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Sveikiname Liet. Kolegijos Rėmėjų Seimą!
ŠVENTASIS TĖVAS LAI
MINA VARGŠUS SENELIUS

ŠEIMAS ĮVYKSTA RYTOJ AUŠROS
VARTŲ PARAP. SALĖJ

PRANCŪZIJOS IŽDUI NUMATOMAS
DIDELIS NEPRITEKLIUS

VATIKANAS, spal. 21. —
Šventasis Tėvas Pijus XI va
kar palaimino 250 vargšų se
nelių. Ir jiems pranešė, kad
jie nėra nei vargšai, nei seni. ANGLIJOS BEDARBIAI RENGIA MILŽI
NIŠKĄ DEMONSTRACIJĄ LONDONE
“Nesate seni,” sakė Šventa
sis Tėvas, “kadangi jūsų kil
nioji jausmai rodo, kad jūsų MILŽINIŠKA BEDARBIŲ
FRANCŪZIJOS PAJAMOS
širdys yra jaunos; nesate var
DEMONSTRACIJA
MAŽĖJA
gšai, kadangi jūs aukojate dva
Sveikiname šeštąjį Marijonų Kolegijos Rėmėjų seimų, su
sinio ištekliaus turtų, kurs yLONDONAS, spal. 22. —
PARYŽIUS,
spal. 22. —
sirinkusį spalių mėn. 23 d., Aušros Vartų parap. salėj (2323
ra
daugiau
brangesnis
už
me

\V. 23rd PI.) Chicago, 111., linkėdami gausių Viešpaties Die
Anglijos bedarbiai rengia mi Praneša, kad blogieji laikai
džiaginius
daiktus.
”
vo malonių besirūpinant mūsų tautos kultūriniais ir mokslo
lžiniškų demonstracijų, kuri (finansinė depresija) pagaliau
i
reikalais.
Seneliams draugavo Mažųjų artimiausiomis dienomis įvyks šiemet sužnybę ir Prancūziją,
Seserų Vargšams būrelis. Šių priešais parlamento rūmus.
j Iš visų šaltinių pajamos suSeimas prasidės 10:30 vai. rytų šv. Mišiomis Aušros
seserų kongregacija įvairiuose
Tam tikslui iš viso krašto niažėjo taip, kad valstybės iž
Vartų bažnyčioje. Bus pasakytas iškilmei pritaikintas pa
kraštuose užlaiko
daugiau i jau ima vykti į čia bedarbiai. de numatomas didelis nepri
mokslas. Laike Mišių giedos parap. choras ir artistai pp.
kaip 300 prieglaudų senelia Daugumas jų eina pėsti. Po teklius. Sakoma šių metų gale
Cižauskai iš Detroit, Mieli.
Gerb. KUN. V. KULIKAUSKAS, ASeimo sesijos prasidės 2 vai. po pietų. Seimų atidarys
ms.
licija bijo sumišimų.
nepritekliaus bus apie 12 bi
merikos Marijonų Provincijolas, šv.
kun. J. Mačiulionis. Mokyklos choras, muzikui J. Brazaičiui
“
Mes
galime
Jūsų
Švente

lijonų frankų (480 milijonų
Marijos Kolegijos Rėmėjų dr-jos iždi
vadovaujant, pagiedos šv. Marijos Kolegijos himną. Vėliau
nybei
dirbti
tik
savo
maldo

NESAUGI
VIETA
doi.)
ninkas, žymus pamokslininkas, visuo
eis prezidijumo, sekretorijato ir komisijų rinkimai. Paskiau'
mis,” sakė seneliai maldininmenės veikėjas ir rašytojas rytoj daly
Prancūzijos finansams pake
seks Provincijolo kun. V. Kulikausko, pirm. kun. dr. J. Na-1
vaus rėmėjų seime ir padarys svarbų
'kai. Šventasis Tėvas atsakė:
ŠANCHAJUS, spal. 21. — nkė dideli jos aukso kroviniai.
vieko, kun. L. Draugelio ir kun. M. Urbonavičiaus pranešimai, j
pranešimų.
“Neturtas ir senatvė yra du Tik dabar J. Valstvbiij ir AĮ seimų atvyks J. M. d. g. prelatas M. L. Krušas ir papasa,
kos savo įspūdžių iš Lietuvos. Taip pat i seimų speciali |
i titulai, kurie plačiai atidaro nglijos atstovai Kinijoj paty
BOLŠEVIKAI GRASINA
atvyko kun. J. Jakaitis, kuris pasakys įdomių kalbų apie
duris į mūsų Tėvo namus.”
rė, kad Mandžiūrija yra ne
ANGLIJAI
šv. Marijos Lietuvių Kolegijų.
saugi vieta svetimšaliams, yBe to dienotvarkėje numatyta kun. M. Švarlio ir stud.
ROOSEVELT O SUMApač amerikonams ir britams.
MASKVA, spal. 22. — BoJ. Krikščiūno paskaitos ir daug svarbių švietimo ir jaunimo
MANYMAS
Bus . patarta jiems tų kraštų lševikų laikraščiai ko aštriau
auklėjimo reikalų, kuriuos seimas turės aptarti.
apleisti.
siais žodžiais puola Angliją,
Vakarienė ir koncertas
SPRINGFIELD, Ilk, spal.
kuri panaikino prekybos su
Tuoj po seimo, apie 5 va!., prasidės delegatų pagerbimo
ROMA, spalių 21 d. (kable- bar gyvena Romoje. Tačiau 22. — Gub. Roosevelt’as va KINAI PUOLA JAPONUS tartį su sovietų Rusija.
vakarienė ir gražus koncertas. Dainuos Sasnausko Vyrų cho grama). — Marijonų Kolegi jam ir Amerikos lietuvių ka kar čia kalbėdamas padavė
Ateis laikai, pareiškia laik
ras, komp. A. Pociui diriguojant. Solistai: Marijona Janu jos Rėmėjų Seimui, 2323 West
HARBINAS, Mandžiūrija, raščiai, kada Anglija norės
talikų reikalai gyvai rūpi. 'Gy sumanymų, kuriuo galima bū
šauskienė, Kastas Sabonis, Adelė Šiauliūtė, N. Jankienė, Ge
23 Place, Cliicago.
vendamas Amerikoj daug ir tų ūkininkams vargus suinaži- spal. 21. — Japonų kariuome naujos sutarties su Rusija. Bet
novaitė Klevickiūtė, Justas Kudirka. Elena Rakauskienė, Ona
|n1i. Jis sakė, kad reikalinga nė žiemių Mandžiūrijoj užėmė
tada jai tas žygis nebus pri
Žilienė ir St. Žilius (duetų), West Sidės kvartetas. Daininin
Nuoširdūs sveikinimai, ge nuoširdžiai mūsų visuomenei
visus
ūkių
morgičius
perfinauapsiginimo pozicijas. Kinų ka einamas ir tegul ji žinosi. Sa
dirbo, vadovavo. Pernai vasa
kams akompanuos: komp. A. Pocius, J. Brazaitis, B. Janu
riausi linkėjimai, ganytojiškas rų, važinėdamas po Ameriką, suoti lengvesnėmis sąlygomis. riuomenė staiga pakilo veikti. ko, sovietų Rusija savo gami
šauskas, O. Skyriūtė ir S. Sabonvtė.
1
Po vakarienės ir programos delegatai ir svečiai važiuos
pašventino naujai nupirktus
niams ras rinkų.
laiminimas.
į Moterų Sąjungos apskrities rengiamų koncertų, Šv. Antano
SUMAŽINO KUNIGŲ
KARO METU
Marijonų Kolegijai rūmus.
Vyskupas Petras Būčys.
parap. salėj, Ciceroj.
SKAIČIŲ
Kolegijos Rėmėjai džiaugiasi
UŽ GINKLŲ TURĖJIMĄ
1
__________
ROMA, spal. 21. — Italija
J. E. Vyskupas Petras-Pra- gavę J. E. sveikinimus, lin
POLICIJĄ PRIĖMĖ
MEXICO
CITY,
spal.
21.
—
įkūrė
centrinį
darbo ofi
nciškus Būčys yra Marijonų kėjimus ir jų darbų laimini
HAVANA, Kuba, spal. 22.
KVIETIMĄ
Jalisco valstybės legislatūra są, kuriame bus turimi darbi — Vyriausybė planuoja nau
Kongregacijos Generolas. Da mų.
sumažino katalikų kunigų skai ninkų sąrašai. Pasitaikius ka ją salai bausminį įstatymų,
S. Conforti ir J. Marcbino
NEMOKĖJUSIEMS MOKĖS
KORESPONDENCINIAI
UŽ ŽMONOS NUŽUDYMĄ
čių valstybėje. Nustatyta vie- rui. tie darbininkai bus pa kuriuo bus numatoma mirties
automobiliu važiuodami vos
ČIŲ NEBUS PALENG
lnas
kunigas 50,000 žmonių. šaukti tarnybon — karo me bausmė kiekvienam, pas kurį
KATALIKŲ MOKYK
neatsitrenkė į policijos auto-'
VINIMO
Pli. Bachorz, 52 m. amž.,
Meksika tempiama arčiau bol džiagai gaminti.
bus rasta ginklų arba bombų.
LOS KURSAI
mobilį. Policija abu sulaikė.
ševizmo.
4632 So. Washtenaw avė., už
Kada policija ėmė abejoti aArtimiausiomis dienomis
KITAS KALINIŲ MAIŠTAS
ŽUVO 9 DARBININKAI
“Holy
Name Teclinical
pie Conforti paduotų adresų, savo žmonos nužudymų teis
Cook’o apskrities teisėjas JaVYNUOGIŲ
PRAMONĖ
šis atsiliepė, kad ji gali vy mo nubaustas visų gyvenimų Scliool” (Techniškosios Švenč.
recki pradės klausyti nusisku
ŠELPIAMA
KTNGSTON, Ont., Kanada,
BERNE, Šveicarija, spal.
Vardo mokyklos), Ix>ckport,
kti ir pamatyti, kad jis tikrai kalėti.
ndimų prieš didelius 1928-29
spal. 21. — Portsmouth kalė 21. — Šaldytuvų sandelio, St.
Ilk, vadovybė nusprendė įves
nurodomuose namuose gyvena.
m. mokesčius visų tų, kurie
AVASHINGTON, spal. 21. jime kaliniai sukėlė kitų pavo Margretlien’e, įgriuvo vienos
ti korespondeneinius kursus
Policija priėmė pakvietimų
TAUTŲ KARNIVALAS
yra prieš tai protestavę.
— “Reconstruction Einance jingų maištų. Kalėjimų ap lubos. Žuvo 9 darbininkai.
katalikams bernaičiams ir jau
ir ten padarė kratų. Rado Sau
I
Teisėjas iš anksto praneša,
Corporation” skolina pusant siautė kariuomenė.
tuvų ir revolverių. Kiek pa
Chicagoj planuojama suruo niems vyrams. Per laiškus bus
kad tie visi, kurie yra užmo
ro milijono dolerių Kaliforni
SĄMOKSLAS PRIEŠ
lankus ten atėjo dar vienas, šti antrąjį taip vadinamų tau teikiama pagrindinio mokslo
kėję nors dalis mokesčių, gali
jos vynuogių pramonei.
PREZIDENTAS DETROITE
REGENTĄ
įtariamas paukštis. Visi trys tų karnivalų, kuriam dalyvau apie aviacijų, radijų, garsinius
tikėtis pasigailėjimo. Bet ne
DETROIT, Mieli., spal. 21.
uždaryti. Tai plėšikai.
tų įvairių tautybių orkestrai, kratomuosius vaizdus ir apie
BUDAPEŠTAS, spal. 22. —
bus pasigailėjimo tiems, ku
KRAŠTO IŽDE NEPRI
kitus naujovinius gyvenimui
— Rytoj čia atvyks preziden Susektas sąmokslas tikslu nu
chorai ir šokėjai.
rie nė kokios dalies mokesčių
TEKLIUS
reikalingus subjektus. Tų mo
tas Hoover’is politinę prakal žudyti Vengrijos regentų adm.
ATLYGINIMO KLAUSIMAS
yra nemokėję. Šie turės mo
bų sakyti.
kslo žinių berniukai ir jauni
Uortliv. Vyksta areštavimai.
GAVO 5 METUS
Valstybės komisijos mokes
kėti viską, kas skirta, ir dar
AVASHINGTON,
spal. 21.
vyrai galės įgyti prieinamomis
čių ir išlaidų reikalais pako— Patirta, kad valstybės iž
pabaudas.
lėšomis.
misija svarstė klausimų, ar ne Už vogtųjų automobilių tra
de numatomas naujas didelis
nsportavimų
iš
vienos
valsty

Tuo reikalu reikalinga ra nepriteklius. Skirti nauji mo I
būtų galima sumažinti atlygi
“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS
DAR DU NUŽUDYTA
bės
į
kitų
federalis
teismas
5
šyti adresu: Holy Name Te- kesčiai, pasirodo, permali.
nimo tarnautojams, kurie už
i
BLANKA
metams
kalėjimu
nubaudė
Cl.
chnical
Scliool
Extension,
SuiVakar Chicagoj ir apvlin- imti bedarbių šelpimu. Kai ku
Šiuo pranešu, kad jstoju į “Draugo Vajaus” Kontestę:
te 1219, 19 So. T,a Šalie st.,
BAIGIAMAS STATYTI
kėse rasta dar du kiti vyrai riems yra mokamas gana di Sner’į, 31 m. amž.
Chicago, III.
BANKAS
automobiliuose nužudyti ir pa delis atlyginimas. Tada, sako
Vardas ir pavardė............................................................
APIPLĖŠTAS BANKAS
mesti. Tai smurtininkų aukos. ma, būtų daugiau fondo pa
Kėdainiuose Lietuvos ban

Laukiama daug delegatų ir
svečių

j

J. E. Vyskupas P. Bosys sveikina seimą ir
laimina jo dalyvius

CHICAGOJE

čiam bedarbių šelpimui.
ORO STOVIS

KANKAKEE, III., spal. 21.
Mirė Cbicagos universiteto — Trys plėšikai apiplėšė Bra
CHICAGO
IR APYLIN profesorius, įžymus teisių ži dley State and Savings ban
KĖS- — Šiandien debesuota; novas Ernst Freund, 68 m. kų, Bradley. Paspruko su 4,kirk šilčiau.
amž.
000 dolerių.

UŽ KIAUŠINIŲ VOGIMĄ

ko nūnai iŠ oro jau kaip ir
baigti. Dabar smarkiu tempu I
I
Už pavogimų iš troko kelių varomas darbas viduj. Rūmai
tuzinų kiaušinių J. Boleck’ų, dviejų aukštu ir puikiai atro
25 m. amž., teismas nubaudė do. Kėdainiai turės naudingų
30 dienų kalėti.
įstaigų ir miesto papuošalų.

Adresas .............................................................................

“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.

i

'Šeštadienis, spalių 22 d., 1932

DRAUGAS
kalą. Kas gali nesidžiaugti A. L. lt. K. Fe
deracijos susirūpinimu tuo svarbiu klausimu.
Bet už vis labiausia tenka džiaugtis tuo fak
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
Amerikos Lietuvių Bernai-j mokėjęs mokesti, gali priklauPRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu tu, kad tą sunkią ir atsakomingą naštą ant
tai Metų — >3.50, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam savo pečių užsidėjo Marijonų V ienuolija, ku-;&ų Kolegija, Thompson, Conn.'syti kiekvienai sekcijai.
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
ri 1926 m. bernaičių kolegiją Įsteigė ir po turi garbės vadintis pirmajai
. . ,
,
,
tu — >4.00. Kopija .03a
Bendradarbiams ir korespondentams raštų nogrrą- .kelių
,
• • nupirktą
. . • i.4 vie-Įkuopa naujos Moksleivių
. .
,J ' V
metų jų perkėlė Į• naujai
or’ įsuomemninku
i"uomemmn Ji sekcijos
se/o«l°h datlna, Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiuina tam
tą — Thompson, Conn. Nors kolegija Kuly-j gjurizaeijos. jaį tenka garbėj1
yU1’ I)H,lliausia’ ieng 1
tikslui pašto žeuklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
’ ii puošti reikalui ątėjus namą,
Skelbimų kainos prialundlamos pareikalavus.
ginamai nesenai Įsteigta, tačiau gana, daug Į;f.įp sakant, imti žymią dalį
,
,Pav-’ šventei, nepaprastoms
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 vaisių atnešė^ daug šviesos ir tautinės vilties Sioj durbuotg.
į mūsų visuomeninį gyveninių inošė. Dabar į
.... ,
. v
,s\enlenis, svečiams aaykus,
vai. po piei.
daug ramiau galime žiūrėti.į savo tautinę1
.i ■ ? n-i +
,JU0S pniinu. i a.-kui, si sekeiateitį šiame krašte, nes žinome, kati kiekvie-; //
.*
?
* . °’. 'd<_ Ja niokosi ir veikalus, dramas,
“D R A U G A S”
nais metais iš Šv. Marijos Kolegijos išeis j į°
bl,dama v\emnt*‘16 i Vaidinimo tikslas yra sustip-

“D R A U G A S”

Mokslini žinios
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visa eilė gerai išmokslintu ir tautiškai išauk-L ,nu*K°s lb avių Is aVA '-a*,rinti ir palaikyti žmonėse kai-4
-v ,kurie
. vadovaus
■'
.
...kar-hmg atsako visuomenei.
r, u isi™™ ,ivn«b,
lėtų •jaunikaičiu,
jaunajai
..
.. Zmo-i p,
laiiKifeKąją
dvasią. Vnibnin
veikalo ♦«
tu
4.tai,• ibrangins
•
4i
n
•
‘
l
nes
,
matydami
jaunuolius
feie-HnžnlnnJn
būnu
ivon
ir savo tėvu kalba ir visus mu,nn>s aazniausia mina svenkiančius aukštesnių idealų, tas įr doriškas. Renkami tosų tautos brangius palikimus.
Nemažiau tenka džiaugtis, kad plačioji
JUJU aklSE Maty(la‘d<ie veikalai, kurie geriausiai

Published Daily, Except Sunday.
SUBSCRII’TIONS: One Year — >6.00. Six Months
— >3 50. Three Months — >2.00. One Month — 75c.
■uropo — One Year — >7.00. 81x Months — >4.00
Oopy — .03c.
Advertislr.g m "DRAUGAS” brlngs best results.
Advertiaing rutes on application.

•

‘DRAUGAS” 2334 S. Oaklev Av.. Chicago Amerikos kataliku visuomenė remia kilnų ir į™1 ino™li

norus ir pa- galėtų pakelti ir palaikyti žino
arijos Kolegijos išlaikymo .dar- ^tailfJas’ laukia geros paramos
grynesnę dvasią. Imama

sinie to rėmimo darbo liūdinin-J1. lkl ! oc’lJ Pa'yzt zllb '■a .koks nors vaizuas, ar atsitikišros Vartų parap. salėj, Cliica- nĮ°
.Wl kl.hk
ma8» iš kokio šventojo žmoHios kolegijos mokiniai turi iš gaus gyvenimo. Tą vaizdą iš.
goj, bus Lietuvių Kolegijos Rėmėjų organi
savo pusės parodyti, kad jie dėsto gražia kalba ar gražu
zacijos metinis seimas, kuris, manome, su[tikrai verti to vardo ir tos parodymu ir Visa tai žmonė
trauks mūsų dvasiškųjų, profesionalus ir ai
garbės.
se pakelia gražias mintis ii j

DIENOS KLAUSIMAI
KILNAUS DARBO RĖMIMAS
’Mūsu tautos himne vra parašyta šie gražūs

ir teisingi žodžiai: “Ir šviesa ir tiesa sus musų visuomenes

kilniuosius veikėjus ;

Pastaraisiais metais šioje-S^aų dvasią. Žinoma, nėra |
mūs žingsnius telydi.” Šie žodžiai tinka ne Vakarinėse Valstybėse.
Kilnus yra mokytojų darbas, bet taip pat kolegijoje
gyvavo dr&gija,[lengva visą. tai atlikti, kaip,
tik mūsų tautai, bet visoms tautoms, nes kujei kuri dirbo Katalikiškos Akci- ag čia pasakiau, ir tas įvyks- J L
ri:į tautą lydi šviesa ir tiesa, ta yra stipri kilnios ir mokyklų rėmėjų pastangos.
J. M. prelatas M. L. Krušas, Šv. Jurgio parap., Chieagoj,
neturėtu- i17^ vardų. Ji laikėsi Kat. Ba ta tiktai po sunkaus darbo ir
visuomenė' niokyklų neremtų,
ir galinga.
triūso,
šios
sekcijos
valdybą
'
klebonas,
nesenai grįžęs iš Lietuvos, spalių 23 d., dalyvaus
lne, Tadą nereikalingi būtų nė lietuviai nio- j Žnycios dogmomis ir tikėjo ką

Per ilgus metus rusų caro valdžia neįlei
sudaro šie asmenys: pirui. Marijonų Kolegijos Rėmėjų 6-nie seime, Aušros Vartų paKolegijos rėmėjai aiškiausiai tą su- nors geresnio atlikti. Draugido į Lietuvą šviesos, “Nei žodžio, nei rašto kytojai.
pranta ir dėl to uoliai ir nuoširdžiai darbuo-!ja gyvavo vien tik kolegijoje. Bro. Balinskas, vicepirm. Ikro. raP* sal6ie ir pasakys kalbą katalikiškųjų mokyklų ugdymo
Vilkiškus rašt ’ Bro Mažukna b Palaikymo reikalu, taip pat padarys svarbų pranešimą iš
neleidžia erelis” — šaukia Maironis tais sunkiais spaudos uždraudimo laikais Lietuvoje. ! >’’ 1111,1 1«<KU Marijonu Vienuolijai dirbti [Nebuvo įleidus šaknų kitose
Lietuvos gyvenimo.
Spaudos
sekcija
rašo
strai

tlr ištik,o - nei mokyklų leido steigti, nei i ‘aiP
tautos švietimo darbą.
draugijose, neieškojo talkos
Todėl, pasirinkę šias priesava kalba laikraščių leisti, nei šiaip jau or- I
Kolegijos lifniūjų darbas yra-panašus kitur, bet vien savo pastan- psnius ir juos siunčia laikraš- kas su mumis lošė, kaip mes
.č.ianis.
Kuomet
Moksleiviai
juos
supliekėme.
Šiais
metais
mones,
laikydamiesi Konstituįanijuotis, veikti ir kelti lietuvių tautos kul- į knygnešių dali,ui spaudos uždraudimo iai-|®°™“
.K®‘- Akcijos
kais Lietuvoje. Juk veltui spaustuvės Prū- 'darbą. Bet, štai, kuomet bu- .pradės leisti savo žurnalą, jie jsvaidinio ratelis lošė keturis ’cijos dėsnių, vedami sumanaus
turą. Bet dar ir prieš tai Lietuvai trūko švie
silose ar kur kitur būtu spausdinusios knysteigiama si naujoji Moks- g*»lės jam lasyti, špauda yra ^žaidimus su paša liet iais ii \i- dvasios vado
kun. Navicko
sos, trūko šviesių vadų. Dėl to tauta neteko
leivių organizacija,
į kurią i galingiausia priemonė santy- sus išlošė. Dar tik šįmet su- patarimais, stengsimės ko dau
laisvės ir keletą šimtmečių svetimųjų vergi gas ir laikraščius, jei nebūt buvę kam jų iš
nešioti po visus Lietuvos kampelius. Bet ka bus bandoma sutraukti visi A- ] kianis palaikyti su žmonėmis darytas futbolo ratelis, kurs giausiai dirbti Dievo garbei
ją vjlko.
Stengsimės
Kada Lietuva atgavo spaudos laisvę, ka da vieni
dvasią
da jau galėjo šiek tiek organizuotis ir vieną spausdintą
kitą lietuviška mokykla jsistei-ti jos srvve- ' tuvos Padangė nušvito nauja
uuv-j JOnns. Mokiniai daug is jo jaunuomenes taipe ir parodynauja šviesa. Be rė- ™ate, kad ji galės daug dau- '^*““* “
nimįts* kitokia vaga ėmė eiti. °Atsjrado* eilė; alėjų ir Lietuvių Kolegijos darbas nebūtų [ Kįau atlikti susivienydama su. <ja žmonėms..Ką žmonės ran- }laukia ir visi tikisi, kad jis ti, kad mes esame verti to
šviesos skleidėjų, kultūros darbininku,-supra-.1 galimas. Nors lininis nereikia dirbti slapta,, kitais
kka'! niokslęįviaisj kurie šie-' ^a gera, ta jie praktikuoja sa- pakels mūsų vardą pašaliečių vardo, kurį nešiojame ir tos

tūsių
laisvė
Sviešo
be Šviesesnių vadų Lietuva šiandien „el.flt |
nepriklausoma valstybė
A..V. . apsig^-eno šia
Didelė mū.-ų tautos dalis
me krašte, iš kelių šimtų tūkstančių čia at
vykusių lietuvių, vos' tik keliems šimtams
tebuvo lemia gauti mokslo Lietuvoje. Bet, patekę, .į laisvą ir kultūringą kraštą, tuoj pa-Į
A
'
jutom reikalą ir susiorganizuoti ir laikraš- j
žius leisti, ir mokyklas steigti. Pristeigėin

daugybę organizacijų, piadžios parapijinių

M^iai visokiats būdais tratate, nie-Tat, stos kolegųjosU klaulų. Kasydami jie tei-įvazmoja lošt, su kitu, tuomet Kani::acij£
acijai savo paramą sen
kiną ir šmeižia. Knygnešiui reikėjo drąsos' ^al. Akcijos draugija tapo
kitiems t aug pagalbos jųpįens kitą tėmijav Tėmija jo
draugiai ir žadėjo, kiek galės,
ir nasirvžimo.
pasiryžimo, tu
tu dorvbiu
dorybių reikia
reikia ir
kilnių J Ill
moksleivių
organizacijos nariu
nariu kasdieniniame gyvenime ir tuo elgesį, jo kalba. Jei abu rate
ir
ir kilniu
«a^vių organizacijos
prisidėti prie darbo. Seime įdarbų rėmėjams, kitaip neištesėsi, pavargsi,/1 pasizad<>,įo, kiek galės, pri- pačiu liiiku palaiko draugiš- liai parodo gražų pavyzdį ir
kurta trylika (13) kuopų. Iš
kus .santykius su visais. Si vaitoja gražią kalbų, tuomet
susmuksi.
sidėti prie bendrojo darbo.
eilės, Šv. Marijos Kolegijoje
, ••
,
r , j sekcija anais metais leido žu- žaidikus gerbia. Jei viens ar
Dėl to .kiekvienas doras žmogus
yra pirma kuopa. Šios kuopos
..... . j,_____ ________ j malą
Kolegistą , kurs ge- kitas blogai pasielgia, tuomet
valdybą sudaro šie asmenys:
įvertina tokių ištvermingų darbininkų, ko-į trimis skyriais, ji pasidalinus! .
. ,
q0i-f.;;nq v«,Mvbn
- n
1 ,-4
4
1
jai pasisekė, sekcijos vaidybą 1 gamta blogą vantą kitų tar
pirm. Bro. Vengras, vicepirm.
kiais yra Lietuvių Kolegijos Rėm^į darbų Į tris sekcijas; 1. Visuomeni-!
asmenys:, pirm. ' pe. Todėl ir matome, kad duoir ryt susirinkusius į seimą nuoširdf&i svei- [įlinkų sekcija, 2. Spaudos sek- R
Kimandolis
Bro. Sabas, rašt, Bro. Dam, .
.
.
,r. . ,
»...„•<•
, .. ,T. i Bro. Kamandulis, vicepirm. dainas kitiems gražų pavyzdį Įbrau„ka5Si
kiną ir Imki susilaukti daugiau talkininku, ic’ja ir 3. Sporto sekcija, visaip
, T n
•
-4 t>
..................................
.
J ......
.
. .
.. Bro. A. Jodka ir rast. Bro. užsipelnai sau ir tautai gerą
Kolegijos rėmėjai gerai nusimano, kad be Moksleivių kuopa turi atskiTodėl, nariai šios organiza
Miciunas. į pagelbininkus iš vardą.. Šios sekcijos valdybą
šviesių vadų, išauklėtų savose aukštesniose rą valdybą, priklausančią nuo
rinkti Bro. Sabas ir A. Yan- sudaro šie asmenys: pirm. Bro. cijos, susirinkę visus šiuos gemokyklose, tautybės šiame krašte neišlaiky- centro valdybos. Valdyba šau
T
, ...............
. ‘ ..........
.
rus norus, stokime į darbn,
kauskas.
__________
..........
Ivanauskas,
vicepirm.
Bro. Į,
’
1
sime, taip kaip ii’ Lietuva-vargu būt buvus kia susirinkimus ir jiems va
i.v ’ .
v, T,'
c,. ' i’Neškime, kiek galime, Dievui
, . .
Kuprevičius ir rast. Bro. Sin- į
.’
v °v. .
,
Sporto sekcija mums visicnepriklausoma, jei spaudos laisvę laiku ne- dovauja. Sus-nmose sprendžia
1 garbės ir Bažnyčiai ir tautai
kevičius. Įvairūs sporto ratebūt atgavus ir šviesesnių vadų susilaukus. mi bendri klausimai. O pas-ims gerai žinoma. Ši sekcija
naudos. Jei turėsime gerus noTaigi, garbingieji kilnaus švietimo darbo rė- kui kiekviena sekcija turi sa- sudaro įvairus sporto ratelius,
tllT^ atskirus nacius, kuii(’Įrus jr (itbt.į,ne tvirtas pastan-

mokyklų. Bet pasirodė, kad ir to neužtenka.
Iškįio reikalas ir aukštesnių niokyklų, iš ku
prių išeitų šviesūs, susipratę išeivijos vadai,
kurių žūtų didelė tautos dalis. Dėl to ijėjrteigta lietuvaitėmis akademijos, bernūuiams
gkolegija, apie kurią mes čia ir norime truin- i
d pakalbėti.
Mes džiaugiamės, kad atsirado žmonių niėjai: “Ir .šviesa ir tiesa mūs i-ungsnius te- vo atskirą valdybą ir visai at-! kurie žaidžia su pašaliečiais žiūri tvarkos ir saugoja daik- !gaSj Dievas ateis j pagalba>
skirai dirba. Mokinys, ūžsi-i rateliais. Ne vienas atmenate j 1 tussr ilgus melas kėlusių lietuvių kolegijos rei lydi.
i
Bro. A. Miciūnas, M.I.C.

Ig. Jonynas

Kęstutis
V560-METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ
PROGA
0
' (Tęsinys)
Kad Vaidila, kaip atiimas Algirdo
imvnai žmogus, galėjo didžiajai kuniikStienei Julijonai pritarti ir net būti
įrankiu, vi. a tai tikėtina, bet nieku
ifidu ne jis buvo nesantaikos šaltinis.
Kokie, jausmai gaivino Vilniaus kuni‘.gaikšėių rūmu- 13i9 metais, kada \'ai-ii'a
buvo vedęs didžiąją kunigaikštytę Mari
ją, matyti iŠ vokiečių ordino heroldo \ y‘ gando pm ai.gmo. kad ordino delegacija,
pasirašiusi Tr. kuose sutartį, tuojau nu
mykusi Vilniun ir ten pi r tris dienas ir
/tris naktis slaptai tarėsi su Jogaila.
Vilniaus rūmų nuotaika Kęstučio ati'ilgiu, dar ryški e u matyti iš koresponsncijos tarp labai aukoto VolŲę&t) .
greiėim

Margaritos, našlės po Štetino kun. Kazi
miero, Dobrzino kunigaikštienės, vestu
ves. Margaritos sesuo Offka. buvo ištekė
ju, i už Opoiės kunigaikščio Viadislavo,
garsaus tų laikų politiko, kuris buvo la
bai artimas žmogus Vengrijos ir Lenkijos
karaliui Liudvikui. Taigi šios vestuvės
galėjo Skirgailai duoti progos arčiau su
sieiti su Liudvikui artimais žmonėmis,
čia pat jis galėjo rusti galimumo užmegz
ti ryšius ir su Čekijos karaliumi bei Vok'iečių imperatoriumi Vaclovu. Tačiau
joks šaltinis nenusako artimesnio Skirgai
los kelionės tikslo. Tiesa, a ažiuo<lainas
pro Prūsus, jis sakė: i turįs noro, .jei pu
pa atleistų jam nuodėmes, priimti krikštą
vakarų
bažnyčios aj)eigomis. Bet ka
dangi kelionė buvo daloma su di*l. kun.
Julijonos, karštos pravoslavės, žinia ir
greičiausiai jos iniciatyva, tai vargiai
mas.
i
Aukščiau pažymėtas Ordino valdinin Skirgailos pareiškimus galima laikyti
kas dalinėjo kun. Julijonai smulkių žibių nuoširdžiais. Jie buvo daromi tik akims
apie jos sūnaus kelionę. Iš jų tarp k|ta apdumti. Skirgaila savo parettkimais a-

didžiojo komtūro, ir didžiosios kunigaikš
tienės Julijonos 1379 metais, kai Jogailos
jaunesnysis brolis ir jo dešinioji ranka,
kun. Skirgaila, buvo išvykęs į užsienį su
kažkokia paslaptinga misija.
Vokiečiu Didino kronikininkai, Toni
nės metraštininkas (Annalista Tlioruensis) ir Vygandas Marhurgietis, sutartinai
pažymėjo, kad Skirgaila liepos mėn. pra
džioje, 30 palydovų lydimas, atvyko j Prū
sų Žemę ir per ją leidosi toliau j)as Ven
grų karalių, imperatorių Vaelavą (nuo
1378 m.) ir Ponios papą Libaną \ I (nuo
1378 m.). No,s Ordinas jau buvo puolęs
Kęstučio valdomų Palenki ir, kaip maty
ti iš tolimesnių įvykiu, rengėsi- tolimes
niems puolimams, tačiau Ordino, žemėse
Skirgaila buvo labai draugingai ir iŠldlmingai sutinkamas, vaišinamas ir lydi

tuo palengvinti sau derybas su Vengrijos ! grūmėsi su lenkais ir vengrais, eidamas
ir Lenkijos karaliumi Liudviku.
1 talkon savo broliui Liubartui, būtų galė
Lietuva, kiniai atstovavo Gedimino jęs tik pasidžiaugti ta sumania politika.
sūnus Liubartas, Valuinės kunigaikštis, ir Bet vargu su juo apie tai buvo tartasi. IŠ
J.enkija kariavo, beveik nuo pat Gedimi Ordino laiško Jogailos motinai matyti,
no mirties dėl llaličio-Valuinės kunigaikš kad ir tokiu svarbiu politikos klausimu
čių palikimo. Tame kare pasisekimas bū \ ilniaus kūmai greičiausiai buvo pasii lgę
davo čia vienoje, čia antroje pusėje. 1376 visai savarankiškai, kad pati Skirgailos
.metais Kęstutis, susidėjęs su savo broliu kelione buvo priedanga Vilniaus rūmų
Liubartu ir savo brolio Norimanto sūnu machinacijom^, nukreiptoms prieš Kęstu
mi Jurgiu, Belzo kunigaikščiu, buvo įsi tį. Skirgaila be abejo, su Ordinu žmonė
veržęs į Mažųjų Lenkiją, perėjęs Sano mis apie kažką slaptai tarėsi. Asmuo, ku
upę ir beveik pasiekęs Mažosios Lenkijos ris turėjo įfeikti did. kun. Julijonai Ordi
sostinę Krokuvą. Jis buvo atsiradęs 4(A no valdininko laišką, buvo įgaliotas slap
mylios nuo šio miesto. Kitais, 1377 me tai tartis Ordino vardu. Pačiame laiške
tais, Liudvikas puolė Yaluine. Galima bu buvo sakoma: “Be to, mes prašome, kad
vo tikėtis, kad Liudvikas galės pasinau teiktumėtės tikėti mūsų pasiuntiniais, ku
doti Jogailos karu su Maskva ir vėl pulti rie įteiks šitą laišką ir kurie yra magi
Yaluine tuo metu, kai Liubartas nepajėgs stro, mūsų ir viso Ordino įgalioti daug
gauti paspirties iš savo brolių. Jei šitoks pasakyti Jums ir Jūsų sūnui, kas yra
priieidirnas, kuiis atrodo vieninteliai ga sunku parašyti, lyg mes patys kalbėtulimas, atitinka tiesą, tai jis rodytų gerą
liiės. ”
■
,

Vilniaus rūmų orientavimąsi politiniuose

gasugas

Šeštadienis, spalių 22 d., 1932

VIESNIA ARTISTĖ- DAINININKĖ Iš

tistams išlaimėtojams geras
dovanas, diena buvo graži, sa
lė patogi, visas gerai priren
gta, vienok žmonių buvo ma
žai. Atrodo, kad rockfordieciai neturėtų užuojautos ir va
rgšų pasigailėjimo, o gal sto
ka supratimo.

KUN. DR. JONAS NAVICKAS, Šv. Marijos

DETROITO

,

Sųjungietės
Praeitų pirmadienį,

Kolegijos direktorius ir tos kolegijos rėmėjų draugijos pirmininkas, kurio platų pranešimų rytoj
išgirsime seime. Kum Dr. Navickas yra žynius vi
suomenės veikėjas, rašytojas, A. L. R. K. Fede
racijos Centro valdybos narys. Jo pastangomis
suorganizuota Amerikos Lietuvių Katalikų Stu
dentų organizacija.

•

Peiki Kontestiiiinkai iš Ciceras Dilu
“Drauge” Vajaus Kenteste
Įstojo i Draugo Vajaus
Kontestų sekantieji:

CICERO
1. Antanas J. Janušauskas,
1233 So. 49th Ct.
2. Adomas Stulginskas, 1628
So. 50tli Avė.
3. Anastazas Valančius, 1226
So. 50tb Avė.
4. Ona Rašinskienė, 1639 S.
SOtli Avė.
5. S. Stašaitis, 1413 So. 48tb
Ct.

spalių

17 d., tuoj po Rožančiaus pa
maldų sųjungietės turėjo eks
tra susirinkimų mokyklos ka
mbaryje. Susirinkimas ėjo ak
tyviai ir gyvai. Išrinkta veikli
komisija: Petr. Kalatkienė, O.
Pilipaitienė, O. Grigalevičienė,
A. Misevičienė, K. Malinaus
kienė ir V. Kuncienė, kulias
jau pradėjo rinkti dovanas pa
rupijos bazarui. Gero pasise
kimo. Bazaras prasidės šešta
dienį, lapkričio 5 d., 4 vai. po
pietų ir baigsis parapijos me
tine vakariene 24 d. (Padėko
mis dienoje). Bazaras bus šio
mis lapkričio dienomis: 5, 6,
9, 12, 13, 16, 19, 20, 23 ir 24.
Bazare turi visos draugijos
ir mokykla savo skyrius.

MARQUETTE PARK
Stasys Staniulis, '6651 So.
Talman Avė.
T0WN OF LAKE
V. Stancikas, 1706 W. 47tli
St.
NORTII SIDE
Jonas Endžiulis, 1713 No.
Marslifield Avė.
DETROIT, MIClI.
1. M. J. Šimonis, 2592 Ferris Avė. 2. Ona Aksomaitis, 100 Harinon St.

Mokyklos Rėmėjos

Šeštadienį, spalių 22 d., 8 vai.
vakare mokyklos rėmėjos ruo
šia “Masųerade Comfetti Danoe.” Veikli komisija, kuriai
vadovauja p. Palitikienė su
maniai ir apsukriai darbuoja
si vakaro pasisekimu. Girdė
jom, kad šiame vakare bus įvairių įdomybių. Muzikantai
kažin iš kur pakviesti, vakaro
dalyviai pasipuoš nežmoniš
kai, salė bus dekoruota praš
matniai, o dovanos didelės ir
daug. Išrodo, kad dauguma
žmonių turės stovėti lauke, sa
lėje nesutilps.
Sodalietės.

Sodalietės, kurios sparčiai
auga, jaunos ir energingos
nesiduoda veikimu viršinti se
nesnėms draugijoms, taip pat
turės šaunų ir įdomų vakarų
spalių 23 d. Užkviesti gar
singieji muzikantai ir kviečia
AVAUKEGAN, 1LL.
visų' jaunimų atvykti į jų ren
R—is.
A. J. Sutkus, 1007 — 8tb St. gįamųjį vakarų.

MELUOSE PARK, ILL
BRIGHTON
PARK
I
A. Švilpanskienė, 103 No.
1. Pianas Vaičekauskas, 20tb Avė.
4242 So. Maplewood Avė.
KENOSIIA, AVIS.
2. Ona Kazlauskienė, 4356 A'. Mandravickas, 815 —
So. Rockwell St.
45tb St.

WEST SIDE

1. Pranas Žebrauskas, 225c

Marijona Čižauskienė, viena įžymiausiv
dainininkių lietuvių tarpe (koloratūrinis sop
rano) spalių 23 d. dainuos M. Sų-gos Ch. Aps.
koncerte. Šv. Antano par. salėje, Cicero, III.
P-nia M. Čižauskienė yra AL S. Centro pirm.
ir AI. S. Garbės Narys. Be to, jį plačiai žino
ma ir svetimtaučių tarpe. Yra direktorė Catliolic AVomens League (Detroit), narė Cosmopolitan AVomens Club; Providence Hospital Auxiliary, Detroit Simfonijos orkestro ir
Civic teatro rėmėjų narė. Ji veda AL S. 54
kp. (Detroite) chorų ir vadovauja jaunamecių skyriui.

So. Oakley Avė.

BINGIIAMTON, N. Y.
2. P. Fabijonaitis, 2320 W.
Povilas P. Petrauskas, 14
23rd PI.
Johnson St.
BRIDO EPORT
HERRIN, ILL.
Marijona Rovaitienė, 700 S.
Jonas V. Dimša, 3347 Au9t!i St.
bum Avenue.

GW, INDIANA
BENDRAS VAKARAS

Lietuvių Amerikos Politikos
ir. Pašalpos klubas ruošia di
delį metinį balių, spalių 30 d.,
parapijos salėj. Klubo vakaro programoje risis dvi poros
pagarsėjusių ristikų. Vienas
jų bus lietuvis, “Jim Tarno”
(Tamošauskas). Kalbės miesto
majoras ir du apskrities tei
sėjai : E. Milės Norton ir Ata
rti n J. Sinith.

MISIJOS
i maisto stiprėti ir bujoti dory________
i bėse ir atsispirti įvairioms pa24
d.,
1 gundoms, nes misijų laiku
Pirniadienį, spalių
7:30 vai. vakare ŠŠ. Petro ir j Viešpats Dievas visu gausinPovilo bažnyčioje prasideda ’ gurnu teikia savo malones gemisijos ir baigsis lapkričio lirai jas naudojantiems. Brolau
d., Visų Šventų šventėje. Ali- ir sesuo naudokis šiuo bran
sijas duos gerb. Tėvas J. Ja giu išganymo laiku. Tenepakaitis, kuris gražia, iškalbin lieka nė vieno rockfordiečio
ga kalba ir turiningais pamo lietuvio neatlikusio geros, nuo 1
kslais traukte traukia klausy širdžios išpažinties ir prieinu- !
tojus kilti mintimi ir širdimi šio vertai Komunijos.
Misijų tvarka bus paskelb-1
į aukštybes prie Dievo.
Misijos yra reikalingos ir ta bažnyčioje, spalių 24 tl. praKas. Į
naudingos visiems. Kiekvienas dedant misijas.
randa sau reikalingų ir išga
LABDARIAI
ningų pamokinimų bei nuro
dymų kaip atsikelti iš nuodė
Praeitų sekmadieni, spalių
mių ir žengti dorybių keliu.
Misijų metu nusidėjėliai grį 16 d. labdariai turėjo “bun- į
žta prie Dievo, geri darosi ge co partv” parapijos svetainė
resniais, šventi tampa dar šve- je. Komisijos nariai pp. Bud- j
ntesniais ir žengia pirmyn to vidas ir Kasputis uoliai dar- i
bulėjimo keliu. Misijos kūnui bavosi vakaro pasisekimui, auteikia ramybės poilsio nuo vi-^kotojai G rūbelis, Garšva, La
sų pasaulio vargų ir rūpesčių. bunskis, O. Balčytienė, E. Ke
Siela įgauna daug reikalingos lio! ienė, Bud vidas. Valanta ir
ir išganingos medžiagos — Zakiis padovanojo buacoparj

Lietuviai darykite biz
nį su saviškiais. Pirkit
anglis iš

3553 SO. HALSTED ST.
Veltui Apskaitliavimas

.. ... ...... I

II. I

I

PHONE YARD S 3037
Atidarą Vakarais
I

■.

■

I- I I ■-

I

didis išsirinkimas tik po

$12.50,$15.00,$18.00
ir augščiau

"y

Nauji Midget Radios

(Z

pilnai įrengti, tik
** ■ ■
Naujos Mados 7-nių tūbų Console
radios, verti

$80, po ....
Naujos mados kombinacijos radios,
su gramafonu,
ys
verti $120, po..

GARANTUOTOS KADJO
TŪBOS
Vertos nuo $1.00 iki
$1.50, po ......................

ADOMAS BERNADIŠIUS, sav.
Pristatome į visas miesto dalis, kaip Ciceroj taip ir
Chicagoj.

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.

1

*

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

Didis bargenas kaldrų Ir Manketų
Gražios, pilnos mieros, $3.00 ver
tas kaldros
$

1.69
Šilti ir dubelt. Blan-$
1.48
ketai, $2.75 verti
po....................

Gražūs, tvirti, naujos mados sek
lyčioms setai, pasirinkimas Moquette, Tapestry arba Mohair, vertes
nuo $60.00 iki $80.00 dabar

UNIVERSAL STATE BANKO
DEPOZITORIAMS i

Rėnės (Gutters) už pėdų ......................................

BU1LDERS SUPPLY

, GERI VARTOTI PIANAI ,

16th Street ir 49th Court, Cicero, III.

PATCMVK MUSŲ KAINAS:

ir daug kitų prekių pigiau negu kitur, greitAs patarna
vimas dideliu ar mažas. Atsilankykit ar šaukit,

Ir pasinaudokite žemiau
sių kainų pasitdimu
visam mieste.

GRANT VMS COAL YARD

Ąžuolinės grindys (flooring) 100 sq. pėdų...........$3.50
Stogams popiera Slate coat No. 1 rolė 75 svarų $1.75
Stogams popiera State coat No. 1 rolė 85 svarų $1.85
Stogams popiera Slate coat No. 1 rolė 90 svarų $1.95
Asphalt Brick Jioings 100 sq. pėdų už................ $3.00
6 centai
Storai AVindows nupiginta kaina ................. $1.00 up

Išpardavimą

Apsirūpinkite su ang
limis dabar. Pirkdami
dabar sutaupysite daug
pinigų ir gausite geres
nių anglių.

į

Adv. N, Valasina
A'isos šio miesto lietuvių
draugijos bei organizacijų sky
riai nutarė surengti bendrų va
karėlį tuojau po Kalėdų. Pelnas bns paskirtas vaikučiams, Gražiai
kurie lanko lietuvių parapijos
mokyklų, kad užmokėtų už
Nekalto Prasidėjimo mer
knygas ir maistų, duodamų
gaičių draugija gražiai pami
mokykloje, nes dėl bedarbės
nėjo sidabrinį 25 m. jubiliejų, (
yra tėvų, kurie neišgali užsimokėti. Sumanymas lietuviš- spalių 10 d.
kas ir pavyzdingas. Lai mūsų1 Paminėjime dalyvavo pen-

Apsaugosit jūsų sveikatų, sutaupysite 4-tų dalį anglių,
sulaikysit Dulkes, Šaltį, Vėjų, Lietų ir Sniegų, įdėdamas
į jūsų langus ir duris “Oro Drožles” (AVeatber Strips).
Kviečiame atsilankyti į mūsų krautuvę, jiamatysit jį jdėtų ir persitikrinsit. Taipgi užlaikėm įvairius Langus,
Duris, Lumber, Plaster Board, Blekes dėl lubų ir t. t.

Peoples Fumiture Co.
Krautuvių
17-tą Metinį

LAIKAS BĖGA greitai.
Užeina šalta žiema. Ne
laukit, kada jau termo
metras rodo zero.

Po programo bus šokiai ir j
pasilinksminimas. Klubas ti
kisi turėt daug svečių iš apy
linkės, nes pakviesti ir du lie
tuvių klubai iš Indiana Harbor, Ind.

AR NORIT SUTAUPYTI $25.00 Į METUS

Atlankykite

Programų baigė mergaitės
daina “Ar aš tau sesė nesa
kiau” ir “Loves old sweet
song.
J. S. K.

AEKSANDRIŠKIAI, Trakų
aps. Šioje apylinkėj, vienoj
pelkėj rasta gražiai žydinčių
jaunoji Amerikoj gimus karta kios draugijos: Šv. Juozapo, purienų. Šis reiškinys stebina
turi progos išmokti ir palai- Šv. Antano, Šv. Onos, šv. Rogyventojus, nes niekas jų ne
kyti savo tėvų brangių kalbų žančiaus ir Politikos klubas. atsimena, kad tokiu vėlyvu
ir lietuvybę. Šv. Kazimiero Paminėjimas prasidėjo 2 v. j laiku žydėtų pavasarinės gė
hetuv,, parap. kleb. kun J.
pr„.rra[^ atidarė
o. Martis svetainę davė dykai.___________ __________ ______________________________

WAUKEGAN, ILL,

ROCKFORDO LIETUVIŲ MS

rin. S. Butkiūtė pasveikinimu.
Po pasveikinimo narės padai
navo Lietuvos himnų. Klebojiias kun. Čužauskas gražiai
draugijų pasvyikino. Sveikino
taip pat A. Kundrotaitė, pirm.
!Šv. Onos draugijos; D. Bur
bienė, pirm. Šv. Rožančiaus
dr-jos; J. Jakutis, pirm. Šv.
Antano dr-jos; J. Šimulynas,
vicepirm. Šv. Baltramiejaus
dr-jos; J. Alačiulis, vicepirm.
Šv. Juozapo dr-jos ir A. Jan
kauskas pirm. Lietuvių Poli
tikos klubo. Visoms draugijo
ms padėkota už suteiktas do
vanas. Mergaičių sekstetas
'(S. Jonaičiūtė, B. Bukšiūtė,
D. Urboniūtė, J. Butkiūtė, F.
Dapkitė ir S. Butkiūtė) padai
navo “Bells of Avalon”; due
tų (S. Butkiūtė ir J. Česniūtė) “Kaip ateis pavasarėlis’’
ir “Plaukia Nemunėlis”; solo
J. Česniūtė “Love Sends a
gift of roses”; kvartetas (E.
Burbiūtė, F. Dapkiūtė, J. Kuzmickiūtė, E. Sedaravičiūtė ir
A. Butkiūtė) “Šalta žiemužė”
ir “Baby your inother”.

$28.95
.

.»• i

ATSILANKYKITE ŠIANDIEN
GATAVI PIRKTI!

PEOPLES
FURNIIURECO.
KRAUTUVĖS

A i
A

2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400

b

4177-83 ARCHER AVĖ.
Lafąyette 3171

C. E- HERROO, RECEIVER4S

Chicago, III.

■■■m

i i .—iiiiei . ........ ,
•i'T ta&..

■■

u. /

šeštadienis, spalių 22 d., 1932

Dfcl UftX S

4

DRAUGAS BOX!NG NEVIS

every time it rains they have
I to go out and get in the sed-

DRAUGO B0XING TOURNAMENTO KOMISIJA

an.
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DEPRESIJA IR RŪKYMAS
Depresija palietė visokius
biznius ir visokias pramones.
Negalėjo išlikti nepaliestas i1'
tabokinis biznis.

Drasip Bosing Teginant
Tickets on Sale Now!
Tickets for the Preliminarios and Finais are
nov oa sale at the Draugas Publishing Cotnpany.
General Admission $0.55 and ringside seats

$1.10.
Get your tickets early by applying direct
or niailing in your reąuest together vith
clieck.

2334 So. Oakley Avenue
CIIICAGO, ILLINOIS

>SS’>2S<,SS‘>S3‘>S2<’2S<'^2'>2S<22
DRAUGAS B0XING NEWS ringside, at botli the prelimi-

naries and the finais.

The folloving entries vere
received at the lašt moment
therefore they vere not included in the entries publishxl in Oct. 20 issue.
118 lbs.
Edv. č’epulionis, Providence
of God. 18th St.
147 lbs.
John Miller, Providence of
God. 18tli St.

175 lbs.

Eddie Rudelis,
of God. ISth St.

Providence

DRAUGAS B0XING
TOURNAMENT NEWS
Bv Al Kumskis B. P. E.

Leading boxing authorities
predict a linge success for the
Draugas Litliuanian Boxing
Tournament vliich takes place
Thurs. eve. Nov. 3, 1932.
This tournament promises
to the sport fans many unusual opportunities of seeing
some of the leading amateur
figliters in the present day
boxing vorld. liaving already
rogistered A. A. U., C. Y. O.
and Y. M. C. A. champions
1 and semi-finalists, ve are sure
of giving our supporters an
interesting shov, full of figbt
and sportsmanship. ITere vili
be seen the kimi of boxing
tliat cur Litliuanian boys have
built up a reputation vith
*- amongst the figbt fans of va
rious tournaments; vhere boxing authorities, critics, and

KL

.

This boxing fete will mark
the greatest Lithuanian undertaking in the vay of athletics.
It vili be the first step tliat
the Litliuanian sport follovers have taken to give our
youth an inspiration for clean
living and vholesome recreation. Bv liaving our youtli
take part>,in various branches
of athletics tliey vvill grov up
to be men and v/omen who
vili be an asset to our nation.
It vili also build up a generation capable of vithstanding
the eompetition of otlier nations. For from athletics ve
derive many objectives tliat
help us make our lives succe'ssful and a liappy existance.
Some of tliese are as follows:
mental and moral habits, the
abi lity to concentrate, alertness, correct and rapid judgrnent, self-confrol, determination, patience, ambition, lionesty, loyaltv, unselfisliness.
higli sense of lionor, duty, patriotism, respect for obedience
of lav and order and the love
of truth.

liaving the cooperation of
the various nevspapers, boxing officials, the Central Athlotic Amateur Union, (A. A.
U.), the Catholic Youth Organization (C. Y. O.), and many
sports authorities ve are looking-forvard to a very successful tournament, vliich is going to be an outstanding event
American Litliuanian
i in
m the
uie aniem

aficials liave praiaed the I[i?torv
[et us a|,
Litliuanian boys for tlieir
make a special effort to be
gameness, especial-y vlien the
present at both fights, the pregoing vas the hardest.

liminaries and the finais, so
These fights have created
as to give our boys encourage'great interest tliroughout the ment and to shov tliem tliat
city, suburbs and middle vestve are interested in their athem statės. The entries from
letic progress.
these various districts are
large antį assure us tliat tliey We also invite you to attend
į have a large folloving of fans the Championship Banąuet
snpporting tliem in this great given in lionor of the Draugas
Lithuanian tournament. Tlie Boxing Champions, on Monadvance sale of tickets also day eve., Nov. 21, 1932 in the
shovs signs of the boxing a- Gold Room of the Congress
rena being filled vith capa- Ifotel. Tickets may be seeured
city crovds on both evenings. at the Draugas office, 2334 S.
The preliminaries vili take Oakley Avė., or by calling
place ont Thurs. eve., Nov. 3, Roosevelt 7790 for reserv1932 at the St. Agnės Gymna- ations. Many celebrities of the
and professional
siuni, 3926 Archer Avė., near sporting
R«ckwell, and the finais on vorld vili be present. The enThurs. eve., Nov. 17, 1932 at tertainment vili be of the best.
pilie nev C. Y. O. Center, at Let’s help give the Lithuanian
Congress and Wabasli Avės. champions a memorable eveTlie tickets are 55 cents for ning tliat tliey may carry their
‘ general admission and $1.10 honors proudly into other
for reserved seats near the tournaments.

Kai žmonių kišeniai ėmė supliūkšti ir kai išverstas kišenius tapo Hooverio vėliava,
tai žmonės ėmė mažinti išlai
das maistui, drabužiams ir ki
toms reikmenims. Kartu ėmė
mažiau išleisti ir rūkymui. Yie
toj dešimtukinių arba “tvo
for tventy-five” ciganj žmo
nės ėmė rūkyti penktukinip?
cigarus.
Kad gelbėti savo reikalu.-,
kai kurie populeriškų cigarų
išdirbėjai ėmė piginti savo ci
garus.
Cigaretų biznyje depresija
padarė daugiau jeibių. Kai ku
rie cigaretai nušoko nuo 15c
ant 10c. Taip pavyzdžiui pa
darė “Sunshine,” “Wings,”
o “Raleigli” nuo 20c nušoko
Sėdi iš kairės j dešinę: Ig. Sakalas, L. Šimutis, Kun. J. Mačiulionis, M. I. C. pirmininkas, Jack Mohr, Al
ant 15c. Bet populeriškieins ci
Kumskis.
i e i
į
garetėms, kurie pasiliko prie
Stovi iš kairės į dešinę: J. Juozaitis, M. Pavilonis, sekretorius, P. Šaltimieras, K. Savickas.
15c kainos, pradėjo stoti į ke
GOLF STANDING
so Joe took advantage of tlie
tion. Then clieck up„ on the lių visai nauji dešimtukiniai
situation by garr.ering three
number of friends you have, cigaretai.
Won Lošt ir ore points for tlie glory of
tliat is, friends you can rely Bet kaip cigarams taip ir ci3
0 the South. The ąuestion now
Marąuette
upon vlien difficulties arise. garetams ima šaknis knisti pyo
Brigliton Park
1 is vho vili stop these two
More tlian one of us labors Your conclusions vili most pkinė ir cigaretinė taboka.
Viena cigaretinės tabokos ko
Nortli Side
2
2 fellovs from Marąuette for the under the delusion that to likelv surprise you.
mpanija prasimanė cigaretams
Providence
0
2 next tvo years. Vince Zopel, make a sound argument it is
Cicero
0
2 to wliom goes the credit of necessary to make a lot of Dėdė Šastukas sako: There dirbti mašinukę, kuri rūkyto
Bridgeport
0
0 organizing Marąuette’s splen- noise. Wliat tlie moutli utters are poor people in the Ten- jui veik dovanojama, nes du
dešimtukiniai pakietai, metali
Providence Meets Marąuette. did team, disposed of Bill Ka is controlled by the mind, and
nessee
mountains
vho
live
in
nė cigaretams dėžutė ir ta ma
The golfers from ISth Str. minskas on the 19th hole. In- vlien the mind is not given
have tvo more gailies on theirįstead of dividing the points, a chance to funetion that such dilapitated shaeks that šinukė parduodama už 25c.
sclredule. Tliey have to meeUBill and Vince played an ex- vliicli the tongue utters is
Marąuette and Cicero. In one tra hole to decide tlieir cont- mere drivel. If you keep sicontest tliey can upset tlie ėst.
lcnt at least you have the saleaders and in the otlier tliey Tlie scores vere good con- tisfaction of knoving you
can keep out of lašt place. The sidering the difficulty of the have not said anvtliing foolplayer to vatcli on the Provi coursei Every player shot in isli. In fact people vili bedence sąuad is none other the eighties or low nineties; lieve you are tliinking.
than Charley Pikiel. He has the best score made by WaltParduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
been going to churcli regular- er Dixon. Will Marąuette get
Take inventory of yourself
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio
ly and liopes to shoot the best the championship and the tro- accasionally to find just hov
kraštus.
game of bis career against pliy? Give us all an invitation ridi you really are. One of the
Marąuette.
to the banąuet.
vorld’s
best treasures is
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Totai:
Marąuette
8,
Nortli
liealth,
another
is
friendsliip.
Lašt Sunday Nortli Side
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
Tęst the soundness and fit'suffered its second trouncing. Side 1.
Lietuvę.
This one vas administered by
ness of your bodv. You alone
Laivakorčių ir su kelione surištų doku
K. OF L. DANCE
Marąuette and I can say the
ari; responsible for its condimentų reikalais kreipkitės į
South Siders did it in fine
If
you
vant
an
introduetion
fashion. The game vas close
‘ BO“ CALLS TEAM OUT
tliroughout, the result uncer- to the best dancers at the St.
tain until the finai holes vere George’s Ballroom then Octobplayed. AValter Dixon avenged er 30, is your night. If you
vant to make friends or imhiniself for lašt year’s defeat
prove your dance style, re5ORCIU AGENTŪRA TEL.M
by giving Konnie Savickus a
member
October
30.
If
you
lcsson on liov to play good
feel blue and lonesome Oct.
golf. Joe Bartush of Marąuette
30 is the tonic. If you cannot
found ‘Frisky’ Kaminskas
dance at all the evening provas likę a giri out on her
cedure vili make a dancer of
first date, very nervous and
you, because our talented
undecided as to vliat to do,
members vili be there to try
and improve your dance steps.
Two ten-piece orchestras will
alternate the sveet harmonic
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO
dance seleetions, commencing
at 6:00 P. M. till Jmidniglit.
21 už £1.00
You will receive rules as you
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI
enter the rose colored perfum■?.
ed ballroom.

“DRAUGO” lAIVAKŪRfiiy
AGENTŪRA

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES

The expense of the evening
is ours, būt we expect to divide the pleasure and happiness
o? tlie occassion vith you and
ve hope that you vili be here
ar.d bring your friends. Come
early, not only should you
vear a smile; būt the men
should vear a full suit, for
the happiest and gayest Halloween Topsy Turvy Dance.

AValter Walker, žymus vei
kėjas demokratų partijoj, Colorado vai. gubernatoriaus pa
skirtas į J. A. V. senatorius,
kad baigtų terminų mirusio
tos valstybės senatorio C. Wa- SKAITYKITE BIZNIERIŲ
BARGENUS
terman.

“Bo” McMillin, as he vas
known when he led the “praying colonels” of Center coliege, Kentucky, has lined up
some promising material for
the new season at Kansas
State college, wliere he now
officiates. The future ąuarterback in the pieture is Jere
Robert McMillin, ten montlis
old, who shovs considerablft
aptitude in learning signals,
according to his proud dad.

•

10 už 50c
iz
i • '•»
*l_ .»•
Kolei
įssibaigs

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti
BARGENU
Galima jas matyti:

“DRAUGAS” PUB. CO ,
2334 So. Oakley Avenue

šeštadienis, spalhj 22 <L, 19Š2

JP R A U G A S
-----Kitas dalykas, kas paėmėt dėl naujų narių baigsis šiame minimų parap. salėje šį seksišventęs dirba. Garbė draugi- B. Palubinskienę, J. Tekorių,
BARITONAS IŠ DETROIT, MICH.
jai turėti tokį pirmininkų. Dr- S. Cinkų, 'J. I^apinskų, M. Mo tikietus, nelaikykit kišenėje, susirinkime. Proga mergaitė- mad., spalių 23 d.
ja išrinko atstovus į Marijo- ckaitį, pas Visų Šv. draugijos arba paketbuke, bet prašyki uis ir moterims nuo 16 iki 20
X Draugijos jau susitarė
Kol. Rėm. seimų ir į lab- valdybų, A. Stepulevičienę, K. te, kad žmonės pirktų. Jeigu metų pasinaudoti veltu įsto. surengti didelį parap. naudai
darių seimų ir paskyrė aukų Sriubienę, labdarių pirm., ir nes tikietus kišenėje laikysi jimu, o nuo 20 iki 30 metų už vakarų.
$5.00. Bravo, draugijai! Die-ipas A. Valančių. Visi čia iš- me, aišku neparduosime nei pusę įstojimo.
X labdariai su p. A. Žitke
ve, padėk jai ir toliau darbuo- Įvardinti tai yra labdarių dar- vieno. Labai prašau veikėjų,
Vakarienės komisija
vičiaus
pagalba jau daro pla
tis. Beje, dr-ja turės banketų, (buotojai, visi ciceriečiams ži- kad kurie paėmėt, kad visus
nus rengti didelę vakarienę,
tik negaliu pasakyti kada, bet, nomi.
išparduotumėt. Reikia tik no
ŽINIOS IŠ WEST PULL 50—50 su parapija.
aš manau, kad spalių 23 d. Į Tat, gerbiamieji, nei vienas ro, o viskų galima padaryti.
MANO
Ciceriečiai visi žino, tat pare- neatsisakykit nupirkti po vie O jeigu kuriam pritrūktų ti
X Jaunimui reiktų vis kų
kietų, kreipkitės į A. Valanlokite gražų darbų, nepamirš-'nų tikietų.
X Placeda Bagdonienė, jau norf' lu°bintisJavintis, o ne
kit ir įsirašyti į kilniųjų drau- į Bejef buvau užmiršęs, kad čių arba K. Sriubienę.
pirmiau sirginėjus, dabar Vi- kisti veltui laikas.
gijų. Susirinkimai laikomi kM
tikietas 25c, o prie
A. Valančius sai sunegalėjo.
mėnesį, kas tretį sekmadienį,’^brų bus 35^
X Zigmas Kūkalis sugrįžo IŠ LIETUVOS IŠSIŲSTA
1 valandų, parapijos mokyk-į Pabar>
paėmę tiCICERO, ILL. — Draugijos iš Taupymo ir Skolinimo Be1,000 ŽMONIŲ
los am aryje.
jfciėtus pardavimui, aš prašau, Šv. Dievo Motinos Sopulingos jndrovių seimo, kuris buvo
X Labdarių 3 kp. laikė su- kad 13 d. arba vakare visus susirinkimas įvyks sekmadie Quincy, 111. Bendrovės, arba Jau spausdinama knyga, ku
sirmkimų spalių 16 d. Daug pinigus sugrųžintumėt svetai- nį, spalių 23 d., parapijos mo spulkos gerai gyvuoja, nes rioj bus surašyti visi asmenys,
dalykų nutarta. Visiems, kurie nėję. Tai toks yra mūsų nusi kyklos kambaryje, l vai. po pati valdžia jas remia.
nuo 1931 m. sausio mėn. 1 d.
atsišaukė pašalpos, suteikta statymas; labai to prašau, rei pietų. Kviečiame visas mergai
X ŠŠ. Petro ir Pauliaus pa iki paskutinių dienu išsiųsti
nors po biskį, bet nei vienam kia tos tvarkos visados laiky tęs ir moteris įsirašyti į šių rap. choras ir komitetai ren iš Lietuvos. Tokių asmenų yneatsakyta. Ilgai svarstyta a- tis.
pašalpinę draugijų, nes vajus gia parap. naudai pasilinks- ra apie tūkstantis.
pie kp. uždirbtus centro išva-u
žiavime pinigus, kuriuos kp.
sulaikė kol centras pareika
laus. Nutarta perduoti cent
rui. Yra nesusipratimų tarp
centro ir kuopos, bet 3 kp. nie
kados nėra priešinga centrui,
jei tik jis viskų tvarkingai di
lba. Bet jei pamato kokių ke
JONAS ČIŽAUSKAS, Šv. Jurgio parap., Detroit, Mich., blumų, tai kp. tuojau nori pe
vargonininkas, įžymusis baritonas ryt, spalių 23 d., M. S-gos rspėti ir visados perspės, kas
Cli. Apskr. koncerte, Šv. Antano parap. salėje, Cicero, Iii., negera; viskas turi būti gra
solo dainuos Kačanausko, kun. Čižausko, Bizeto ir kitų komp.
žiai vedama, tada 3 kp. visa
dainas; taip pat dainuos duetu su p. Čižauskiene.
dos rems. Išrinkta atstovai į
seimų, kuris bus lapkričio 20
d., ir paskirta $100 aukų. La
bdarių 3 kuopa yra daug da
vusi ir neatsisako duoti, bet
CICERO DIDELĖ NAU
mų spalių 7 d. Sus-me daly
centras neturėtų taip kalbėti,
JIENA
vavo ir mūsų gerb. klebonas
kaip atstovai išdavė raportų.
-----------ir suteikė daug gerų patariCentras sako: tegul neduoda
Spalių 23 d. Šv. Antano pa- mų draugijai. Apsvarsčius samums pinigų mes nereikalau
rap. salėje, prie 15 ir 49 Ct. vo reikalus, dr-ja neužmiršo ir
jame. Tas negera; aš manau,
bus nepaprastas koncertas, Marijomj Kolegijos Rėmėjų 6
kad 3 kp. yra daugiau įnešusi
kurio progranie dalyvaus po seimo; išrinko atstovus ir pa
pinigų į centrų, negu kitos
puliarūs Chicagos daininin- skyrė $5.00 aukų. Ši dr-ja vi
kuopos, ir daugiausiai tįirbus,
kęs-ai, būtent A. Pieržinskie- sados dedas prie gerų darbų
bet 3 kp. žiūri tvarkos, kad
nė, M. Janušauskienė ir K. ir gražiai veikia. Tik kad ma
darbas būtų atvirai dirbamas.
Sabonis. Be to, programe da žai vyrų dr-jai priklauso, ar
Tai ir dabar, kaip bus reika
lyvaus ir centro pirm. M. Či- ba kad ir priklauso, bet neda
las, visus skirtus centrui pi
žauskienė, kųloraturinis sop- lyvauja susirinkimuose. Apsinigus atiduos. Mes, ciceriečiai,
i
ranas ir jos vyras J. Čižaus-leidimas vyrų. Vyrai, subrusvisados gerus darbus remiam
kas, turintis gražų baritono kim, nepasiduokim, kad mus
ir remsime, bet žiūrėsime ii*
moterys mokintų.
balsų.
tvarkos.
Lietuvių tarpe retenybė yX Šv. Vardo draugija laikė
ra girdėti kunigų dainuojant susirinkimų spalių 9 d. Sus Raportas iš viešos rinklia•
arba pijanu skambinant. O inąs buvo labai didelis, kokio vos išduotas ir priifntas. Ko
spalių 23 d., turėsime progos draugija dar neturėjo. Susiri misija visiems prisidėjusiems
išgirsti kun. J. Čižauskų, ku nko 150 vyrų! Šv. Vardo drau labai dėkoja.
ris atvažiuos iš Detroit, Mieli, gija nejuokais pradeda dar Raportas iš rengiamo vaka
svkiu su savo broliu ir brolie- buotis. Jau turi savo gražų ro, kuris bus lapkričio 13 die
SANCTIONED BY THE C- A. A. U.
ne. \ isi trys dalyvaus koncer ,“ciubroom”, kuriame vaikinai nų, parapijos svetainėje. Vis
’
jir vyrai gali pasižaisti. Ši dr- kas jau priruošta. Visi lošė
Giidėt, daugelis žmonių i§jjn pasiryžusi visus vyrus, ir jai savo roles moka. Veikalas
visų ( liicagos ir ap> linkės ko- Vi)įkinus, sutraukti į savo ei- bus gražus, “Baidyklių Paro
lonijų ruošiasi į koncertų. Ci-j]es p^bai gražu, kad nors sy- da.” Tokio veikalo dar nėra
ceriečiai, laikykimės ir n epą- k į vyrai pradeda veikti ir pa- buvę visoj Amerikoj. Visi'
siduokime kitoms kolonijoms. ;rodyti> kų jie gali. Daug vy- “baidykliai” bus iš Brighton
Jzanga visai pigi, atsižiūrint 'nb gv yar(]0 draugijos narių Parko; juoko bus iki valios.
sunkių laikų.
pradėjo rašytis prie choro. Ir Rezisierium yra kun. A. Va
Visi prašomi nesuvėluoti, visi raginami priklausyti. Gra lančius; jis yra patyręs tam
nes, komisijos
pranešimu, žu bus, kai vyrai užgiedos. darbe, nes būdamas seminari
programas prasidės lygiai 8 Choro pratybos daromos Šv. joj lošdavo pačiam kardinolui
valandų vakare.
Cicerietis. Vardo “clubroom’y” kas ket ir kitiems ten suvažiavusiems
virtadienis. Ponas Mondeika svečiams.
CICERO, ILL. — Šv. An visus išmokins giedoti ir dai Labdarių 3 kp. kviečia vi
tano draugija laikė mėnesinį nuoti.
sus ciceriečius ir bulvariškius
susirinkimų spalių 2 d. Aps
X Gyvojo Rožančiaus drau į tų įdomų vakarų, taip pat
varsčius bėgamus reikalus, ka
gija taip pat laikė susirinki Chicagos jaunimų ir senius.
3926 ARCHER AVĖ.
lbėta apie labdarių seimų. Nu
Visi būsite patenkinti. Bilie
mų,
kuriame
apsvarstyta
ir
tarta seime dalyvauti ir iš ka
tai tik po 25c. Jų galima gau
sos paskirta aukų $5.00. Taip nutarta pasiųsti atstovus į
Marijonų Kol. Rėm. seimų su ti pas labdarių darbuotojus:
pat išrinkti atstovai ir į Ma
auka, kurių nariai suaukojo. pas Šemetulskį, “Draugo” arijonų Kolegijos Rėm. 6 sei
gentų, J. Vilkų, M. Metiliniemų. šv. Antano draugija vi Gražu, kad mūsų draugijos de
nę, M. Casienę, O. Rašinskiedas prie kilnų darbų.
sados remia kilnus labdarybės
nę, M. Milašienę, J. MotiekaiX Visų Šv. draugija susi
darbus.
tį, O. Neneckienę, bulvariški,
GENERAL ADMISSION 55c Tax Ine.
rinkimų laikė spalių 16 d.
Draugija rengia gražų va
A. Janušauskų, P. Jankaitį,
Draugija
susideda
iš
vyrų
ir
karų, spalių 30 d. Visus kvie
M. Dambrauskų, J. Karpų,
RESERVED SECTION S11O Tax Ine.
moterų, yra labai veikli, re
čia dalyvauti ir paremti drau
Vaišvilienę,
bulvariškę, M.
mia
visus
darbus
ir
neužsileigijų taip, kaip draugija kitus
Kaulienę, bulvariškę, M. Lau
džia nei vienai draugijai. Tu rinaitienę, M. Kajanienę, H.
remia.
X Apaštalystės Maldos drau ri gerų! valdybų, ypač gabus Valančiūtę, Gumnliauskienę, I
gija laikė mėnesinį susirinki- pirm. Jonas Šileikis, kuris pa- K. Jozaitienę, M. Bartašiūtę,
pu

CICERAS LIETUVIŲ ŽINIOS

DRAUGAS
FIRST

LITHUANIAN
TOURNAMENT

AT

ST. AGNĖS GYNI.

THUR. NOV. 3.

—

J-JI .

—

.......
I

šeštadienis, spalių 22 d., 1932

DRAUGAS

n daiktus išpirkti. Taip pat
neužmirškite už bazaro tikietus atsilyginti ir jų galiukus
sugrųžinti.
Sargas

BEVERLY HILLS LAKŠTUTĖ

D-ras A. Ručkus pasakė gra- budu jubilijantai, kurie pat lū
žių kalbų, iškeldamas pp. Ki- kojo visiems svečiams už puizų nuopelnus biznyje ir savoĮkų pagerbimų, gražius nuoširvaikų auklėjimo srity. Vienas'džius linkėjimus ir sveikini-

ja, p-lė M. Laurinskaitė, dar pirm. J. Čepulienė, M. Kazievis tebeserga (adr. 4320 So. nienė, Meskienė, Sudeikieuė,
VJiipple). Prieš keturis mė- M. Luurinienė, A. Bagdonienė,
nesiūs ji buvo sunkiai automm Pilipavičienė, Kaipienė, L
is l’eoples Furuiture Co. dire mus. Reikia pridurti kad p. d ilio nelaimėj sužeista.
Vaičkienė, ‘Gedvilienė, StugieKizienė
ir
p.
Kizas
labai
ele-į
ktorių
p.
Krukas
taip
pat
pa

NEPAPRASTOS SIDABRI
X Labd. Sujungus 1 kuopa li6 ir P46*
K»v»ekaitė ir A.
sakė įdomių kalbų. Kapitonas gantiškai atrodė, visų vakarų
NĖS VESTUVĖS
rengia vakarienę su progra 1 Mažeikaitė. Visi atsilankyki
P. Jurgėla priminė, kati mūsų reiškė savo vaišingumų ir di
mų sekmadienį, lapkričio (i d., me; linksmai vakarų pralei
Kaip jau buvo rašyta, spa ateiviai sunkiu savo darbu pa- delį rūpinimusi svečiais, kurie
parap. svet., 7 vai. vak. Visi si m prie geros muzikos.
lių 13 d. Lietuvių Auditorijos'siekia geresnio gyvenimo, o po puotos linksmai pašoko,
nuoširdžiai kviečiami atšilau
>< Town of Lake sųjungiesalėse turėjo įvykti stambaus kai kurie, kaip antai Kizas, patenkinti jubili,jautais ir visa
kyti ir paremti kilnų darbų.
tės rengiasi važiuoti į Mote
mūsų biznierio p. M. Kizo ir j Nekrošius, .Just. Mackevičius j iškilme ir linkėdami pp. Ki
Komisija: pirm. M. Sudei rų Sųjungos Ch. Apskrities
jo žmonos p. Stefanijos sida-įir daugelis kitų, lietuviškais zams dar ilgus metus taip pat
brinių vestuvių iškilmės. Tas litais matuojant yra milijonie- ' gražiai gyvuoti ir su visais kienė ir p-lė A. Navickaitė koncertų, kuris įvyks spalių
d., Šv. Antano porap. saĮvyko. Bet tai buvo tikrai ne-, imi. Kalbėtojas džiaugėsi tik- gražiausiai sugyventi. Ilgiau daug širdies deda, kad vaka 23
Cicero, Ilk
X. Y. Z.
J paprastos reto jubiliejaus iš-jrai lietuviška pp. Kizų šeimy- sių metų!
Koresp. ras pavyktų. Visas pelnas eis
______________
'labdarybei. Dabartiniu laiku: —
, kilmės. .Jose dalyvavo daugiau {na. D-ras S. Biežis apibūdino
Į kaip 300 lietuvių
biznierių, ■ p. Kizų kaipo gerų, sųžiningų iOWN OF LAKE ŽINUTĖS šelpiama daug vargšų. Brangūt* lietuviai, atsilankykit į šį Del JAUNŲJŲ
i keletas įžymiausių mūsų fina- j žmogų ir labdarį. Bankininkas
nsininkų ir jublijatų draugų. į J. Brenza kalbėjo apie PeopX Mūsų kolonijoje visos vakarų. Visų atsilankymas bus
MODERNINIŲ
Jokios iškilmės ar šventės ne-i les Furn. Co. ir jos prezidento draugijos ir organizacijų sky- labai įvertinta:
SULIG MADOS
[galėtų sutraukti tiek daug mū išmintingų ir atsargų biznio riai renka atstovus į Marijo
X Šv. Kazimiero Akad. Rė
EKONOMINGOS
su biznierių. Tai buvo tikra vedimų, ko dėliai ši įstaiga nų' Kolegijos Rėmėjų 6 seimų,
mėjų 1 skyrius rengiasi prie
į biznierių šventė: tokis dide išvengė depresijos. Bankinin kuris įvyks spalių 23 d.. Auš "Įdiclelio bado, kuris įvyks spa
lis jų būrys atėjo pasveikinti kas J. Mackevičius įdomioje ros Vartų parap. svet., AVest klių 29 d., pp. Pilipavičių svet.,
Pilnutė
Įir pagerbti didį biznierių ir savo kalboje nurodė, kaip biSide’je.
4512 So. Wood St. Daug biknrtu pagerbti p. Kizo ilgo, znyje svarbu būti teisingam ir
X Nenuilstanti mūsų veikė- lietų išplatino mūsų veikėjos*.
sunkaus ir patvaraus darbo sųžiningam žmogui; tik tuo atvaisius. Juk p. Kizas ne pali- .veju galima atsispirti prieš
Sekcija
Į kimo iš ko nors susilaukė, bet depresijos pavojus. Ponia Kru
savo turtų įsigijo angliakasio kieno angliškai pasveikino ju- j
£
Miestas pilnas $1.88 milineriii shap-omis, liet nei viena nelygsta ver
1. Iškolektuoti principų ir nuošimtį,
ir paskiau biznierio darbu. Dėl bilijatus ir pareiškė jiems gra
tės kurią, rasite pas FENZAV’S.
2. Pertikrint taxas,
Ve.rtė — nepergalima., vertė — ge
Ponia MARIJONA JANUŠAUSKIENĖ, viena įžymiau- to
ir >'ra visuomenės, o y- žius linkėjimus.
riausia materija, begalinis pasirin
3.
Panaujinti
ugnies
insurance,
kimas naujų rudens kepurių už
šių Chicagos dainininkių ateinantį sekmadienį, spalių 23 d., Pfle savo draugų biznierių geVakarienės motu dainavo n
$1.88. Sezono triumfas, kitur po
4. Peržiūrėti namus (property).
dainuos dviejuose programuose: M. K. R. 6-tojo seimo dalyvių rbiamas.
, ' ,
_
*. uainavo p.
$2.88 ir $3.88. Taip pat patrau
_ i
• .•
. v
{r .
... z.
i
i
• »r
Daoukiene, p. Ciapas ir puikiančios kepurės:
Specialiai patvarkoni morgičių paskolas.
vakarieneje, Austos vartų parap. saloje, b vai. vak., ir Mo-.
.v
.
_
1
.
terų Sųjungos Chicagos Apskrities koncerte, Šv. Antano pa-j kirvio įskelta didelė puota.kus vyrų kvartetas (tarp kitSuėdė ir velour
PATARIMAI DYKAI
Pagamintos už $7.50.
rap. salėje, Cicero, 111., 8 vai. vakare.
pu muzikos programa ir kai- ko pp. Kizų ir pp. Nekrošių
KITOS KEPURES.. $3.95
■
----------------------- jbomis. Vakaro vedėjas adv.'du sūnūs). Dainininkams atGaivu sizai nuo 21 iki 25 col.
£’’• T T T
A
/"A T U1
IBagdžiūnas-Bordenas savo juo sidėkota smarkiais delnų ploMORTGAGES — INSURANCE — REAL ESTATE
įkais ir sųmojais juokino visus j jimais.
809 West 35th St.
Tel. Yards 4330
_________
> Įir labai gyvai vedė programų.' Puotos pabaigoje kalbėjo a-

S 1.88

PAVESKITE MUS PRIEŽIŪRAI JUSU MORGIČIUS

HOEBEL & GORDCN REALTY CO.

**

J

KAS NAUJO WEST SIDE

Ant galo jau čia pat ir tre-1
v.
sv, . .
,
.oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiimiiu'hg
cias, uzbaigtuvių vakaras. Jis į 5
X Ryt Aušros Vartų baž- įvyks ateinantį sekmadienį, Į B
nvčioje per sumų 10:30 ryto spalių 23 dienų. Jis yra svar-ĮS
'giedos svečiai pp. Čižauskai bus. Lauksime ko daugiausiai =
WET WASH LAUNDRY
iš Detroit, Mieli.
įsvečių.
|

MARQUETTE

X Aušros Vartų parap. cho
ras ryt pirmų sykį “A'sperges” giedos keturiais halsais.
Per sumų giedos Roseivig’o
mišias.

Minėtų vakarų bus daromais
visokios laimės, o ant galo =
išpardavimas likusiųjų daik- E
tų. Kas tik norės, galės juos S
nupirkti “\vholesale prices.” =

Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai VIENINTELE lietuvių skalbykla chicagoje.
Prašome lietuvių paramos. Kai turėsite drabužių dėl
išplovimo, siųskite mums arba šaukite telefonu
HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus paimti Jūsų
bundulį.

X Šį vakarų ir ryt nuo 7:30 Todėl nepatingėkite atsilanky =

.

.

, .

. „

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

, . -

vai. vakaro tesis Ausros \ a- ti, galutinai laime isbandvti ~
rtų parap. pažaras. Per abu,-----------vakaru mūsų biznieriai žada
šauniai pasirodyti. Lauksime.
X Ipolitas Labanauskas de 'V
da 5 prieš 1, kad baltoji, biz- į
nierių aukota bazarui dovana, į
kuri bus varoma per bingo še-:
rengų, jam teks.

BAZARO UŽBAIGTUVĖS

JUOZAS A. R1ZGENI

=
Ę
=
=
=

Užlaikome dideliausių pasirinkimų?
žiedų, daimantų, laikrodėlių ir kitokiųį
Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainos^
dabar numažintos.
Taisome visokios rūšies laikrodžius.

3255 So. Halsted St.

LINIJA
U
NEW YORKO j
KlAIPtDA
įf<rlhen.trjf.

nWMM8 HELIASjUETIJVĄrer ŠVEDIJA
‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS'

K

Telefonas
CANAL

5059

Taip,

ANGLYS

jus ga

lite pirkti

Anglis

UŽ WH0LESALE KAINAS IS

3435-41 S. Racine Avė.

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Compaity
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street
Fcr virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias

Special Brew

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

Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių storų.

Senate Brew
Old Time Brew
KEISAIS ARBA BAČKOMIS
Kreipkitės į bikurį gerą dealerį arba

yards 7200

ŠTAI MŪSŲ KAINOS.Indiana Egg ........................................ tonas $6.00
M
Illinois Egg ....................................
6.00
M
West Va. Lump.............................
7.50
M
Black Bar.d Egg..........................
7.50
,,
Black Band Lump .....................
8.00
M
Red Asb Erie Lump .................
8.50
M
Blue Grass Lump .....................
8.50
n
Fancy Lump ........................
”
8.50
Pocabontas Mine Run ....................... M
”
6.50
Pocabontas Lump..........................
9.00
Pocabontas Egg .................................... ”
9.00
Pocabontas Nut ..................................... n
”
8.50
Pocahontas Pea........................................ n
”
6.75
M
AVest Va. Be dūmų, 50% rupūs
7.25
ee
1y
Coke-Range dėl furnasų............. .
9.00
M
Canell Block ......................................... ”
9.50
Stoker Screenings ........................
5.50
»»
Best Grade Chestnut............................. ” 15.00

ORDERIUOK
NORT1I SIDE. — Jau du
parapijos bazaro \ akarai pra
leisti. Jų sėkmės yra gražios.

AMERIKOS

Išplaukimai iš New Yorko:

McDermott Brewing Co.

pasaukite

Chicago’s Finest, Largest Selection
1846-48 W. 47th. St.
Three Stores in One—Just W. of
Ashland

LAIKRODININKAS IR
AUKSORIUS

6551-53 South Kedzie Avenue

65<

X Gerieji parapijiečiai kas
vakaras aukoja bazarui dova
nų. Praėjusį trečiadienį gra- 1
žiu dovanų atnešė p. Judikie
nė, žinimo siuvėjo žmona. Maženįs aukojo tonų anglių, biz
nieriai Dobrovalskis ir Karialičius avį. Jei kas dar ma
lonės kų paaukoti bazarui, pra
šomi pranešti bazaro komisi
jai. Klebonas ir komitetas vi
siems labai dėkingi.
,X Lapkr. 27 d., Aušros Va
rtų parap. choras rengia “bunco” parap. naudai. Parapi
jiečiai iš anksto prašomi pa
remti choro darbuotę.
X Marijonų Kolegijos Rė
mėjų Seimo proga, ryt AVest
Side bus daug svečių iš Cliicagos ir apylinkės kolonijų.
Per sumų bažnyčioje tikimos
daug žmonių.
X Nepamirškite, šį vakarų
bus triukšmingas parapijos
bazaras. Visi kviečiami atsflankvti.

Tel. Victory 4356

DABAR

MES PRISTATOME VISAME MIESTE
Mes esame uihondsuofi mieste sverikal Ir kiekvienas vežimas, kuria
Išvažiuoja 1* musų yardo. turi ofįctalaua averlko ženklų. Tas garan
tuoja parodytą ant tlkieto svarumą.

M. L. "Kungshol'm” spalių 13
M. L. "Gripsholm” lapkričio
3
S. S. "Drottninghorm” gruod. 2
M. L. “GRIPSHOLM” gruod. 8

Informacijos apie laivakortes ir
kelionę gaunamos veltui, pas
musų agentus ar bent kurioj
musįų raštinėj.

Swedish American Line
181 N. MICHIGAN AVĖ.
Chicago, III.

PATARNAVIMAS
dėl vląų piliečių
visados vienodas

T-E-I-S-I-N-G A S
—LICITACIJA: kišeninė ilga. Iš
gydoma—jei

vartojama

—SU VILTIMI geri vaistai.
Matykit mus.
—KOLEKITO.IAME: nusibankrutijusių bankų procen
tus, morgičius, vekse
lius, notas, kontraktus
Ir taip toliau.

Matykit mus.
—APDRAliDA; nuo ugnies—na
mus,
rakandus,
auto
mobilius ir kitus reik
menis. atliekame
—VIEŠO NOTARO darbus kaip

paliudymus ir kitokios
rųšies dokumentus.
Visados kreipkitės:

Public Service Office
819 W. 35th STREET
Phone Boulevard 9122

j «■■■•■«■■■■■ *a

^Reumatizmas sausgelen
Neslltankyklta savęs skausI mala. Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
' — raumenų sukimu: nes ekau| dėjimai naikina kūno gyvybę
I ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMEOUND mo' etia lengvai prašalina vlrSmi| nėta ilgas; mumi šiandie dauI gybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 66c per
I paštą 65c arba dvi už $1.0B.
|
Knyga: “ŠALTINI8 8VEIKATO8" augalala gy(lyties, kaina 66 centų.

■
■
_

■
«
_
■

g
■
■

_

Jusliu Kulis
S S 69 80. HALSTED 8T.

a« laisiRiini
Chicago, I1L
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D R X U G A S

nu doleriu, vistiek ateikite pa
sirašyti. Taigi, sukruskite depozitoriai, nuo jūsų priklauso
resyverio pakeitimas.
parašų, bus daroma spaudi
IŠ UNIVEESAL STATE
Kas dėl 25c, Komitetas paBANKO DEPOZITORIŲ muos, kad ko greičiausiai grand
įdarė palengvinimų: kas turi
įjūry būtų paskirta.
KOMITETO VEIKIMO
'mažiau $5, nieko neimama, ir
| Jeigu šitas dalykas užsivijei didesnė suma, o neturį piill-s, tai tik dėl pačių depozi-1
Komitetas darbuojasi visais i. •
..
.
• nigų, vistiek jūsų parašas y,
• , - . • , .itonu apsileidimo ir nesirupi-,
J 1 r
r
dimais
budais,
kati
kaip
ga*
,
.
.
.
ira reikalingas.
O
.
.
. . .v
.
mino savo uždarytais pinigais, i
e
Įima daugiausiai išgauti deJ
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skolininkuv sąrašą,
kuris yra 1
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. .* , ibinkit atvykti i komiteto raš-' In the Circuit Court of Cook
mite kiek’
atdaras Circuit coui
v. .- tinę, 3236 So. Halsted St. ir Į
County
iri _
sužinoti
vienam kas tik no._
______ _
. „ .
teisybę apie skolininkus. To- Į1'“ H“s-V L
Feople of tlie State of
liau jau gauta iš Circuit court Į Komiteto išleistos b lankos‘Illinois ex Rel.

C H I C A G O J E

teisėjoj. Kurkė Įsakymų, kad dėl pakeitimo resyverio taip Oscar Nelson as Auditor
resyveris negali jokių ve r t y- ' gi neganėtinai sparčiai pasi-; Of Public Accounts of the
bių parduoti be depozitorių ' rašomos.‘Kiti mano, kad j'au State of Illinois
Komiteto žinios, (Tekstas or- per vėlu. Visiškai dar ne vėlo.
No. B245489
derio telpa žemiau). Dar to Sulig Illinois valstijos įstaty
VS.
liau, jau kreiptasi j States At- mų, galima resyverį pakeisti
Universal State Bank, a
torney John A. Swanson, rei nors ir už metų laiko, jei deCorporation.
kalaujant tiram! Jurv tyrinę- 1 pozitoriai to reikalauja atsto
jinio. Pasirodžius, kad yra fi- ' vaudami du trečdaliu parašų
O R D E R
nansiškų keblumų dėl pasky ir du trečdaliu indėlių. Du
Tliis eause coming on to be
rimo tyrinėtojų, komitetas pa trečdaliu atstovaujančių sumų
l’.eard upon tlie motion of the
gamino peticiją, po kuria re pinigų jau susidarė, dar trūk
Depositors’ Committee of the
nka depozitorių parašus, kurių sta skaičiaus parašų. Todėl
Universal State Bank upon
jau surinkta arti 500 ir kaip reikalinga kad kas tik turi
its verified petition praying
eitai bus surinkta ganėtinai banko knygutę, nors ir su viefor an order of court for leave
to file an appearance herein
G R A B O R I A I:
on belialf of tlie Depositors ’
Committee of tlie Universal
LACHAVICH State
Bank; and, also, for an
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
order requiring tliat all part
CH1CAGOJE
ies in this eause give notice
LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia ' Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia. of all proceedings to said DoLr pigiau negu kiti ’ fteikaie meldžiu atsišaukti, o mano
positors’ .Committee by leav
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Rooaevelt 8515 arba 1516
sau prie grabų liing a eopy of the šame with
dirbystėa
2314 W. 23rd PL, Chicago
OFISAS
Anthony A. Slakis, 77 West
668 West 18 Street
Chicago,
Telef. Canal <174 1439 S. 49 Court, Cicero, HL VVashington Street,
SKYRIUS: 8888 ■.
TEL. CICERO 1*17
Illinois,
one
of
the
solicitors
Halsted Street. Tel.
Victory 4888.
for the said Depositors’ CoinTelefonas Yards 1138
niittee of tbe Universal State
Phone Boulevard 4139
Bank, it appearing to tbe
court tliat tlie Receiver and
Graborius ir Balsamuotojas all parties in interest herein
GRABORIUS
Turiu automubilius visokiems liave bad due notice of said
Musų patarnavimas
reikalams. Kaina prieinama. motion and the court having
visuomet aųžlnlngaa Ir
nebrangus, nes neturi
3319 AUBUEN AVENUE lieard the evidence and arnt* lilaldų ailalkymai
guments of counsel.
skyrių.

J. F. RADŽIUS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Chicago, UI.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

L J. ZOLP
novu

8307 Aabura Arame

GRABO RIUB IR LAIDOTUVIŲ

1650 WEST 46th STREET

S. M. SAUDAS

Tampąs 4<tk Ir Paulina Bta.

LIETUVIS GRABORIUS

Tai. Boulevard 6841-8418

Didelė graži koplyčia dykai

Nulludlmo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDA 1741 ir 1742

John T. Zuris, Paul M. Ado
maitis and Julius P. Waitches,
as attorneys for said Depositors of the Universal
Bank.
lt is, therefore, ordered tliat
leave be and tlie šame is liereby given to tlie above named
attorneys to file a court ap
pearance herein on belialf of
tbe Depositors’, Committee of
the said Universal State Bank.

TeL Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS
1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-17 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

lt is • furtlier ordered tliat
the Receiver and all parties
herein are liereby ordered and
directed to give notice of all
proceedings to said Deposit
ors’ Committee prior to tlie
entry of any order bv said
court, by leaving a copy of
tlie šame with Anthony A.
Slakis, 77 VVest VVashington
Street, Chicago, Illinois, one
of tbe solicitors for tlie said
Depositors’ Committee of tlie
Universal State Bank in
manner and fonu as is provided by law and the rules of
tliis Court.

4645 So. Ashland Avė.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

Boulevard 7589

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. A. P. KAZLAUSKAS

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare v

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. Canal 0257

DIEVO APVAIZDOS PAR.
ŽINUTĖS
,

Nedėlioja pagal sutarti

Res. Prospect 6659 ' ę

DR. P. Z. ZALATORIS

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

,

Rez.: Tel. Drexel 9191
I nsatsiliepia šaukite Central 7404

Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. A. ROTH

1821 SOUTH HALSTED STREET

DR. GUSSEN

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

I

Phone Canal 6122

Cicero, 111.

DR.
S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

įsas Gydytojas ir Chirurgas

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

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

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St.

C

TEL. CANAL 0402

Tel. Cicero

October 20, 1932

T

Gydytojas ir Chirurgas

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Judge

T

DR. F. G. WINSKUNAS -

Rez. Hemlock 7691

Joseph Burke

-r,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir
3428 West Marųuette Road
b
VaL: 8-5 Ir 7-6 P. M. Ket. 6-18 A.M.
Medėlioj susitarus

2201 VVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

(J

DR. J- J. SIMONAITIS v

Arti 47th Street

Enter:

.,

Ofisas Tel. Grovehlll 6617
Re* 6737 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehlll 0617

Kampas 31st Street
’

Dr> C.K. Kliauga 2201 West 22nd Street
DENTISTAS
! Utarninkais, Ketvergais ir Snbatomls
! 2420 W. Marųuette Kd. arti Western

Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis i>agal sutartį

DR. T. DUNDULIS

REZIDENCIJA:
X 1 arapijo.s bazaras jau y- j
Avė.
įmone ucmiock 7828
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.... k.,:...•
* !Panedėliais, Seredomis Ir Pštnyčloml*
6628
So.
Richmond Street
18 baigiamas. Triukšminga uz- |
1821 so. uaisted Street
4142 ARCHER AVENUE
Telefonas Republic 7868
baiga įvyks ateinantį sekma
Tel. Virginia 0036
Tel. Republic 2266
dienį. Taigi dar viena ir pas
kutinė proga išbandyti savo
Moterą ir Vaikų ligą
laimykį. Girdėtis, kad gerb. bi
DENTISTAS
Specialistė
znieriai dar syki organizuoja
Gydytojas ir Chirurgas
2403 W. 63rd STREET
4145 ARCHER AVĖ.
si ir žada apvainikuoti bazaro
3243 So. Halsted Street
Ofiso
TeL
LAFAYETTE
7387
reikalus. Taip pat laukiama Pk°ne Hemiock 2061
Office Tel. Victory 7188
Ofiso
vai.
kiekvienų
dienų
nuo
6
iki
svečių, mūsų parapijos rėmė
Ros. Tel. Hemlock 2615
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
jų ir iš toliaus.
nuo 4 iki S vai. vakare L'taminkate
DENTISTAS
Tel. Grovehlll 1595
ir Ketvergais.
GAS EXTRACTION
X Parapijos vyrai smarkiai Valandos: 9-9.
Rez.
Tel.
Hyde
Park
3395
Nedėliomis 9-12
0558 SO. WESTEKS AVĖ.
bruzda,, nes Šv. Vardo drau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gija lapkričio 6 d. ruošia šau
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
|
GYDYTOJAS IR CHUtURUAS
eredomis po pietų ir Nedėldienia.
nių vyrų vakarienę. Draugijos
AKIŲ GYDYTOJAI!
tik susitarus
OFISAS
nariai pasiryžę sutraukti visus
8422
W.
MARQUETTE ROAD
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
: parapijos vyrus. Tame banke
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
Res. Phone
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
te žada būti viskas vyriška:
sutartį ’
Office Phone
Dotli Find tliat tlie said Devyrai svečiai, vyriška vaka- !
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Wentworth 8006
Namų Tei.: Prospect 1930
positors’ Committee represents
rienė, vyrai gamintojai, pata
tbemselves and other deposit
TeL Lafayette 1016
rnautojai ir vyriška progra
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ors of the Universal State
ma. Pakviesti aukšti svečiai6558 S. HALSTED STREET
Bank . wlio
liave
an approx- j kalbėtojai ir Šv. Vardo Draug.
,
.
Vai.:
ir 7-9 vai. vakare
imate interest in said bank in | Qentro
Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIS AKIŲ
the aggregate of the sum of
1800 WEST 47th STREET
SPECIALISTAS
X Prieš rinkimus politinės
$309,000.00 and upwards; tliat
Palengvins akių Įtempimų, kuris
PHONE GROVEHILL 0027
priežastim galvos skaudėjimo,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
the said Depositors’ Comniit- partijos dabar daug daro triu sstl
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
svaigimo, akių aptemmio, nervuotuTel. Kenvvood 5107
Valandos:
tee desires to cooperate with kšmo. Kas vakarų susirinki mo, skaudamų aklų karšų. Nulrnu Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
mtaractua Atitaisau trumpų regystę
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare
C. E. Herrod, the present Re- mai, agitacija, kalbos, parodos ir tolimų regystę.
apart šventadienio ir ketvirtadienio
Prirengiu teisingai akinius visuose
ceiver of tlie Universal State ir 1.1. Jr lietuviai neatsilieka atsitikimuose, egzaminavimas daro
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
mas au elektra, parodančių mažiau6859 SO. YVESTERN AVĖ.
Ofiso Tel. Victory 8687
Bank until the furtlier order Dabar 21 ward’o lietuviams »as
klaidas.
Chicago, 111.
Of. ir Res. TeL Hemlock 8374
Speclalš atyda atkreipiama moky
of tliis court, in the liąuid- laikas yra gerai susiorganizuo klos
vaikučiams.
Valandos nuo 16 ryto iki 8 vakaalion of tlie assets of the U- ti, nes lietuviai gali sudaryti
l ra. Nedėliomis pagal sutarti.
stiprią
grupę,
į
kurių
įeina
niversal State Bank; tliat tlie
1 KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
Gydytojas ir Chirurgas
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Dievo
Apveizdos
ir
Aušros
said Depositors’ Committee
Antras ofisas ir rezidencija
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Vartų
parapijų
gyventojai.
be
akinių.
Dabar
kainos
pt-rp
IIa
D
|
sliould liave notice of all pro
gesuės, negu buvo. Musu kainos ni
Tel. Yards 0994
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
**
ceedings in the above entitlcd Tik tokiu būdu mes galėtume getoiės, kaip kitų.
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
plet.
U
tam. Ir Subat. nuo 8-6 vak.
4712
S.
ASHLAND
AVĖ.
priversti
visokius
politikierius
Rezidencijos
Tel.
Plaza
3200
eause, especiallv so tliat tlie
Šventadieniais pagal sutarimų.
TeL Boulevard 7589
Receiver of said Universal (langiaus su mumis skaitytis.
VALANDOS:

DR. K. DRANGELIS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. P. M. ŽILVITIS

DR. JOSEPH KELLA

DR. A. L. YUŠKA

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. R. McCRADIE

DR. F. J. LOWNIK

8-4

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. J. W. KADZEWICK

DR. J. P. POŠKA

_ DR. MAURICE KAHN _

State Bank shall not sėli or
dispose of any assets of said
Universal State Bank, until
tlie said Depositors’ Commit
tee first liave an opportunitv
oi examining and reporting
to tlie court of the faimess of
tlie price obtainable upon the
sale and disposition of the as
sets of said bank; and tliat
tbe said Depositors’ Commit
tee iias seleeted tlie following
persona, Anthony A. Slakis,
Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilna* patarnavimas
galimas už 636.00
KOPLYČIA DYKAI

1944

X Paskutiniu laiku šioje a,
pylinkėje priviso visokių no
naudelių, vad., “bomų”, kurie
daug žalos daro vietiniams gy
ventojams. Taip pat ir para
pijos nuosavybė daug nuo jų
nukenčia. Praeito sekmadienio
vakarą jie nuvertė kiemo tvo
rų ir išdaužė keletu mokyklos
langų. Gėda jiems, nes tai dai>
giausiai lietuvių vaikai, ku
riuos tėvai gatvėje auklėjo, už
tat šiandien ir pasirodo to ga
tvinio auklėjimo vaisiai. Pa
rapijonai, arčiau bažnyčios gy
veliantieji, prašomi padaboti
ir jų vardus klebdnui prano
šti, kuris žinos, kaip su tais
’

’

S. Mth Atk, Swro, Hb Utinis pmidfti.

A*.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVI8 AKIŲ 8PCIAUSTA8

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 ĮVEST 3oth STREET
Kamp.-a Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—
Nedėlieml*: nuo 14 iki 11.

Nuo 16 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 8 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedai, nuo 10 iki 13 dienų

Tel. Wentworth 3000
Rez. TeL Stewart 8191

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

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Tai. Hemlock 8706
Vai.: ryto nuo 10—18 nuo t— po
Rsa. Tat Prospsct 6816
pietų: 7—8:80 vai. vakare.
Nedėliomis 10 Iki 11

4

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8161

Skaitykite ir platinkite
dienraštį ‘Draugą” ir
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,

gMinmt jame.

DR. H. BARTDN

DR. CHARLES SE6AL

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 West Marųuette Road
VALANDOS:
6 Iki 18 ryto, 7 Iki 6 vakar*
MCkl MiUrtJ

UUnt Iv K«t¥. n*.

DR. B. ARON

,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6165 8outh Kedzle
Res. 6486 8o. Callfomia Avė.
Vai.: 1-4. 7-6 v. v. Mskiriant Ketv.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulovard 5918

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Oflw
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Šeštadienis, spalių 22 d., 1932

LAIME BAZARE VISŲ LAUKIA:

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

SEREDOMS, SUBATOMS IR NEDĖLIOMS

Kviečia visus

PER VISĄ SPALIO MENESĮ. 2323 W. 23rd PLACE

A. V. P. KLEBONAS ir KOMITETAS

PRANEŠIMAS VISUO

ties koncerte. Tat, visų narių gal tų’ projektų platusis gele-j
prašome nutarimų pildyti ir žinkelis eitų tomis pat vieto- Į
skaitlingai vykti j koncertų. mis, kuriomis dabar eina siau

MENEI

Luke Krekščiunas yra resignavęs iš L. Vyčių “Dainos”
choro menedžeriaus vietos.
Nauji rėmėjų ir skelbimų rin
kėjai turės paliudijimus, įga
liojimus nuo L. Vyčių Cbicagos Apskrities su parašais Apskricio pirm. Al. Manstavich
ir choro pirm. K. J. Pažerskio.
Naujas rėmėjams mokestis
šįmet nustatyta toks: už vie
nų tikietų į kiekvienų L. Vy
čių “Dainos” choro vakarų
$3.00, už du — $5.00.
Tikimos, kad visuomenė,
kaip praeity, taip ir toliau reros L. Vyčių “Dainos” cho
rą.

Al. Manstavičius,

Cbic. Ap. V. pirm.
RADIJO PROGRAMAS

Kun. b. Draugelis, “Laivo” Redaktorius, visuomeninkas, daugiausiai pasidarbavęs šeštojo Šv. Mari
jos Kolegijos rėmėju seimo suorganizavime. Ryt seime
gerb. veikėjas papasakos įdomių dalykų iš savo nenu
ilstančio veikimo kolegijos rėmėjų organizacijoje.

C H I C A G O J E
TASKUTINIS KVIETIMAS to programas bus vienas iš
--------------t
geriausių-turiningiausių. Pub
Rytoj, spalių 23 d., Giceroj, lika bus patenkinta.
f v. Antano parap. salėj įvyk
Tat paskutini" sykį kviečiu
sta Moterų Sų-gos Cbic. aps visų Chicagos lietuvių visuo
krities koncertas.
menę rytoj skaitlingai dalyKoncerte dalyvauja įžymūs vauti koncerte. Visos sujun
gti ūsų artistai-dainininkai: sve- gietės taip pat tenepamiršta
Lai iš Detroit, Mieli., pp. Jo-įimti dalyvumų. Negražu būtų,
nas ir Marijona Čižauskai ir jei sųjungietės neįvertintų ir
vietiniai chicagiečiai: pp. A. .nepagerbtų savo centro pirmiPieržinskienė, M. Janušauskie-1 ninkę p. M. Čižauskienę. Ko
bė ir K. Sabonis. Tat, koncer- ncerto pradžia 7:30. Lazdona

TĖMYKITE LIETUVIAI

J. NAMON FINANGINĖ KOMPANIJA
atlif.ua daug rusių biznio
1. Perka LTRTUVO8 LAISVftS BONUS Ir tuojau ISmoka cash.
2. Perka Morglčius, taipgi iSmo'ka cash.
3. Skolina pinigus ant Morgičių.
4. Parduoda pirmus Morglčius nuo $500. Iki $4000. nešančius
6%, morgičiai nėra išskirstyti, kitaip vadina nėra split, taipgi
galima investuot nuo $5(k00 iki $500.00 ant notų nešančių 6%.
5. ISkolektuoja morgičių nuošimčius ir sumą. kurie esat pirkę
iš uždariusių Bankų ir kitų Įstaigų.

6.

perka ir lokius morglčius už kuriuos yra nustoję mokėt
nuošimčius Ir sumą.
7. Parduoda, dičkius pasiųst kam užmokėt bllas taksų, vande
nio. elektros, prašo arba kitas bilas. ,
8. Maino eheklus. talppl stambius pinipus ant smulkių.
9. Renduoja flatus, padaro Listus, kolektuoja rendas, prižiūri
namus.
10. Kurie rendauninkai nemoka rendos, padaro notas dėl prašalinimo.
11. Gamina (vairius lepallšikus dokumentus, kaipo: pardavimo ar
ba pirkimo namų. farmų, biznių, morplčlų notų ir kitų dalykų.
Repistruotas Nolaras.
12. Apdraudžia (Insurance) nuosavybes, automobilius, krautuvių
stiklus Ir kitus dalykus.
13. Parduoda namus, farmas. lotus ir biznius.
14. Maino farmas ant namų visuose miestuose ir valstijose.
15. Maino ant namų, lotus, bučernes, prosernes ir kitos rūšies
biznius visose dalyse Ciileapos taipgi kituose miestuose Ir
valstijose.
JULIUS NAMON, savininkas šios Kompanijos suteiks jums
malonini patarimus ir informacijas dykai. Per 18 metų studija
vimo ir praktikavimo daup rūšių biznių, jo patyrimas bus
Jums naudingas. Per teisinga žmonėms patarnavimą, jo biznis
vis didinas, kad ir depresijos laikuose.
Pu reikalais kreipkitės ypatiškai arba rašykit:

I. NAMON FINANCE CO.
Real Estate <& Mortgage Investments

0755 S. YVESTERN AVĖ.
CHICAGO, ILL.
Phone — GrovehiM 1038

Ryt dienų bus geras ir gra
žus lietuviij dainų ir muzikos
radijo programas iš stoties W
CFL nuo 1 iki 2 vai., kurių
rengia Jos. F. Budriko radijų
ir rakandų krautuvė, 3417 S.
Halsted st. Programe dalyvaus
dainininkė Gugienė, K. Pažers
kis, baritonas, mergirių due
tas ir kiti. Operos solistas iš
pildys keletu nuinerų ant vio
lončelės, o Budriko radijo or
kestras visus palinksmins sa
vo šaunia ir harmoninga mu
zika. Šis gražus ir turiningas
radijo programas duodamas
paminėjimui 20 metų Budriko
biznio sukaktuvių, per kurias
dabar yra nupigintos kainos
radijų, rakandų ir kitokių da
lykų. Taipgi pirkėjams duoda
ma gražios dovanos.
S.

TARP ŠIAULIŲ

geležinkelis. Platusis geležin

IR BIRŽŲ

kelis būtų 12 klm. trumpesnis

1

Susisiekimo ministerija yra
atlikusi visus tyrinėjimus, ke
lio ir statybos direktoriui p.
J. Sližiui vadovaujant, tarp
Šiaulių ir Biržų plačiajam ge
ležinkeliui pastatyti vietoje

už dabartinį šiaurųjį.

4—5 kambariij mūrinis fla-

ANT RENDOS
Labai pigiai rendon atiduoda
ma 6 kambarių šviesus flatas.
‘Gražioje apylinkėje — Marquette Parke. Atsišaukit:

( siaurojo. Paruoštas pilnas pro

M. GUSTAS
6928 So. Talman Avė.

į jektas ir sudaryta sųmata. Pa

i- '

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SUI.FERINfcS VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
švediški mankštiniinai ir elektros masažas
Treatmentai visokių lipų. reumatizmo,- nervų atitaisymo, šalčio
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.
Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Tel. Boulevard 4552

Kamipas So. Paulinu St.

Democratic
Headquarters

Tel. Republic 6578

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

Division
134 N. La Šalie St.

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas Clark St.. 10-tn lubų

Telefonas State 7660
Valandos

——

20 METINIS
Išpardavimas
patarnauja lietuviams

Chicago

Valandos

ja gražiai rekordus, 8 tū
bų, padaryta R. C. A.
Victor, vertės $100.00, su

$59,00

Midget Baby Grand Ra-

*9.90, *14.50
ir *18.75
Radios tūbos po

■

•

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

MOTERŲ SĄ GOS 55 KP.
SĄJUNGIETtMS

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

Įvykusio -šio mėnesio kuo
pos sus-mo nutarimu, sųjun
gietės dalyvauja “in eorpore”
Mot. Sų-gos Chicagos Apskri-

Nedėlioję ir vėl jūs girdėsite gražų Radio programų
su orkestrą iš stoties W.C.F.L. 979 kilocycles, nuo 1
iki 2 vai. po pietų.

9

vakare

ADVOKATAS

Utarninkais Ir Ketvertais
— 6 Iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Vakarais:

Namų Tel. Hyde Park 1395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S.

WOOD ST.—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393

169 N. LA SAT.T.E ST—pagal sutarti.

R. ANDRELIUNAS

išmokinama j trumpiausią laiką ang- i
lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knygvedystes, stenografijos,
pilietystes. ,
laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir

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

,

Tel. Hemlock 8380
Wm. J. Kareiva
Savininkas
D81 geriausios rųšies
Ir patarnavimo, šau
kit.
GREEN VA LT,F.Y
PRODUCTS

Amerikos Lietuvių
Mokvkla

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

3106 So. Halsted St.

P. C0NRAD. Fotografas
Turime tokias pat šviesas kaip
Hollywoode musų studijoj Ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del appoin<nentų ir sempeltų pašaukit mus
telefonu: ENGLEWOOI> 5840

Phone Roosevelt 2072
STANISLOVAS PABIONAS, Sav.

I
I

WEST SIDE EXPRESS CO.

Coal, Wood, Expressing and
Moving
KAS NORĖS iš Chicago* arba Į
2146 So. Hovne Avenue
Cicero parenduoti sau 5 gražius [
kambarius su garage arba be,
tuoi atsišaukite

i

,

Chicago,

III.

4728 W. 13th St. Cicero, III. NAUJA GASOLINO STOTIS
PARSIDUODA 5 kambarių mū
riųis bungalotv, lota* 37 pėdų
pločio ir 125 pėdų ilgio.
SERVICE STATION
Trys metai atgal kainavo pas
tatyti $8,500, o dabar parduosiu 7001 S. YVESTKRN AVENUE
už $4,500.
S. E. corner
Atsišaukite
B. R. D R A K E
Tel. Hemlock 1017
CICERO STATE BANK
Pranas Dargelis, savininkas
Tel. Lawn. 7173 or Cicero 40

HIGHWAY

Didelis pasirinkimas pečių, lovų, parlor setų ir
karpety.
"

iki

Vartoja Sinclair Produktus

35c, 5Oc ir 75c

‘

7

Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios,
MOKSLO LAIKUI taipgi elektrikinius laikro
PRASIDEDANT džius, movie cameras, projecBe mokslo sunku gyventi, ypač A
merikoje. Mokytis reikia ir senes- torius dėl judomų paveikslų
niems žmonėms ne tik jaunuoliams. I
«
-v
e
Geriausia lietuvių mokykla visoj chi-įrodymo. Kainos labai nupisrin
cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk- j
r n
la. čia pagal naują mokinimo būdą i tos.

Res. 730 W. «2nd St.

dios po

I

popiet

Miesto Ofisas 77 W. Wasblngton St.
Room 905
Tel Dearborn 7966
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

p, J. P. Olekas, yra senas ir daug |
prityręs, kuris gražiai i.r 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 j
pietų ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

Su kiekvienu pirkiniu jūs gausite gražią
dovaną dykai

LABDARIŲ DIREKTORIŲ
SUSIRINKIMAS

5

A. A. SLAKIS

kiiįų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas ,

12 rekordų

.ryte iki

į

Jau sukako 20 metų, kaip Budriko krautuve

Šį vakarų, spalių 22 d., 7:30
vai. pas pp. Paukščius, 4318
So. Maplewood Avė., ruošia
ma smagi pramoga, didelė
“bunco” žaismė. Ponia M.
Paukštienė yra plačiai žinoma
M. Sąjungos darbuotoja. Pra
mogoje žada dalyvauti ir vie
šnia, Moterų Sąjungos centro
pirm. iš Detroit, Mich. Visos
apylinkės kuopų sųjungietės
kviečiamos į “bunco.”

9

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600

Republican
Headquarters
Lietuviu Divizija
NATIONAL:
M. Wabol, Cbairman,
Palmer House,
Room 777.
STATE:
A. K. Valukas,
Chairman
Morrison Hotel
Room 585
COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz,
Chairman
Metropolitan Bldg.
134 N. La Šalie St.
Room 300.

A. F. CZESNA’S BATHS
’ f - /T'

BRIETZKE & UTESCH
6320 S. YVestern Avė.

Lithuanian

Radio kombinacija, gro

A. Nausėda,
Sąjungos pirm.

BARGENAS

SPRINGFIELD, Ilk, spal. tij namas, garu šildomas.
gpt valdyba
rasis, tik iš pat Šiaulių suka 21. — Šiandien čia prakalbų
Randasi S. AV. kampas 65th
ir
Artesian gatvės.
si Radviliškio link, o ne 'Gu sakė demokratų kandidatas į
MANOMA STATYTI PLA
prezidentus gub. Roosevelt’as. Kaina $16,0)0.00 Sąlygos.
bernijos
link,
kaip
siaurasis
TŲJĮ GELEŽINKELĮ

“BUNCO'' PAS Pp.
PAUKŠČIUS

Ekstra svarbus Lietuvių la
bdarių Sąjungos direktorių su
sirinkimas įvyks trečiadieny
je, spalių 26 d., lygiai 7 vai.
vakare, Aušros Vartų parap.
salėj.

GUB. ROOSEVELT
SPRINGFIELD’E

•

Paskutine Proga
5 akrų (vieno skvero blo
kas) netoli 95th ir Cicero
Avė. už $3,750. Geroj vie
toj, arti mokyklų, bažnyčių
ir Storų.
Bušu ir geležkeliu priva
žiuojama.
/

4700 W. 95th Sj/

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
▼leną iš geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turima pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4491 ARCHER AVENLR
Telephone Lafagette 71 lt
" . ..................................... . ........................... . ——

