdai. Munonia išleistu tos kny- | lietuviškų seselių provincijų. Tačiau jų 
gos 10 tūkstančių ekzenapiiorių ir pasklei- geri norai pfusiliko tik norais. Darbas pa

sirodė per sunkus, beveik negalimas, 
net ir kanonams priešingas. Atsiskyrim 
tatai mintis tapo palaidota ilgiems nu 
tams... Ji tačiau pasiliko gyva lietuva 
čių seselių vaidentuvėje. Savo tautos me 
lė ir toliau kureųosi jųjų kratinėse.

Tuo tarpu lietuviškų mokyklų ska 
čius augo ir lietuvaičių seserų prisiglat 
dusių prie lenkių vienuolyno jau nebeu: 
teko, kad jas visas atsakančiai vesti, či 
išeina viešumon a. a. kun. Staniukyna 
ir drąsiu užsimojimu steigia šv. Kazimie 
ro Seserų kongregacijų Chicagoje. vieno 
tos kongregacijos regula neleidžia liete 
vaitėms seserims pas lenkes skurstat 
čioms jojon įstoti. Šis smūgis regis ture 
jo parblokšti net milžinų dvasioje, ne ti 
silpnas vienuoles seseles. Bet vis dėl t 
jos nesukniubo ir neišsižadėjo savo sve 
jonių. Atsiskyrimo idėja brendo ir stij 
rėjo, kol galų gale neišsiveržė viešnmoi 
paskelbus Lietuvą nepriklausoma ir savy 
stove valstybe. Čia dar kartų reikia sušuk 
ti: kaip galinga ir stipri yra savo tauto 
meilė, kad tos meilės nepajėgia užslopir 
ti nei vienuolės rūbai, nei klusnumo įža 
dai, nei ilgi svetimųjų globoje ir įtakoj 
darbo metai.

(Bus daugiau)
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ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS
ngiasi prie 20 metų jubilie- zauskas, kuris taip pat daug sti, bet iki šiol dar to nepa-,išstatyta puikiausių daiktų,'rytoj, t. y. sekmadienį. Sekma-

X Praėjusį sekm., rūgs. 18 
d., L. Vyčių basebolininkai 
pralošė prieš Carbonated Be- 
verages tymų rezultatu 17:6.

Koncertas pasisekė visais 
atžvilgiais.

Programas buvo sekantis:
1. “Brangusai pabučiavi-

X Sekmadienį, rūgs. 18 d. 'mas” 1 veiksmo • komedija, 
savo namuose, 1929 S. 5th St., į Vaidino: A. Misiūnaitė, E. Bu- 
po ilgos ligos pasimirė Elzbie- tkiūtė, J. Rumčikas ir J. Paš
tą Makauskiūtė, 29 metų am- kevičius.
žiaus. Paliko nuliūdime moti-1 2. Parap. mišrus choras sū
nų, 3 seseris ir 2 broliu. Ant- dainavo “Sveiki broliai daini- 
radienį, rūgs. 20 d. palaidota ninkai,” “Saulelė tek ” ir “Ei 
Šv. Atari jos kapuose. 'jaunime.”

X Ateinantį sekmadienį, rn-j 3. Vyrų “naktigonių” cho- 
gs. 25 d., parapijos salėj L. Vv ras padainavo “Šių naktelę”, 
čių 83 kp. vakaras su šokiais. “Subatos vakarėlį” ir “Pn-

X Teko nugirsti, kad sek- pa.” 
madienį, rūgs. 25 d., į Rock-1 4. Trio, iš K. Noreikaitės, E.
fordų atvažiuoja Marųuette Butkiūtės ir J. Paškevičiaus 
Parko L. Vyčiai žaisti “ in-! padainavo “Lietuvos kareivė- 
door” basebolę su Morton Bi- liai”.
liards. » \ i 5. “Grinorių duetas” (J.

X Parap. choras, po gerai Rumčikas ir J. Paškevičius) 
nusisekusio koncerto, pilnas e- išpildė dainų “Aš berniukas.”
nergijos ir dabar mokinasi 
naujas Šv. Liudviko Mišias.

X Žiemai artėjant, didelis 
parapijos rėmėjas J. Misevi
čius yra užimtas pristatymu 
žmonėms anglių. Taip ir turi 
būti. Savas pas savųjį.

Po programo publika, ku
rios buvo beveik pilna salė, 
linksmai pasišoko.

R0CKP0RD0 APYLINKĖJ 
— DEMOKRATAI

Vietos du anglų dienraščiai 
suruošė taip vadinamų šiaudi
nį balsavimų Rockfordo apy- 

Praėjusį sekmadienį, rūgs.' linkėj. Demokratų Roosevelt*- 
18 d., parap. salėj įvyko Ro-, as gavo daugiau balsų už res- 
ckfordo jaunimo koncertas, ku pub. Hoover, o į Dlinois gu- 
rį rengė ir atliko parap. cho- bernatorius Horneris viršija 
ras. Small’ų. R—is

KONCERTAS PAVYKO

jaus, kurį minės spalių 30 d., 
parapijos svetainėj.

X Labd. Sę-gos 3 kuopa 
šauniai darbuojasi. Rugsėjo 18 
d. įvykusiame susirinkime ap
svarstyta daug dalykų. Iš ra- 

'portij pasirodė, kad centro iš
važiavime, rugsėjo 4 d., kuo
pa pelno padarė 128 dol. su 
centais. Nubalsuota pinigus 
palikti kuopos ižde kol centras 
atsiųs reikalavimų ir pažymės, 
kada bus mokama dalis sko
los už ūkį. Nutarta suruošti 
viešųjų rinkliavų (Tag dav). 
Išrinktoji komisija rūpinasi iš
gauti iš valdžios leidimų rink
liavai, kurių norima įvykdyti 
spalių 9 d. Be to, tų pačių die
nų vakare Federacijos 12 sky
rius rengia vakarų Vilniaus 
užgrobimui paminėti.

Taip pat ir Labd. Sų-gos 3 
kp. rengia šaunų vakarų su 
programų gruodžio 13 d. para 
pijos svetainėj.

X Klebonas sumanė įtaisyti 
gražų kambarį Šv. Vardo drau 
gijai. Jaunoliai galės jame pa
žaisti; nereikės kitur bastytis.

X Visiems ciceriečiams ge
rai pažystamieji ir daug dar- 
bavęsi ponai P. ir M. Masokar 
atsiuntė radijo stočiai ir per 
jų visiems ciceriečiams nuošir
dus sveikinimus. Rašo, kad 
Lietuvoje labai smagu, links
ma ir gražu. Sako, daug va
žinėjame ir smagiai laikų lei
džiame.

darbavos dėl Šilalės bažnyčios, 
buvo žadėjęs laiškutį, pasita
ręs su Šilalės klebonu, atsių-

B

CICERO, ILL.
UŽBAIGTUVIU KVIESLYS

X Praėjusiais metais šilali
škiai čionai darbavos, kad pa
stačius bokštų Šilalės bažny- 

Tat, visi į bazarų. čiai. Praėjusių vasarų išvykęs
X Draugija šv. Antano re- į Lietuvų šilališkis Jonas Bra-

Tuo būdu prisidėtų prie para
pijos palaikymo.

Dabar eina mūsų parapijos ! —----- -..... ■ — —■    ....... —
bazaras, parapijos salėj Šis s l,l,lllll,lllllllllllllllll»|l»>»'»>»»iiliilll>ililililliiiililliiiilliiillliiilliiillilliiillll^

sekmadienis jau paskutinis, 
kuriame dar bus galima savo 
giliukį išbandyti.

Bazaras dar bus trečiadienio 
ir ketvirtadienio vakarais. Pa
skutinį vakarų bus paskutinė 
proga savo parapijos bazare 
dalyvauti.

Todėl, nuoširdžiai prašau vi |
'sus biznierius šios kolonijos | 
ir apylinkės lietuvius atsilan- j g

MARŪUETTE 
WET WASH LAUNDRY

Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai vienintelė lie- 
LIETUVIŲ SKALBYKLA CHICAGOJE. Prašome lietuvių 
paramos. Kai turėsite drabužių, dėl išplovimo, siųskite mums 3 
arba šaukite telefonu HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus g 
paimti Jūsų bundulį.

6551—53 SO. KEDZIE AVENUE
kyti į Šv. Antano parapijos |»IHllllllillllllillllllllllHlllllllllHlilllllllinillliniilllllllllllllllllllllllllliiiiluiiiiiiii[W  

bazarų. Už tai būsiu visiems

3

be galo dėkingas.
Specialiai kviečiu ir visus

bulvariškius atsilankyti. Iš an
ksto tariu nuoširdų ačiū vi
siems parapijos reikalų rėmė
jams, aukotojams ir darbuo
tojams. I

Kun. H. J. Vaičiūnas, 
klebonas

RADI0J0 STOTIS AJJ

X Praėjusį trečiadienį baza
re vengro muzika su maršu 
apėjo visas būdas, šįmet ba
zare mažai matos bulvariškių, 
kurie taip pat turėtų susido
mėti ir visi bazarų atlankyti.

;Reumatizmas sausgėla*
■ NMlkankyktt* ■*▼»« akam-
B mala. Raumatlamn. Sausa*,e. ■ 

Kaulų Gėlimu. arba MėSluiurtu ■
■ — raumenį) sukimu: naa akan-
■ dėjimai naikina kūno rmM 

Ir daf.nal ant patalo paauldo
CAPSTOO COlfKOrHn mo- 

® atla lanrral pradą,Ina rlrdml-
■ nėta „na: mums Wand1o dau- 
_ fybė įmonių slnndla padėka- 
’ vonea pa*relk«. Kaina SSe per
■ palta ISo arba dvi ui 11.11 
H Knyga: "SAT.TTNTfl 8VTCT-

KATO8” augalais gydytis*, kal-
■ U II eentg.

Jusliu Kulis
SS SS 80. HAL8TKD ST. 

Chteago, m.

ŠVENTO PRANCIŠKAUS 
VIENUOLYNO RĖMĖJAMS

ŽINOTINA
Rėmėjų Suvažiavimas 

NEDELIOJ, SPALIO 9, 1932
WEEK. END TRIP — iš Chicagos, Detroito, 

New York nuo PėtnyČios iki Panedė- 
lio ryto. Tikietas 18 dolerių round 
trip. Iš Detroito 6 doleriai round trip.

STOTIS: — Iš Chicagos — La Šalie Station 
Iš Detroito — Micliigan Central Sta. 
Iš New York — Pennsylvartia Station

EKSKURSUOS — iš viršminėtų miestų stočių 
— nuo Subatos iki Nedėlios vakaro. 
Tikietas 6 doleriai round trip. Iš De
troito 4 doleriai.

BUS’AIS važiuoti iš šių miestų išeina pigiai, 
bet kelionė ilgesnė.

Kelias į Vienuolynų iš Pittsburgho stoties:
TAXI: — Per Liberty Tubes

Left turn to Route 88 iki Grove Road.
GATVEKARIU: Prie stoties, Shannon Car 37 

iki Grove Station.
I

•k. r

Kviečiame visus, kad ir ne rėmijus.

darė. Į kuriuos gali kiekvienas gauti, idienį bazarus prasidės 4 vai.
X Šv. Antano parapijos ba- ! Kurie dar nėra buvę parap. 'popiet. Bazaras baigsis trečia-

zaras smarkiai eina. Bazare Ibazare, kviečiami šį vakarų ir dienį, rugsėjo 28 d.

O
BE PASIGAILĖJIMO 

“Gamta tavo Žalumo f* — įkvė

pimu buvo laukinis siaurumas 
iutbulinos kovos tarp pikto 
tigro ir kraujo iitroikusios 
Juodosios Panteros — Javos 
diiunglių teroro.

'A- g

OW.,1W, 
Th. Aro.rlc.n
Tob.f-i-o Cfl.

—Ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckies 
a,. lengviausiame cigarete

kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai švelni ir Lengva** - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted**. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

••It’s toasted'
Tas pakalls lengvų Luckfea

"Jei imogm prrelytq gereing tnygį, prieky!* grreini pernoksi*, er peJeryt* tobilnnhu tląsint pelėnu 
gruJytl negu jo krėmynu, o patistatyhf nemtu milko tankmėje, vitliek peirulit iki jo Junf permini Irk*."

RALPH WALDO EMERSON
Ar Iii pareiikimu neganėtinai paaSkina kodėl paaaulia ntgiria ir priima Lucky Strike?

7 ei. Ofiso ir Rez. Calumet 3398

VICTOR BAGDONAS
Milteliai Furnišių Pianų ir Kitokių Rakandų

FTr

J

B
it r

__

STORAGE

»r

Office Phone Calumet 3398

&

BAnrtONAS H«O3 
KTRNITUHf S PIANO MOVINi?

*#• *•«•« * ’*"w s*'*""’

AįmA JI

Kai jums priseis kraustytis, (mufuo
lia), tai pirma pašaukit mus telefonu 
CALUMET 3398.

Mūsų patarnavimu būsit patenkinti. 
Kainos pigesnės negu kitų. Darbų atlie
kame tvarkiai, gerai ir greitai. Su jūsų 
reikalais galime važiuoti į New Yorkę, 
Californių ir kitur.

Jūsų rakandai ir kitoki daiktai pavesti 
mūsų rankas yra apdrausti nuo ugnies,

sulaužymo ar sugadinimo.
Be to, turime rakandų parduotuvę, kur 

užlaikome parlor setus, pečius, klijonkas 
ir kitokius rakandus. Kainos pigesnės 
negu kitų, nes mes patys pristatome. Rei
kale kreipkitės j mus. Nauja vieta:

BAGDONAS BROS.
PURNITURE AND PIANO MOVINO 

Local and Long Distance Removal 
3139 SOUTH HALSTED STREET

■ "■■—i ,, i
CHICAGO, ILLINOIS
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Draugas Boxing Tournament News
DRAUGAS BOXING TOURNAMENT

friends about tliis
I.i;h. fatl,.Jr.Scl,oolPl,v.I)ir.l'1'e >’ear’ b>' **«

and C.Y.O.Swim Director lof our “w Spo, t
_______ * of BOXILG eoine out a 8ųcc-

closer to eS8,
Bridgeport Fight — News

St. George’s take great hon- 
or in announcing tliat it has 
ofticially entered a full team 
of Lithuanian boscrs įn the 
“Draugas” boxing Tourna
ment. Tliis group of young

By Al. Kumsk's, affair of 
tliis kind

As tlie time draus 
tliat great and eventful eve- Į 
ning of October 27, 1932,!
vliieli vili mark tlie offieial 
opening of tliat old and yet
ųew sport of “Boxing” to the'
Lithuanian public and its
sport fans. Tliis tvpe of reere-!L , , \ ment. Tins groupation bas not as yet proven a 1 , , . . ,...„ , . inien liave lngli ainbitions insuccesstul pastnne among ouri ' . . ,jobtaimng t{ie team Champion* 

>liip as well as tlie individual 
groups. Tlie boys are led by 
.Jolinny Barauskas their capt. 
and leading contender for tlie

people, būt after tliis tourna 
ment we are assured it is go- į 
ing to be a popular a sport 
among our people as tlie otlier 
sports liave already proven a 1 
great suceess in many instan- 
ces. For on tliis evening of tlie 
Lithuanian boxing contest, we I

liglitlieavy weight title. John* 
ny as you all know was run- 
nerup in tlie (C. Y. O.) Catli-
,olic Youth Boxing tournament vitness i. . . „. . lašt vear, vho iou making ■. .. . .. - . enter-city meets.A great

vill get a cliance to 
our own boys in tlie 
of future cliampions. 
surprize įs awaiting tlie spec-
tators of tliis coming color- 
ful evening, for many of tliese 
boys liave been boxing quite 
a time būt under falše narnės, 
not asliamed of tlieir proud 
descent, būt because up to tliis 
time our youngst.ers intėrest- 
ed in tliis game liave been ne- 
glected and .no interest. taken 
in them by our sport fans and 
public. Tliis liov’ever vili not 
occur again as now we are an

f
organized body of a great na- 
tionality, vliicli is going to be 
recognized in Boxing and o- 
thėr sports, likę Baseball, 
Basketball, Svimming, etc. by 
local and national nevspapers, j 
clubs and organizations tlirou- j 
gliout tlie city and nation.

It’s going to be up to our 
,own people to put tliis new 
enterpriše over vitli great 
success and glorv, vliieli 
means a great deal to our 
future contests, gailies, and 
toumaments of various sports. 
There is no doubt as the out- 
side vorld (otlier nationali- 
ties) is going to vatch vitli 
mucli eagemess as to tlie out- 
coine of our Lithuanian box- 
ing contest, and otlier under- 
takings for it is liere tliatJ 
ve’ll get tlie respect and co- 
cperation of tlie people, nevs- J 
papers, organizations etc., or 
get a lof of grief if our atliletie ' 
projects (undertakings) are a’ 
failure. So let us all young and 
old, boys and girls, men and i 
vomen take special interest in į 
tliis great Lithuanian ĄthIetie 
event in tlie name of “Drau-i 
gas Boxing Contest”, vhich i 
is to take place on the nite of 
Oct. 27, 1932 and go out, tell 
vour friends and tliev tlieir

The St. 
made up 
boys:

112 lbs
116 ”
126 ”
135 ”
147
160

George ’s 
of tlie

175

Jobnny Petkus
......... Peter Rūta
.. Vytaut Rinikus 

” .. Vincent Satkoff
’ • Fratnk > Albej^žNjskas 
” Frank Bockus, and 

Cliarles Goy.
” Capt. Jolinny Ba

rauskas ąnd 
Tankio.

-Joseph BakutisHeavvv'gt.

OUR LADY OF VILNA TE AM IN “DRAUGAS” BOXING CONTEST

Top rpw from left toriglit: C. Žostautas—160, Keturakis—210, Žukas—175,
Bottpm rov: Dačiolas—126, Zalatoris—135, Grimilis—147, Petrutis—118, A. Žostau

tas—112.
All of the abpve boys under their capiain Frank Keturakis liope to vin in the 

Brauggs Bosing Coptest to be lield at St. Agnės Gymnasium on Oct. 27th.

depends upon its leaders. lt 
is itlieir business to stir up 
tlie flagging interests of nienib
ers and inspire tlie ręst of us Dede Kastukas sako: LifJ 
by beingienergetic. Tlieir task lis what ue make it. For sonil
is ordinarily a thankless one 
and tlieir only satisfaction is 

i knouing tliat tbey liave done 
tlieir sliare to flie best of tlieir 
abilitv. AVitli Fatlier Valam 

.č.ius to spur our youngsters 
Į on we vili watcli tlie accom 
plisliments.

you are until lie beconies 
little stronger.”

it is just a bovl'of cherries.l
r

Proud Pa pa: ‘‘Don’t you 
tliink it’s about time the babv 

pearned to say ‘Papa’?”
Cautious Motlier: “Oli, no.

I don’t intend telling kini vdiog
depression in golf. A good up. Vince Zopel found less 
deal of latitude įs givgn tlie difficulty in disposing of the 
councils in regard to v'Įien former Brighton president Joe 
tlie matehes are to be played Masiunas by winning four up. 
and vhere. Most of the com- Tlie Marąuette ace, Walter 
petition will be staged at Golf- I)ixon, beat Victor Saviage.

ht in the roppr, located on 79th and Ci- The season is young yet so 
cero Ąyepues. Tliis veeks mat- the losers štili liave a cliance 

team is; ^kes fin,d: to wiJ1 that golf cup.
folloving Ęrighton Pk. ys Marąuette

Bridgepoil ys Cicero 
Providence Vs North Side

BRIGHTON HOPES 
BLASTED

' v7 'C X '
‘U

AVilli the cliampionship in 
baseball safely tucked avay 
Brighton intended to bring 

Mickey ilome a companion to tliat cup 
by annexing4 tlie golf tyopįiy. 
Marąuette undoubtedlv

- ----------------- j realize tlie ambitions of its
KNIGHTS OF LITHUANIA ; neigliboring council for it;

Golf $eason I

The divots are flying tliick 
and fast on the golf courses as 
the Knights begin the» second 
veek of their schedule. The 
start of tire season vas not 
very propitious for onlyr tvo 
teams vere definitelv in tlie 
league. After a bit of persų- 
asion four otlier councils join- 
ed to complete the roster so 
we may now say’ there is no

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ 

" SULIG MADOS
EKONOMINGOS

Miestas pilnas $1.88 milinerių atla
pomis, be9 nei viena nelygsta ver
tės kurių rasite pas FKNZAU’8. 
Vartė — nepergalima., vertė ;— ge
riausia materija, begalinis pasirin
kimas naujų rudens kepurių už 
SI.tik. Sezono triumfas, kitur po 
$2.88 Ir $3.88. Taip pat patrau
kiančios kepurės:

Suėdė ir velour <>K 
Pagamintos už $17.50

KITOS KEPURĖS.. $3.95 
Galvų aižai nuo 21 iki 25 col.

TEAM STANDING

Mąrąuette 
North Side

Brighton Pk.
Providence
Bridgeport

Won
1
1

- ’O
o'
o
o

Lošt
0
0

m- i j
i
o
o

KONNIE'S KAMPAS

ilianded tliem a neat setbackĮ Success in life doesn’t mean 
■ in fheir inįtial mateli. The' riclieš; it means friends and 
score as veli as the competi- Į sacrifice. If you liave alvays 
tion, vas very clpSe the fąp, been seekirjg to lielp others 
soutli boys triumpliihg 5 tp 4. instead of satisfying your ovn 

Joe Ę^rtush'defeated Stan-(desires, you can call your. elf 
ley Tirupas of Brighton one successful. AVhat is commonly

Telefonas

CAN AL

5059 ANGLYS
UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

Taip, jus ga

lite pirkti

sau

Anglis*

Geo. P. Tayior, Jr. Coal Conųiany
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 

Kiltas oras verčia irius' palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas tpakelti. 
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith

uanian Cream Cpal) dideliais ir parankiais šmotais.
Kiti parduoda po $12, pas nnw tik
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių Storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS.
Indiana Egg.................................  tonas $6.00

termed success, a largo bank 
account, is nothing more tlian 
selfishnąss.

In our system of govern- 
ment economic conditions are 
not readily adjustable. No one 
man coukl be responsible for 
the outeome of our laissez 
f aire policy, yet there are 
countless laymen vho den- 
ounce tlie President of the 
country thinking lie purposely 
and individually brouglit on 
tliis period of įiunger ■ ąnd 
vant. AĮany times it is advįs- 
able to knoyr vliat you ąre 
yelling about before yoų stare 
to yell for it usually refleets 
upon your intelligence.

NEW PRO CHAMPION

Progress for the K of Ls

.... ...................
-------------------------- ----------------t-t—

Olip Dutra of Santa Moni- 
ca, Calif., vho won tlie natio
nal professipnal gplfers’ cliąm- 
pionship in the tourney at St. 
Paul.

PARSIDUODA PIRMI MORGIČIAI
$500.00 — pripuola Rugsėjo 10, 1935. 2 aukštų mūrinis 

namas NYestsidėj. 2 flatai j>o 6 kamb. vertas $8,000.
$1,0000 — pripuola Rugsėjo 13, 1935. 2 aukštų mūrinis 

namas \Vestsidėj. 2 platai po 4 kamb. Vertas $4,000.
$l,500.00-rpripuola birželio 15, 1937. 2% aukšto mūrinis 

nnmnfc 2312 W. 23rd St., 4 kamb. flatai, lotas 25xnamas,
125. Vertas $8,000.00. Rendos neša $55.00.

Paskola No. 895

U
NEW VORHO» 

KLAIPĖDA
(KUMPUS KMIAS i LIETUVĄ r«r ŠVEDU

‘BALTASIS ŠVEDU LAIVYNAS’ 
Išplaukimai iš New Yorko:

M- L "Gripsholm” spalių f ]
M. L. "Kungaholm” spalių 13 
S. S. ‘ Drottningholni” spal. 23 
M. L. “Gripsholm" lapkričiu 3 | 
S. S. “Drottninghorm” gruod.

Informacijos apie laivakortes ir 
kelionę gaunamos veltui, pas 
mu^ų agentus a,r bent kurioj ' 
tnu?tty raštinėj.
Swedish American Line

181 N. MICHIGAN AVĖ. 
Chicago. III.

F illillllĮIHĮIIIIIIIIIIIUIIIIIIillllllllllilU'1

\ N A U i! 1
1933 metų mados

RIADIOS
parsiduoda už naujas 

MAŽAS KAINAS

Šis Naujas 1933 metų mados

Philco Radio

Tik *■18.75

Nauji Philco kombinacij
Radio su gramafonu tik

48.08
jos

PATARNAVIMAS
dėl viąų piliečių 
visados vienodas

T-EI-S-IN-G-A-S
—IjICTTACMA: kišeninė liga. iš

gydoma—jei vartojama
—SU VILTIMI geri vaistai.

Matyklt mus.
—K.OLEKIT <M '.M E: nusibankru- 

tljustų bankų procen
tus, morgičius, vekse
lius, notos, kontraktus 
ir taip toliau.

Matykit mus.
—APDRAUDA. nuo ugnies—na

mus, rakandus, auto
mobilius Ir kitus reik
menis, atliekame

—VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus Ir kifokios 
rųSies dokumentus.

Visados kreipkitės:
Public Service Office

819 W. 36th STREfeT 
I’houe Houlevard 9122

Chicago's Klnest. Largest Selectlon 
lfllfl-IK W. 47tlk St.

Three Stores in One—Just W. of 
Ąahland

Illinois Egg.....................................
West Va. Lump.................................
Black Bar, d Egg ..............................
Blac|< Band Lump ..........................
Red Ash Erie Lump ....... ...............
Blue Grass Lump ..........................
Fancy Lump .....................................
Pocahontas Mine Itun ...................
Pocahont^s Lump.............................
Pocahontas Egg .............. <.............
Pocahontas Nut ....................... .
Pocahontas Pea.................................
West Va. Be dūmų, 50% rupūs ....
Coke-Range dėl furnasų . ...............
Ganei 1 Block ............ ........................
Stoker Screenings ...........................
Ręst Grade Chestnut......... .. .............

ORDERIUOK DABA
MIESTE

6.00
7.50
7.50 
8.00
8.50 
8.50
8.50
6.50 
9.00 
9.00
8.50 
6.75 
7.25 
9.00
9.50
5.50 

15.00

MES PRISTATOME VISAME 
Men esame užbondsuotl miesto sverikal ir kiekvienas vežimas, kuris 
iivnžiuoja Iš musų yardo, turi oficialaus svertko ženklų. Tas garan
tuoja parodytų ant tikieto tvarumų.

$1,800.00—pripuola birželio 14, 1937. 4 kambarių mūri
nis bungalow, 5722 So. Kostner Avė. Presuotas mū
rinis frontas, 2 lotai, medinis garadžius užpakaly. 
Vertas $4,500.00.

Paskola No. 894
$2,300.00—$300.00 pripuola birželio 9, 1935 $2,01X1.00 pri

puola birželio 9, 1937. 2 aukštų mūrinis'namas, 2326 
W. 24th St. 4—1 kamb. flatai, lotas 25x125. Rendos 
neša $85.00. Vertas $7,500.00.

Paskola No. 893
$1,200.00—pripuola gegužės 28, 1935. 2% aukšto medi

nis namas. 4444 So. Wood St., 4 kamb. flatai, pe
čium apšild. Rendos neša $65.00. Vertas $3,800.00.

Paskola No. 891
$2,000.00—pripuola gegužės 10, 1935. 5 kamb. mūrinis 

bungalow, 6011 So. Kostner Avė. Karštu vandeniu 
apšildomas. Vertas $7,000.00.

Paskola No. 886
$2,500.00—$500.00 pripuola spalio 29, 1934, $2,000.00 pri

puola spalio 29, 1936. 5 kamb. mūrinis bungalow, 
karštu vandeniu apšildomas, lotas 30x125, randa
si 6225 So. Kostner Avė. Vertas $6,500.00.

Paskola No. 863
$4,500.00—$1,500.00 pripuola Lapkričio 9, 1934, $3, 

000.00 pripuola Lapkričio 9, 1936. 2 aukštų mūrihis 
namas, 4010 Brighton PI., 2 flatai po 5 kamb., lotas 
25x125. Rendos neša $65.00. Vertas $11,700.00.

Paskola No. 170

JUSTIN MACK1EVVICH
MORTGAGE B A N K E R 

2324 So. Leavitt Street

$

Pianų Bargenai
Vartpti pianai labai geram 
stovyje parsiduoda veik tik 
už nuvežimo lėšas po

Č1O.00, #12.50

#13-00 #22.50
ir aukščiau

Labai platus pasrrinkimas
I.engvū* iŠBiokėjimai

MATYKITE TUOJAUS!

PEOPLES
FDRNITURE CO.

KRAUTUVĖS
2536-40 W. 63rd STREET

Ilcmlock 8400

4177 83 ARCHER A.VR. 
Lafayette 8171 
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Šeštadienis, rugsėjo 24, 1932 D R A U O A S

SKAITYTOJU BALSAI
ATSAKYMAS Į ADV. A. 

ŠLAKIO UŽMETIMUS

P. Šlakis dar užmeta, būk aš ijkų negausiu nei vieno cento.
išėmęs $1,000 savo dukters pa 
dėtų taupymo sąskaitoj pini

]rymą, tai jos Šerų nebūčiau 
pirkęs.

Toliau p. Šlakis sako, būk 
aš pradėjau nuosavybes likvi
duoti ir ant kai kurių iš jų

------------- užtraukti paskolas. Tiesa, ant
Savo kalboje depozitorių su j<aį kurįų nuosavybių užtrau- 

sirinkime praėjusio ponktadio-(kiau pa8Į{GĮas> tai būva
nio vakarų (ta kalba tiip°, neišvengiama, nes mokėjimas, neišvengiama,
“Naujienose” pirmadienį, ru-jnuogįm^į^ taksų ant žemės, ir 
gsėjo 19 d.) p. Šlakis pareiškė supirkimas tokios didelės su
būk turįs surinkęs faktų įkri 
minuojančių Universftl State 
banko' vedėjus; jis labiausia 
užpuolė mane. Jis sakė, būk 
aš jau nuo praėjusių metų r u 
dens rengiaus prie bankos už
darymo.

Leiskite man pareikšti, kad 
bankos rekordai ir knygos ro
do, jog 1930 metais iš paties 
adv. Šlakio pirkau 12 Šerų; 
1931 metais keliais atvejais pi
rkau vėl daugelį šėrų; ir sau 
šio 8 d., 1932 m., dar pirkau 
15 šėrų. Skolinau pinigus ir 
pirkau akcijas ne tik iš šeri 
ninku, bet ir iš brokerių mie 
ste, kad palaikyti bankų lie- 
tuvių rankose. Bankui užsida
rius aš turėjau 976 1 Šerus, o 
mano sūnus 10 šėrų, už ku
riuos aš esu mokėjęs iki $225

“ šėrų. Suprantama, jei bū-uz
čiau manęs apie bankos uždą- metų

mos banko akcijų 
daug kapitalo.

Dėl p. Šlakio pareiškimo, 
kad apie mėnesį laiko prieš 
bankos uždarymų aš būk pa 
siėmęs $14,500, kaipo paskolų 
turiu lietuvių visuomenei štai 
kų pranešti. Dar p. Šlakiui 
esant banko • direktorių, bū 
tent, birželio mėn. 1930 metų, 
aš buvau skatinęs $18,200, ir 
ta paskola tęsėsi iki kovo mėn. 
1932 metų, kuomet aš jų su 
mažinau iki $14,500. Už minė
tų paskolų yra užstatyti šėrai 
įvairių stakų ir keleriopos ve
rtės. Ta paskola bus savo lai
ku atmokėta. Dabar, turbūt, 
aišku, kad ta paskola nebuvo 
padaryta mėnesį laiko prieš 
bankos uždarymų, bet kad tai 
buvo tik atnaujinta ir pama
žinta paskola kovo 9 d., 1932

GRABORIAl:

J. F, RADŽ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

. CHICAGOJE

todėl, kad priklau
sau prie grabų lž- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Ganai 6174 
SKYRIUS: 8*88 8. 
Halsted Street. Tai. 
Vlotory 4668.

reikalauja

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms pa
tarnauju geriausia P*tarnauju laidottrvėi 
ir pigiau negu kiti

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GBABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningos Ir 
nebrangus, nes neturi
me UMaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

8307 Aubnn Arena

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Bet tas nuostolis pasirodo ma
žas palyginus prie to, kad vi

gų, pasirašydamas savo ran- įsas mano darbas, siekiantis ke- 
ka ant ištraukimo kortelės. turias-dešimtis metų, dėl lie
čia vėl matosi, kad p. Šlakio J tuvių gerovės nuėjo vėjais; 
faktai yra netikri. Banko' re | kad lietuviai yra kurstomi nu-
kordai parodo, kad mano dūk 
tė ir žentas turėjo suvirs $1,- 
000 pasidėję 1929 metais, bet 
spalio mėn. 1931 metų, kuo
met juodu kraustėsi gyventi į 
naujų butų, tai pasiėmė dviem 
atvejais, tų patį mėnesį, po 
$500.00, pirkimui rakandų ir 
kitiems naminiams reikalams 

Gaila, kad p. Šlakis savo 
kalboje, norėdamas kitus ap 
kaltinti, pats save įtraukia į 
tų “kaltę.” Jis aiškina, jog 
įstatymai draudžia daryti pa 
skolas direktoriams savoje ba 
nkoje, bet būk aš į visa tai 
nekreipdamas atydps pats sko 
linaus pinigus ir kitiems sėb 
ranis bei dįrektoriams skoli
nau po $10,000 ir $15,000. Ba 
nkos rekordai parodo, kad pa 
skolos, dėl kurių p. Šlakis už
metimus daro, buvo darytos

žiūrėti mano darbuose blogus 
norus ir piktos valios pasinau
dojimus.

Su gilia pagarba visiems,
Juozapas-J. Elijošius (Elias)

IŠKILMINGGAS ŠLIŪBAS

T0WN OF LAKE. — Šian
die, rugsėjo 24 d., 6:30 vai. 
vakare, Šv. Kryžiaus bažny
čioj įvyksta p. Kasto Trakše- 
lio ir p-lės Emilijos Vaškevi- 
čiūtės iškilmingas šliūbas, per 
kurį bažnyčioj bus ypatingi} 
papuošalų ir ypač pamifaėti- 
na, kad per šliūbų mūsų gar
sioji ir publikos mėgiamoji so
listė p. Alice Pieržynskienė 
sugiedos “Veni Creator” (Fi-
asclielti) ir “Avė Maria”
(Guonod). Solistei pritars p. 

dar pačiam p. Šlakiui tebesant M. Petroševieius smuiku ir p.

Tet Cicero 8756

D A K T A R A I:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: ĮO-'I ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEIIS
DENTISTAS 

4G45 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

TeJ, Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
t Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemloėk 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Asliland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8. vakare

Tel. Cicero 1260

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
Ofisas: 2130 W. 22nd St. 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro

Rez.: 3051 W. 43rd St.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 

Vai.: nuov9 Iki 11 vai. ryto 
Tel. LAEAYETTE 3057

| Office Phone 
JFrospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

DR. S. A. DOWIATOluuut Tel. GrovebUI 0617
Bea 67 87 S. Artesian Avė.

TeL QrovehiiL06i7 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4729 WEST 12th PLACE 

Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD.

ACL UlVVCillll VGA

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9428 West Marųuette Road 

VaL: 3-k ir 7-9 p. u Ket 9-19 A. M 
' NedAll- eusitams

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 • Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vak vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Kitos vai. ant Washlngtou Blvd. 
4:36 — 5:80 kasdien 

Telefonai: Kedzle 2460 — 2461, arba 
Cicero 662. Re*. teL Cicero 2888

TeL Lafayette 5798

DR. A. J. J A VOIŠ
VoL: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Office: 4459 S. Califomia A ve. 

. Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

kuoplgtausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt M18 arba 8616

2314 W. 23rd PL» Chicago

1439 S. 49 Court, CSoero, ŪL 
TEL. CICERO

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius- ir Baiaamuotojas 

Turiu autonnbi’/ms visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE 

Chicago, UI.

L 1 ZfiLP
ORABOlUUa IR LAIDOTUVIŲ 

majai

1850 WEST 46th STREET 
Kampas 46th Ir Paulina Ma 

Tel. Boulevard 5948-8418

bankos direktorių. Jei tai bu 
vo daroma prieš įstatymus, tai 
kodėl p. Šlakis užgyrė tas pa
skolas ir savo parašu jas pa
tvirtino? Visos tos paskolos 
buvo laiks nuo laiko atnau
jintos, ir nuošimčius atmoka- i iningos kloties, 
nt nekurios likosi ir numažin-! 
tos; VMS p-
Šlakis nebe&uvo dirėKtbi'iU iš
rinktas, jokit} didesnių pasko
lų nebuvo daroma. Reiškia, jo

VI. Daukša vargonais.
Vestuvių pokylis bus Lietu

vių Auditorijoj, 3135 So. ITals- 
ted St.

DR. GUSSEN
X—RAY

Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED STREET

Residenclja- 6600 So. Artesian Avė.

Nuliudime valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai., mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl iermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulanee patarnavimų sn ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl termenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitagc Avenue
Risi Telefonai; YARDS 1741 ir 1743

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14tli St. Cicero, 111.

Vai.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 Iki 8:30. vakare

DR. S. BIEZIS
Jaunavedžiams linkėtina lai

Rap. t

Rytojj rugsėjo 25 d., 2 vai.
popiet, Šv. Kryžiaus bažny
čioj bus šliūbas ir p-lės Zosy- 

bandymai skleisti nepamatuo- tės Lešinskaitės.
tus paskalus ir atvirai išsirei
kštus prasimanymus yra be pa 
grindo.

Žinau, kad šie mano pasi-j 
Įteisinimai, jei būtų mano pa
ties -prasimanyti, būtų visiš
kai be vea^tės, ir mano šis at
sakymas j Šlakio užmetimus 
būtų tik laiko eikvojipias. Bet, 
brangūs tautiečiai, jie remia
si tikrais faktais. Ne tokiais, 
kokius p. Šlakis sakėsi turįs 
surinkęs, bet faktais, kurie ra
ndasi bankos* rekorduose ir k u 
rių niekas negali permainyti.

Man gaila ne tik depozito- 
rių, bet visų lietuvių, kurie y- 
ra kiršinami. Niekas tiek da
ug neprarado turto kaip aš 
dėl bankos uždarymo, nes suk 
pirkimas akcijų man kainavo 
daugiau kaip $200,000.00, už

P-Iė Zosytė yra kukli mer
gaitė, gražiai tėvelių išauklė
ta. Rap.

PIETAUJA SU KARALIUM

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
22. — Iš Vengrijos at-nigs,

vyko J. Valstybių kariuome
nės štabo viršininkas gen. Mc- 
Arthur. Pakviestas pietauti su 
karaliui!}. -

DR. j. SHINGLMAN

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utamlnkais. Ketvergais ir Subatomla 
2494* W. Uarųuette Rd.' ųrtl W«*tern

Avė. Phone Hemlock 7828 
Faned&liaia. Seredomis ir PttnyClomls 

1827 So. Halsted Strnet

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GA8 EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

6558 SO. WESTERN AVĖ.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Rlchpiond Avė. 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—3 Ir 7—8 vaL vak. 
Nedėlioj: 10—13 ryto.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7187

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo • iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vai. vakare Ltarninkals 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Purk 3395

PRANEŠIMAS

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

pradėjo 4 iki 8

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo

VĖL YRA SAVO OFISE 
CICERO

4930 W. 13th St.
Ofiso valandos: 
10-12: 2-4 p.

lp., 7-8 vakare

Sugryžo iš Europos ir vėl 
i praktikų senoje vietoje.

Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
2 iki 6 po piet;
7 iki 9 vakare.

Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais 
3336 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 9199

vai. vak. Nedėliomis pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Komų Tel.: Prospect 1030

Panedėliais, se- 
redomls ir pčt- 
nyčiomls po 
pietų gydo li
gonius ofise už 
pusę kainos iš 
priežasties sun
kių Utikų. Rc- 
uniattzino gy
dymas /— spe- 
cialumųs.

Ofiso Tel.
Cicero 49 
Rez. Tel. 

Cicero 3666

AKIŲ GYDYTOJAI)

DR. VA1TDSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

SIMONAS
PRECttfAUSKAS

mirė rūgs. 22 d., 1932 m. pir
mą vai. ryte. sulaukęs žilos se
natvės. Kilo iš Tauragės apskr., 
Šilalės parap. ir miestelio. Ame
rikoje išgyveno 27 melus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Julijų, 2 dukteris: Ka
zimierų Ir Konstancijų; 4 šunini: 
Alex*ndrų, Romanų, Mteponų. jr 
Boleslovų; 2 žentus Alexandrų
Pruttts ir Antanų Anzcher Ir 3 
marčias: Btefantjų, J i enų Ir A4- 
drletų; 2 brolių vaikus Simonų 
ir Martynų Jurečkus; 3 pirmieji 
anūkai, 2 dukterys Jadvygų (ir 
vyras Kuziinleras Rozonas) ir 
Allcla, sūnūs Edvardas ir 8
anu-lejl antikai Ir gimines. 

Kūnas pašarvotatunas pašarvotas pas žentų 
Anscher, 2853 W. 63rd St. Lef. 
dėtuvės įvyks panedėlj, rugsėjo 
26 d., iš namų 8 vai. busi atly
dėtas i Gimimo Panelės M. pa
rapijos bažnyčių, kurioj j vyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
glelų. I’o pamaldų bus nulydė
tas | 8v. Kazimiero kapines.

NubSirdŽIal kviečiame visus 
gimines, drangno-gen ir pažys- 
tamus-mos dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
Hnnsl. Bent ai. Marčios, Brolių 
Valkai, Anūkai Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
boOua Zel*. Boulevard 6209.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIX
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekynad. susitarus

DR. J. W.
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. tVESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

JONAS
J. LEVINSKAS

mirė rūgs. 23 d., 1932 m., 12:30 
vai. ryte. 28 metų amžiaus. Ki
lo iš Ruseinlų apskr., Jurbnrko 
parap. ir miestelio. Amerikoje 
išgyveno 11 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvų Jurgį Ir motinų Onų. sese
ris Marcelę ir Marijonų Ka- 
delskienę, brolį Juozapų, bro
lienę Onų Ir gimines, o Lietu
voj ir gi gimines.

Kūnas pašarvotas 6945 So. 
Cftlifornta Avė. Tel. Repubil* 
5485. Laidotuvės įvyks panedė- 
I), rugsėjo 26 d., iš namų R' 
vai. bus atlydėtas j Gimimo 
Panelės flv - parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nutydėlas J šv. Kazimiero 
kapInA.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tibius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas. Motina. Se
serys, Brolis, Brolienė ir gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja gra-
borios A. Petkua Yards 1189.

Palengvins aklų įtempimų, kuria 
esti priežastim gaivos skaudėjimo, 
ivaigtmo, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
Jataractua Atitaisau trumpų regystų 
ir tolimų rogystę.

Prirengiu teisingai akinius vtauose 
ttsi tikimuose, egzamine vima^ dkro- 
ooaa su elektra, parodančių 
<uts klaidas.

Specialė atyda atkreipiama 
klos vaikučiams.

Valandas nuo 14 ryto iki 8 
ra. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠ RADI 98 U. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpi» pu 
gcenės, negu buvo. Husu kainos oi> 
gesnės, kaip kily.

<712 S. ASHLAND AVA

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 14 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 14 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL

TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAB

Gaisas ir Akinių Dirbtuvė

756 ĮVEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 14—4; nuo
Nsdėlioml*: nuo 14 iki Ii.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. RflTH 1
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomis . Ir Šventadieniais 10—12

Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
▼oi.: ryto nuo 14—19 nuo 8—4 po 

plųtų: 7—8:84 vai. vakaro.
Nedėliomis 14 iki 18 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 9151

DR.V.S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 Weat Murųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakaro 

Utarn. Ir K«tv. rak. pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street 
Office Tel. Victory 7188 
Res. Tel. Hemlock 2615

TeL Grovehill 1596

DR. A. L. YDŠKA
GTDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Serodomia po pietų ir Nedėidienlaia
tik susitarus .

8422 W. MARQ(JETTE ROAD

Res. PJhora 
Englewood 8641

orth 2u»0
Office Phona 

Wentworth 8009

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte. 
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio'

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374 

v.

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED .ST1LEET

Antras ofisas ir rezidencija <
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.,

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
plot. U tam. ir Subat. nuo 3-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Tai. Hemlock 8749
Roa TsL Prospect 061*

DR. B. ARON i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas <155 South Kedzle
Res. 4425 So. Colifomla Ava 

VoL: 2-4. 7-9 v. ». Išzklrmirt K«

Ofiso Ir Rez. Tel. BoulevardM
DR. A. J. 6ERTASH
756 W. 35th STREET

GOs-i i-3, uuo f. 34-5:1

. .

i
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PASKUTINIS ŠIŲ

NEKALTO PRASIDĖJIMO PANELES SVENČ. PARAPIJOS 1
NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO (SEPT.) 25 D-, 1932 ,

Vytauto Parke Prie Šv. Kazimiero Kapinių
I **

METŲ PIKNIKAS

115-ta gatvė, tarp Crawford ir Cicero Avenpe
i ;

Maloniai kviečia visus atsilankyti. Bus visokių žaidimų, laimėjimų, valgių, muzikos ir t.t.
Kviečia KLKBONAS ir KOMITETAIt '

IŠVAŽIAVO P-NAI 
TAUJENIAI

BBIDGEPORT. — Plačiai 
žinomi p-nai Ona ir Domini- 
kas Taujeniai apleido šią. kolo
niją ir kartu Chicago praėju
sį ketvirtadienį. Pastaruoju 
laiku jie gyveno p-nų Mazi
liauskų name.

P-nai Taujeniai išvyko į Ca- 
rter, Wis., kur pirko kotelį ir 
famną. Carter yra modemiš
kas miestukas su visais page
rinimais, 280 mylių atstu nuo 
Chicagos. Gyventojų turi a- 
pie 500.

P-nai Taujeniai plačiai žino
mi Chieagoj nuo senų laikų. 
Jie yra gabūs biznieriai. Jie 
yra sėkmingi ir depresijos lai
kais. Jau depresijai prasidė 
jus jie įsisteigė valgomųjų dai 
ktų krautuvę, 3331 So. Hals- 
ted st. Kai kurie jų pažįsta 
mi lingavo galvas ir sakė, kad 
girdi ką Taujeniai turėjo tai 
tą dabar sukišo į biznį ir iš- 
eis be nieko. Virto kitaip bi
znis p-nams Taujeniams taip

PHILCŪ

ėjo, kad jiems buvo tikra pro- 
sperity.

P-nai Taujeniai buvo sėkmi
ngi Cbicagoj bizniuose ir kar
tu veiklūs draugijose. Iš Cbi- 
eagos išvažiavo dėl to, kad tu
rėti sveikatai geresnes sąly
gas.

Balius
Ateinantį sekmadienį, rugsė

jo 25 d. Šv. Jurgio parap. sa
lėj įvyks balius, kurio pelnas 

! eis vargonų taisymo lėšoms 
• padengti. Balius yra tikrai re- 
jmtinas ir jaunieji minėtą va- 
įkąrą ne kitur kur turi būt 
o minėtoje pramogoje,

Grįžta pralotas
Ateinantį antradienį, rugsė- 

j jo 27 d. sugrįš J. M. pralotas 
j M. L. Krušas, Šv. Jurgio par. 
į klebonas. Gerb. dvasios vado 
įvardinęs pripuola ketvirtadie
nį. Uolieji parapijonai, vado
vaujant gerb. kun. Šaulinskui, 
rengia Jo Malonybei vardines 
ir kartu sutiktuves sekmadie- 

i nį, spalių 2 d. Šv. Jurgio par. 
salėj. Tame reikale darbuoja
si uolūs veikėjai ir parengi
mas bus tikrai iškilmingas 
Tikietai jau platinami. Noriu 
tieji tikietų išanksto įsigyt, 
gali jų pasipirkti p-nų Gudų 
krautuvėj, 991 W. 33 st.

‘ Buvo susirgus
Buvo sunegalėjusi p-nia O- 

na Sekleekienė. Dr. Biežio rū
pestingoje globoje būdama, li

gonė sveiksta ir stiprėja. 
Patarimas

P-nos Kavaliauskas, grynos
lietuviškos duonos kepėjas, 

W. 33 st. turi gerą, blo
giems laikams patarimą. Jisai 
sako, kad dabar, kada žmonės 
turi ypatingai taupiai gyve- 
nti, tai turį jo kepamą duoną 
valgyti, nes jo duona esanti 
grynų, pilnų grūdų ir labai 
soti. Todėl jo duona esanti ti
nkamiausia šiems laikams.

Vietinis..

jvienas išvažiavimas. Jį rengia 
'ramygaliečių Aido klubas. Iš
važiavimas bus šį sekmadienį, 
rūgs. 25 d. Spaičio darže, sker
sai Oh Henry park.

I Kelias, kuris buvo piiltoiau 
uždarytas, dabar jau atidary
tas ir galima tiesiai Archer 

(Avė. “šaut”. Strytkariais rei
kia važiuoti Archer Avė. iki 
Oli Henry park. Perėjus sker
sai gatvę ir ten Spaičio dar
žas. Įžanga veltui. Užkandžiui 
bus kepami du avinai. ;

TOWN OF LAKE. — Šv.' »
Pranciškaus seserų vienuoly
no rėmėjų skyrius rengia “bu- 
nco party” rugsėjo 23 d., pp. 
Sudeikių name, adresu: 1632 
W. 46 St. Visi prašomi atsila
nkyti į šį “bunco”. Pp. Sudei
kiai visus maloniai priims ir 
pavaišins. Visas pelnas eis se-
sučių naudai. Rap.

TOWN OF LAKE. — Lab
darių Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks ru
gsėjo 25 d., 1 vai. popiet, Šv. 
Kryžiaus par. mokykloj. Visi 
nuoširdžiai kviečiami ateiti, į 

1 nes turime daug svarbių rei-1

kalų svarstyti. Nepamirškite 
naujų narių atsivesti.

Valdyba

MAEQUEVFE PARK. — 
Rugsėjo 25 d., 7 vai. vakare į- 
vyksta šokių vakaras, Gimi
mo Panelės Šv. parapijos sa
lėje. Vakarą rengia N. P. Pa
nelės Šve mergaičių sodalicija. 
Įžanga 35c. Gros smagus or
kestras.

Sodaiietės Kviečia visus at
silankyti! Visiems užtikrina 
“good time.” Tuo pačiu pa
rems mūsų parapijos reikalus. 
v Kviečia Komisija

MARQUETTE PARK. - 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. mergaičių sodalicija laikys 
ekstra susirinkimą pirmadienį, 
rugsėjo 26 dieną, lygiai 7:39 
vai. vakare, parapijos svetai
nėje.

Visos narės prašomos atsila
nkyti, nes yra daug svarbių 
dalykų svarstyti. * Valdyba

WEST SIDE. — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 19 
skyrius rugsėjo 25 d., rengia 
“Rūtos” darže rudenini pikni-

kelį. Atsilankusiems visiems 
bus linksma. Prie straikerio, 
prie Rūtos darželio, prie bin- 
go galės žaisti jauni ir seni. 
Trokštantieji bus atgaivinti 
vandeniu iš Jokūbo šulinio. 
Bns smagi orkestrą ir skanūs 
užkandžiai. Bus svečių ir iš 
kitų kolonijų. •

Susivienijimas Lietuvių Dr- 
jų ir Klubų Bridgeporte turės 
bertaininį susirinkimą rugsė- 

(jo 27 d. 8 valandą vakare, °bi- 
:eagos Lietuvių Auditorijos su
dėję. Valdyba ir atstovai ma
lonėkite atvykti, nes turime

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merlkoje. Mokytis reikia ir senes*- 
niems žmonėms ne tik jaunuoliams. 
Geriausia lietuvių mokykla vlsdj Chi
eagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal naują mokinimo būdą 
išmokinama ) trumpiausią laiką ang
lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
gvedystės, stenografijos, pilietystės, 
laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir 
kit,ų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas 
p, J. P. Olekas, yra senas ir daug 
prityręs, kuris gražiai Ir visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus ir 
kiekvieną labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite ir įsirašykite šiandien. |MOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po 
pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 So. Halsted St.

uaug aaiykų apsvarstyti apie 
susivienijimą ir Auditoriją. ,

Valdyba

ŠIRDIES LIGOS AUKA

Ties, namais, 1827 W. 19 
gat., šalia troko gatvėje rąs
tas negyvas P. Kušinskas, 35 
m, amž., New Process Baking 
kompanijos vežėjas. Sakoma, 
kad tai širdies ligos auka.

GERIAUSIA KAINA 
CHICAGOJE

10 kambarių fumišius 30 dienų se ' 
numo, rankų darbas. Parior sėt cov- 
ered in expensive material, famous 1 
construction .................................. $35.00

Lustrous 9x12 Importcd mg $23 00
Seamless 9x12 American rug $10.00 i
Massive Walnut dining .room 1

sėt ................. ............................ $35.00
Lamps, radio, italian drapes, iounge 

cbairs, many other fine nieces
Savininkas parduos. 8228 Mnryiand 

Avė., one bloek ea«t of Cottage Grove
T*l. STEWART 1875

TIKTAI .> $18,75
Pamatykite visas naujas 

šių metų Radios

. Bnkik, Ine.
7-21 So. Halsted St
Boulevard 4705—8167

WCFL, 970 kil. Lietuvių 
Programas Nedėliomis. Pra
džia 1 vai. po pietų.

PRANEŠIMAI
» .... ' /
RAMYGALIEČIŲ AIDO 
KLUBO IŠVAŽIAVIMAS

' Nors jau vasarps išvažiavi
mai pasibaigė, bet dar bus

TĖMYKITE LIETUVIAI
J. NAMON FINANCINĖ KOMPANIJA

ATLIEKA DAUG RŪŠIŲ BIZNIO f " '
1. Perka LIETUVOS LAISVES BONUS Ir tuojau temoka cash.
2. Perka Morgtčius, taipgi temolka cash. «
S. Skolina pinigus ant Morgičiu.
4. Parduoda pirmus Morgtčius nuo 2500. iki $4000. nešančius 

8%, morgičlai nSra teskirstyti, kitaip vadina nCra ^plit, taipgi 
galima investuot nuo $5<00 iki $500.00 ant notų nesančių

5. ISkolektuoja morgičiu nuošimčius Ir sumą, kurie esat pirkę 
iš uždariusių Bankų ir kitų {staigų.

6. Perka ir tokius morgtčius už kuriuos yra nustoję mokėt 
nuošimčius ir sumą.

7. Parduoda chekins pasiųst kam užmok'čt bitas taksų, vande
nio, elektros, gaso arba kitas bilas

8. Maino chekius, taipgi stambius pinigus ant smulkių;
9. Renduoja flatus, padaro Listus, kolektuoja rendas, prižiūri 

namus.
10. Kurie rendauninkai nemoka reudos, padaro notas dėl pra- 

šalinlmo.
11. Gamina {vairius legališkus dokumentus, kaipo: pardavimo ar

ba pirkimo namų, famių, biznių, morgičiu notų ir kitų dalykų. 
Registruotas Notaras.

12. Apdraudžia (Insurance) nuosavybes, automobilius, krautuvių 
stiklus ir kitus dalykus.

12. Parduoda namus, farnias, lotus ir biznius.
14. Maino farmas ant namų visuose miestuose ir valstijose.
15. Maino ant namų, lotus, bučernes, groserpes Ir kitos rūšies

biznius visose dalyse Chicagos taipgi kituose miestuose Ir 
valstijose. '
JULIUS NAMON, savininkas šios Kompanijos suteiks jums 
maloniai patarimus ir informacijas dykai. Per 18 metų studija
vimo ir praktikavimo daug rCftliJ biznių, jo patyrimas bus 
jums naudingaa Per teisinga žmonėtns patarnavimą. Jo biznis 
vis didinas, kad ir depresijos laikuose.
Su reikalais krelpkltšs ypatiškai arba rašykit:

J. NAMON FINANCE CO.
’Real Estate & Mortgage Investments

6755 S. WESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL.
Phone — Grovehlll 1038

-...................................... ■ - ...............— ......................... *

Parsiduoda Grocęmė iir De- 
licatessen. Prieinama kaina.

5601 S. Hermitage 
Tel. Heųilock 5078 *

JOHN H HOHOFN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St.. Rm. 1642

Telepbone Randolph 8727
2151 /W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Rooaevelt 9090 
Name: $ Iki $ ryto. Tel. Repub. 98«o

Užvakar Chicagos respubli
konai pagerbė prokurorą Swa- 
psoną ir kitus respublikonus 
kandidatus iškilmingąją vaka

riene. Dalyvavo apie 3,800 
asmenų ir kiekvienas įmokėjo 
po 10 dol; Iš to 7 dol. 50 cen
tų skirta politinės kampanijos
fondui.

• 
NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H I G H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. 1VESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St, Chicago, IU.

Tel. Hemlock 8380

AR NORIT SŲTAUPYT 
$25.00 Į METUS

APflATTGOSIT Jūsų sveikatą, sutaupysit 4-tą dal) anglių sulai
kysi t dulkes, šalt), vėją, lietų ir sniegą JdMMfil j jūsų langus Ir 
duris ORO DROŽLES (Wbeater Strlps).

Kviečiame atsilankyti ) musų krautuvę, pamatysite {dėtą, persl- 
tikrinslfe. Taipgi užlaikome {vairius Langui, Puria,. Lumber), Plas- 
ter Board, Blekea dėl lubų ir tt. Pastebėkite kaina*: "

Aržuollnės grindys (Oak fioorlng) 100 aq. pėdų ui ............ 22.50
Stogams popiera (Roof paper) Hiate Coat 75 svarų už .... 2LIE 

" *• ” ’’ „ 16 svarų už .... 2172
Stogam popiera (Roofpaper) Siete Coat 10 svarbą už .... 21.00
Asphalt brick sidlnga 10- sq. pėdu už ....................................... 22 00
Rinas (Gutters) pėda ......................................................... j.... 2 centai
Storm Wlndovrs, nupigintos kainos................................. 2100 ir auk.

Daug kitų prekių pigiau negu galima pirkti kur kitur. Greitas 
patarnavimas didelis ar matas. Atsilankykite arba laukite:

BUILDERS SUPPLY
3553 SO. HALSTED STR. Tel. YARDS 3037 

(M. ZOLP).
VELTUI APHKAITLIAVIMA8 ATIDARA VAKARAIS

A. OLSZEWSKIS
Kuris per 25 metus (1M2—liti) sėkmingai vedė privatini banką 

vardu OLKZ.EWSKI BANK Ir 'lei<k» IsikmJM "Lietnv".”
DABAR ATIDARĖ NAUJĄ BANKINĮ OTISĄ 

3251 S. Halsted St. priešais užsidariusi Universal Banka 
KURIAME DABAR LIETUVIAI GALI:

Tšsimfltnvtt savo čekius ant pinigų.
Apmokėti gaso. elektrds, vandens ir kitas bilas.
Pirkti monev orderius persiuntimui pinigų.
Daryti visokius notariafius dokumentus,
Tnšiuruotl nuo ugnies namus, fupitčlus, automobilius, langus Ir t.t 
Pirkti pirmuosius morgtčius. municipalinius IrU.S. valdžios bondsus 

Valdžios bondsal neša 4 Ir B proc. Ir yra itnosi nuo taksų. Tai 
kam laikyti pačte pinigus už 2 H proc. kada va'džla už šiuos 
bondsus moka 4 ir 5 proc Ir už šituos bondsus gali gauti savo 
pinigus atgal kada tik nori.

Kurte pirkote morgičiu e užsidariusiuose bankuose, tat apsižiūrėkite 
ar turite visus reikalingus dokumentuO. Jei nėsate tikri, tai at
sineškite morgič) pas Olasevvsk), o jis patikrins, ir už patikri
nimą nieko jums nerokuoa.

3251 S. Halsted St. priešais Universal Banką ,
VALANDOS: Nuo 11 ryto 4kl S vakaro. Hubatotnls iki 8 vakaro 
N. C. Krukonts yra Olsaeutaklo asistentu Ir vedėju Inliurance 

Departamentą

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th SL

MAŽIAU PUS* KAINOS
Parsiduoda 2 flatų nafnas su kitu 

namu gale loto dviem šeimynom. 
Savininkas miręs. Prieinama kaina. 
Verta n tai šaukti.

1817 West 17th Street

PIGIAI FARMA
120 akerių. su budinkais. Yra miš

ko. gera žemė. lygus laukai. Apy
linkėje daug lietuvių farmerių, S m. 
nuo Powaglac, Mlch. 115 m. nuo 
Chicagos. Kas turite Cash nepraleis
kite progos. Parsiduoda už trečią da
li, nes savininkas imlręs. Kas pirks 
laimės trigubai, geresnių bargenų ne
rasit. Msinvmų nėra.

JUOZAS VILIMAS
6504 S. Washtenaw Avė.

CHICAGO

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Miesto OflMui 77 W. Waahlngton SL 
Room $05 Tel. Dearborn 7988

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals ir Ketyergair

8141 Archer Are. Tel. IAfayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8898

J.P?WAITCHES' i
ADVOKATAS

52 E 107 ST. prie MTCHIOAN AVĖ i 
Tel. Pullman B958—8877

4880 8. WOOD ST.—Ketvergo vok 
Tel. Lafayette 8898

189 N T.A HAT T y

TeJ. Boulevard 5918.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

TURIME PARDUOTI TUOJAUS
*

166 pėdų (pusė bloko) ant 95-to ir Cicero gatvių su 
9 kambarių namu. Geriausia bizniška vieta. Kainavo 
$20,000, parsiduoda ui $6,750. Gera vieta Restauranui, 
Roadhouse, Worlds’ Fair Tourist Camp, Fruit Stand ar 
kitokiam bizniui. Traukinis ir busas prieinamas. 

4700 West 95th Street

PASKOLINK SU PASITIKĖJIMU
5% Promissopy Notės

6F r~

THE 0ATH0LIC BI8HOP OF CHICAGO
$500—$1000 (lenomtnacljoee nuo 1 Iki R metu turinčios parašą 

Jo Eminencijos Kardinolo Mundolein 
TAIP PAT

5’/2% Promissory Notės
OF

c THE CATHOLIC BISHOP OF ROOFORD
$500—$1000 denomtaacljtise. šitos notos yra tiesioginė obligacija 

Rockfordo StooeaMos.
5V^% Institutional Securities 

Dėl platesnių informacijų parašykite
McMAHON & HOBAN 

105 South La Seile Street Chicago, UI.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

1)61 gerinusios rųšles 
ir natnmnvimo. šau-

GKEEN valley 
l’ROOUCTN » 

Olsells Svl-žlų kiauši 
nių. sviesto Ir sūrių

(444 SO PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

Phone Roosevelt 2072 
STANLEY FABIAN, Savininkas

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenūe 

Chicago, III.

tūmonbIoaT
COMPANY

WOOD. COAL 
COKE

12132 Union Avė.
Phone PULLMAN 8296

Re«. 10742 So. Wabash Avė. 
Bes. Phone Pullman 8092
A. TUMONIS R. MIKSTS

Jai manai pirkti automobili, ate 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikau 
vlaną Iš geriausių rūšių automot 
liną — 8TUDEBAKER. kurie y 
$O*araėJą saro stiprumu ir gražu m

Taipgi mos turime pilną pasirink 
mą vartotų karų labai prieinamą 
nobrahgla kaina
MIDLAND MOTOR SALEI

44*1 ARCHER AVENUE 
Tslephone Lafayette 7189

Day and Nlgbt Service
Ali Work Ouaranteed

Spėriai Rates for Winter
Storage

General Repslrlng - Ovcrhau Ing 
. Ignition - Towing 

GA8 STATION SERVICE 
>119 8. WE8TERN AVĖ. 

Roosevelt 2818 
LKAvrrr strf.et garage 

2228 S. Ixavitt St.
Canal 8954

PU00INI BROS. AUTO 
airavTfrE


