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Roosevelt 7790

Londone sutarta Vokietij ą kviesti Zenevon
VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ PANEIGS
TEISMONUOSPRENDĮ
Bolševikams nepatinka raportas
rijos

‘DRAUGO’ VAJAUS KONTESTININKAI
STOJO DARBAN

Vakar vakarą Aušros Var Buvusis “Draugo” vajus bu
tų parapijos svetainėje susi vo labai sėkmingas. Dedamos
rinko daugelis “Draugo” be pastangos, kad šis vajus pra
lenktų buvusį savo pasėkomis.
ndradarbių, kurie įstojo į
| Visi kontestininkai yra smar“Draugo” platinimo kontesjkfls ir su mažu pasidarbavi
tą, kad padidinti skaitytojų mu galės daug šįkart nuvei
BULGARŲ MAKEDONIJOJ SUKILO
skaičių. Susirinko senieji ko- kti.
KOMUNISTAI
ntestininkai iš praeitų vajų ir | Ir kontestininkams yra ge
daugelis naujų, kurie numatė ra proga. Ko smarkiau dar
reikalo. Atvažiavo kontestini- buosis, to didesnė jiems bus
NUSPRENDĖ TARTIS SU
PANEIGS TEISMO
Nauja
bendra
(union)
geležinkelių
stotis
Cincinnati,
0.,
mieste.
Baigiama
statyti.
Lėnkai iš Ciceros, Melrose Par nauda. Kas bus daugiausiai
VOKIETIJA
NUOSPRENDĮ
šuos apie 45 milijonus dolerių.
ko, Bridgeporto, Brighton Pa pasidarbavęs, tam teks pava
LONDONAS, spal. 15. —
BERLYNAS, spal. 15. — NAUJAS VIENOS ARKI
PREZIDENTAS ADVOKA rko, West Pullmano ir iš kitų sarį pasilsėti Lietuvoj “Drau
KALBĖJO NEDARBO
kolonijų.
go” lėšomis.
Prancūzijos ir Anglijos pre Sužinota, kad von Papen’o
TŲ SUVAŽIAVIME
VYSKUPAS YRA MONKLAUSIMU
mjerai nutarė turėti keturių vyriausybė ignoruos vyriau
------ 1------SIGN. SEIPEL’IO ĮPĖ
ADMIROLAS BYRD
valstybių konferenciją Vokie siojo krašto teismo nuospren
AYASHINGTON, spal. 13.
DINIS
ALBANY, N. Y., spal. 14.
CHICAG0J
tijos ginklavimosi klausimu. di, jei šis teismas nuspręs,
— Demokratų partijos kandi — “American Bar AssociaKonferencija neįvyks Lundo- j kad centro vyriausybė netei VIENA, Austrija, spal. 14. datas į prezidentus gub. Roo tion” suvažiavime vakar kal
Chicagoj vieši admirolas
ne, kaip iš pradžhj buvo pla sėtai paskelbė diktatūrą Prū -- Vienos arkivyskupu Šven sevelt’as vakar vakarą kalbė bėjo prezidentas Hoover’is. GRASINA UŽDARYTI VI
Byrd,
garsus lakūnas, kurs
nuota, bet Ženevoje. Dalyvaus sijoj.
tasis Tėvas paskyrė kun. dr. jo nedarbo klausimu. Jis pa Tarp kitko jis sakė, kad kon-! SUS DEPARTAMENTUS
pirmasis lėktuvu yra aplan
Prancūzija, Anglija, Italija ir
Tas reiškia, kad von Pape T. Innitzer’į. Arkivyskupas-e- reiškė, kad jei kuri valstybė servatorių programa kraštui
Vokietija. Premjerai reiškė n’o vyriausybė nesiskaitys su lektas yra žinomas aukšto mo ar miestas jau nebeturi prie yra atvangiausia. O tokią pro Chicagos majorą Cermaką kęs žiemių ašigalį. Jis čia at
nuomonės, kad Vokietija su konstitucija ir nepaleis iš sa kslo ir didžiai populiarus vy monių gelbėti bedarbius, ten gramą turi respublikonų par vakar aplankė mokytojų-tėvų vyko sakyti prakalbas dėl vie
šųjų išlaidų mažinimo.
tiks dalyvauti.
vo žnyplių Prūsijos.
ras.
turi pagalbon eiti krašto vy tija. Tad nėra reikalo kraštui organizacijos delegacija iš 100
ieškoti kitų kokių partijų. narių. Delegacija nurodė, kad
Kada jis pasiirtas arkivys riausybė. ,
BRANGUS PIENO IŠVOKIETIJA PRIEŠ
GRAŽINO KONSTITUCI kupu, paaiškėjo štai kas:
Tos kitos iš pradžių gal ir mokytojoms turi būt moka
Jis kritikavo prezidentą Hoo
VEŽIOJIMAS
ŽENEVA
NES TEISES
gali kiek gelbėti. Bet yra tik mas atlyginimas. Kitaip gi,
Mirus kardinolui Piffl, šve
ver’į, kad šis leido nedarbui
ntasis Sostas pasiryžo į miru praplisti. Per du metus tuo ra, kad paskiau dar didesnė majorui pasiūlyta uždaryti mo
Chicagoj yra nepaprastai
BERLYNAS, spal. 15. — HAVANA, Kuba, spal. 15. siojo vietą .arkivyskupu skir
negerovė gali kraštą ištikti. kyklas.
reikalu
ne
tik
nieko
neveikta,
brangus pieno išvežiojimas.
Vokietijos vyriausybė paskel — Dviem savaitėm prieš rin ti mons. Ig. Seipel’į. Neužil
Majoras atsakė, kad jei pri- Daroma pastangų išvežiojimą
bet
dar
buvo
nedarbo
pliti

bė, kad ji sutinka stoti ketu kimus Kubos prezidentas grą go jis susirgo. Šventojo Tėvo
PRIEŠINGAS BONUSŲ
seis mokyklas uždaryti, tada papiginti. Tada pienas būtų
mas ginčijamas. Tik paskiau
žino
kraštui
konstitucines
tei

IŠMOKĖJIMUI
atstovas (nuncijus) sergan
rių valstybių konferencijom
jis uždarys ir visus miesto de pigesnis. Bet kokiu būdu tai
susigriebta imtis priemonių.
čiam mons. Seipel’iui apie tai
Bet ne Ženevoj. Konferencija ses.
partamentus.
Bet jau buvo vėlu.
atsiekti, kol kas neįmanoma.
WASHINGTON, spal. 14.
kur kitur turi įvykti.
pranešė ir laukta jo pasveiki
Majoras skundėsi, kad jis
ŠVENTOJO TĖVO AUDI mo. Deja, jis nepasveiko. Jam
Krašto vyriausybė turi prie — Prezidentas Hoover’is va negali kontroliuoti švietimo
DYKAI VAIKAMS
ENCIJOJE
mirus, paskirtas kun. dr. In- monių kovoti prieš nedarbą. kar priėmė Amerikos Legijono komisijos.
BOLŠEVIKAMS NETINKA
KLINIKA
nitzer’is. Ne be reikalo vie Jos vadovybėje ir valstybės ir delegaciją, kuri atvyko rei
RAPORTAS
VATIKANAS, spal. 15. — tos spauda naują ąrkivysku- miestai sėkmingiau dirbtų.
kalauti bonusų išmokėjimo ka
RAGINA RINKTI
Amerikos Legijono civilinė
Šventasis
Tėvas
Pijus
XI
va

ro veteranams. Prezidentas ir
MASKVA, spal. 15. — Lai
pą sveikindama
pareiškia,
HOO VER’Į
tarnyba afidarė vaikų čiepijidelegacijai pareiškė, kad Jis
krašty “Izviestija” komisa kar suteikė audienciją- gene- kad jis yra dvasinis mirusio ANGLIAKASIŲ TARPE
SĄJŪDIS
griežtai priešingas bonusų iš Užvakar Chicagoj sakė pra mui nuo difterito kliniką, 1438
ras Radek’as smerkia T. Są ralei Dieviškojo žodžio kuni jo mons. Seipel’io įpėdinis.
Adams gat.
mokėjimui.
jungos komisijos raportą Ma- gų kapitulai.
kalbą iždo departamento sek
TAYLORVILLE, III., spal.
ndžiūrijos klausimu.
AREŠTUOTAS KREUGEretorius Mills. Jis' ragino pi
GAISRŲ AUKOS
BERLYNO POLICIJA^
15. — Streikuojančių anglia SUKILO BULGARŲ RAU liečius prezidentu išnaujo iš
RTO
BROLIS
Jis pareiškia, kad tuo ra
PRIEŠ KOMUNISTUS
kasių tarpe kilo nepaprastas
DONIEJI
rinkti prezidentą Hoover’į. Vienam kliubę išaiškinta,
STOCKHOLMAS, Švedija,
portu komisija nepalankiai at
sąjūdis.
Užvakar
kareiviai
kad šiame krašte per dešimts
BERLYNAS, spal. 14. — spal. 14. — Areštuotas buvu
V^ENA, Austrija, spalių 14. Tada krašte, kaip jis sakė, bus
sineša į “sovietų kraštą,”
vieną
streikininką
nušovė,
o
metų
gaisruose yra žuvę dau
sulaukta gerovės.
kad pataikauja imperijalisti- Policija puolė visas įtariamas siojo Kreuger’io brolis įva vakar du kitus sužeidė. Nori
giau kaip 100,000 žmonių. Me
— Nevrokope, bulgarų valdo
nei Japonijai ir šią pastarąją spaustuves ir spaustuvėles. Ie ro Kreuger’io brolis Thorsten. ma traukti tieson kareivių vi
džiaginiai gi nuostoliai sta
moj Makedonijos daly, sukilo SUIMTA DVI PLĖŠIKĖS
nori įtraukti karan su sovie škoma komunistų raštų, kurie Policija jį išklausinėja dėl ba- ršininkus.
čiai neapskaičiuojami.
komunistai. Sakoma, kad jų
nkrutijusių įmonių.
tais. O “sovietų žemė” juk plačiai visur imta skleisti.
pusėn perėjusi ir ten buvusi Vakar dienos metu dvi jau
to karo vengia.
PADĖTAS KERTINIS
NAUJI PAŠTO NAMAI
bulgarų kariuomenė.
NEW YORK, spal. 14. — TOKIJO, spal. 14. — Pat
nos plėšikės užpuolė parduo
AKMUO
ROCKFORD’E
tuvę, 3207 W. Lake gat. Vie
PAAIŠKINA, DELKO NE Išleistam žydų metrašty už virtinta žinia, kad japonų am
NUKRITO NUO PIRAMI na jų ginklu rankoje iš parda ROCKFORD, HE, spal. 14.
1932—33 metus pažymima, basadorius J. Valstybėms K.
ATIDUODA PASO
WASHINGTON,
spal.
14.
DOS IR ŽUVO
kad šiame krašte yra 4,288,- Debuchi grįš atgal į Washinvėjo atėmė 12 dol., išėjo gat — Čia statomi nauji pašto na
—
Vakar
prezidentas
Hoove

gtoną ambasadoriauti.
CAIRO, Egiptas, spal: 14. vėn .ir leidosi bėgti. Abidvi mai. Užvakar vidaus reikalų
ATĖNAI, Graikija, spal. 15. 000 žydų.
r’is pirmininkavo iškilmėse.
— Žinomas po kalnus laipio sugautos. Viena 15, o kita 16 sekretorius Wilbur padėjo ke
— S. Insull’is išaiškina, delPadėtas kertinis akmuo sta
rtinį akmenį.
ko jis negrąžina J. Valstybių VYSKUPAS DENUNCIJUOJA ŽIAURUO- tomiems naujiems vyriausiojo tojas amerikietis E. R. Her- m. amž.
ron iš New Yorko užlipo ant
vyriausybei jam išduoto paso.
SIUS MEKSIKOS VALDOVUS
teismo rūmams.
i
didžiosios piramidos, apie 460
Jis sako, vyriausybė neturi
teisės atimti žmogui pasą. AEL PASp, Tex., spal. 14. — lo laikysis to nusistatymo. Jie ATĖNAI, spal. 14. — Ga pėdų, paslydo, nukrito ir žu
“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS
vo.
Įimti pasą yra lygu atimti EI Paso vyskupijos vyskupas deda pastangas iš žmonių iš linga graikų monarchistų pa
BLANKA
žmogui pilietybę. Tas priešin A. J. Schuler aštriais žodžiais plėšti tikėjimą, detronizuoti rtija atsisakė įeiti koalicinin
Šiuo pranešu, kad jstoju į “Draugo Vajaus” Kontestą:
ga įstatymams.
denuncijuoja Meksikos valdo Jėzų Kristų ir Dievą iš jų ši premjero Venizeloso kabine MEKSIKOJ PAGROBTAS
KUNIGAS i
vus dėl Bažnyčios persekioji rdžių ir minčių, pašalinti Die tan. Monarchistai nori savo
Vardas ir pavardė.........................................................
DU MIRĖ NUO PERSA mų.
vą iš jų kasdieninio gyveni ministerių kabineto.
MEXICO CITY, spal. 14. —
LIMO
Meksikos vyriausybė dirba mo. O Bažnyčią atsavina nuo
Penjamo miestely pagrobtas
Adresas ................................................................................
velnio darbą, sako vyskupas. žemės ir trobesių. Svarbiau
ORO STOVIS
katalikų kunigas J. J. Come!•••••••••........ . .................................................
MEXICO CITY, spal. 14. — Ilgiau kaip 20 metų tame kra sioji to jų pašėlimo priežas
jo. Pagrobėjai reikalauja apie
Šį miestą ištiko šaltas oras ir šte katalikai žiauriai persekio tis yra ta, kad jie nepakenčia
CHICAGO TR APYLIN 8,000 dol. už jo paleidimą.
“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė.,
dargana. Du asmenys mirė nuo jami ir, kaip matosi, tie rau Bažnyčios skelbiamos teisybės KĖS. — Šiandien debesuota Tiek pinigų niekas negali su
Chicago, III.
peršalimo.
donieji valdovai iki savo ga ir tiesos.
ir kiek šilčiau.
kelti.

CHICAGOJE

Šeštadienis, spalių 15 d., 1932

D R A U G ,Ą S

“D R A U G A S”

1. Visomis priemonėmis remti lietuviu
katalikų spaudų.
2. Visose parapijose steigti laikraščių ir
knygų platinimo biurus.

ROCKFOROO LIETUVIŲ ZINOS

|Pong” parapijos salėj. Jauni-! Mokytis galima įvairiose ša
mas kviečiamas dalyvauti.
kose.
R—is.

. X Praėjusį pirmadienį, spa
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *0 00. Pulių 10 d. Roekforde atsidarė GEROS KAINOS BARA
Mt Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — *3.00, Vienam
VYKAMS
DVIGUBA IŠKILMĖ
i nusies muzikės bei pianistės vakarinės mokyklos. Pamokos
3. Visur, kur tik galima, steigti mūsų
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .Oto.
(A. č'epulytė, M. Čepulytė ir bus laikomos du kartu savai
laikraščių bendradarbių ir korespondentų ra
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų negrųSekmadienį, spalių 9 d. ro- Vik. Beltuvaitė labai gražiai tėje: pirmadieniais ir trečia LABANORAS, Utenos aps.
Mna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslundlama tam
telius.
tikslui pakto lenkių.
ekfordiečiai lietuviai apvaikš-rir jausmingai atliko smuiką ir dieniais po 2 valandas nuo Apylinkės pirkliai uoliai su
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:0* Tai.
4.
Besimokinančių
mokyklose
jaunuome

Skelbimų kainos prisiunčiamus pareikalavus.
tinėjo dvigubų iškilmę: Jurgio j pianu klasiškus gabalėlius a- 7:30 iki 9:30. Mokslas teikia- pirkinėja baravykus ir kilog
nę pratinti prie spaudos bendradarbiavimo:
Wasbingtono 200 m. sukaktu- tetinkamus programai. Buvo nias veltui, tik mokiniai jsto- ramui moka 4 — 4.25 lt. TaSkelbimai sekančiai diena! priimami iki 5
rašymo ir jos platinimo.
?iau ūkininkai nenoriai- juos
vii) paminėjimų ir Vilniaus trio”, duetų ir kitų pamar-'darni turi įnešti $3.00 užstato, ^ciau
vai. po piet
Raginti, kati visos mūsų draugijos ir netekimo dienų reikalaujant jį ginimų.
kuris bus grųžintas pabaigo- parduoda, nes mano, kad baTėvo
Kulikausko
kalba
vi

organizacijos
apsirinktų
vienų
iš
katalikiš

1 grųžinti Lietuvai.
“D R A U G A S”
je mokslo metų. Jei esi išlan- ravykai bus brangesni, nes
sus
sužavėjo
klausytojus.
Jis
kųjų
laikraščių
sau
už
organų.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
kęs 80 nuoš. buvusių pamokų. ■’ šiemet mažai jie dygo.
8 vai. ryto Tėvas Kulikaus
Publisbed Daily, Encept Sunday.
savo
vaizdingoje
ir
įdomioje
6. Kad bent didesnieji lietuvių centrai kas celebravo šv. Mišias ir pa
StJBSCRIPTIONB: One Tear — *0.00. tts Montks
kalboje aiškiai išdėstė Vil *Ulllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt3t
— *1.50. Tbree Montbs — *3.00. One Montb — 76c.
Amerikoje užvestų laikraščiuose nuolatinius sakė gražų, turiningų ir pamo
Burope — One Tear — *7.0*. Bis lfonths — *4.00.
kinantį pamokslų. Mokyklos niaus įtemtinų reikalavųnų,
Copy — .03o.
savo kolonijų žinių skyrius.
Advertisi nt in "DRAUGIAS" brlngs best results.
nes Vilnius mūsų lietuvių bu
7. Visose lietuvių kolonijose rengti spe- vaikai giedojo Mišias “CliildAdvertlslng rates on appllcatlon.
ren Festival Mass” dviem bal vo, jis mūsų nuosavybė ir jis
"DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago ciales “spaudos savaites.”
aikai turėjo laiko tik mu,ns Pavalo būti grųžintas. >|
Rengia
ę
Tokie tai Federacijos nutarimai spaudos sais. Vai!
zi
savaites
šias
Mišias
,
Gerbiamas^
kalbėtojas
pagyrė
||
DR-STĖ SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES VIEŠPATIES I
reikalu. Jie gražūs ir naudingi. Bet tie nuta apie dv
mokytis
ir
gana
gerai
pagie!
rock
^
or
^^^
us
pasiryžimuo
£
JĖZAUS
=
DIENOS KLAUSIMAI
rimai pasiliks tik ant popieros, jei jų nevy,
švelniais nekaltais'86 ir paragino jr toliau dary- 5
kinsime gyveninių. “Draugas , tai tureda- a°.l°- &a'° s\elniui., nekaltais
v.
- NEDĖLIOJ, SPALIO-OCT. 16, 1932 1
___
___
„oi,,
Ibalseliais
jaudino
bažnyčioje,^
1
pųnasias
programas,
V
aka£
bažnyčioje
,
mas galvoj, ir skelbia spaudos vajų, pasiti
CHJGAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
I
susirinkusių
širdis
ir
kėlė
prie
•
ras
Įmigta.
Lietuvos
himnu.
kėdamas, kad organizuotoji mūsų visuomenė
|
3133 South Halsted Street
=
Pradedame “Draugo” vajų — kontestų. parems, kad galėtumėm išpildyti bent dalį karštesnės maldos prie Dievo. Programų baigus prasidėjo
įžanga 35c ypatai =
Suma 11 vai., laikė klebonas draugiška jos dalyvių 6 vai. | Pradžia 7:30 vai. vak.
Kadangi mūsų talkininkai platins ne vien Federacijos gražių nutarimų.
=
Kviečiame visus, jaunus ir senus =
dienraštį “Draugų,” bet taip pat savaitraštį
“Draugas” pavedė po puslapį Detroitui, kun. A. J. Andriušis. Per a- vakarienė, kurių suruošė kle- ttiiiiiimimiiiiimiimiiiiiiiii)iniiiiimimiiMmiiimiiimiiimimmt!iiiiiimiimii“Laivų” ir knygas, dėlto šį kontestų ir va Pittsburgbui ir Wisconsinui. Jis nepavydės bejas Mišias buvo prašoma bonas, 0. Naujunienė, P. Če
ki ausytoji) pasimelsti už Lie-' pulienė, K. Valiulienė, P. Midiname bendru vardu — spaudos vajum.
plataus skyriaus nė vienai kolonijai, kuri
Šiam vajui turėtumėme padirbėti dau pasistengs mūsų dienraštį platinti. Savo ma tuvos didvyrius žuvusius lais-' siūnienė, T. Skiemienė, A.
giau, negu buvusiems. Mat, dabar laikai blo lonių skaitytojų “Draugas” prašo šio va vinant Lietuvų ir vaduojant' Raulynaitytė ir P. LapinskieLAIKAS BĖGA greitai.
Vilnių.
gesni ir katalikiškos spaudos reikšmė didėja. jaus metu gauti nors po vienų naujų skai
nė. Visi programos dalyviai
Užeina šalta žiema. Ne
laukit, kada jau termo
Be sustiprintos spaudos nepajėgsime atremti tytojų. Prašymas, rodos, nedidelis, kurį iš Po pietų apie 4:30 vai. pra- gerai pasivaišino,
metras
rodo zero.
ir tikėjimo ir mūsų tautos priešų puolimų. pildyti prie gerų norų nebus sunku. Taigi, aidėjo programas. Diena buvo Į X Sekmadienį, spalių 16 d.,
Kad priešų turime daug ir stiprių, niekas padirbėkime kilniam spaudos reikalui.
lietinga, vis vien žmonių pri- ‘ 6 vai. vakare, Labdaringos SApsirūpinkite su ang
to šiandien negali užginčyti.
sirinko pilna salė. Vietinis kle gos įvyks “bunco party”, palimis dabar. Pirkdami
Mūsų idėjos priešai leidžia tris dienraš
(bonas trumpai, bet ryškiai pa-'rap. salėj. Bus daugybė įvaidabar sutaupysite daug
PASTABĖLĖS
čius. Mes gi lietuviai katalikai teturime tik
kalbėjo ir pabrėžė iškilmių ti-'rių, įžangos tikietų, dovanų
. pinigų ir gausite geres
vienų dienrašti “Draugų.” Tie trys socialis
kalų ir pakvietė p. V. Karvelį ' ir gera muzika.
nių anglių.
Liberalų šulai, bergždžiai kovoję Prie8| vadovauti programoje. Daly-j X Moterų rėmėjų bus “Ma
tų ir komunistų dienraščiai stengiasi griauti
lietuvių išeivijos tikėjimo ir dorovės pagrin tikėjimų, patys “į kuniguspradėjo ‘ ■sven- ciai pritarė rankų plojimu.' sqūeradę Confetti Dance” seLietuviai darykite biz
dus,- taip pat niekina mūsų tautybę, eina tintis.” Tai gadynės susilaukėme!
Tuojau buvo sugiedotas Ame-' km., spalių 22 d. Šis vakaras
nį su saviškiais. Pirkit
prieš Lietuvos valstybę, norint jų su bolše
likos himnas ir pakviesta Ba- bus labai įdomus. Gaus dovaanglis iš
Kad nezaležninkai yra bedievybės pla rney Tompson, Rockfordo lai-! nas už pasipuošimų. Salę isvikiškųjų Rusija sujungti.
“Draugas” yra vienintelis tikybinės ir tinimo įrankiai, parodo tas faktas, kad pa kraščių redaktorius kalbėti, I puoš ko prašmatniausia ir pa
tautinės minties dienraštis, kuris gina religi tys stambieji liberalų šulai nezaležninkų pry- kuris savo paprasta, vaizdin- ims muzikantus ko geriausius,
'
jų ir taltybę. Dėl to svarbu, kad tas dien čeriais virsta^
ga ir populeria kalba nupiešė Tik nepamirškite tikietus nu
raštis gausingai būtų skaitomas, kad* jis lan
Jurgio Wasliingtono sukaktu sipirkti iš kalno, nes kartais'
16th Street ir 49th Court, Cicero, III.
Ad.
Smith
’
as,
garsus
katalikas
politikas
kytų visų lietuvių katalikų namus. Kad tai
vių paminėjimo prasmę. Po to gali jų pritrūkti.
ADOMAS BERNADIŠIUS, sav.
įvyktų, kas met darome vajų — talkų, nes su gub. Rooseveltu pasisveikino, tačiau su garsusis ŠŠ. Petro ir Povilo
X Šv. Antano ligoninėj, ke
prakalbomis
už
demokratų
kandidatų
į
pre

vieni be savo prietelių pagalbos to padary
parap.- choras h'tliko gražių tvirtadienį, spalių 12 d., apie;
Pristatome į visas miesto dalis, kaip Ciceroj taip ir
zidentus
nelabai
skubinasi.
pritaikintų
iškiĮmrnis giedoji 10 vai. ryto, mirė J. Kodls,
ti nepajėgiame. Kuo daugiau susilauksime
Chicagoj. _
talkininkų, tuo labiau galėsime praplatinti
mų. Choras siįsidaro iš šių kurio laidotuvės įvyks šešta
Lietuvoje visokis veikimas varžomas, asmenų: Ad. Misiūnaitė, K.
dienraštį.
dienį, spalių 15 d. iš ŠŠ. Pet
Šiemet ir vyriausios mūsų organizacijos kultūrinis darbas trukdomas, bet už tad gir Noreikaitė, M. “Malinauskaitė, ro ir Povilo bažnyčios bus nu
— A. L. R. K. Federacijos kongresas ener tuokliavimui pilniausia laisvė. Šiomis dieno O. Eitalytė, E. Butkiūtė, M. lydėta į Šv. Marijos kapines.
“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING
gingai ragina platinti katalikiškųjų spaudų. mis dar daugiau jiems palengvinimų įvesta Bagdonaitė, N. Bagdonaitė, F. Visi giminės ir pažįstami praCONTEST” APLIKACIJOS SLANKA
Šia proga dar kartų norime priminti kongre — degtinė žymiai nupiginta.
Patapavičiūtė, J. Malinauskas, šomis dalyvauti laidotuvėse.
so priimtų rezoliucijų spaudos klausimu, ku
K. Makauskas, Br. Misiūnas,
X Pirmadienio vakare, spa
Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugoorganizuo
Pranešta,
kAd
čampi
jonas
Jaclę
Sharkey
ri taip skamba:
J. Paškevičius, J. Blaškevi lių 10 d. automobilio nelaimėj
jamų “Lithuanian Bošing Contest.”
‘ ‘ Kreipiant dėmesio į tai, kad šiandien gavo “Draugo” pakvietimų i rengiamų kum čius, J. Rnmč.ikas, J. Lukoše tapo užmuštas Andrius Krutomamentų. Lauksime, Juozai! vičius, A. Patapavičius ir L.
Vardas ir pavardė.............. a.. .............. ........................
ir Bažnyčios valdžia ragina katalikiškųjų vi štininkų
velis. Jo laidotuvės įvyko ke-!
“
Draugo
”
tornamente
gal
sau
oponentų
su

suomenę imtis Katalikiškosios akcijos darbo
Blaškevičius. šiam chorui va tvirtadier.į, spalių 13 d. iš šv.'
Adresas ...................................... ................... ...................
rasi
ir
čampijonatų
ne
svetimtaučiui,
bet
tik
ir pats gyvenimas tų reikalų iššaukia; ži
dovauja J. Paškevičius ir pi Jokūbo baž. į šv. Marijos ka„
•
...................
nant, kad katalikiškoji spauda tame darbe lietuviui atiduosi.
anistė K. Noreikaitė. Nedide- pines.
Kiek metų?......................... . Kiek sveri?....................
patį svarbiausįjį vaidmenį vaidina, dėl to A.
lis choras, bet energingai Vei-1 X Žš- Petro ir Povilo paSpauda praneša, kad “ramūs” bolševi- kia ir sparčiai žengia pirmyn.1 rap. jaunimo- klubas žaidžia
L. R K. Federacijos 22 kongresas priėmė
“Draugas Lithuaniaii Boxing Contest,” 2334 S.
. kai visu smarkumu ruošiasi į karų.
Oakley
Avė., Chicago, III.
tokį nutarimų:
Talentingos ir gerai išsilavi--kiekvienų antradienį ‘PingISelna

kasdien,

lSakyrua

aekmadlenlua

I DIDELIS IŠKILMINGAS BALKIS I

į

SPAUDOS VAJŲ PRADEDANT

6RANT TOKS CMl VARO

Ig. Jonynas

Kistitis
550 METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ
FROGA

(Tęsinys)
Planas pertvarkyti valstybės valdy
mų galėjo juose atsirasti ir buvo apgal
votas paminėto 4<aro žygio metu. Juo ei
nant, Kęstutis turėjo su savo kariuomene
prisiartint prie Vilniaus iš Trakų, o Al
girdas iš Krėvos, kurių jis buvo gavęs iš
Gedimino pirma negu buvo nuėjęs į žen
tus į Vitebsku. Vienalaikis Vilniaus ap
supimas iš vakarų ir rytų darė bet kurį
ilgesnį pasipriešinimų beviltišku.
Bevykdydamas šitų sumanymų, Kę
stutis patsai vienas, netikėtai pasirodęs
Vilniuje žiemos metu, be pasipriešinimo
paėmė pilį ir tuojau davė žinių Algirdui,
dar tebebuvusiam Krėvoje. Jaunutis bu
vo suimtas. Atvykus Algirdui, pastara
sis buvo Kęstučio apšauktas didžiuoju
Lietuvos kunigaikščiu, o Kęstutis ir to

liau pasiliko Trakų kunigaikščiu. Algir
das drauge su didžiuojo kunigaikščio ti
tulu- gavo ir Vilniaus kunigaikštijų, tai
yra, visų rytų Lietuvų. Kęstutis gavo Že
maičius, Gardinu su jo sritimi ir jotvin
gių kraštų, kuris yra žinomas Palenk io
arba P'odliachijos vardu. Abudu broliu
sutarė ir toliau eiti išvien, gintis nuo iš
orinių ir vidujinių priešų ir visas naujai
kuriuo nors būdu prijungtas žemes dalin
tis pusiau. Taip apie jų susitarimų atsi
liepia seniausias Lietuvos metraštis.
1344—1345 metų aukščiausios val
džios Lietuvoje pertvarkymas ir ryšy su
tuo Lietuvos valstybių vieningumo atsta
tymas yra pirmas didelis Kęstučio nuo
pelnas.
Išskyrus nedidelę Kernavos sritį, ku
rių valdė Gedimino sūnus Monvvdas, visa
tikroji Lietuva atsirado dviejų brolių ran
kose. Turėdami dar savo valdžioje Po
locko ir Vitebsko kunigaikštystes, Gardi
no brastų ir Palfenkį, jie sudarė tokių jė
gų, prieš kurių kiti jų broliai turėjo nu
silenkti ir pripažinti naujai sudarytų santv»rk9-

._________ _ _______ _ _______

Šioji santvarka išsilaikė Lietuvoje li
gi Algirdo gyvos galvos ir dar kelis me
tus vėliau, t. y. trisdešimt su viršumi me
tų, nepaisant nevienų kartų priešų dary
tų pastangų jų suardyti.
Kuo šita dviejų brolių sųjunga rėmė
si — vien tik medžiaginiais apskaičiavi
mais ar dar ir kuo kitu.’
Istorinėje literatūroje yra plačiai įsi
šaknijusi nuomonė, kurių pareiškė pla
čiausiai rašę apie šį laikotarpį štadnickis
ir Antanavičius, kad Kęstutis ir Algirdas
savo pobūdžio bruožais ir savo politiniais
siekimais sudarę ryškių antitezę. Esu
Lietuva buvusi dvilypė valstybė, kurioje
rusų gaivalų atstovavęs Algirdas, o lietu
vių — Kęstutis; Algirdas buvęs surusė
jęs ir net neabejotinai priėmęs krikščio
nių tikėjimų rytų apeigomis; abudu bro
liu rišęs vien grynas politiškasis intere
sas — nekliudomai valdyti savo žemėse.
Istorijos šaltiniai nieku būdu nepa
teisina tokios teorijos.
Pirmiausia, abiejų brolių valdomosio
se teritorijose buvo ir lietuvių ir slavų.

Kęstučio valdomajame Palenky ir Gardi !
no srity, slavai, rusai, sudarė, be abejo
nės, gyventojų daugumų.
Į Algirdo valdomas teritorijas įėjo
Ukmergės, Utenos, Zarasų sritys ir žymi
dalis dabbTtinės Lenkų Okupuotosios Lie
tuvos, kur tuomet skambėjo lietuvių kal
ba, kaip ir Kęstučio žemėse.
Taigi, jau viena šita aplinkybė nelei
džia tvirtinti, kad Algirdas atstovavęs tik
rusų gaivalui.
Antra vertus, kalbėti apie Algirdo surusėjimą ir jo pravoelavijų nėra tinkamo
pagrindo. Faktai nusako kų kita. Naugardo metraštis, kalbėdamas apie Algir
do ėjimų talkon pskovėnams 1341—1342
metais, nurodo, kad pskovėnai pasiūlė
Algirdui apskrikŠtyti ir pasilikti pas juos
kunigaikščiauti. Algirdas griežtai atsisa
kė krikštytis, dis pasiūlė jiems yietoje
savęs priimti jo tyriausių sūnų, kuris dar
buvo nekrikštytas, jam siūlomomis sųlvgomis. Jo sūnus iš tikro buvo apkrikšty
tas Andriaus vardu ir pasiliko Pskove.
Šitie gerai informuoto vienalaikio

Naugardo metraštininko paduotieji fak
tai yra labai reikšmingi. Algirdas, vedęs
pravoslavę žmonų, išgyvenęs pravoslavų
mieste ne mažiau kaip 20 metų, sugebėjo
ne tik pats išlikti ištikimas savo tėvų ti
kėjimui, bet ir vaikus palikti nekrikšty
tus! Persikėlęs Vilniun ir tapęs didžiuoju
Lietuvos kunigaikščiu, jis visiems savo
vaikams iš antrosios žmonos, Julijonos
tveriškės, davė tik lietuviškus pagoniš
kus vaidus. Miręs, jis buvo pagonų pa
pročiais sudegintas.
Jei pridėti dar, kad, Algirdui beko
vojant už rusų žemes, jo priešininkai var
tojo prieš jį argumentų, jog jis yra ug
nies garbintojas, tai turėsime visų eilę
duomenų, kurie yra priešingi Algirdo nu
tautėjimo įrodymui.
Greičiausiai, ne tiek paprastas ap
skaičiavimas, kiek nuomonių vienumas vi
sais lietuvių tautų ir valstybę liečiančiais
klausimais, buvo tas cementas, kuris su
jungė neatrišamai abudū broliu ligi jų
abiejų gyvos galvos.,
(Daugiau bus)

Šeštadienis, spalhj 15 d., 1932

ptfivby.g.
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mėjusių lietuvių sportininkų.

DRAUGAS BOXING NEWS

Todėl reikėtų, kad kiekvienas
lietuvis sektų lietuvių jauni
mo darbus ir pasižymėjimų
sporto srityje.
Dabar visi įdomauja, kada
susirems pasaulinis čempijo
nas lietuvis Jaek Sbarkey su
vokiečiu Šmelingu ir kas gį<
s\kį laimės? Miekev Walkeris
sako, kad Šarkis lengvai nu
galės’ vokietį. Mes lietuviai
taip pat manome. Visi mes ži
nome, kad Šarkis, mūsų tau
tos sūnus, pasaulinis kumšti
ninkų čempijonas. Bet ar 'da
žnai mes pamųstome apie tų
jaunimų, kuris kas dien lavi
nasi to sporto šakoje, kad su
laiku pasiektų čempijino lai
psnį.

u

Braagas Boxing iGumament
Tickets on Sale Now!
Tickets for the Preliminarios and Finais are
no\v on sale at the Draugas PubHsliing Company.
General Admission $0.55 and ringside seats
$1.10.
Get your tickets varly by applying direet
or mailing in your reąuest together with
check.

Drangas Pchlishing Company
2334 So. Oakley Avenue
CI1ICAGO, ILLINOIS

DRAUGO R0XING

KONTESTAS

II

kė Bradley Kolegijų. Čia taip
pat pasirodė Petras Januškus,
Illinois Universiteto lošėjas.

(P. Šaltimiero kalba, pasakyta I Purdue Universitetas taip
per radijų iš WGES stoties pat laimingas turėdamas net
per Peoples Furniture Co. ,du lietuviu ir dagi čikagiečiuč llie yra Paul Moss ir Jiin
lietuvių valandų).
Į Purvis, kurių jėgos
padėjo
Gerbiamieji klausytojai:
Šia malonia proga man ten 'Purdue Universitetui nugalė
ka pakalbėti, gerbiamieji, a- ki Minnesotos Universitetų.
pie sporto pasaulį ir kas ja
Paveikslų skyriuje matome
me darosi, ypač kur dalyvau llarrison Aukštesnės Mokyk
ja mūsų lietuviu jaunimas. los lošėja Andy Puplį, kuris
Atsiminus šeštadienio foot- 'vra kun. Mačiulionio, West
l* .
.
bolo žaidimą, matome, kad Iki Si dės klebono ir “ Draugo”
Krause (Kraueiunas) -daug ' Administratoriaus
protegas.
pagelbėjo Notre Daine Unive Puplis daug reiškė, kai Tlarrirsitetui supliekti Haskell Ko , šono tymas supliekė Crane Ko
legijų.
legijos tymų.
Illinois Universitetas suplie

Dienraštis “Draugas,” no
rėdamas, iškelti savo kumšti
ninkus, rengia bosing kontestų vien dėl lietuvių, kurie, be
abejonės, yra Čikagos miesto
geriausieji amatoriai. Kas yra
A. A. U. čempijonas? Smagu
,
pasakyti, kad tai lietuvis Pra. /ir ,, „
nas Keturakis (Ketter). Ste, ,
,
,
ponas SakalausKas laiko C. Y.
IL. v
..
,
,
.
O. cempiionata, o kur dar A1
a -4.
-r. 1 p 1 •

domas
Šmitas iš. Rockfordo ir
, . .
kiti 200 geresniu sporto mė-

i jono Packey McFarland.
. Sporto Lygos vicepirm.; Dr. MARQUETTE vs. NORTH
Atsakomingoji sporte komi R Venskunas sveikatos tikri
SIDE
sija Draugo Boxing Kontesto ntojas.
pasiryžus nuveikti didelį ne
Gerbiamieji radijo klausyto
Mother nature, as tickle as
vien jaunimų, liet ir visus lie ■jai, paremkite komisijos pas any voung lady, can’t inake
tuvius interesuojantį, darbų. tangas. Visi prašomi paremti up her mind \vhether to gi ve
Komisijoj yra sekantieji: kun. mūsų sportininkus, kurie ruo us sno\v, rain, eold, or sunMačiulionis, “Draugo” Admi šiasi į didelę kumštynių kovų. šiline. The \veather man Ims
nistratorius, Leonardas Šimu Garsus filosofas Seneca yra a terrible time trying to guess
tis, “Draugo” redaktorius; pasakęs: “Mes gyvename kad wliat \vill liappen next dav.
Ig. Sakalas, “Draugo” red. kovoti.” Tat Draugas Boxing Just the šame our K of L golfasistentas; Mikas Pavilionis, Konteste pamatysim mūsų jau ers will finish tbeir schedule
L. V. Sporto Lygos raštinin ninių kovojant dėl pirmeny regardless of the temperature.
M
kas; Aleksas Kumskis, Aukš bės kumštininkų tarpe. Tat,
(Tęsinys 5 pusi.)
tesniųjų Mokyklų sporto ins pasižymėki! lapkričio 3 d. ir
truktorius; Konst. Savickas, visi atsilankykit j Šv. Agnie
Irvine E. AVarburton, t be L. V. Sporto Lygos, pirm.; tės salę, kuri randasi prie
“lialf pint” of the University Jonas Viscont, sporto veikė Archer ir Rockwell gatvių, 8
of Southern California grid jas; Povilas Šaltimieras, L. V. vai. vakare.
sųuad, was promoted to first
SULIG MADOS
team ųuarterbaek by Coaeli
EK0N0MING0S
lloivard Jonės, lle is twentyone and Jives at San Diego.

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ

go Boxing Kontestas bus lap
kr. 3 d. gražioje ir didelėje
Šv. Agnietės salėje. Tų vakarų
susirems net 32 visokio svo,
.
no kumštininkai; tai bus ple...
,
.... .

Pranešimas
UNIVERSAL STATE BANKO
DEPŪZITŪRIAMS

'minarines rungtynes. Užbaiga

j arba
, (i
,.
“finais”

įvyks lapkr. 17
. „ v
d., C. Y. O. Centre, prie Con... , ,
, .
gress ir Wabasli gatvių,

r>
•.«
,
, .
Pasibaigus tournamentui,
.

pa

°
v 1
isirodzius kas vra vempi jonu,
°'e jų ?
.
°
įrengiama didelis banketas CoC. Y. O. tournamentas su- Įngress viešbutyje, - gražiam
traukė daugiau kaip 3,000 ku-;“Gold Rooni.” Banketas ruoništininkų, o kai kontestas pa-! šiamas lapkričio 21 d., 7:30
sibaigė, pasirodė, kad lietu vai. vakare. Dalyvaus .jame,
kaipo garbės svečias, pasau
viai liko čempijonai.
.jei svetimtaučiai gerbia niū linis čempijonas Jaek Šarkis.
sų, lietuvių, jaunimų, kodėl Visas tas veikimas yra remia
mūs tėvai, motinos, draugai mas A. A. U. Centro, C. Y. O.
neparemia savojo jaunimo ir Generolo, taip gi J. E. VysIr daugiau randasi pasižy jo sporto? Dienraščio “Drau- Įkupo Slieil ir buvusio čempi-

/

Depozitoriai, kurie nepridavė savo pra
šymus, tepriduoda tuojaus. Visi prašy
mai turi būti priduoti prieš Lapkričio
(Nov.) 10 d., 1932 m., kad apturėjus
teisę reikalauti išmokėti mokesčius, kaip
bus paskelbta.

Ofiso valandos nuo 9:00 iki 12 popiet
ir nuo
1:00 iki 3:00 popiet
kasdien — išskyrus šeštadienius
Šeštadienio valandos nuo
9:00 iki 12 dienos.

C. E. HERROD,

Piinuto

$ 1.88
Sekcija
Miestas pilnas $1.88 tnilinerių shapoinis, bet nei viena nelygsta ver
tės kurią, rusite pas FENZAV’S.
Ve.rtė — nepergalima., vertė — ge
riausia materija, begalinis pasirin
kimas naujų rudens kepurių už
Si K8. Sezono triumfas, kitur po
$2.SS ir $3.88. Taip pat patrau
kiančios kepurės:

Suėdė ir velour

*2.95

Pagamintos už $7.50.

KITOS KEPURĖS.. $3.95
Gaivu sizai nuo 21 iki 25 eol.

MILI5INEKY
Chieago’s Finest, Largest Selection

l(ilti-lS W. 47Ui, St.
Three Stores in One—Just W. of
Ashland

Draugui’ Reikafnga 200 Kontestininkų-Agentų
“DRAUGO VAJUS” PRASIDĖJO SPALIŲ 15 DIENĄ
AR NORI DARBO?

DOVANOS:

Kiekviena parapija tepasirūpina bent vieną kontestbiinką įstatyti į “Draugo”
Kontestą. Kur dar nėra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai te&sirenka vie
ną ir jis tepasidarbuoja išplantinti “Draugą, kad būtų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau
kaip 3,000,000 balsų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Mount Providertee (aplankant Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) YVashfeigton, Philadelphia,
(Aplankant šv. Kazimeiro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, VVaterbury,
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant Šv. Marijos Kolegiją,) VVorcester, Boston,
Quebec, Montreal, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau ka p
2,000,000 balsų
III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje minėtas vietas ar
ba $50.00 už nemažiau kaip 1,000.000 baisųIV. Radto arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 baisų.
VI. įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.

Kiekviena draugija ir organizacija tepasirūpina vieną kontestbiinką įstatyt] į
“Draugo” Kontestą.

PASTABĄ: Pirmą dovaną gaus t k vienas. Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus vi
si, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsų.

STOK Į “DRAUGO” VAJAUS KONTESTĄ. Užtikrintas pelningas atlyginimas su do
vanomis.
Agentas r.eužgema, bet išsilavina. Išbandyk savo gabumus.
Neužmiršk, kad stodamas i “Draugo” Vajaus Kontestą, daug gero padarysi sau ir vi
suomenei.
“Draugas” yra vienatinis tikybinis lietuvių dienraštis Amerikoje.

PARAPIJOS — DRAUGIJOS

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!
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SPORT
(Tęsinys iš 4 pusi.)

Būt if it ruius cats and dog>
the fello\vs \von’t play for
vvlio aniong us likęs to be hit
on the liead by a gog falling
fioin uay up soinesvherc.

Marąuette l’ark is leading
the league with two wins and
no losses, while Brighton and
North Side liave eacli lošt one
game liaving played three
matches. A defeat for Marquette means a triple tie for
first plaee and a chance for
the Eskimoes to redeeni tliemselves for that licking lašt
week. The mateli will take
plaee to-morrow 1 o’eloek at
Big Run, loeatnl at 135th and
Archer Avės. Ask yonr friend
to drive you down and see a
fine exhibition of golf on a
real course.

D RAU GXS
the two Frances’. If you wish tinuous dancing since a second rai ir visi linksmai praleido! Smagu pažymėti golfo me is against you. When certain
nedžeriaus išsireįskinių. Jis that your viewpoint is the corto attend — and of course orchestra is to be employed. dienų.
Rengimo komitetas žadėjo'sakė: “Pirmų sykį man teko irect one, don’t yield your poyou do — see the above mentDuring the year, at pres- duoti prizus vienam geriau-1 sutikti didesnį lietuvių būre 'sition Avithout being tlioroughioned to make yonr reserva-1
tions. Ite.freshinents, entertain- cribed periods, all true K of liai išėjusiam iš keturių (four- lį, bet jūsų žmonės man pa ;ly convinced. Remember tliat
ment, dancing, and the atinos- L members roceive lloly Com- šome). Prizų išdalinimas bus'tinka. Golfų lošia gana gerai jyour opinion, your ideas, are
phere of eongenial companion-imunion “ in corpore.” Such paskelbtas vėliau. Taipgi vie- ir be to mandagūs žmonės.’’ j sumetime as valuable as anoGolfininkas ther’s. Tliey indicate ,that you
sliip — Imt need I put anv is to be the case on Oct. 3Oth. ta bus surasta sulig lošėjų pa'are thinking instead of hav
geidavimu.
stress on tliese things?
GOLFAS
ing otliers think for you.
Galutinai lošimas dėl fcmEvery \Vednestlay, until Adpijonato bus sekantį sekmaSpali.) 9 ,1. buvo Chicgo dieni> spa|jų lg
There are twenty-sevei| mil
vent, dance sočiais are i n
ir, jeigu
progress umler the direction'gollininkų turnyras, kuriame
|lion people in the United Sta
visiems paranku, gal, toje pa
1
of the loeal 1< of L’s. The 'dalyvavo 57 golfininkdi. Jei čioje vietoje — Big Run Golf
Fight
when you think tes who cannot afford autoĮmobiles — the automobile
ųuality (and ąuantity) of m u-j ne lietus, tai ir daugiau būtų 1 ęourse
you’re right though the world
sic furnished by the orchestra,'dalyvavę lošime.

Stephens’ Revelers, has nfc
tracted and pleased a public
tliat is very critical of its
danee music. In the near future \ve vili alwavs liave con-

Kai kurie pavėlavo atva
žiuoti ir per lietų nedrįso losti. Jie dalyvavo kaipo sveįeiai.
į Turnyras pavyko labai ge-

36-ta METINE ATSKAITA
Keistučio Skolinimo ir Budav. Dr-jos No. 1.
(Keistuto Loan & Building Association No. 1)

ATLANKYKITE

Įsteigta 1897 Metais — Inkorporuota 1901 Metais

PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
(Uncler State Government Supervision)

»

Peoples Furiritnrc Co. Krante

CICERO vs PROVIDENCE

17-KOS METŲ SUKAKTUVIŲ-

Paul hits one into the woods
and “Whitcy’ tliinks heli win
the liole-blooie! he smacks one
into the water and it’s all
even again. Nęither of tliese
couneils' has won a game, so
conie on Cicero and come on
IStli Street.

PASINAUDODAMI DIDŽIAUSIAIS

BARGENAIS
TAMSTŲ

GYVENIME!

Naujos

Mados

su

$75.00

vertės

po

An Autumnal tea, sponsored for the promotion of good
fellowship, will be the theme
at the Grand Opening of the
new C-4 club rooms. This affair, \vliich takes plaee on the
night of Oct. 25th (Tuesday)
is being handled by the efficient crew of AJice, Jo, and

SETAI

PAKLOK

Jacųuard

dengti

tapestry

ar

*2^5 O 5

.................... .. ..............

I

Cash in Banks, July 31, 1931 39,932.43
l ash in hands of Seeretary
500.0(1
lnstallments .............................. 225,202.73
Paid-Up Stoek ...................
227,700.00
lnterest ........................................
56,323.02
Premiums
.....................................
2,699.75
Membership feės ..(............
1,293.00
9 ransfer fees ..............................
26.25
I-ines .............................
1,481.26
Rents ......................
493.00
( Loans Repaid:
On Real Estate . .
201,900.00
On Stoek .........................
56,169.25
Real Estate
..............................
7,537.93
Masters Certifieates ............ 11,403.01
Real Estate sold on
Contract ............:..............................
22r47

$894,591.19

Loans on Real Estate .. 161,050.00
Ix>ans on Stoek
................... 78,664.25
lnstallments on stoek withdrawn ....................................... 289,910.02
Paid-Up Stoek ......................... 202,225.00
lnterest on stoek withd,rawn 30,372.92
Real Estate .................................
24,289.87
Real Estate sold on Contract .................... 6 316 50

Naujos

Mados

PAKLOK

Webbed k o nst rūke Įjos,
Angora

Moliair,

SETAI

dengti

su

33.00

verti $90, dabar tik

Q f-

$3o.oo Vertės 9 per 12 pėdų
$30.00 Vertės 9 per 12 pėdų
VHvet Kaurai, $
vėliausio pieš. tik
■

yį

$40.00

AXMINSTER

DIREKTORIAI
*’THOa. S. JANULIS
JOHN

9X12 po .... 19.75
$7.50 vertės Eelt
9x12 didžio

Taxes advanced ......................... 1,963.76
Insurance Premiums...................... 403.75
Bills Payable .............................. 37,600.00
Bills Receivabie ................... .. t 2,900.00
Aącounts Payable ........ 5,832.77
Aeeounts Receivabie .............. 7,834.77
lnterst on Bills Payable and
Paid-Up Stoek ................... 12,977.59

KAURAI
BYANSKAS

J. J. MASKOLIŪNAS

Base KAURAI
$^

S. F. MART1NKUS
I. A.
K.

1

,

Ineomplete Loans ................... 2.100.00
Expenses — General .............. 2,273 62
Expenses — Salaries.............. 7,189.10
Stationery, Printing, ete.............. 778.01
Cash in hands of Seoretary 700.00
Contingent Fund ......................... 8,500.00
Real Estate Reserve .... 10,000.00
Furniture .............. ...........................
200.00
Office Building .............................. 609 26

PUPAU8KAS
DEMERECKIS

GAURAS

JOHN
J.

MAZELAUSKAS

JOHN

P.

EWALD

S'l’ANLEY

Pinigai bankuose
Pinigai pas sekretorių
įnešimai
Primokėtos akcijos
Nuošimčiai
Premijos
įstojimai
Pervedimai
Bausmės
Nuoma

Paskolos atmokėtos:
ant nejudinamo turto
ant akcijų
Nejudinamas Turtas
Mosterlo Certifikatal
Nejudinamas Turtas parduo
tas ant Kontrakto
Taksai
*
Apdraudos premijos
Mokamos bilos
Priimamos bilos
Priimamos Sąskaitos
Mokamos Sąskaitos
Raštinė
Rakandai
Nepilnos Paskolos
Atsargos Fondas
Visokios įplaukos
Nejudinamo Turto Reserva
Pinigai priklausą Kasieriui
VISOS

ĮPLAUKOS

J.

Tl
3

ay

šmotų

g—

vertės iki $G5, po
3-jų

šmotų

setai

vertės iki $125, po

$

ZACHAKEVIČIA,

49.95

GERI

ASSETS
Didžiausia proga įsigyt VALGO
MO KAMBARIO SETĄ .
7 šmotų, vertės $
$60.00 UŽ ....

1

ZVĘ*

7 šmotų vertės
»80.p0 už....

C.

Loana on Real Estatc.. 869,250.00
Loans on Stoek .......... 53,765.00
lntercst Duc .................. 7,057.30
lnstallments due .... 34,666.66
Real Estate .................. 16,751.94
Real Estate sol d on Contraet .. ....................... 6,294.03
x
Taxes Advunced .......... 1,312.47
Insurance Premiums advanced .................................. 401.93

Notaras

TURTAS
Paskolos ant nuosavybių
Paskolos ant akcijų
Nedamokėti nuošimčiai
Įnešimai nedamokėti
Nejudinamas Turtas

Nejudinamas Turtas parduotas ant. kontrakto
Taksai
t

Apdraudos Premijos ap
mokėtos
Aeeounts Reecivable .... 7,618.46 Priimamos Sąskaitos
Office Building .......... 11,000.00 Raštinė
Fumiture ........................ 1,000.00 Rakandai
Uash in hands of Seeretary 700.00 Pinigai pas sekretorių

VARTOTI

TOTAL ASSETS $1,009,817.79

PIJAMAI

VISAS TURTAS

PO

$ 1 50 vertės, nau
ji Standard pada
rymo
Kcfrigeratnrini

S'

‘75.00
po

Pilnai parceliuoti
Seklyčiom šttdyta
tai po

"12.50

*16.95

*18.00

$20.00 vertės
Kitirlirii Heatcrs

ir taip toliau

Grojtkliai

PIJAMAI

po $20.00, $25.00 ir tt.

po

*9.95

šių ir daugybės kitų bargenų negalite praleisti, to
dėl būkite šiandie Peoples Krautuvėse. Dėt parankumo krautuvės atdaros šiandien, Ketverge ir Subatoje vakarais.

4I77-.3 ARCHC. AVI. CM RICNHONO ST.

4177-83 Archer Avė.

2NŽ-40

W.

* MAMJW000

LIABILITIES

lnstallments paid in
on Stoek
............ 486,391.34
lnstallmentsOverpaid 13,762.79
lnstallments due and
unpaid ...................... 34,666.66
Paid-Up Stoek .......... 325,175.00
lnterest jiaid in advanee 1,218.66
Ineomplete Loans .... 11,000.00
Bills Payable ................ 4,950.00
Aeeounts Payable ........ 1,250.25
Due Treasurer .............. 1,384.62
Aeerued lnterest .... 15,000.00
Contingent Fund .... 40,000.00
Profits Divided .......... 60,880.50
Profits Undivided .......... 829.46
Real Estate Reserve .. 10,000.00
lnterest Due .................. 3,308.81

TOTAL LIABIL. $1,009,817.79

Cor. Mnpknvood Avė.
Marąuette Parke

CHICAOO, ILK

Nuošimčiai už mokamas bilas ir primokėtos akcijos
Nepilnos Paskolos
Abolnos Išlaidos
.ilgos
Raštinės Išlaidos
Pinigai pas sekretorių
Atsargos fondas
Nejudinamo Turto reserva
Rakandai
«
Raštinė

DISB’MENTS

$894,591.19

VISI IŠMOKĖJIMAI

ATSAKOMYBĖS
Įnešimai įmokėti
įnešimai permokėti

Įnešimai nedamokėti
Primokėtos akcijos
Nuošimčiai permokėti
Nepilnos paskolos
Mokamos Bilos
Mokamos Sąskaitos
Priklauso Kasieriui
Nuošimtis užaugis
Atsargos Fondas
Pelnas (išdalintas)
Pelnas (neišdalintas)
Nejud. Turto Keserva
Nuošimtis priklausantis

SAUGIAUSIA VIETA
TAUPYTI PINIGUS
Aukštas atlyginimas, saugumas ir pergalėjimas sunkių laikų
yra faktai, kurie gali būti užtvirtinti, NES NEI ,VIENAS
ŽMOGUS CIIICAGOJE NĖRA PRATROTINES NEI VIENO
DOLERIO SUTAUPYTO SPULKOJE iš priežasties biznio su
mažėjimo arba sumažėjimo namų vertės.
METAI 1930, 1931 ir 1932 BUVO METAI IŠTYRIMO —
“IŠLAIKYMAS TINKAMIAUSIŲ.“ Tie metai parodė tau
piems darbininkams, kad jų pinigai buvo saugūs Spulkoje ir
kad Spulkos pergyveno sunkius laikus su geriausiu rekordu
saugumo ir gero atlyginimo
Šiandie 141 S pulką daro apyvarta Chicagoje
AR GIRDĖJOTE, KAD KOKI SPULKA UŽSIDARĖ IŠ
PRIEŽASTIES SUNKIŲ LAIKŲ arba kad kokia Spulka buvo
priversta pakeisti savo užstatus atmokė,jimo ištraukų.
Jeigu taupysite kelis dolerius kas savaitę arba kas mėnesį
arba investuosite kelis šimtus arba tūkstančius dolerių į mūsų
Spulką, jūsų pinigai visuomet bus SAUGI ir atneš jums gerą
UŽDARBI.
Keistučio “Spulkos“ Taupymo Skyriai susideda iš sekančių
skyrių: —
Skyrius “A“, Akcija kainuoja 12i/2c. — išmoka apie
į 11 (A metų.
Skyrius “B,” Akcijų kainuoja 25c — išmokama apie
į 6>/2 metų.
Skyiius “C“, Akcija kainuoja 50c — išmokama apie
į 3*/2 metų.
Skyrius “D,“ Akcija kainuoja $100. — moka 4%.
Skyrius “E“, Akcija kainuoja 10c —išmoka apie į 15 metų
Skyrius “G“, Akeija kainuoja 15c — išmokama apie
į 9% metų.
Skyrius “M“, Akeija kainuoja 30c — išmokama apie
į 534 metų.
Skyrius “P“, Akcija kainuoja 40c — išmokama apie
į 4% metų.
Keistučio “Spulka“ suteikia paskolas ant pirmo Morgičio
pirkimui arba statymui namų, su lengvais mėnesiniais atmokėjimais.
Visais reikalais kreipkitės:
SPULKA YRA

KEISTUČIO SPULKOS RAŠTINĖ
840 West 33rd Str, Chicago, III.
Telefonas — Yards 2790
Lietuvių Seniausia ir Didžiausia Skottnimo ir
Būdavojlmo Draugija Suvienytose Valstijose

VISOS ATSAKOMYB.

2536-40 W. 63 St.

Cor. Rlchmond St.
Brighton Parke

Įnešimai.
Primokėtos akcijos
Nuošimtis už įnešimus
Nejudinamas Turtas
. ..
Nejudinamas Turtas parduo
tas ant kontrakto
Taksai
Apdraudos Premijos
Mokamos Bilos
Prilmainos Bilos
Mokamos Sąskaitos
Priimamos Sąskaitos

ZALATORIS

|

MJEGAMŲ KAMBARIŲ SETAI
parsiduoda už mažiau kaip pusę

kainos.

W.

Paskolos ant nuosavybių
Paskolos ant akcijų

STANEVICH

TOTAL
ANTON J.

a ducat.
Please subdue your Įaugi it- Į

iy.

GAftSINKINTES
“DRAUGE”

IŠMOKĖJIMAI BAIGIANT METUS LIEPOS 31, 1932 M.
(Disbursements at the end of fiscal year July 31, 1932)

By Becanoour

er, būt C — 4 is going pingpong. And wliy not ? Cicero,
Marąuette liave alreadv lowered tbemselves by claiming
to liave soine good players of
this game. In due time Providence may liave the couragc
to face their teams, and vvould
preferably start vith a team
of the Marąuette caliber.
Drama and dcbating are to
liave their innings. In both
tliese fields Providcnce should
liave favorable results; the
past has provcn that bore ve
liave botli the mateliai and
the talent for tliese arts. With
ten of the liest Litliuanian
teams in the eit y forming the
K of L Basketball League, the
competition is apt to be exceptionally keen this season.
C — 4 knoving tliis lias
rcinforced its team according-

Dėdė Kastukas sako:'A bird
in the liand is bad table manners.

ĮPLAUKOS BAIGIANT METUS LIEPOS 31, 1932 M.
(Reeeipts at the end of fiscal year July 31, 1932)

TOTAL RECEIPTS

UP AND D0WN 18th STR.

Yes, verilv, tliese are busy
days for our locals, what with
the bazaar, dance sočiais and
meetings. The bazaar has its
ušual ąuota of patrons būt
there is a inąrked difference
— for the better — at the
dance sočiais since Stepliens’
Revelers took cliarge. AVlien
you pass the liall and get an
carfull of the brand of music
tliese vorthies liand out, you
go into the hall and dance —•
even if you liave not the sev- j
erai pennies necessary to buy I

Sing me a song of irę
Sing me a song of wrath;
Dieu! Que le sorai du pilone
Ėst heli ąuand vous ėst en
bath.

Taxes .............. .. ................................
1,893.43
Insurance Premiums ................ 751.04
Bills Payable
.........................
18,450.00
Bills Receivabie ...................... /2,900.00
Aeeounts Iteceivable ....... . 316.31
Aeeounts Payable .................
5,782.43
Office
Building
.........................
609.26
Furniture and Fixtures .... 200.00
Ineomplete Loans ..............
11.000.00
Contingent Fund ...................
8,500.00
Miscellaneous Reeeipts ....
120.00
Real Estate Reserve .... 10,000.00
Due Treasurer ...................... ■
1,384.62

Išpardavimu

Herc’s a game tliat guarantees plcnty of thrills. AVhen.Į

owners.

-

PAVELYTAS KAPITALAS — $5,000.000.00

DRAUGAS

draugijoms, kurios yra pakvie Programas bus trumpas, bet. X Mockevičių • tėvų, kuris turite paėmę knygutes parda- 4321 S. Artesian Avė., į kitas
stos į bazarų. Todėl tikimės įdomus. Dalyvaus Šv. Kaži-1 jau senai serga, išvežė į Oak vinėti, sugrąžinkite tų dienų. remėjas.
Pelėda
miero Akademijos orkestras,'Forest ligoninę.
taip pat gerų pasekmių.
X Šv. Kazimiero Akademi
X Šios parapijos draugijos Gimimo P. Šv. parapijos choX AVest Pullman pakraš jos Rėmėjų G skyrius rengia
KAS MĖGSTA ŠOKTI
ATLANKIUS PEOPLES
pirmiau kada buvusiam per
čiais
slankioja
koks-tai
žmo“
buneo
partv
”
lapkričio
6
d.,
visus
praeitus
17
metų
išpor'
nnlomai
P>«">8
pakvietimų
į
ras,
vedamas
p.
Janušausko;
FURNITURE KOMPA
davime negalima buvo siūlv- Kolegė
Seimų. Vi-lp-lės ProseviHūtės smuikiniu- gus, apsimetęs kunigu — dar!3 vai. popiet, pp. Rudokų naKas mėgsta šokti ir ypač
NIJOS 17-KOS METŲ
t. prekių tokiomis kainomis, sos lsrlnko sav0 »‘8tOTUS-. Tal|k5 ir
‘a'Pgi P* F- vienuoliu. Nesiduokit save ap-įme, 4040 S. Rockivell St. Taip kas domisi politika, šeštadieSUKAKTUVIŲ IŠ
gi,
aštuoniolikiečiai
skaitlinĮKazmarskaitė.
Surprise
Išpil- gauti vilkui avies kailyje.
pat rėmėjos turi tikietų jubi- nio vakare nuvažiuokite į
PARDAVIMĄ
kaip kad šį sykį siūloma Peogai
bus
reprezentuojami
šita(lys
ponia
Oželienė,
VanagaiRap.
liejinės vakarienės,, kuri įvyks Gniady’s Ballroom, 47 ir Karples krautuvių lankytojams!
rne
svarbiame
susirinkime.
tiš
ir
jo
štabas.
j
lapkričio 13 d., .Šv. Kazimie- lo\v zave. Šokius rengia 13 va
Išgirdę, kad mūsų tautiečių
Tai ir mes negalėjome iš
X Šiomis. dienomis
paskli- Smuikininkas Petruševičius
ŽINIOS IŠ BRIGHTON
iro Seserų vienuolyno audito- rd’o
National Republican
prekybinė įstaiga Peoples Fu- eiti iš krautuvės nenusipirkę . . ,
.
.. ~ n
-• mini
• • ii
•
ikaip
• manome.
•
i ido liūdna žinia,’ kad Lietuvo- ;grieš
smuiką ir io orkestras
PARK
rijoj. Kas nori įsigyti, kreip-Į Club, prie kurio ir lietuvių da
rniture
Co. ikrautuves,
1< daugiau,
Pirko-1
b
----------kitės į E. Paulienę, 4322 So. ug priklauso. Tikietas tik 35
metų gyvavimo sukaktuves, me springs, matrasų tik už* m,r5 LeMlas Norkus’ kuris lietuviikus šokius. Bus užkanX
Marijonų
Kolegijos
RėArtesian Avė., į Anužienę, centai.
nuvykom pasveikinti jos ve $6.95, gražia kaldrų gėriukų tik p,rieS P°ra "*ncs,’» '-“vo džių, limonado ir lietuviškų
•i
d.o nr o pagaliau
v
Jis buvo se- saldainiu.
mėjų 33 skyrius rengia “bundėjus ir sykiu kų nors nusi vilnų
uzv $2.9o,
pa-1apleidęs
1
* šiųe šalį.1............
y
nas mūsų parapiuetis ir vei- Gerbiamieji, nepamirškite to co party” spalių 16 d., 3 vai.
pirkti.
matem gražų radijo i tūbų I . .
tik už $33.00 ir valgomojo ka kliai dalyvavo parapijos dar- margo vakaro. Jis įvyks Gi- popiet, pp. Bambalų name, r
PATARNAVIMAS
Atvykus į krautuvę, malonu
dėl vląų piliečių
■
Neslkankyklt* savęs skausmbario 7 šmotų setų tik už buotėje. Penktadienio ' rytų,'mimo P. Šv. parapijos audi- 4421 S. Talman Avė., ant 1
visados vienodas
buvo jų matyti gražių, pilną
spalių
21
d.
už
jo
sielų
bus
’
tori
joje,
68
ir
Washtenaw,
aukšto.
Visi,
kas
tik
galite,
g
mala.
Reumatlimu,
Sausgėla, ■
$19.75. Kuomet atvežė tuos
T-E-I-S-I N-G-A S
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu I
įvairiausių prekių ir didelį
-spalių 16 dienų. Durys atsida- paremkite kilnų darbų. Kurie —MUTACIJA: kišeninė liga. Iš ® — raumenų auklmu: nea akau- |
pirkinius į namus jie buvo atlaikytos pamaldos. *
gydoma—jei vartojama
■ dėjimai naikina kūno gyvybę
žmonių judėjimų.
—SU VILTIMI geri vaistai,
j dar gražesni negu krautuvė X L. Vyčių 4 kp. jaunimas, rys 6:30 vai. vakare. PrograIr dažnai ant patalo paguldo.
I
Matykit- mus.
Vargonininkas, atsakantis —K.OLERTVOJ'ME:
CAPSICO COMFOUND mo- I
nuslbankruPalaukę valandėlę turėjom je. Jaučiamės, kad, tuo pirki pasibaigus vasaros sezonui, rnas prasidės 7 vai. Šokiai muzikoje, ieško vietos
® atla lengvai prašalina vtršml- |
tijusių bankų
procen
tus. morgičius, vekse
■ n ė ta llgaa: muma šiandie dauprogos pasikalbėti su vienu iš niu sutaupėme- .apie pusę pi pradėjo gražiai tvarkyti savo 8:30 vai. ir tęsis iki vėlumos.
‘ DRAUGAS ” PUB. CO.
lius, notas, kontraktus
_ gybė žmonių alunčla padėka- I
veikimų.
Susirinkimai
ketvir

Įžanga
35c
ypatai.
Rėmėja
ir taip toliau.
vedėjų. Ir atėjo į galvų min nigų. Tat ko geriausio pasise
vones pasveikę. Kaina SOc per |
2334
So.
Oakley
Avė.
Matyk it mus.
■ paštą B5o arba dvi už ll.OI.
tis, kad lietuvis viskuo tinka kimo Peoples Fumiture krau tadieniais būna labai įdomūs.
—APDRAUDA;
nuo ugnies—na
IŠ WEST PULLMANO
B
Knyga: "BALTINIS SVEI- 1
mus,
rakandus,
auto
būti: ūkininku, mainieriu, a- tuvei. Visiem lietuviams pata Trečiadieniais kuopa ruošia
KATOS” augalais gydytlea,kai- I
mobilius ir kitus reik
PADANGĖS
menis, atliekame
■ na
SI centų.
|
pasilinksminimo vakarus, ku
matninku, profesijonalu ir ga riame jas lankyti.
—VIEŠO NOTARO darbus kaip
ŲAMERIKOS
rių pelnu dalinasi su parapi X Sekmadienį, spalių 16 d.,!
paliudymus ir kitokios
biu biznierių. Juk dabar de
rųšies dokumentus.
zMr. & Mrs. J. R as
UNIJA
ja. Paskutinį šio mėnesio sek ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap.
Visados kreipkitės:
presija. Didžįausios ir seniau
U
Public Service Office
a
8259 SO. HALSTEDST.
•
madienį, Kristaus Karaliaus komitetai ir choras rengia paNEWYORKO |
819 W. 35th STREET
sios krautuvės, netekusios pi
a
Chicago.
III.
•
KLAIPĖDA
l’hone Boulevard 9122
ČP&J- c^(rtktnlflLr^Ą.
rkėjų, traukiasi iš biznio, o, DIEVO APVEIZDOS PAR. šventėje, kuopa rengia savo silinksminimų-šokius, parapi-'
ŽINUTĖS
metinę šventę, kurioje kviečia jos naudai, parapijos svetai-, nuMnu weiia8» Lietuvą P<r Švediją
$tai, mūsų tautiečiai, Peoples
•BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’
dalyvauti visų parapijos jau- nėję, 12225 So. Emerald avė. •
Fumiture krautuvės, tarsi, ne
Išplaukimai iš New Yorko:
X Parapijos bazaras jau ei- nimų.
Koresp. Bus geras orkestras. Jauni ir
bodami to viso, varo biznį.
M. L. "Kungshor.ni” spalių 13
M. L. "Gripsholm" lapkričio
3
seni, visi galės smagiai links
Pasikalbėję su vienu iš krau na prie užbaigos. Praeitų se
S. S. "Drottninghorm" gruod. 2
1. Iškolektuoti principų ir nuošimtį,
M. L. “GRIPSHOLM” gruod. 8
mintis.
MARGAS VAKARAS
tuvių vedėjų, gavom supras kmadienį daug žmonių atsila
2. Pertikrint taxas,
X Draugijos jau renka at
Informacijos apie laivakortes ir
ti, kad lietuvių triūsas, jų są nkė, kurių tarpe matėsi ne
3. Panaujinti ugnies Insurance,
keiionę gaunamos veltui, pas
mažai
iš
kitur
atvykusių,
mūMARQUETTE
Pk.
—
Šv.
Ka
stovus
į
Marijonų
Kolegijos
'
musų
agentus
a,r
bent
kurioj
4. Peržiūrėti namus (property).
žiningumas ir pasiaukojimas
musų raštinėj.
sų
buvusių
parapijom].
Ateizimiero
Akademijos
Rėmėjų
Specialiai patvarkom morgičiii paskolas.
Rėmėjų
seimų,
kuris'
įvyks
prekyboje, duoda galimybės
Swedish American Line
nantis
sekmadienis
ypatingu
8
skyrius
kviečia
visus
dalyšio mėnesio 23 d. Aušros Var
visuomenei dėkingai tarnauti.
PATARIMAI DYKAI
181 N. MICHIGAN AVĖ.
Chicago, 111.
bfldu
skiriamas
šios
kolonijos
vauti
gražiam
parengime.
tų
parap.
Besirinkdami įvairius dalykė
lius, patyrėme kad, Peoples
MORTGAGES — INSURANCE — REAL ESTATE
Fumiture krautuvės labai rū 30IIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllll!Sllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll3t
pestingai prisirengė prie šių
809 West 35th St.
Tel. Yards 4330
Tel. Victory 4356
'
sukaktuvių paminėjimo. Kaip
vedėjas paaiškino, kad didžiau
JUOZAS A. RIZGEN
WET WASH LAUNDRY
|
šio dėmesio buvo kreipiama į
LAIKRODININKAS IR
AUKSORIUS
tai, kad sutraukus daugiau- 5
Lietuviai
darbininkai'
ir
lietuviai
savininkai
VIE=
Užlaikome
dideliausių pasirinkimų
šiai tokių prekių, kurių visuo
žiedų,
daimantų,
laikrodėlių ir kitokiųl™
menė labiausiai pageidauja.
Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainos
Tas buvo drąsu daryti, turint
dabar numažintos.
daug metų patyrimo, o prie = HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus paimti Jūsų =
Taisome visokios rūšies laikrodžius.
to pasitikėjimų, kad kainų = bundulį.,
,
=
3255 So. Halsted St.
puolimas jau pasiekė žemiau6551-53 South Kedzie Avenue
§
sį laipsnį. Todėl nei jokiame ! =
I
Kiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiimiiiimiiiiiiiimmimiimmimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiii
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tv

a

j

; Reumatizmas sausgėle-

* Justin Kulis
!
■ «■■■■■■■■■■■

PAVESKITE MUS PRIEŽIŪRAI JUSįĮ MORGIČIUS

-

HOEBEL & GORDON REALTY CO.

J MARQUETTE Į

20 METINIS
Išpardavimas

Jau sukako 20 metu, kaip Budriko krautuvė

Telefonas

£
O. I

■-

======="

---- --------------- - -

—-

>

Taip,

ANGLYS

X

[#

jus ga

lite pirkti

UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

McDermott Brewing Co,

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

c*

e*

3435-41 S. Racine Avė.

Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias

&

v

Special Brew

s*

Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas.
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti.
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lithnanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais.
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50

V

ei

Old Time Brew
KEISAIS ARBA BAČKOMIS

‘
Š

1 • j
v

t

PAfiaUKITE Yards 7200

bų, padaryta R. C. A.

Victor, vertės $100.00, su

12 rekordų $59.00
Midget Baby Grand Ra
di os po

Radios tūbos po

>

Kreipkitės į bikurį gerą dealerį arba

ja gražiai rekordus, 8 tū

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:

š

š

Radio kombinacija, gro

Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių storų.

Š

v

Su kiekvienu pirkiniu jūs gausite gražią
dovaną dykai

*9.90, *14,50
ir »s| 8.75

Senate Brew

Š

patarnauja lietuviams

,

Indiana Egg ................................... tonas $6.00
Illinois Egg...........................
6.00
7.50
West Va. Lnmp.........................
7.50
Black Band Egg...................... .
8.00
Black Band Lump ..................
Red Ash Erie Lump ................ J •
8.50
M 8.50
Blue Grass Lump ....................
Fancy Lump .............................
8.50
Pocahontas Mine Run .................... ” 6.50
9.00
Pocahontas Lump......................
M 9.00
Pocahontas Egg ........................
Pocahontas Nut ............................... M
” 8.50
Pocahontas Pea................ . ................ M
” 6 75
VVest Va. Be dūmų, 50% rupūs
• • M 7.25
M 9.00
Coke-Range dėl furnasų...........
n
Canell Block ...................................... ” 9.50
Stoker Screenings .............................. »»
”
5.50
>>
Best Grade Chestnut..............................” 15.00
ORDERIUOK

DABAR

MES PRISTATOME VISAME MIESTE
Mes esame užbondsuotl miesto sverikal Ir kiekvienas vežimas, kuris
Išvažiuoja Iš musų yardo, turi oficialaus sverlko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant itlkleto svarumą.

35c, 5Oc " 75c
Didelis pasirinkimas pečių, lovų, parlor setų ir
karpetų.'

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street
•
'
Telefonas BOVLEVARD 8167—4705

Nedėlioję ir vėl jūs girdėsite gražų Radio programų
su orkestrą iš stoties VV.C.F.L. 970 kilocycles, nuo l
iki 2 vai. po pietų.

Šeštadienis, sp&lių 15 d., 1932
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X Įžymūs vestsidiečiai pp.
Glpbauskai rengiasi neužilgo
imti šliūbų. Tai bus sidabrinis šliūBas — 25 m. sukaktuKAS PO WEST SIDE
, ro čempijonu buvo pavyzdin-------------|gas parapijomis p. Uibanaus- vių gražaus ženybinio gyveni
X Šiandie vakare ir ryt po kas. Jis laimėjo “straifr” ke- mo. Pp. Glebauskai yra dos
nūs parapijos rėmėjai. Prie
rožančiauF pamaldų ir vakare turis Bingo žaidimus. Džiau
tasis parapijos bazaras, kuris gėsi jis pats, džiaugėsi ir jo tokio paties šliūBo rengiasi ir
musų Biznieriai pp. DbBrovalypatingai Bus įdomus. Nutar- talkininkai. Ne tik prie Bingo,
skini (nuo Leavitt St.) Pasta
ta prie Bingo turėti daug gy- Bet ir ‘‘rūtų daržely” ir kitų
rieji savo jubiliejų minės atei
vojo tavoro. Kam jis teks, ti- draugijų būdose p. Labanaus
nančiais metais.
krai džiaugsis. Draugijos sa kas darė gera Bizni.
X Negaliu praeiti nepaste-l x Yra *«• Si<le !>•«««*,
vo Būdas taip pat papildė nau
bėjęs
vieno reidinio. Basom | (daiktų pardavėjomis dovanomis. Visi para
kun« “ lietuvil» kataliką
pijiečiai kviečiami atsilanky kas vakaras dažniausiai
ti ir paremti parapijos rei tos tie patvs veidai, kurie re-i blznl ,tero> bet nei
mia parapija sulig savo išga- Pnklanao, nei parapijos, nei
kalus.
X Įžymūs biznieriai ir no- lės. Bet kur 8(1 nuoš. kitų pa-Pramogas remia. lae
lūs parap. reikalu rėmėjui pp.į rupi jonų! Tiesu, sunkūs |ai.;t"v,u kalahk,, .„ulėjunas jieM. ir M. Jasnanskai vakar iš kai. Bet vra ir tokių, kurie!"”4 VM1 avetanas. Nedailu ypp. Artišauskų fanuos baza- ištaigingai gyvena, bet į pa- įa nusisukti nuo tos rankos,
rui parvežė gražių dovanų. To lapijos reikalus labai šaltai kuri gyvenimų duoda.

C H I C A G O 1 E

kių pat dovanų yra aukoję p. !atsineša. Parapija — visų beIp. Labanauskas ir p. Zaurie- ūdras reikalas; Bažnyčia —vi Pp. KIZV SIDABRINĖS
nė. Prašomi ir kiti parapijie sų Motina, visus ygiai po sa- SANTUOKOS VESTUVĖS
čiai paaukoti bazarui kas tik vo sparnu glaudžia. Tat viRytoj, Lietuvių Auditorijoj
siems reikia jos gerove rūpiu- įvyksta gražios iškilmės — pp.
kų gali.
X Praėjusį trečiadienį Baza- tis.
;Kizų sidabrinio 25 m. santuoX Iki šiol parap. bazare'kos jubiliejų puota. P. M. KiTel. CICERO 294
maža matėsi mūsų biznierių? zas yra sėkmingas biznierius,
SYREWICZE profesijonalų. Tikimos, kad Peoples Fumiture Co. preziGRABORIUS
šių savaitę visi pasirodys ir,’dentas.
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už $35.00
sulig išgalių, parems bazarų. j Plačiau apie p. Kizų įdėsiKOPLYČIA DYKAI
i nie į ateinančios savaitės
1344 S. 58tli Avė., Cicero, Iii. Lauksime.
‘ • Drauge.
Rap.

Programe dalyvauja geri so
listai-dainininkai, duetai ir
kvartetas po vadovyste muziĮ Dfficc Phone
Ros. and Office
ko Kazio Steponavičiaus. Jų TeL cicero 6756
Tel. Canal 6764
(Prospect 1028
2359 So. Leavitt St.
gražios dainos ir'harmoningas
Cunul 0706
dainavimas suteiks daug ma
GYDYTOJAS,
DENTISTAS
lonumo klausytojams. Budriko
X—SPINDULIAI
1446 S. 49th CT., CICERO
PHYSICIAN AND SURGEON
radijo orkestrą, pilname sųs- Vai.: 10-.* 1 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare
Ofisus: 2130 W. 22nd St.
2403
W. 63rd St., Chicago
Vulandęs: nuo 2 iki 8 vai. vukuro
tate, palinksmins visus savo
OFFICE HOURS:
Rez.: 3051 W. 43rd St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
gražia muzika. Leidėjai šių Phone Boulevard 7042
(Prie Archer Avė. netoli Kėdžių)
Sunduy by Appointment
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
programų — Jos F. Budriko
Tel. LAFAYETTE 3057
radijo ir rakandų krautuvė,
ofisus Tel. UrovehUl 0617
DENTISTAS
3417 S. Halsted st. ateinančių
Kea. 6737 S. Arteslan Avė.
AVI, M1V
V UUU1 VGA
Tel.
Grovehiil
0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645
So.
Ashland
Avė.
savaitę apvaikščios savo 20
4729 WEST 12th PLACE
Arti 47th Street
metų biznio gyvavimo jubilie
Ui
Vai.: 7 iki 9 v. v. Išskiriant S e rėdos
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
jų. Atminčiai pasekmingo biz Tel. Canal 6122
3428 West*' Marųuetie KuttU
bus.
nio turės didelį išpardavimų
VaL: 8-6 Ir 7 -0 P. M. Ket. 9-1S A.M.
8924 W. WASHINGTON BLVD.
Nedc'iioj susitarus
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.
nupigintomis kainomis, o pir
4:80 — S:30 kasdien
DENTISTAS
Telefonai: Kedzle 2450 — 2451, arba
kėjams duos gražias dovanas.
TEL. LAFAYETTE 76 50
'iro
Cicero 662. Rea. tek Cicero 2888
2201 West 22nd Street
Tad kiekvienam verta šia pro
(Kampas Leavitt St.)
ga pasinaudoti, o p. Budrikui
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Tel. Bafayette 579 S
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 iki 8 vakare
linkėtina už gražius prograSeredoj pagal sutartį
4140 Archer Avė.
nius pasekmingo būsiančio au
Vai. 2—1 ir 7—9 vai. vakare Vai.: 3 iki 6 po pietų, 7 iki t vak.
Boulevard 7589
ksinio jubiliejaus.
J.
Rez. Hemlock 7691
Office: 4459 S. California A ve.
Res. 2136 W. 24th St.

A K T A R A I:

DR. ATKOČIŪNAS

chirurgas

DR. G. Z. VEZELIS

J

DR. F. C. WINSKUNAS

- DR.A.IJAVOIŠ

LIETUVIAI GELBĖKITE
VARGAUS

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

DR. 6USSEN

DR. K. DRANGELIS

DR. JOSEPH KELLA

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. G. KASPUTIS

I. J. ZOLP

S. M. SKOBAS

DR. VAFTUSR, DPT.

Seniausią ir Didžiausia

DR. 6. SERNER

Eudeikis

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

DR. S. A. DOWIAT

DR. G. I. BIOŽIS

J. F. BADŽIUS

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

DR. J. J. KOWARSKAS

OR. J- J. SIMONAITIS

CICERO, ILL. — Liūdna
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
pažvelgus į depresijos suspau
X— KAY
Tel. Cicero 1260
stus vargšus, kurie, neturėda
mi kur dingti, visų apleisti*
LIETUVIS DENTISTAS
seneliai, ligoniai, našlaičiai ir
Vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
maži kūdikėliai, verkdami šau
valandai Aukure
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
kiasi į brangius brolius ir se 4847 W. 14tli St. Cicero, 111.
suteks lietuvius pagalbos, kad
G R A B O R I A
gelbėtų juos nuo bado.
1
Dr. C.K. Kliauga
AR NORI DARBO?
Brangūs lietuviai, pasigai-,
den tįstas
•
I/,
ki
to
varant
Kili
n
KiSu+nu
in
Utarninkais.
Ketvergais ir Snbatouila
LACHAVICH
Stok į
Draugo” Vajaus k kitę vargšų! lvaip KllStUS jų au0 w Marųuettc KO. arti WeM«n»
nei vieno nebaudė,* PanedCliais,
Ave*
raone Hemioek j#sm
d ’
Seredomln ir Pčtnyčiomie
IR SŪNUS
Kontestų! Dirbk dėl savęs ir gailėjos,
.
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS
1821
So.
Haisled Sir.jet
CHICAGOJE
_________ , ĮV1SUS globo-'°’ alkan»« penėjo.
LIETUVIS GRABORIUS dėl visuomenės. Užtikrintas
Laidotuvėm* pa
pelningas atlyginimas su do'ligonius «y'16 ir sali<>> kad k« Tel. Republic 2266
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplgiaugla.
Reikale
meldžiu
atuifiaukti,
n
mano
vanomis. Išbandyk savo aab» varg5uI 8“* darysitc> ir 3uoIr pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 8616 arba 8611
sau prie grabų Umus. Atsimink, kad nė vienas site, man darysite.
dirbystės.
2314 W, 23rd PL, Chicago
DENTISTAS
rfeužgimė agentu, bet išsila Kristaus pavyzdžiu, kiekOFISAS
kas
galite,
pasišvęskit
Dievo
868 West 18 Street
2403
W. 63rd STREET
vino ir dabar uždirba didelius
Telėf.
Canal
<174 1439 S. 49 Conrt, Cicero, Dl.
SKYRIUS: 8888 B.
pinigus. Neatidėliok: stok į garbei ir artimo meilei; as- ---------------------TEL CICERO 1827
Halsted Street, Tel
“Draugo” Vajaus Kontestų nieniai arba laiškais aplanky- Phone Hem,ock 2061
Victory 4188.
Telefonas Yards 1138
šiandie, o gausi daugiau halsų kitę, suteikit jiems pagalbos
ir rašykitės į labd. Sų-gos
DENTISTAS
dovanai!
Phone Bcmlevard 4139
- -r GAS EXTRACTION
kuopas, kurios, nors nariais
Valandos: 9-9.
Nedėliomis 9-12
neskaitlingos^
bet
gailestin

0538 SX>. VVESTEKN AVĖ.
TIK
DVI
DMJNOS
Graborius ir Balsamnotojas
gais darbais viršija visas ki
GRABORIUS
Turiu automubilius visokiems
PRANEŠ I M A S
1
A
NDRTH STTVl’L — g v. My tas draugijas. Kaip būt gra
Musų patarnavimas
reikalams.
Kaina
prieinama.
visuomet sąžiningas Ir
kolo parapijos bazaro liko tik žu, kad visi Chicagos ir apy
nebrangus, nes neturi
3319
AUBURN
AVENUE
dvi dienos; spalių
ir 23. A- linkių lietuviai suprastų kilnų
me Ulaldų atlalkymal
DENTISTAS
\
Chicago, BĮ.
teinantį sekmadienį, spalių 16, labdarybės tikslų. Kiek galė Sugryžo 15 Europos ir vėl pradėjo
praktikų senoje vietoje.
Nauja, graži ko- -g
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;,
be kitų draugijų, bus ir cho tų nuveikti labdaringųjų dar
2 iki 6 po piet;
7 iki 9 vakare.
plyiia dykai.
ro vakaras. Visi choristai-ės bų, kiek vargšų sušelptų, nes
Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais
prašomi dalyvauti. Taip-gi Lab. Sų-ga vargšams, senelia
3335 S. HALSTED ST.
8307 Anbnrs Aram
ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ
Tel. Boulevard 9199
jeigu galima aukoti dovanų ir ms ir našlaičiams yra kaip tė
yedAiab
vas ir motina savo vaikams.
AKIŲ flYDYTOJAIi
1650 WEST 46th STREET jas priduoti komisijai.
Ir
aš
vargšas,
neturiu
tėvų,
Valdyba
Kampas 4<tk Ir Paulina BU
nei giminių; Šešti metai kai
Tel.
Boulevard
6248-8418
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia Sykai
sergu. Išėjo paskutinis mano
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
RADIJO VALANDA
prie manęs, patarnausiu simpatlS718 WEST 18th STREET
centas gydymuisi. Buvau kaukal„ mandagiai, gerai ir pigiau negu
Ryt diena Chicagos ir apy
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
ntės ligoninėje ir Oak Forest
linkės miestelių lietuviai tu
vargnamy. Patyriau niokiniųrės progą pasiklausyti gero
gvdytojų praktikas, mačiau
lietuvių dainų ir muzikos ra
bado, vargo ir kentėjau bai
dijo pregramo iš stoties WCLIETUVIS AKIŲ
sius skausmus. Maniau,- kad
EL nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
SPECIALISTAS
jau žūsiu visų užmirštas. Ma
Palengvins aklų Įtempimą, kuris
tydavau kai ateidavo kitų tau ssti priežastim galvos skaudėjimo,
akių aptemmio, nervuotuLIETUVIŲ
tų žmonės, kai jie rūpindavos svaigimo,
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu
Atitaisau trumpą regryatę
savo tautos vargšais. O mūsų žataractus.
ir tolimą regystę.
GRABORIŲ {STAIGA
i lietuvių nesimatė. Tai buvo Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzamiuavknas daroEUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
neapsakomai skaudu. Pasiry mas su elektra, parodančią mažiautomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
klaidas.
žau rašyti spaudoje apie va «asSpeclaiė
atyda atkreipiama moky
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
klos vaikučiams.
rgšų
padėti.
Ir
ačiū
tam,
su

no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Valandos nuo 16 ryto iki 8 vaka
laukėme, lankytojų ir užuo re. Nedėliomis pagal sutarti.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRfIM
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
ADOMAS MATUKAS
jautos. Gerosios širdies lietu PĄ LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU.
atsitikimų akys atitaisomos
ctidžlausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
siai ir dabar atlanko ten esan Daugelių
Mirė spalių 13 d., 1932 m.. 1:20
be
akinių.
Dabar kainos perpus nlpatarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
vai. ryto pusamžiaus. Kilo iš
Resnes, negu buvo. Alusu kainos olčius
vargšus.
Švenčionių
apskr..
Selkenių
pagesuės,
kaip
kitų.
p
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
.rap., Kulenių kaimo. Amerikoje
Širdingai ačiū jums, bran 4712 S. ASHLAND AVĖ.
išgyveno 22 metu.
EUDEIKUS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Paliko dideliame nuliudime
gūs
lietuviai-vės, kurie sutei
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
brol) Kazimierą, švogerj ir SvoTel. Boulevard 7589
gerką
Stugllus,
pusseserę
Ste

patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
kėt man pagalbų. Mineralinės
faniją Palunkiskienę ir gimi
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
nes, o Lietuvoj sūnų Julijoną
vanos, Dr. J. J. Simonaičio
ir gimines.
Tel. Yards 1829
sitės kur kitur.
Kūnas pašarvotas 4605 So.
gydymu
ir
Dievo
malone
žy

He.^aiitage Avė. Laidotuvės jvyks panedėlyj, spalių i 7 d.,
miai sustiprėjau. Galėdamas
Iš namų S vai. bus atlydėtas Į
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
nueiti į stebuklingųjų Šv. A^- LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS
čią. kurioj (yyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
ntano bažnyčių, jaučiuos ge
pamaldų bus nulydėtas j Šv.
Kazimiero kapines.
riau. Kol gyvas būsiu, malNuoširdžiai kviečiame
visus
JUStf GRABORIUS
gimines, draugus-ges ir pažvs! dausiu visiems geradėjams
tamus-mas dalyvauti šiose lai
Dldyn1« Oflnaa
■,
dotuvėse.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
j Sveikatos ir gausių V. Dievo
Nuliūdę: Brolis, švogertai Ir
4605—07 South Hermi tage Avenue
Pusseserė Ir Giminės.
756
WEST 35th STREET
malonių.
/. Lapinskas,

A. MASALSKIS

DR. A. RAČKUS*

I

1•

1432 So. 49 Ct.,
Cicero, III.

Kampas Halsted St.
Valandos: nue 10—4; nuo 4—8
Nedėliomis: nuo 10 Iki 1>.

■ . Jį

TEL. CANAL 0402
Tel. Canal 0257

Res. Prospect 66 59

DR, P. Z. ZALATOfiiS
Gydytojas ir Chirurgas

Nedėlioję pagal sutarti

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

• ■M•

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

rr

1821 SOUTH HALSTED* STREET

DR. A. A ROTH

Kesidencija 6600 So. Artesian Avė.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

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

Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS "ir CHIRURGAS
X—Spinduliai

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

✓

Rezidencija: z6028 S. Richmond Avė.
Telcphone Republic 7 868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
Nedėlioj: 10—12 ryto.

t r).

i/L j.

ri

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

rf

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7 337

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted Street

Office Tel. Victory 7188
2615

Ofisd vai. kiekvieną dieną, nuo 9 Iki
Res. Tel. Hemlock
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki 8 vai. vakare blarnlnkais
ir Ketvergals.
,
Tel. Grovehiil 1595
Rez. Tel. Hyde Park 3305

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ilt CHlttLltGAS

ofisas

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

DR. A. L YUŠKJT

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
8eredomis po pietų ir Nodeldientaia
tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
Rea Phone
S iki 8 vai. vak. Nedėliumis pagal
sutarti
Engievvood 6641
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Wentworth 3UO0
Namą Tei.: Prospect 183U

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J, LOWNIK
Gydytojus ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET
PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 1-9 F. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago, iii.

, DR. MAURICE KAHN

Office Phone
Wentworth 30U6

♦no

"Z

DR. A. R. McCRADU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 3-4 Ir 7-9 vai. vakare

•akt

A. L. DAVIDONIS, M. D, .4
4910 SO.

Tel.

A1ICH1GAN

AVENUE

**

Kenvvood 5107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaiaidai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

"*■ ••

Ofiso Tel. Victory 3687
-^4»
Of. ir Rea. TeL Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

g

-i‘
Gydytojas ir Chirurgas - 3133 S. HALSTED STREET
z
*•
Antras ofisas ir rezidencija
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Yards 0994
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
piet. U tam. Ir Subat. nuo 3-6 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 18 dieną

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Wentworth' 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET?
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
SPEC1JAL1STAS
Perkėlė savo ofisą po numeriu

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Tai. Hemlock 8706
Vai.: ryto nuo 10—18 nuo 8—4 po
Ros. Tol. Prospect
pietų: 7—8:80 vai. vakaro.
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 West Murąuette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakar*
UUru Ir Kstv. rak- pagal autartį

zV

•••

0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6156 South Kedzle
Rea. 6426 So. California Ava

▼ai .: 1-4. 7-8 ». v. įtekinant Keto>

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH ?
756 W. 35th STREET
Oilao vak:

nuo 1-6, auo 6:»4Mh««
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Šeštadienis, spaliu 15 d., 1932
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LAIMĖ BAZARE VISŲ LAUKIA:

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS BAZARAS

Visus Bazaras nori apdovanoti laime: Į visus Bazaras žiuri, kad laimin
gais padarius. Taigi ateikite, o pamatysite, kad esate tikrai laimingi.

SEREDOMS, SUBAIOMS IR NEDELIOMS

Kviečia visus

PER VISĄ SPALIO MENESĮ. 2323 W. 23rd PLACE
I

NENUILSTANTI DARBUOTOJA

t

SVARBUS SUSIRINKIMAS B. Lenkauskas, 5801 S. San-

59

gamon St.

I

Šv. Kazimiero Akademijos
S. Lenkauskienė
Rėmėjų Dr-jos susirinkimas įvyks sekmadienį; spalių 16 d., BRIOHTON PARK. — Tre
2 vai. popiet, Šv. Kazimiero tininkų susirinkimas įvyks
Akademijoj.
spalių 21 d. tuoj po šv. RoVisų A. R. D. skyrių njel- ižaniiaus pamaldų. Susirinki
džiame atsiust atstoves susi- mas atkeltas iš priežasties M.
rinkiman su pilnais raportais, Kolegijos Rėm. seimo, kuris
kas jau nuveikta paminėjimui Įvyks spalių 23 d., Aušros Va
Sidabrinio Jubiliejaus Seserų rtų parapijos salėj.
Pelėda
Kazimiėriečių Kongregacijos.
Šis paskutinis susirinkimas
Republican
prieš Sidabro Banketų, kuris,
Headquarters
kaip žinote, įvyks lapkričio 13
Lietuviu Divizija
d., ŠV. Kazimiero Auditorijoj.
NATIONAL:
•
Svarbu begalo visiems skyria
M.
Wabol,
Chairman,
ms dalyvaut ir galutinai ap
Palmer House,
tart šį nepaprastai retų ir
mums brangų jubiliejų.
Rootn 777.
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Valdyba

‘ė
i. '

A. V. P. KLEBONAS ir KOMITETAS

Ponia Ieva Šaulienė, kuri West Side jau iš
gyveno 35 metus. Priklauso prie visų katali
kiškų jų draugijų. Išaugino gražių šeimynų. —
8 dukteris: Elzbietą, Marijonų, Magdelenų, Te
resę, Kotriną, Eleną, Adelę ir Aleksandrą. Vi
so.-, išskyrus jauniausias Adelę ir Aleksandrą
yra vedusios ir gražiai gyvena. Be to kai ku
rios dukterys pasižymi gražiais balsais, pav.
p. Vilkienė ir Adelė; pastaroji yra įžymi so
listė Aušros Vartų parap. chore ir veikli cho
ro narė. Ponia Šaulienė yra amžinas narys
Marijonų Kolegijos Rėmėjų ir žada šauniai
pasidarbuoti 6-me M. Kol. Rėm. seime spalių
23 d. Jos duktė Adelė dalyvaus koncerto programe.

a
S
'X

et.

PRANEŠIMAI

Draugijos “Lietuvos Ūkini
nkas” mėnesinis susirinkimas
įvyks spalių 16 d., 1 valandų
popiet, buv. Meldažio svetai
nėj, 2242 W. 23rd PI. Norin
čius įsirašyti į šią draugiją,
valdyba kviečia atsilankyti Į
susirinkimą.
Turiu garbės pranešti, kad
naujas sekr. adresas yra toks:

STATE:
A. K. Valukas,
Chairman
Morrison Hotel
Room 585
COOK COUNTY:
B. R, Pitkiewicz,
Chairman
Metropolitan Blefo.
134 N. La Šalie St.
Room 300.

TOWN OF LAKE. — Drau
gija Šv. Elzbietos moterų ir
mergaičių laikys susirinkimą
sekmad., spalių 16 d., Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje, 2
valandą, po pietų. Meldžiu vi
sų narių skaitlingai susirink
ti.
Raštininkė-

Democratic

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
APGARSINIMUS IR
BARGENUS
t

JOHN B. BOROEN
ADVOKATAS
105 W. Monro© St., Rm. 1005
Kampas Clark St., 10-tų Ulbų

Telefonas State 7660

MOKSLO LAIKUI
PRASIDEDANT
Be mokslo sunku gyventi, ypač A-

Valandos 9 ryte iki 5 popiet

merikoje. Mokytis reikia ir senes Vakare: 6459 S. Rockwell St.
niems žmonėms ne tik jaunuoliams.
Telefonas Republic 9600
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
Valandos 7 iki 9 vakare
la. čia pagal naujų mokinimo būdų
i.*)pi o kili a m a Į trumpiausių laikų ang
lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos,
pilietystės,
laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir
kitįų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas
p. J. P. Olekas, yra senas ir daug
ADVOKATAS I
prityręs, kuris gražiai Ir visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus ir
kiekvienų labai patenkina.
Dabar, Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St.
prasidėjus mokslo metams, pats ge Room 906
Tel. Dearborn 7968
riausias laikas pradėti mokvtis. Atei
Valandos:
9
ryto
iki 4 po pietų
kite ir Įsirašykite šiandien. MOKSLO
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po
Vakarais: Utarninkais Ir Ketvergala
pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.
— 4 Iki 9 vai.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7137

A. A. SLAKIS

Headquarters
I

Lithuanian

Division
134 N. La Šalie St.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

Chicago

Namų Tel. Hyde Park >395

3106 So. Halsted St.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

A. F. CZESNA’S BATHS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 6950—6377

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINfcS VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
Švediški niaiikstlniinai ir elektros masažas
Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.
Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių kraujo’cirkulia
cijų, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.
Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

4600 8.

160 N. I-A SALLE 8T—pagal sutarti.
Tel.

Tel. Boulevard' 4552

Netoli Halsted Str.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.

BARGENAS

UNIVERSAL STATE BAN
ginami atvykti į Depozitorių
4—5 kambarių mūrinis flaKO DEPOZITORIŲ MA
Komiteto svetainę ir rašytis tų namas, garu šildomas.
SINIAI MITINGAI
Randasi S. W. kampas 65tb
po peticija. Toji peticija, kar-

įtu su Komiteto bei jo advo- ir Artesian gatvės.
Universal State Banko De- |katų surinktais faktais, bus Kaina $16,090.00 Sąlygos.
pozitorią Komiteto turimu še įteikti valstijos prokurorui.
BRIETZKE <& UTESCH
6320 S. Western Avė.
štadieny, spalių 15, ir sekma Juo daugiau turėsim depozitoTel. Republic 6578
dieny, spalių 16, šaukiama ma Įrių parašų, tuo bus lengviau
siniai depozitorių mitingai. išreikalaut tyrinėjimo.
Vieta — Depozitorių Komite
$500 rankpinigiais - 4
Reikiamos smulkmenos bus
to svetainėj, 3236 So. ITalsted
išaiškintos mitinguose ir vė kambarių namas, 2 ka
St. Šeštadieny svetainė bus
rų garadžius, 4, 30 pė
liau — spaudoje.
atdara nuo 1 vai. po pietų iki
Spaudos Komisija dų lotai. Matykite savi
8 vai. vakare. Sekmadieny —•

TĖMYKITE LIETUVIAI

ninką
5435 S. Nottingham av.
blk. nortli of Archer Avė.
2 blks Kast of Harlem Avė.

J. NAMON FINANGINĖ KOMPANIJA ATLIEKA DAUG RUSIŲ BIZNIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Perka LIETUVOS LAISVES BONUS Ir tuojau Išmoka cash.
Perka Morgičius, taipgi lšmotea cash.
Skolina pinigus ant Morglčių.
Parduoda pirmus Morgičius nuo $500. iki $4000. nešančius
6%, morgičial nėra išskirstyti, kitaip vadina nčra split. taipgi
galima investuot nuo $5».'00 iki $500.00 ant notų nešančių 6%.
Iškolektuoja morglčių nuošimčius ir sumų, kurie esat pirkę
iš uždariusių Bankų ir kitų jstaigų.
Perka ir tokius morgičius už kuriuos yra nustoję mokėt
nuošimčius ir sumų.
Parduoda chektus paftiųst kam užmokSt bilas taksų, vande
nio, elektros, gaso arba kitas bilas.
Maino cheklus, taipgi stambius pinigus ant smulkių.
Renduoja flatus, padaro Listus, kolektuoja rendas, prižiūri
namus.
Kurie rendauninkai nemoka rendos, padaro notas dėl prašailnlmo.

,

11. Gamina Įvairius legaltškus dokumentus, kaipo: pardavimo ar
ba pirkimo namų. farmų, biznių, morglčių notų ir kitų dalykų.
Registruotas Notaras.
12. Apdraudžia (Insurance) nuosavybes, automobilius, krautuvių
stiklus ir kitus dalykus.
13. Parduoda namus, famias, lotus ir biznius.
14. Maino farmas ant namų visuose miestuose ir valstijose.
16. Maino ant namų. lotus, bučernes, grosernes ir kitos rūšies
biznius visose dalyse Chlcagos taipgi kituose miestuose ir
valstijose.
JULIUM NAMON, savininkas šios Kompanijos sutelks Jums
maloniai patarimus ir informacijas dykai. Per 18 metų studija
vimo ir praktikavimo daug rfišių biznių. Jo patyrimas bus
jums naudingas. Per teisinga žmonėms patarnavimų, jo biznis
vis didinas, kad ir depresijos laikuose.
Su reikalais kreipkitės ypatlškai arba rašykit:

J. NAMON FINANCE CO.
Real Estate & Mortgage Investments
6755 S. YVESTERN AVĖ.
CHICAGO, ILL.
Ptione — Grovehill 1038

Parsiduoda Electric Slioe
Repai r storas. Geroj vietoj, pi
gi renda, 4 gyvenimui kamba
riai. Išmokysime darbų jeigu
l nemokate. Priežastis pardavė
jas apleidžia miestų.
1

610 West 47th St.

Aibine Proga
Parsiduoda bučernė (Meat
Market), pilnai
įrengta,
Broman refrigeratorius-ledaunė, lentynos, Display
counteriai, 3 kaladės ir ma
šinos. Viskas prirengta dėl
biznio. Pigi renda. Savinin
kas išvažiuoja į Califomijų.
Parduoda už mažiau pusę
kainos. Lietuvių ir lenkų
apgyventoj vietoj. Dėl sąly
gų tuojaus kreipkitės prie
savininko:
1630 West 47th Street

5913.

ADVOKATAS
756 W. 35th Street

Ant rendos 4 dideli kamba
riai. Garu šildomi už $35.
6809 S. Rockwell St.
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po
pietų.
Visi depozitoriai šiuomi ra

Boulevard

CHARLES P. KAL

1657 W. 45th Street
Kanapas So. Paulina St.

WOOD ST.—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6 393

Šiandien ir Rytoj
Švieži
Šolderiai
Del Kepimo

svaras
■

U

Veršiena

1
2 C

svaras

U

2 C

Rūkyti
Šolderukai

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas
DS1 geriausios rųšles
ir patarnavimo, šau
kit.
GREEN

'! Phone Roosevelt 2072
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
; Coal, Wood, Expressing and
i; ‘
Moving
2146 So. Hoyne Avenue
‘ Chicago,

svaras

2 C

Veršienos
Kulšis

Geriausi
Tirpyti
Taukai

svaras

svaras

VALLEY

PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tol. Boulevard 1389

Į

va

w

t

Rūkyti
Lašinukai
su
Kauliukais

Švieži
Nedideli
Pork Loins

svaras

2650 W. 63rd St., Chicago, III.

TU.

NAUJA GASOLINO STOTIS

Vartoja Sinclair Produktus

H IG HWA Y
SERVICE STATION
7001 S. YVESTERN AVENUE
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017
Pranas Dargelis, savininkas

svaras

FEDERAL MEAT MARKET

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
▼lenų iš geriausių rūšių autotnobillus — 8TUDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki

3631 So. Halsted St.

1949 So. Halsted St.
I

l

mų vartotų karų labai prieinamų ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUE
Telephons Lafayette 7119

