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Anglija palanki Vokietijos ginklavimuisi
Vokietijoje tnioipiMos darbininkams 

darbo valandos
Čilės respublikoje vis dar vyrauja socializmo ver

gija. Lenkija neišgali mokėti Amerikai karo 
skolų

ANGLIJA PALANKI 
VOKIETIJAI

40 VALANDŲ SAVAITĖS 
DARBAS

Naujas Italijos keleivinis garlaivis “Rex,“ 54,000 tonų, 
885 pėdų ilgas. Tai pirmasis po karo padirbtas milžiniškas 
naujovinis garlaivis. 1 ' '

chicagoje STIPRINAMI NAUJŲJŲ TRAKŲ PILIES 
GRIUVĖSIAIAREŠTUOTAS GARAD 

ŽIAUS SAVININKAS

Policija areštavo garadžiaus, 
3220 Ogden avė., savininką ir 
mechaniką už vogtų automobi
lių priėmimą. Policija susekė, 
kad vogtas automobilis garad-

Ugą laiką buvusios užmirš
tos brangios istoriškos Trakų 
pilies liekanos dabar atkreipė 
dėmesį lenkų istorikų. Buvo 
surinkta lėšų ir pradėti pilies

LONDONAS, rūgs. 17. —Į BERLYNAS, rūgs. 16. — 
thur Henderson, darbo parti- j Kanclerio von Papen’o vyriau 
Tarptautinės nusiginklavimo sybė ima vykdyti savo ekono- 
konferencijos prezidentas Ar-Įminę programą, be parlamen- 
jos narys, reiškia palankumo. Į t0 atsiklausimo.
Vokietijos reik.lav.mui ginti Pirmiausia į visus krašto! ------------- SANTIAGO, Čile, rūgs. 16
luotis taip, kaip yra apsigink- pianus ir pramones įvedamas j VARŠUVA, rūgs. 16. — Le-----Čilės respublikoj naujas su-
avusios į os va s y es. į40 valandų savaitės darbas. Įnkija pasikeitė politiniais ka-1 kilimas numalšintas. Oro lai-

Jis pareiškia, kad nusigin-, Iv • • • x ™ « 1___ i „Ekonominė programa Vokie Omais su sovietų Rusija. So- vyno vadas Benitez sugriovė

PASIKEITĖ POLITINIAIS 
KALINIAIS

BAIGĖS SUKILIMAS

v. . sienų ir bokštų tvirtinimo da-
mųe buvo ardomas, kad pa-;rbai ..vilnians Bytojus.. ra.
smaudoti jo dalimis. L , , . ,J jso, kad tą pilies tvarkymo da

rbą ėmėsi vesti Trakų mylė
tojas architektas J. Baraus 
kas. Pereitą savaitę jau esąs 
sustiprintas didžiosios pilies 
rūmų bokštas ir tvirtai parem
ti pilies sienų kampai. Vėliau 
būsią stiprinamos atskiros šie 
nu dalys ir taisomos gotiško
jo stiliaus landos.1

Laikrašty toliau pažymima, 
kad Naujieji Trakai turi so

6 GAISRININKAI SU
ŽEISTA

Gesinant gaisrą namuose, 
2100 So. Dearbom gat., šeši 
gaisrininkai sužeista įgriuvus 
luboms.

NUBAUSTAS KALĖTI
klavimo konferencija turi būt, - . , . . . . T , .. . . TA
skirtu laiku atidarvta ir vai- vykdoma gerovės grąži- Vietai į pasieni Lenkijai pn-j Davilos vyriausybę. Davilos

turi ni,nuk Tam tikslui von Pape- 40 lenkų ir jų šeimų na-1 vietą užėmė jo sėbras Blan-, ^oyer ą teismas nubau- ną ir ląbai gražią Vytauto Di
lių, viso 90 asmenų. Tiek pat che. Kada lakūnų vadas rei-

J komunistų Lenkija perdavė so kalavo sau pozicijos valdžio-

stybių nusiginklavimas __
vykti, kad prilygti Vokietijai. n’° vyriausybė skiria 720 mi-
Bet jei nusiginklavimas nega
limas, tai nėra’ reikalo drausti 
Vokietijai ginkluotis.

Ii jonų dolerių.
vietams. ije, jam tas atsakyta. Tada jis

SKUNDAS PRIEŠ VO
KIETIJĄ

UŽDRAUDĖ RAŠYTI APIE 
PARLAMENTO PA

LEIDIMĄ

________ ! BERLYNAS, rūgs. 16. —
PARYŽIUS rūgs 17 _ -Laikraštis Berliner Volkszei

Prancūzijos vyriausybė ' pla- *?"« kalin‘a d“”a »kelbė įvai- 
nnoja iškelti skundą prieš Vo- vok ' * *ų juristų pažiūras

Tarp grąžintų Lenkijai ka-jsu savo lakūnais ir lėktuvais 
linių yra keletas lenkų kuni-; apleido Santiago.

Blanche tuojau sudarė ka
binetą ir už jį pasisakė kariuo 
menė ir laivynas. Kiek palau
kus suimtas oro laivyno va-

NETURI PINIGŲ SKOLAS 
MOKĖTI

VARŠUVA, rūgs. 16. — Le
kietijų kaip nusiginklavimo lr parlamento palei- nktjos vyriausybe prašo J. Va-[žion ga, gr|j ir Davi|a
konferencijoje, taip T. Sųjnn- dl“° Ma™"™- Kai a,1-’ Istyb.ų palaukti karo skolų į
gos suvažiavime, dėl to, kad ™katai kritika™ vyriausybę mokėji
ji būk peržengia Versalio tat-id,el '’8 netes«0 nusistatymo.

Kancleris von Papen ’as už-kos sutarties sąlygas, kad ji 
nori ginkluotis ir jau ginkluo
jasi.

Prancūzų spauda, savo ke- 
liu, vyriausybei pataria dar 
daugiau ginkluotis.

į draudė laikraščiui toliau skel
bti tas pažiūras.

ANGLIJA PALEIS GANDHI

NEDALYVAUS KONFE
RENCIJOJ

/ BERLYNAS, rūgs
Vokietijos vyriausybė laišku 
pranešė nusiginklavimo konfe-' 
rencijos ofisui Ženevoje, kad i 
konferencijoje ji neturės sa-! 
vo atstovo. Tik tada skirs at-

17. —

Gruodžio mėn. 15, 
d. lenkai turi išmokėti 1,370,- Į 
000 dol., bet neturi ištekliaus.'

įnio.

300 BE PASTOGĖS

SPRAGGE STATION, Ont., 
Kanada, rūgs. 16. — Kone vie 
ną šio miestelio pusę gaisrasLONDONAS, rūgs. 16. —

Anglijos vyriausybė tiuspren- išnaikino. Daugiau kaip 30 gy- 
Įdė, kad jei indų tautininkų va venamųjų namų sudegė. 300 
das M. Gandbi kalėjime ims asmenų neteko pastogės, 
badauti, jis tuojau bus palei-1 -------------------

i stas. NAUJAS A. LEGIJONO 
VADAS

Šiaurių kaimo vyrai, eidami 
iš Kupiškio, kely sutiko Svy- 
deniii kaimo gyv. D. Balčiūną 
ir, be mažiausios priežasties, 
taip jį sumušė, kad jo gyvy
bei pavojus gresia. Pažymėti 
na/ kad netoliese buvę muša 
mojo kaimynai nesistengi jo 
ginti ir visą laiką žiopsojo. 
Nukentėjęs nuvežtas Panevė
žio ligoninėn.

“GUBERNATORIŠKAF
VAŽINĖJA

Butrimonys, Alytaus apski. 
Rugpiūčio 15 d. Pivašiūnuosft 
buvo dideli atlaidai. Diertn ? • 
sitaikė saulėta ir šilta, <? 
žmonių į juos buvo šuva: ivę 
begaliniai daug. Pastebėtina, 
kad važiavo į vieną vežimą į-

de 3 mėnesius kalėti už tai, džiojo 1409 metais pastatytą 
kad seniau jis savo užpuolė- ; bažnyčią. Prie vieno bažny- 
ją (plėšiką) pažino, o dabar !®ios altoriaus yra stebūklin sikinkę net po keturis arklius, 
teisme pranešė, kad’jo negali i8“8*8 Sv- PanelSs Paveikdas., nors tokiam vežime ir sėdėda- 
identifikuoti Padavimai sako, kad tą pa atsakantis skaičius važiuo-

'veikslą Vytautui Didžiajam ;tojų — 14 ir daugiau.
padovanojęs garsusis Rytų va-' ----------------------
ldov. Emanuelis Paleologas IT. NORI REFORMUOTI KAU-VAKARINĖS MOKYKLOS

« ... ,. Kiekvienais metais, rugpiūčioSuaugusiems ir jaunuoliams, .
, . i - , • j- • nien. 15-tomis dienomis čia esdas Benitez ir visi lakūnai — kurie neturi progos dienomis! . „ .
j • i • ,T ,, iii ii*- m.- • x-1“ sv- Paneles atlaidai. Šiemetdaugiau kaip 200 vyrų. Vald- mokyklų lankyti, Chicagoj si

KINAI PROTESTUOJA
PORTLAND, Ore., rūgs. 16. 

i ŠANGHAJUS, rūgs. 16. —I— Amerikos Legijono šuva-,
stovų, kada jai bus pripažia. iKini-ia Pr0‘est“?a .?rieS Siavfanc 'T™?™“** "S®?-,
tos Ivgios ginklavimosi teisės. l"us del Ma»džlflr«»ė M"-los ™du .Sunktas legųo-!

ibimo. Pareiškia, kad tuo būdu ninkas advokatas L. A. John-'

BRAZILIJOS REVOLIU- 
CIONINKAI SPAUDŽIAMI

RTO DE JANETRO, rūgs. 
16. — Brazilijos vyriausybė 
prieš Sao Paulo revoliucionin- 
kus pastatė apie 100,000 karei
vių, kurie užėmė svarbias prie 
šų pozicijas. Trimis frontais 
revoliucininkai spaudžiami 
San Paulo miesto link.

VETERANAI IR BONUSAI

pirmadienį bus atidarytos taip 
vadinamos vakarinės mokyk
los.

NO GREITĄJĄ PAGALBI

PORTLAND, Ore., rūgs. 16. 
— A. Legijono suvažiavime 
išaiškinta, kas labiausia prie
šinasi išmokėti bonusus karo 
veteranams.

Didžiausi bonusų išmokėji
mo priešai yra tarptautiniai 
bankininkai, sakė legįjoninkas 
W. Patnam iš Texas’o.

Krašto prezidentas pasiren
gęs Europai skirti didžiausias 
sumas, o karo veteranams — 
nieko.

WASHINGTONE NĖ 
ŽODŽIO

WASHINGTON, rūgs. 16.

NORI PASKOLOS

Cbicagos sanitarinis distrik- 
tas nori gauti 36,450,000 dol. 
paskolos iš finansų atstatymo 
bendrovės. Aplikacija jau i- 
duota.

NUBAUSTAS 10,000 DOL.

Už prohibicijos įstatymo pe
ržengimą 10,000 dol. pabauda 
nubaustas Chicago milijonin- 
kas K. G. Smith.

Turimomis žiniomis, artimo- 
tą dieną į atlaidus buvo atvy- !je ateityje numatyta reformuo 
kę daug lietuvių maldininkų ti Kauno greitoji pagalba. Bū- 
iš Valkininkų, Rūdziškių, Va tent, numatyta prie greitosios 
rėnos ir kitų lietuviškų vietų.1 pagalbos paskirti keturis gy- 

j Tuo tarpu lenkų spauda, ap Įdytojus. Vienas gydytojas nuo 
rašinėdama tos dienos atlal- lat važinėtų greitosios pagal 
dus, pažymėjo, kad tie maldi b°s automobiliu ir teiktų rei- 
ninkai buvo atvykę iš Nepri- i kalingiems pirmąją medicinos 
klausomos' Lietuvos. , pagalbą.

APVOGĖ SV. STEPONO 
BAŽNYČIĄ

“Vi lniaus Rytojus ’ ’ rašo, 
Guatonys, Panevėžio apskr. kad pa8kutiniuoju metu vis 

Bučių kaime yra p. Grigaičių; dažnia„ pasitaiko Vagi]iavimai 
malūnas su lentpiflve. Apylin-; priva5iaose butuose, gatvėse 
kės ūkininkai iŠ jo ima piūve- ,r net bažnyfiose. N5są tos die
nas ir vartoja jas kraikui. Sa- ,nos> kad nehūtų pIainnj. štai 
ko, kad per žiemų jos tvartam 19 d., naktį, neži-

nomi piktadariai įsiveržė į šv. 
Stepono bažnyčią, ją apiplė
šė ir išsinešė įvairių brange
nybių ir daug pinigų.

PIŪVENAS KRAIKUI 
NAUDOJA

se supūva ir kaip trąša yra
labai geros. Pereitais metais
piūveninėm trąšom patręšti 

Policijos kovoje su plėšikais į žiemkenčiai §iemet ]abai

2 PRAEIVIAI PAŠAUTA

japonai sulaužė 9 valstybių son iš W. Va. 1933 m. šuva-. Vakar japonai oficialiai už- buvę.
paktą. Į žiavimas įvyks Chicagoj. jgTobė Mandžiūriją pripa

žindami tam kraštui neprik-

1928 METŲ POLITINES KAMPANIJOS
ATGARSIAI ! dabar nė žodžio.

šauta du praeiviai 17 me
tų mergaitė ir vienas 43 m. 
amž. vyras.

KONSTITUCIJOS SAVAITĖ

POLICININKAS ERELJ 
NUŠOVĖ

VAIRUOJA PER DIDŽIAU 
SIAS AUDRAS

NULINČIAVO NEGRĄ
CROSSETT, Ark., rūgs. 16.

Areštuotas negras Fr. Tu- tucijos savaitė. Sukanka 145

Ukmergė. Ukm. miesto pir- 
Imos nuov. polic. Brundza ne- 

Šiandien visam krašte pra- senai pamatė skrendantį dide- 
dedama minėti krašto konsti-

HURON, S. D., rūgs. 16. — 
Karo departamento sekreto
rius Hurley čia sakydamas po
litinę prakalbą pareiškė, kad 
prezidentas Hoover’is vairuo-lį paukštį, kurį nušovęs paty

rė, kad tai esama erelio. Nu- ja j. Valstybes per didžian-

TRAUKIA TIESON 
KANCLERĮ

metai, kaip konstitucija gy- j gautasai erelis, iš visa ko ma- 
vuoja ir veikia. j tyti, bus jauniklis, nes dar sil-

—————— ipnokai skraidė. Galimas da- !škė vilties, kad netolimoj at> i-
TEISĖJŲ NUSISTATYMAS Įlykas, kad netoliese ir jų li» 

das buvo.
Chicagos miesto 17 teisėjų 

sutinka miesto naudai išsiža-

sias ekonomines audras, kokių 
nebūta krašto istorijoje. Rei-

ty iš tų audrų bus išeita.

WASHTNGTON, rūgs. 16. konų partijos krašto komite-Į 
— Wasbingtone leidžiamas netTas kad jis būtų ga-Į
priklausomas žurnalas “Plain|V^s klanitų paramą. Dabar,
Talk Magazine” iškėlė ulksJ“ ty,L “Plain Talk Magazi- cker> 24 ™&>i-

, 1 ifioo ų • tr rr. ne” paduodu dokumentaliai, dė pašerifį Reed, 39 m. amž.'ten, kad 1928 metais Ku Klux , , , • , *. 1,kada, kas ir kur tą auką res- Už tai jis išvilktas iš kalėji- 
klnno organizacija yra davu- ,pUblikOnams davė ir kas pri- mo ir pakartas.
si 30,900 dolerių respublikonų ėmė. j ____________ _

BERLYNAS, rūgs. 16. — partijos kampanijai, kad tik j Prie progos šis žurnalas ske-, 8PRINGFIELD, III., rūgs.
Paleisto parlamento pirminin- per rinkimus nugalėti demo- lbia, kad Ku Klux klano or- 16. — Specialė legislatūros se
kas fašistas Goering’as trau- kratų partijos kandidatą į preganizacija 1928 m. turėjo apie sija, kuri sušaukta bedarbių Įdėti savo algų dalių. 18 tei-1 ------------
kia teisman kanclerį von Pa- ridentus Al Smith’ą, kataliką. 500,000 narių, o šiandien su- šelpimo reikalu, nutraukta iki sėjų apie tai tyli, o vienas yra Kupiškis, Panevėžio apskr,
pen’ą už asmenišką įžeidimą. Per ketnris metus respubli- smuko iki 20,000, rugsėjo 27 d. priešingas. Rugpiūčio 14 d. penki girti Ža temperatūros atmaina.

BANDITIŠKAS DARBAS
ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien saulėta,
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DIENOS KLAUSIMAI
BAŽNYČIA IR MOKYKLA

Prieš katalikiškas mokyklas vedama ko
va ne tik Lietuvoj, bet beveik visuose pasau
lio kraštuose. Tą kovę. veda įvairūs katali
kybės priešai įvairiais būdais. Jie dažnai pa
naudoja taip gndrias toj kovoj priemones, 
kad ir pačius katalikus saii į taikę patrau
kia. Tai atsitinka dėl to, kad ne visi kata
likai supranta tikrę mokyklos reikšmę.

Paties Dievo yra sutvarkyta, kad natu- 
ralė vaikų auklėjimo teisė priklauso pačiai 
šeimai. Bet šeima nepajėgia ir neturi prie
monių šię svarbių pareigų atlikti. Jai į pa- 
galbę yra duota mokykla.

Vartant istorijos lapus, matome, kad vi
sos mokyklos, nuo žemiausiųjų iki aukščiau
siųjų, yra glaudžiai susijusios su Katalikų 
Bažnyčia, kuri savo įsteigtomis mokyklomis 
padėjo pagrindus Vakarų Europos kultūrai 
ir civilizacijai. Šiam darbui Bažnyčia šinlt- 
mečiais'vadovavo. Tik kada įsivyravo vals- 
ybių absoliutizmas, prasidėjo kova su Baž
nyčia dėl mokyklos.

Yra žmonių, kurie nesupranta, kodėl 
Bažnyčia reikalauja sau teisių steigti mo
kyklas.

Sąmoningam katalikui labai gerai yra 
suprantama, kad šeimyna, mokykla ir Baž
nyčia turi dieviškų kilmę. Jų uždavinys yra 
aiškus. Jie turi vykdyti žmogaus laimę indi
vidualiniame ir visuomeniniame gyvenime. 
Tad šeima, mokykla ir Bažnyčia ir turi dirb
ti sutartinai, kad tų uždavinį išpildžius.

Pats Kristus yra pasakęs: “Eikite ir 
mokykite visas tautas laikyti visa, kę tik 
esu jums įsakęs.” Šie žodžiai Bažnyčiai duo
da mokymo ir auklėjimo teisę. “Bažnyčia 
auklėjimo ir mokymo teisėje yra nepriklau
soma nuo pasaulinės — žemiškos valdžios” 
— taip sako Pijus XI. Ir kanonai aiškiai pa
brėžia, kad Bažnyčia turi teisę steigti' visų 
mokslo šakų mokyklas.

Be to šv. Tėvas Pijus XI primena, kad. 
“Bažnyčia turi teisę, kurios negali išsižadėti,

prižiūrėti katalikų vaikų visų auklėjimę, ko
kioje įstaigoje vaikai nebūtų, viešoje ar pri
vačioje, netiktai prižiūrėti tikybos mokymų, 
kuri yra ten dėstoma, bet ir visils kitus moks
lus, pratimus ir įsakymus, kurie gali liesti 
tikybų ir dorę.”

Kokiais atžvilgiais neimsime, Bažnyčia 
turi teisę katalikų vaikus mokyti ir auklėti 
ar tai pačių katalikų užlaikomose privati
nėse mokyklose, ar tai valdiškose. Pasaulinė 
valdžia tos teisės Bažnyčiai negali atimti. 
Katalikai žmonės juk negali savo vaikus lei
sti į bedieviškas, ar neutrales mokyklas, kur 
jie yra nustatomi prieš Bažnyčių. Iš to pa
sidaro skriauda ir šeimai, ir valstybei.

Dar bus vietoje priminti Pijaus XI žo
džius: “Reikia, kad visi gerai tai suprastų 
ir įsisąmonintų, kad katalikai, reikalaudami 
savo vaikams katalikiškos mokyklos, neužsi
ima jokia partine politika, bet dirba religinį 
darbų, kurį dirbti įsako jų sąžinė. Jie nori 
išauklėti savo vaikus ko geriausiais savo tau
tos piliečiais, nes geras katalikas, katalikų 
mokslu pasirėmęs, yra geru piliečiu, mylin
čių savo tėvynę.”

Dėl to ir Lietuvos katalikai stengiasi 
steigti katalikiškas mokyklas, universitetų, 
kad Lietuvos katalikų gyvenimas būtų pilnai 
susijęs su Katalikų Bažnyčios dvasia, kad 
savo vaikus išauklėjus ištikimais valstybės 
piliečiais ir gerais tėvynainiais. Bet tautinin
kų valdžia tų katalikų teisę dėl vaikų mo
kymo ir auklėjimo paneigia, uždarinėdama 
katalikiškas mokyklas, neleisdama atidaryti 
Katalikiškojo Universiteto.

Jungtinių Valstybių valdžia nėra katali
kiška ir visas kraštas nėra katalikiškas, bet 
vis dėl to katalikams nedraudžia steigti ir 
savo lėšomis užlaikyti privatiškas katalikių 
kas mokyklas. Tik reikia, kad patys katali
kai gerai suprastų katalikiški) mokyklų reikš
mę ir tik jose savo vaikus mokytų ir auk
lėtų.

Blaivybė šeimoje
(V. Šaulio paskaita, skaityta rodė juodu turtingajai matro

Blaivininkų Seime, Wor- nai, sakydama: “Štai mano 
cester, Mass.). j brangiausias turtas!” Turtuo

Šeinia yra prakilni gyveni
mo įstaiga. Ja remiasi visi 
mūsų Visuomenės reikalai. Kų

lė sarmatoje nuleido akis.
Mūsų gyvenimo pavyzdys 

Išganytojas yra pasakęs:
mes darome '— ar steigiameKur tavo turtai, tenai ir ta 
draugijas, statome bažnyčias,ivo širdis!” Kas yra didžiau- 
mokyklas — visa darome šei- sis šeimos turtas? Kų tėvai 
moms, kurios susijungę suda- daugiausia brangina? Koks tu
ro vienų didelę šeinių, visuo
menę. Šeima ne vienam asme
niui reikalinga, bet plačiajai 
visuomenei. Tai kas yra reika
linga visuomenei, dar reika

rtas sužavi tėvų širdis? — Vai 
kai. Kadangi vaikai yra did 
žiausis tėvų turtas, tai jų šir
dies jausmai tuojau atsiliepta 
ir ima virpėti, kaip kas nors

lingiau šeimai, kurios priklau- užsimena jiems apie vaikus.
so visas visuomeninis gyveni-1 Taip, vaikai nusveria visų te. 1 -
mas ir dorovė. Štai kaip glau 
džiai yra susiję šiuodvi ben
druomenės!

vų gyvenimų.
Tėvams, ypatingai motinai, 

joks rūpesnis vaikais nėra pei

KUN. JUOZAS LIETUVNINKAS

Baltimorės lietuvių Šv. Alfonso parapi
jos klebonas, kuris kalbės per parapijos cho
ro radijo pusvalandį iš WCBM stoties (Skai
tyk koresp. iš Baltimor, Md.).

Visuomenė turi savo vadus■ sunkus. Kas gali aprašyti mo
ir nusistatymus, sulig kuriais 
visa yra tvarkoma. Esama į- 
■statymų, už kurių sulaužymų 
žmonės yra baudžiami ne vien 
pinigų sumokėjimu, bet dažnai 
kalėjimu, kartais net mirtimi. 
Kodėl tai daroma? Ar deltą 
kad teisėjai turi malonumo ir 
džiaugsmo, kuomet gali nusi

tinos džiaugsmų, kurį ji pati
ria, matydama savo vaikeli, 
pirmu žingsniu žengiantį, pil
nių žodį tariantį! Kiek jinai 
patiria malonumo, kuomet jos 
vaikai mokykloje mokytojų gi
riami, žmonių gerbiami. Bet 
kas atspės motinos širdies tų 
šventų’jausmą, kuomet jinai

kaltelį nubausti? Ne/ Jie tai mato savo dukrelę vienuolės 
daro dėlto, kad yra pagrindo, rūbų imančių, kad paliktų Kri- 
jog tasai žmogus gali kitus '‘taus sužieduotine, arba savo 
užkrėsti savo nedorovės liga sūnų, prie Dievo altoriaus be 
ir tokiu būdu sunaikinti vi- žengiantį, kad atnašautų ne
sų visuomeninį gyvenimų. 

Piliečiai renka vyriausybę,
kruviną Mišių auką!

Šalia džiaugsmo vaikai daž-

PASTABĖLĖS
Lietuvos Katalikų Universiteto atidary

mo proga, rugpiūčio 28 d., suplaukė šimtai 
sveikinimų iš Lietuvos ir kitų kraštų. Tai 
parodė, kad plačioji visuomenė laukė atida
romo Katalikų Universiteto. Deja, Katalikiš
kasis Universitetas dėl žinomų priežasčių ne
atidarytas.

Š. m. spalių mėn. 23 d., Aušros Vartų 
par. salėj, Cliicagoj, įvyks Amerikos Lietuvių 
Kolegijos Rėmėjų seimas. Visuomenė šių or
ganizacijų turėtų nuoširdžiai paremti ir pa
sirūpinti, kad tos svarbios organizacijos sei
mas pasisektų. '

Maine valstybės rinkimai išėjo demokra
tų naudai. Tų rinkimų kraštas laukė, nes, 
sakoma, kad kuri partija laimi Maine rinki
mus, ta laimi ir prezidento rinkimus lapkri
čio mėnesyje. Tas įvykis paskatins respubli
komis smarkiau varyti rinkimų kampanijų.

. KATALIKIŠKOJI SPAIfflA R MUSŲ 
VEIKIMAS

\L_ ' .
(L. Šimučio, “Draugo” redaktoriaus, re

feratas, skaitytas Federacijos 22-trara 
Kongrese, įvykusiame 1932 m., rūgs.

23 d-, Pittsburgh, Pa.). 
(Tęsinys)

Kitu. P. Lapelis, savo paskaitoje apie 
spaudą, sakytoje Federacijos kongrese 
1913 metais, Pittsburgh’e, tokią mintį pa
reiškė: “Jeigu šv. Petras arba šv. Povi
las ir kiti Kristaus Mokiniai gyventų šiuo
se laikuose, tai be abejonės užsidėtų 
spalustuvę... ir savo Viešpaties mokslo pro
pagavimui leistų laikraštį.” Kad taip bū
tų, aišku ir iš šios diebios misionierių pa
gonę tarpe, kurie, kaip greit pramoko sa
vo klausytojus rašto, tuoj jiems laikraš
čius leidžia.

Katalikybės platinimo ir palaikymo 
darbe spauda yra nepamainoma. Dėlto 
greta Katalikiškos Akcijos darbo yra sta
toma katalikiškų laikraščių ir knygų pla

tinimo reikalas? Nei mūsų Federacija be 
spaudos pagelbės. • ,

Be abejojimo, visi čia susirinkusieji 
gerai žinome, kokiuose laikuose gyvena
me. Mes gyvename gilaus krizio laikus. 
Aš čia nekalbėsiu apie visą pasaulį apė
musį ekonominį krizį, bet apie dvasinį 
žmonijos krizį. Visiems katalikams šian
dien uždedama pareiga į subarusius vi
suomenėje negerumus reaguoti ir mūsų 

' visuomeninį gyvenimą, kiek galime ir pa
jėgiame, gydyti.

Kas turi akis, tas aiškiai mato dide
lį chaosą mūsų visuomenėj. Mūsų visuo
menėj stoka moralinių it legaliųjų auto
ritetų, mūsų vienybė suirusi, aiškiai pa
stebima principų ir pažiūrų nykimas, pri
gimtųjų teisių negerbimas, idealų nieki
nimas, indeferentizmo plitimas ir visa ei
lė panašių liguistų apsireiškimų. Nots tu
rime parapijas, kunigus, mokyklas ir ka
talikiškų laikraščių, bet vis dėlto tos vir
šiau paminėtos ligos vis labiau apima mū
sų visuomenės kūnų ir lyg ’roks vėžys jį 
ėda. Aiškiai juk matome, kad mūsų pa
rapijų ribose tarpsta socialistų ir bedie-’

kuri surastų priemones tuos’nai teikia savo tėvams ir ne 
visus blogumus panaikinti ir-maža skausmo. Kiek skausmo 
duotų nurodymų kaip žmonės , patiria motinos širdis, budinti 
privalo gyventi, kad išveng- I kūdikio lovos! Tik motiniška 
tų nemalonumų ir prasikalti- ■ ant sergančio ar mirštančio 
mų. Panašiai esama ir su šei- meilė, kurią jai įdiegė Aukš- 
momis. Joms irgi yra duodami eiausis, duoda jai pakankamai 
nurodymai ir patarimai, ypa-, jėgos iškentėti tuos širdie* 
tingai tipams, kad jie galėtų j skausmus. Dar didesnių skaus 
tinkamai eiti savo aukštąsias j nių toji širdis patiria, kuomet 
pareigas. Tos kilniosios tėvų Į tasai kūdikis, vyru ir moteli 
pareigos yra tinkamas vaikų )Uii užaugęs, teikia savo senio 
auklėjimas dorovėje ir Dievo ms tėveliams vien rūpesčio ii 
baimėje, kad juos prirengtų skausmo, eidamas netinkamais 
ateinančiam savystoviain gy- pražūties ir nedorovės keliais, 
venimui. Deja, labai .dažnai atsitinka,

Skaitome romėnu tautos gy- 'kad vaikų nedorovės priežas- 
venime apie garbingąją Gra- Į timi yra patys tėvai. Žmonių 
chų šeimų, kuri pasižymėjo sa- priežodis sako: “Koki tėvai—
vo kovose už darbininkų ge
rovę. Kartų Grachų šeimos 
motinų Kornelijų aplankė tu
rtinga Romos matrona. Jinai

toki vaikai.” Visiems žinoma, 
kad vaikai nuo pat mažens se
ka tėvų pavyzdį. Jeigu tėvai 
nedori, girtuokliai, koki gali—O— -------- ----------  ----- Į ' O --------- 7 -------

didžiavosi savo turtais, rody- būti jų vaikai? Atsitinka, kad 
dama įvairių brangenybių dė- i kartais randasi ir gerų vaikų 

įžę, paslėptą po drabužiais.-iš girtuoklių tėvų, bet tai jau
Tuo tarpu į kambarį įėjo abu 
du Kornelijos sūnų. Jinai pa

rėtas atsitikimas. Paprastai 
girtuoklių tėvų vaikai palie

ka panašūs savo tėvams. Iš 
kūdikystės pripratę prie svai
galų, visam • amžiui palieka 
girtuokliais.

Įžvelgkime giliau į girtuokl- 
lio šeimų: kaip jie gyvena, ko
ks jų vaikų likimas? Girtuok
lio gyvenimas visiškai suiręs, 
nes jame nė Dievo baimės, nė 
artymo meilės nerasi. Toki na
mai pilnai atsako lietuviškam 
posakiui — “Namai — praga
rai.” Tokiuose namuose teiš- 
girsi barnius, keiksmus ir pi- 
ktažodžiavimus. Tokios šeimos 
vaikai retai nueina geru keliu, 
retai tokioje šeimoje užauga 
doras žmogus, girtuoklio šei
ma niekad savo sūnaus kuni
gu, savo dukrelės vienuole, ne
turės.

Tėvų teikiamas blogas pa
vyzdys tiek paveikia vaikus, 
kad jie negali būti (gerais. Da
žniausia tokių šeimų vaikai iš
bėga iš namų, bastosi po gat
ves, po svetinius miestus; pa
lieka valkatomis, plėšikais, ku
rių gyveninio pabaiga yra ka
lėjimas ir elektros kėdė. Ne
seniai teko skaityti laikrašty
je, kad vienas vyras buvo pa
smerktas nužudyti, nes buvo 
žmogų užmušęs. Prasikaltėlio 
būta kataliko. Prieš mirtį su
sitaikęs su Viešpačiu Dievu, 
jisai tarė jį lydėjusiam kuni
gui: “Tėve, ne aš vienas tu
rėčiau eiti į šį mirties kamba
rį! Su manim turėtų eiti ir 
mano tėvai.” — “Apsaugok, 
Viešpatie, pertarė kunigas, ko

i dėl tamsta taip kalbi?” — 
.“Dėlto, atsakė prasikaltėlis, 
i kad aš girtas būdamas papil 
{džiau žmogžudystę, bet girtuo- 
jkiiauti mane išmokė mano pa
ties tėvai. Nelaimingas žmo
gus, bet dar nelaimingesni jo- 

’jo tėvai, kurių atminimas pra- 
! keikiau palydimas!
į Be sielos nuostolių esama ir i .
žemiškųjų vargų. Girtuoklio 
namuose viešpatauja neturtas, 
vargas ir skurdas. Šeimynai 
trūksta maisto, nes tėvas visą 
uždarbį prageria. Stoka mais
to sukelia ligas, neduoda jau
nuoliui išaugti pilnoje sveika
toje ir jisai visų savo gyveni
mą palieka Mgūstas žmogus. 
Ligonio vaikai, tartum prakei
kimo sekami, nesulaukia ligo
ms galo, patys besikamuodami 

į ir tas pačias ligas savo ainia- 
jms perleisdami.
į Trūksta maisto, trūksta ir 
drapanų. Vaikai negali nie- 

I kur pasirodyti, su svetiniais 
I susitikti, nes nuplyšę, apdris- 
:kę. Iš tolo pažinsi, kad tenai 
Įeina girtuoklio pati arba jojo 
i vaikai. Su tokiais niekas ne- 
Įnori nieko bendra turėti. Su- 
I nku tokiems jaunuoliams ir da 
Įrbas gauti: niekas jais nepa- 
l’sitiki. Visur reiškiasi ta pati 
! mintis: “Obuolys netoli nuoI *
obels krinta.”

Neturtas trukdo vaikų pa
žangą moksle. Iš kur girtuok
lis ima pinigų savo vaikams 
ant mokslo, kad viską prage-

(Tęsinys ant 3-čio pusi.)

vių rateliai ir draugijos, kad katalikai, 
tūkstančius dolerių sudedami bažnyčių ir 
mokyklų išlaikymui, taip pat užlaiko sa
vo doleriais ir bedievių spaudą, kuri sten
giasi tas bažnyčias griauti ir mūsų šven
tą tikėjimą niekinti. Skaudu yra kalbėti, 
bet reikia kalbėti, kad mūsų jaunimas vis 
labiau yra užkrečiamas indeferentizmo li
ga. Nors jis ir liet. parapijinę mokyklų 
užbaigia, o vis dėtto jo daug nueina dirbti 
prieškatalikiškų ir priešlietnviškų darbų. 
Ir aš to jaunimo nekaltinų. Mes patys dėl 
to esame kalti. Mes jį apleidome, mes juo 
nesirūpiname. Priežodis sako obuolys nuo 
obelės netoli tekrinta. Pas tėvus stoka 
tikros katalikiškos dvasios, stoka tyro lie
tuviškumo, tai ko benorėti iš vaikų. Jei
gu jau apie Iietūviškonių užsiminiau, aš 
noriu pabrėžti dar apie vienų krizį, bū
tent, tautiškumo krizį. Apie tai turime 
kalbėti, nes kaip mums rūpi tikėjimo rei
kalai, taip rūpi ir tauta. Ir aišku dėl ko. 
Gerai yra patirta, kad kaip greit neten
kama tautybės, daugumoj atvėjų, neten
kama ir tikėjimo; arba kaip greit kas iš
sižada katalikybės, jis išsižada ir tauty

bės. Kų gero mūsų tauta šiandien turi iš 
bolševikų ir socialistų? Jie tapo nenaudė
liai Bažnyčios, bet drauge pasidarė ir tau
tos priešai.

Dėl to didysis šv. Augustinas, iškė-, 
lęs aikštėn Dieviškosios Apvaizdos rolę 
istoriniame tautų gyvenime, sykiu yra į- 
rodęs, kad tikra visuomenė, toji Dievo 
pilis, laikosi’Dievo meile ir aukštais do
ros žygiais. Visuomenė, nepagrįsta dori
niu pagrindu, yra atremta į smėlio pama
tų ir turi suirti prie pirmo stipresnio ar
domųjų gaivalų pūstelėjimo. Tuomet atei
na teisinga bausmė neteisingiesiems, ir 
sunkus sprendžiamasis išbandymas teisin
gųjų. Žodžiu sakant, negali būti tikro vi
suomeninio gyvenimo be dorinio pagrin
do, atremto galutinėje sąskaitoje į die
viškojo įstatymo gerbimų. Tai yra svar
biausia idėja, kuri turi būti jmdėta viso 
mūsų tautinio ir visuomeninio veikimo pa- 
grindan, ypač šiais laikais, kai aplink mus 
eina deehristionizaeijos, pagonėjimo, bol
ševikiškojo suirimo vyksmas.

Dėl to pats gyvenimas mus šiandien 
šaukia į darbų, į kovų dėl tų idealų, ku

riais remiasi tautos ir visa žmonija. Ne 
be reikalo ir šv. Tėvas Pijus XI ragina 
pasaulį plėsti katalikiškųjų akcijų, tai y- 
ra daryti didžiausias pastangas, • kad ko 
daugiausia geros valios žmonių įtraukti 
į kilnų ir išganingų apaštalavimo darbą. 
O kas tai padarys,"jei ne katalikiškoji 
spauda?

Taigi, Amerikos lietuviai katalikai, 
turime dirbti ir dirbame dvigubą darbą. 
Mums reikia vesti (žinoma, pirmoj eilėj 
savųjų tarpe) Katalikiškąją Akciją, bet 
drauge ir tautiškąją akciją. Nes mums čia 
yra dvigubas pavojus: turime daug tikė
jimo priešų ir savo tautos priešų. Kadan
gi katalikiškoji ir tautiškoji akcija viena 
kitai neprieštarauja, dėl to dirbame ir 
dirbkime drauge. Dirbkime per seimus, 
pažįstamus, o ypač per organizacijas. Mū
sų Kat. Akcijos atstovė yra Federacija. 
Bet ji atstovauja taip pat ir visus mūsų 
tautinius reikalus. Kad mūsų veikimas 
būtų stiprus, auginkime Federaciją, o kad 
Federacija būtų galinga, sutraukime po 
jos vėliava visas katalikiškas organizaci
jas ir draugijas.
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IĖL NEMOKĖTŲ ALGŲ LABDARYBĖ

B, kiekvienoje valsty- kių darbininkas stoja prie da
boje ninku algos .yra pri-jrbo t,’:k kuomet darbdavys jam
pažiraipo pirmos skolos, pasako: “eik dirbti, viskas . ..f . 5 v , , ....... . ,, ir , -v,, taip vadinamoji Katalikų Dekuri, būti išmokėtos. Ne i bus prižiūrėta. Kuomet įsdir- ... _ „ , .. . ., ., , , . • i 'ocezijos Labdarybe (T be So-tik Is Pagalbos draugija'bęs pilnų savaitę darbininkas ... , ,'

. . , . , . i v , *.5 i ’cietv of St. Vincent de Paul)
visaiste, bet ir kitos or- gauna per mažų mokestį, kų T , , , .m i • Minėtos I>abdarvbes pirmas ganu gatavos pagelbėti .jis gali tuomet daryti? Tokis .. .. , \ . i, , • • , • i i.i skyrius buvo suorganizuotasžmottgauti algas, kurios darbininkas nieko negal <^arY“, n, 
jiemdauso. Bet tos orga- ti. Kur jo įrodymai ir kokie; . ‘ ,
nizadk tuomet gali pa- tie įrodymai? Darbininkas ne-!']0,1’ . Q .

„ , ) . i . . r i v- • i jauni vyrukai. Nuostabiausiu,gelbida pats darbininkas i privalo tokiomis aplinkybėmis d x -„I i-.- ji t> -i • .i-i.- arba uoliausiu, organizatoriumgali tyti reikalingus fa-Į pradėti darbų. Reikia pradėtu 
ktuse galėtų atvesti a- darbų tik tada, kada pilnai 

sutikta, koks darbas ir kiek 
algos gausi. Daugumoj atsiti
kimų šiandie unija nustato al
gas, bet gaila, kad žmonės ne-

Prašau Į Mano Kampelį
Kalbant apie lietuvių kata

likų labdarybę, prisimena ir
-Rašo prof Kampininkas'

VOŽNŪS APDŪMOJIMAI iPo-to kartu atnešta ir kirpy 
-------------- ' klos iškaba, kuri prikabinta

Paryžiuje, Prancūzi- 
suorganizavo astuoni

ra geležimi ir nutrauktas į ša-1nui, notarui Oželiui, kai ku
ilį tiltelis. Ties šaulių namųnems krautuvininkams ir 1.1.
;statyba suverstos plytos ir jų i Daugelis zarasiečių dabar ir

. t

primėtyta duobėn, kuri buvo •’e* Liet mos po

Manote, kad tik pas mus y- j ties paštu iš kiemo pusės. Žio
ra “štukorių”. Štai, paskai-|mos ž. ū. mokyklos išimti var-

beveik pilnai užpildyta vap- 
na. Panašių “štukų” pridarė:

lieininkams būtų įsakyta taip 
sekti “štukorius”, kaip baž
nyčiose per pamokslus “mels-

adv. Daugirdui, Komerc. mo-Įfis,” tokių “štukų” niekas no
tykite, kokių “štukorių” turi 
Lietuvos Zarasai.

tai ir nunešti į kino “Bangos” |kyk. ,sekretoriui K. Martinė-1matytų, 
kiemų. Ties klebonija išimti j________________________________

“Šiomis dienomis chuliganai’varten" ir Pakabinti “nt 
nutarė “pa,juokinti“ atsikėlė- tolwse esanMo dldell° medž,°'

nųjų į teismų.
Virmiausia reikia įro

dyti ies sulaužymų, aigos 
sumiių darbdavys sutin
ka t darbininkui pagal prisilaiko ir tų ratų.
paskratos į mėnesį, sa
vaitę!) arba valanda, ar
ba K už atliktų darbų. 
Kas lgos sumos, tai dar- 
biniiir darbdavys sutin
ka, lūs mokama prieš da- 
rbin einant dirbti. Ta su
tartine darbininko ir da
rbdavį i būti abiejij tik 
snprarba gali būti moka
ma ] unijos ratų. Bet tu
ri bitartis. Sutartis yra 
svarlaiktas. Daugeli sy-

laivybė 
e i m oje
nys iš 2 pusi.)

ria? ii, tokiu būdu, netu
ri goės įgyti aukštesnio 
mokairi pasilikti tokiais 
pat js darbininkais, kaip 
tėvaibuvo. Girtuokliai tė
vai .«) savo vaikų skais
ti ųjųtį ir nugramzdina 
juos rdų.

Giliai tėvai nusiskun-

Paskui reikia pilnai žinoti 
apie reikalavimus už viršlaikį. 
Jeigu darbininkui mokama a- 
lga nuo valandos, tai nėr rei
kalo rūpintis apie viršlaikį, ne
bent ji būtų aukštesnė rata 
už kai kurias valandas (nak
timis, šventadieniais ir sekma-

buvo studentas Prederic Oza- 
nam, kuris studijavo teises, 
Paryžiaus universitete.

Mokykloj bedieviai mokiniai 
šmeižė Katalikų Bažnyčių, o 
praktikuojantieji katalikai stu 
dentai atsakinėjo į tuos šmeiž
tus iškalbingumu ir gabumais. 
1844 m. suorganizavo skyrių 
(Conferenee) Romoje, taipgi 
surado sau kelius Anglijoj ir 
Airijoj.

sius zarasiečius. Darbas naktį 
buvo pradėtas nuo tiltelių ve
rtimo aukštyn kojom (Zara
suose tarp gatvės ir šaligat- 
vių yra gilūs grioviai, per ku
riuos nutiesti tilteliai). Taip 
jie apvertė keturius tiltelius 
ir paliko gatvėse. Iš viešbučio 
“Kaunas” sodnelio išneštas 
didelis gražus suolas ir palik- 
tas Vytauto g-vės vidury. Ja- 
kovickio iškaba nuplėšta nuo 
namo Šiaulių g-v&j it atnešta

Dimitreviciaus Kauno g-vėj a- i 
pverstas ir ištrauktas gatvėn ; 
nemažas tiltas. Zarasų Valdž. j 
Aukšt. Komerc. mokyklos iš į 

kiemo įėjimas paspirta ilga 
kartimi, taip, kad pro duris 
begalima būtų išeiti. Dr. Bu- 
zelio paspirtos namo durys sto

Pirmas minėtos draugijos pne paSto ir Aia užkabinta.
skyrius (The First Conferen-'------------------------------------
ce) Amerikoj susiorganizavo
St. Louis, Missouri, 1845 m.dieniais). Klausimas kįla, ar 

žmogus pasamdytas už sutar-!Sis kilnus darbas tapo atUk. 
tų sumų į dienų, savaitę arbatas darbštumu vyskupo Timon 
mėnesį, gali reikalauti viršlai-iįg Buffalo, N. Y., kuris, lan- 
kio? Čia vėl gali būti sutartis, gydamas Europų, sužinojo a- 
Darbnunkas neturiu pasilikti i pįe tą, draugijų, o sugrįžęs tuoj 

ėmėsi labdaringo darbo.
Šie faktai yra pavyzdžiu ir

prie darbo po atidirbtų valan
dų, jeigu žino, arba girdėjo, 
kad kitam darbininkui buvo 
mokėta už tokį darbų. mums lietuviams. Jie rodo, 

kad viso krikščioniškojo pa- 
Kitas svarbus dalykas yra | šaulio dvasiškija, profesijona- 

žinoti, kas tavo darbdavys, i lai ir gabesnieji darbininkai j 
Klausdami daugelį svetimtau-1 rūpinasi labdaringu darbu, še-1 
čių radome, kad jie nežinojo J lpdami neturtėlius ištiktus ne- ■ 
kas buvo jų darbdavys. Jei laimės ir rūpinasi našlaičiais, ! 
nori atgauti neužmokėtos ai- Į kad vargšai būtų išauklėti j 
gos labai svarbu yra žinoti praktikuojančiais katalikais. I 
vardų ir adresų darbdavio. Le-
gale draugija negali vesti bi-

Galima pasidžiaugti lietuvių'
vidurinės klasos žmonėmis, i 
nes kas metai labdarių skai
čius didėja. Tas ir parodo, kad 
ir lietuviai pradeda suprasti 

no tik, kad nori skusti Juozų, kilnų labdarybės darbų. Fak-

džia, Dievas jiems nelai-’17® k’rie nežino
mina, gyvenimas nesise.'J8™8”’'', .V“d’.lr. adre?'

x • daugel) sykių darbininkas ži-ka. Lstabu. Kaip tasai 
gyvei gali sektis, jeigu 
žmogatsai savo ir savo 
vaikųię prigirdo degtinė
je! *

Terš tokių žmonių iš
girsti skundimo, kad vai
kai niso. Nusiskųsti leng
viau, patyrinėti tas prie- Į 
žastisrios padarė jų vai 
kus usniais, nesukalba-' , ,
maia. nekilai tėvai neno-l Da,'Mavys Kah WW asmuo, 
ri pritinti, kad j,j, nuo- i b™drove arba korporaci.ja. Ir 
latiniearimas, barniai, kei sklrtuma9 tarPe ‘i 7™ svar- 
ksmaiurdas privedė vai

j Mikų, arba Povilų. Darbinin- 
I kas tuojau gali nuo kitu dar

tu gali būti kad ir praėjusios 
labdarybės piknikas, rugsėjo

bininkų sužinoti darbdavio va-: 4 d., iš kurio galima buvo su-
rdų ir kartais adresų. i prasti, kad lietuviai katalikai

DIDI
BARBENAI

PERSITIKRINK
Trumpa, Greita Kelione

1 LIETUVA
Ų AMERIKOS 

UNIJA

ANT

LOVŲ, SPRINGSU 
MATRASy, KALDRy 

1RBLANKETŲ

Naujos puikios plieninės 
lovos vertos $6.50,
p°............. : *3.45

1*
HEMTVDRKO I

KLAIPĖDA 

EBVMMS KELIAS į LIETUVĄ per ŠVEDIJA

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS MŪSŲ 

MOTORLAIVIAIS

“BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS”

Išplaukimai iš New Yorko
S.ffl* ••DROTTNINGHOT.M”

Kug-sėjo 22
M E. ‘ GRIPSHOUM”. Spalių 4 
M.L. “KGNGSHOLM.” Spalių 13 
S.S. “DROTTNINGHOkM," ” 25

PA S T A B A
Kad patarnavus savo bendradarbiams ir buvusiems 

klientams Universal State Bankos, Messrs. G. A. 
Šukys ir W. M. Antoninsen, nori pranešti, kad že
miau užvardinta kompanija yra suorganizuota dėl 
šių priežasčių:

1) Finansuoti morgičių paskolas - pirkti ir parduoti
2) Užrašinėti ugnies, automobilių ir visokių Insurance
3) Foreign Exchange — Laivakorčių tikietus.
4) Iškolektuoti morgičius, procento kuponus taip pa

vienių asmenų kaip ir korporacijų.
5) Pirkti ir parduoti Lithuanian Government Bonds.
6) Iškolektuoti Gas ir Electric bilas.
7) Išduoti Travellers čekius.
8) Parengti legales popieras — kartu su visokiais 

patarnavimais, kurie rišasi su real estate ir mor
gičių bizniu po vardu

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENi 
COMPANY, NOT INC.

3320 S. HALSTED STREET,
TEL YARDS 5215

G. A. SUKYS J. P. DOODY W. M. ANTONISEN

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

*’ Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes j Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus. 
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvą.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į
Informacijos ir Iliustruotas 
Cirkulioris su Žemlapiu lic 
tuvių kalboj gaunamas pas 
mūsų
nė j:

Agentus arba Rašti-Paskui užtektinai tik žino- Įvertina Labdaringos Sųjun-j 
ti “bosų.” Nes “bosai” šian- j£°s darbus. Minėtame piknike 

publikos privažiavo apie 5000.1 
Buvo keletas ir iš dvasiškių, 
bet nesimatė nei vieno iš da
ktarų nei advokatų.

Duok Dieve daugiau susi
pratusių žmonių labdarybės 
srityje ir daugiau tokių sėk
mingų parengimų Iabdaringie- 
ms reikalams.

Z. L. Gedvilas

dien nėr darbdaviai, kartais 
. tik prižiūrėtojai arba foremo-

bus, nes procedūra kolektuoti 
pinigus nuo asmens yra kito- 

Įkia, nuo korporacijos arba be
ndrovės ‘vėl kitokia.

Asmenys arba bendrovė ga
li pasirinkti vardų kaip “to-

girtuo! Nieku nekilnesnė! kia ir tokia kompanija,” bet 
paliek toji visuomenė, ku- tas nereiškia kad yra korpo- 

riojemos neauklėja savo racija. Paprastai, korporacija

kus piedorovės, neklusnu
mo intadarybės.

Kokaisi turi būti ta vi- 
suomekurioje esama daug

Gvarantuoti Coil lovų sprm- 
ksai verti $10.00,

............ . *4.95
45 svarų baltos vatos mat- 
rasai verti $7.50,
P“............. *3.80

SWėDISH AMERICAN 
LINE

181 North Michigan Avė. 
Chicago, Ulinois

< «r

2334 SoOAKLET
5ORCIU AGENTŪRA

TEL.‘’oosevtLr

dirba, yra korporacija ir var
dų nors vieno atsakomo vedė
jo-

Kų darbininkas turi darvti,
vaikųįvybėje, bet pasken- būna pažymėta žodžiu “Inco- kuomet darbdavys jam paski- 
dę gi k lybė į e ūgdo netur- rporated” arba sutrumpintai rtu laiku nemoka priklausan
tų, ne.vę ir nemoksiu. Ko-j “Ine ”, reiškia kad įkorpo- 
kia b. atsakomybė krinta ruota. Korporacija turi akci- 
ant tipų, kurie taip mažai jonierių. Vedėjai paprastai y- 
tekreijdėmesio į savo ir sa- ra prezidentas, iždininkas, ir 
vo va blaivinimų! sekretorius. Kad ir tik tie trys

Kokaiminga yra toji blai asmenys turės visas akcijas, j lgos? 
vi Sei Namuose viso pil-.bet vistiek bus' korporacija.! Tuos visus klausimus ifidė- 
na: vans nereikia bastytis yr todėl darbininkas turi žino- sime kituose straipsniuose, 
po svlftis kampus, jie vi- ar kompanija, dėl kurios• FLIS
suomeTtūs, gražiai pasiren- Į_____ ____ ________________  ,
gę, si, aukštesnio mokslo,•
nes tė’savo pavyzdžiu juos i 
veda b į žemiškų, taip ir

čios algos?
Kų darbininkas turi daryti, 

kada firma, kurioj jis dirba 
subankrutija ?

Kaip mokama įstatymais a-

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
įvyks

dangalai mę. Blaivybė yra 
tas giuųs Šaltinis, iš kurio 
tryškąmynos ir visuomenės i 
laimė.

Blaiinkai, garbingai žen
kite t kilniu keliu, nešda
mi mf tautai laimės švytu
rį, Bt'ndafmi jos dorovę ir 5 
skinds jai takus į šviesės- >1

MAROUETTE 
wn WASH LAUNDRY

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

6551—53 SO. KEDZIE AVENUE

Naujos tvirtos ir gražios va
tinės kaldros vertos $3.00,
p°.............*1.69
Maišytų vilnų dubeltavi Ma
nketai, verti $4.75,
p° .............*2.48

PEOPLES
FURNITURECŪ.

KRAUTUVĖS
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd STREET
Hemlock 8400 

Cbicago, III.

SPALIO (OCTOBER) 27 D., 1932
ST. AGNĖS GYMNASIUM
Archer & Washtenaw Avės.

CHICAGO, ILL.

Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Micbigan, Indiana, O- 
bio, Pennsylvania ir kitų valstybių..

Patrick (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (ligbt- 
weigbt) ehampionas remia “Draugo” Lithuanian Boxing Kontestų 
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbų.

Registravimo laikas baigsis Rugsėjo 30 d.
Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po 

to padalinti teamus pagal valstijas kaip reikia.

LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
Išpildę aplikacijos blankų pasiųskite:

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILL.

nę ate ftiiiiimiiiimiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianiiiiniiuiiuMimiiii
——



4 n R A U O A R Šeštadienis, rugsėjo^ 932

LIETUVIAI AMERIKOJE UP AND DOWN 18th ST.

BALTIMORE, MD.
LIETUVIŲ DAINOS PER 

RADIJĄ

:so parapijos choristais ir cho 
ristėmis.

Ealtimorietis

By Becanour

Vvilh chilly days to indica- 
te the fast approaching fall 
season the eouncils throug-

CICERO, ILL.
H1

Šįmet, kaip ir per visą pra
ėjusį sezonų, Šv. Alfonso pa
rapijos choras yra pakviestas,

Ralio stotis A J J.
Praėjusį sekmadienį dithdė-

DRAUGAS LITHUANIAN 
BOXING CONTEST KONNIE'S KAMPAS

ir jau apsiėmė, dainuoti per mis iškilmėmis prasidėjo Šv. 
radijo stotį WCBM. Progra- Antano parapijos bažmas, 
inai bus išpildyti kiekvienai 3 vai. popiet atūžė didelis, 
antrą ketvirtadienį, pradedant naujas p. A. Bernadišiaus tro- 
rugsėjo 22 d. nuo 9 iki 9:3,0 kas, į kurį susėdo vengro or- 
vakare. Įkestras ir juo apvažiuota visa

Pirmasis programas bus įdo-i Cicero. Sugrįžus į svetainę p. 
mus keliais atžvilgiais. Visi1 A. Beraadišius taip pat gra-! 
Baltimorės lietuviai gaus pro- ,žiai pasirodė prie Vytauto šu-j 

gos pirmą sykį išgirsti gerb. linio.
klebono Juozą Lietuvninką ka-t-.

' tObičLllląLb Ii. tcicHllC-

sekma- 
. baza- 

kuri

The Our Lady of Vilna pa
rišk vili enter the Draugas 
Lithuanian Boxing Contest 
vith a team as follovs:

1. Tliat feeling oi niorbid 
pensivęness, familiarly known 
as “dovn in the moiitli blues” 

Keturakis, (Captain) .. 210'pays eacli of us an occasional

Žukas ................................ 175 J visit. At sucli times the book
K. Žostautas.................. IGOor magazine is dūli, the mo-
Grimelis........................... 147 į vieš are a bore, friends are
Zalatorius ....................... 135, tiresome, and it’s unpleasant

hout the district are throving 
off the feeling of lethargj 
tliat had overcome thein du- 

j ring the past fev months. No- 
Į ticeably, the eouncils are tho- 
, se in whom little 
' had been made no matter the

.... ,, ,. .. „ , A1 got correspondents as aide as ,he pitches
otl the feeling ot lethargy ., 11J other

season of the year.

Ilovever, all — are pkui- 
a program of various 

activities so tliat anv membor 
vishing to do something may

mng

reader? “Veli I’ll tell yez.”,den, and did a nicef it.
Brighton Bark von their i The scenery vas neiSta- 

first championship; in the K'.nley” būt he mellnvith 
of L baseball league, hut byjage and experiencd he 
the amount of publicity, you.vearing Brighton įgels
tliink they never von any-'next year. Schultz, n-fi- 
thing. Certainly, ve haven’t elder also Ims an a<rait:

‘ Heinie ’some
eouncils have hut ‘gei įhefty smacking Ibis gavę 

vhiz’*hov about a breakf Lėti the team punch. Yoreard 
me introduce the team the.t’a little something leach

v ! ~vas managed by C. Šeputis, player, so I’ll askboys 
^|ogIie'"S : Perluips the man of greatest to take a bov, and l’olks,
nTrar t'ifl

valuo to the team vas nonebe a little generouj the 
other “Saiiimy” Cooper, the applause. 
left handed liurler. Sammy j 
vas a baffling artist on the Į \
mound, and bis anties aggrav- 
ated many opposing batsmen.
Eųually tru?, vas the bandl- ■

sis.

niais, šeštadieniais ir
s yra gerai i - - T, .. , ~ ,J a i dieniais. Rugsėjo 17 d 

tik-Baltinio- , ..bus šauni muzika,re

lbant per radijo. Šis Amerikos! 
lietuvių patrijarka 
.žinomas ne vien 
rėje, kur jau ilgus įlietus dar
buojas lietuvių labui, bet taip 
pat ir visos Amerikos lietuvių 
visuomenei.

Choras pirmam vakarui tu
ri prirengęs visą eilę dar ne
girdėtų dainų, kuriomis steli

grieš visokius šokius. Visi kvie 
čianii atsilankyti ir pamatyti, 
kokių nepaprastų daiktų yra 
prikrauta.

X Sekmadienį, rugsėjo 18 d.
įvyks Lab'd. Sų-gos 3 kuopos 'ųuette, at Marųuette park lašt 'outlook on life* 

gsis palinksminti kaip lietu-j susirinkimas, parapijos moky-, Sunday. 
vius, taip ir svetimtaučius. P- įklos kambary. Visi nariai kvie | The game had to be 
lės Marija ir Emilija Bobeliu- į eiami atsilankyti ir naujų at
tės pamargins programą pa
rinktais duetais.

Venckaicio orkestras, kuris 
praėjusį sezoną taip patiko ra
dijo klausytojams, šįmet vėl 
grieš lietuviškus šokius.

Šįmet numatome net penkio
lika tokių programų! Kaip 
praėjusiais metais, taip ir šį
met kunigas Mendelis pagel
bės perstatyti programo nume- 
rus.

sivesti.

X Pavyzdingosios Cicero 
šeimos p. K. ir M. Sriubų me
rgaitė Valerija jau treti metai 
kai lanko Mundelein'o kolegi
ją. Ji yra baigus Šv. Kazimie
ro akademiją.

have bis Jiearts desire. Mere
are some of the activities ’iug of “Sammy“ by Edvard Į

Daeiolas...........................  126j Outdoors as veli as bcing un-Įmembers can become interes-! Šiurna, the gabby būt effici-!
Petrulis ........................... 118jconifortąble indoors. In thisĮted in: basketball, drama, de-'<“ut baek stop. “Lindy” as be j
A. Žostautas .................. 112 Yrame of mind you don’t eare j bating, bridge, cliess and che-'is mole intimately knovn, vas >

---------------------- įvliether tliat unhappy feeling Į ekers. Competition vitli other peerless as a receiver and j
MARQU£TTE ROCKFCRD jlingers or departs. At sucli ti- eouncils is understood vhere Įniuch credit is due the douglity !

TIE 18 TO 1S 'mes stop deceiving yourself i basketball is concerned, tlmu- Įcatcher. “Sbanks” Gurskis,'
--------------  ' and get back to normai by gjt there will also be- intiay- I ^ie lst baseman vas the lead-

A gaine tliat vent thirteen itaking a brisk tvo mile \yalk. J C0Uncil ineets in activitiesi be- i in# slugger on the “Nine.”

“Šliauks“ put many a gante 
‘on ice’ by bis lusty elouting. 
“Buddv” Budreck, the kęys- 
toiie-Sacker played a Avhole 
of a game’’ tbis year, 1 might 
say, more than expected of 
iiim. A fine pivot man and a 

can be added to 
qualities. “Ste-

mnings and lasted 3 hours: The excercise vili freslien up! sį(ies basketball for tbqse; not 
vas played betveen the K ofiyour entire being, make vour | eapable or mot sufficiently in- 
L teams of Rockford and Mar- įblood tingle, a|id cliange your

ucut iv vv called 
in the fourteenth inning to 
enable the visitors lo

O
avp <4in-

3. The man in charge of the 
tovn vater vorks, vho vas 
also constable, superintendent

nėr at the parish liall, before įjuf Street Cleanfers, etc., vas 
the evening Services in church at a loss vhat to do vlien the
commenced at vhieh tirne the 
liall had to be vacated.

The game Rseif started out
vitb sucli
rims, and errors tliat it looked.1 

X ŠV. Antano draugija r» į |iLe the final w0(]W bfc

ngia 20 m. sukaktuvių vakarą
spalių 30 ‘ d. Tą vakarą bus 
duodama dovanos nariams, ku 

;rie per 10 ir 20 metų nesirgo, 
Choras susideda iš virš še-S arba neėmė pašalpos. Visi 

šiasdešimt narių; vadovauja i gaus gražias dovanas. Šv. An- 
muzikas R. Juška. P-lė Ona j tano draugija kas niet moka 
Šataičiūtė akompanuos chorui surengti šaunias vakarienes, 
pijanu.

Garbė klebonui kun. Lietuv
ninkui ir visiems šios parapi-

Įtat ir šis jos 20 metų gvvavi- 
1 mo sukaktuvių paminėjimas 

bus šaunus.

jos darbininkams už jų rūpe 
stį šiame svarbiam lietuvybės1 
darbe. Iš visų lietuvių koloni
jų Rytuose, tur būt, Balti- 

more yra vienintelė kolonija, 
turinti gana jėgų ruošti vi
sam žiemos metui savo žmo
nėms programus per radijo.

DUSETŲ NAUJIENOS

8KAITYK1TE TRTIN- 
KFTE “ORAI

vater plant broke dovn. An 
expei'f fronr tbė big edy vas 
called in. He took one look at

terested in tlie latter sport.

"VVitliin the next montb- a 
basketball manager vili be 
appointed to glude the desti- 
ny of C—4. In the past mana- į 

gers liad been seleeted būt j 
were not given free reignJ

a sliover of liits, jtlie broken-dovn equipnient, 
tapped it in a certain place j 
vitb a liammer, and told tlie 
foreman to start the plaut. Uis 
bill vas $250. When tlie tovn 
council asked liini to itemize 
the bill, he did it in tliis manu 
er:

veli into fifty run class.
The first four innings found

28 liits 10 errors. And 30 runs 
betveen the tvo teams, vith 
Marąuette in the lead 16 tf» 
14.

good hitter 
“Buddv’s

PATARNAVI
• dėl viųų pilie,

visados vieno,
T-E-I-S-I-N-G

—kiženk.. Iš
gydoma—Jeijama-

—SU VILTIMI geri
Matykit r

—KOLKRI-UOJAME: dan
tijusių baniccn- 
tus, morgičekac- 
Uus, notas, iktus 
ir tąip tolic 

Matykit r
—APURAUDA; nuo —na

mus, rakaiauto- 
mobilius Ir reik
menis, atlie;

—VIEŠO NOTARO d kaip 
paliudymus okios 
rūšies doku.

Visado« krtdpk
Public Service 3

819 W. 35th ST 
I’hone Bouleva.r<!

vie“ played sliort, and made 
šunie important off.elal yould.L s]n|rt season He

inyariably, givu unneeded ad- tlĮe

Veteran ahility steadied tlie 
men jnfieid througbout the season.

Simon, a nev-comer in the lea
gue, guarded the bot sack.

vice, causihg no little dissen-' 
sion. There are Severai
vho are eapable and posse- 

of enough acumen to he
vortliy of the position.

Your writer has this to of- 
fer you for a puzzle: AVliat 

'is a co-ed? (You get one ve-

A fellov, full of ambition 
and the ‘die-liard spirit’. Play
ed fine bąli, should be a com- 
er. “Marty“ Raudis roomed 
in left field tbis vear. Uis liit-

t ..................a.1 nn I eks tinie to find out). In tlieTappmg uitli hanunei $1.00. . . . ting kept Brighton at the top,
Erom tken on hoth teams'Knoving vhere to tap 249.00“|nieantllne ie 5°l

’ _____ _____________________ įknov tliat golf is a good legot dovn to Business and plav-
ed good baseball. ’ ' k- • - -- • veler- Jle l,as seen son:e

The folloving f i ve innings 
i found Rockford vith four 
Imore, runs leading tlie homft

the number of hits, runs, and 
errors lenglit of the game, and r (Ibis, of course,
the only tie game played.

Lašt Sundavs game vas vit-

tliat vould level mountains...
vith due

respect to Connie).

“Marty“ iš an aggressive 
t ype of ball-player, a n asset 
to the team. “Stanley“ Te ru
nas patrolled tlie center gar-

iteani by a score of 18 to 16, ,nessed by about tliree thous- 
Dusetos, Zarasų aps. Per būt jvhile the home team was[and fans> A record for Mar.

pirmąjį šių metų pusmetį šiam held not onlv scoreless
valsčiuje buvo 95 gimimai, 40 also hitless since the fourth 

j mirimų ir 22 sutuoktuvės. ! inning, they eame back strong 

Šią vasarą ūkininkai pasi-Jin the nintli and on one hit,

^uXquette park. Yet even larger 
crovds is the usual tliing at

Telefonas

'genda vasarinių paukščių, ku-
Lai gyvuoja Baltimorės kle 

bonafi kun. Juozas Lietuvnin 
kas ir mūsų gabus, darbštus 
muzikas Rapolas Juška su sa
vo bendradarbiais, Šv. Alfon- syti.

rie kažkur bus dingę. Labiau
siai pastebimas nebuvimas 
griežlės, nuo kurių kitais mo 
tais būdavo negalima apsiklau

Lithuanian Boxing Contest

assisted by tvo errors scored 
the tieing runs.

The tenth, Heventh, tvelfth, 
and thirteenth innings, found 
both teams playing air tight. 
baseball. Chuck ‘Rimkus the 
Marquette piteherd feuture 
here by Holding Rockford to 
one liit in tliese four overtime 
innings.

“YVHAT ABOUT IT”?
CAN AL,

Dykai 7 Diemn- 
dymas Kenčians 

liuo’Rėurnaį
Jei just nuo* 

reuniati^ir'galite 
gauti Uieunia 
Tabs, {rot išban
dytą gydtkal 7 
Dienų Bat'ši pa
prasta nyduoiė 
jau pageintama. 
Nesiųsk i t — tik 
savo var^id ‘epą 
ant žemiaio Ku
pono

Dykai Iitytojų
Išbandykityduo’ę 
patys per KAMĄ 
BANDYM/dykite 
kuponą irk’te JI 
greit, pirr’gs šis 
duosnus pas.

Koše Rhcuma Tab Co., (X-6) 
3516 N. Irving Avė., Chlli.

Meldžiu prisiųsti pilną r Rose 
Rheųma Tabs, apmokėtu,utim u. 
Aš vartosiu jas 7 dienas a pats 

^uslspręaiu ar aš noriu giau.
Vardas ........... ..........................................
Adresas ........................................f. . . .
Miestas .......................?>.. Vt.............

Wht-n someone chirps and 
says; “Xo nevs is good 

Rockford vljere tlie K of L? jncvs;“ a Brighton Parker mi- 
are the. City Arnatuėr cliamp įght elip the chappie on the 
ions. ! Schnozolla and let it go at

— John L. — į tliat. You ask vhv interested

5059 ANGLYS Taip, ja

utei

UŽ WH0LESALE KAINAS IS

Dienraštis “Draugas“ rengia lietuvių imtynes; “Drau
gas Lithuanian Boxing Contest,“ kurios įvyks Sv. Agnie
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tą dia 
na. Į šias imtynes gali 3toti visi lietuviai iš .visų 48 valstybių.
Aplikacijos blanką rasite “D R A U G E.“ Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Upildę blankas, siųs
kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest, į gain thrilled tlie crovd vith 
2334 So. Oakley Avcuue, Chicago, Illinois. i play.s tliat looked likę big lea-

.......  ,............. i ■ " 1 ■■■■———- įgue stuff.

The scasons baseball rela-' 
t ions,betveen tlie tvo eouncils S

Maiųuette’s six liits in the į 
j overtime innings vere insuf- 
| ficient to put over the vinn- 
1 ing run, due, to tlie vonderful 
display of fielding by the Ro
ckford lad/ vho time and a-

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi prancšu.'kad įstojo į “Draugo“ organizuo
jamą “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932 
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.

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

* .............................. .. .. . . ..................v. •,
Kiek metų!....... ......................... Kiek sveri!... . ..............

“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago, III.

vili be diseontinued for the! 
season, to be resumed again1 
next season.

' I
Marquctte bus the edge on* 

the Rockford club at present, 
ha v ing defeated the lutter in 
a recent tvelve inning game 
9 to 7 on Sept. 4 at Rockford.

The tvo meetings betveen; 
tliese teams have established & 
number of records possibly in

MM IŠPARDAVIMAS
EI2TA VISU SMARKUMU. KIEKVIENAS PIRKĖJAS

GAUNA GRAŽIĄ BRANGIĄ DOVANA DYKAI

/ , . •
Naujos Alidget Eadios pa

gauna police calls
$ 14.95

10 tūbų radios
po ... 29.00

Pliilco 9 tūbų trumpųjų 
ir ilgųjų bangų
už. ............... *49.00

Žieminiai pečiai
po.......... .. *19.00

Piano ir Cromatiškos Accordinos — Armonikos.
IUidio tūbos po'........  49c ir

Šią savaitę jau sukako 3 metai, kaip pirmas radio 
programas pasklido oro bangomis. Rytoj, rugsėjo 13, jūs 
vėl išgirsite gražų programą iš galingos stoties WCFL, 
970 kilocykles, nuo 1 iki 2 vai. p. p.

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

Telefonas B0ULEVARD 8167^4705

Geo. P. Taylor, Jr. Ctal Cmy
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virš 35 metus pnrdavinėjame tiktai pačias goriai 
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas nas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pake 
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines AngUith- 

uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais tais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentiniorų.

AT AI MŪSŲ KAINOS;
Indiana Egg .............................. ..j., tonas $'
Illinois Egg.............................................. ” l
West Va. Lunį p   ................/• • •  .......... ” ’
Black Band Egg ........... .*..................... .. ”
Black Band Lump ............................ ” !
Reti Ash Erie Lunį p ........................ ” !
Blue Grasa Lutu,p ........................... ”
Eancy Lump ................................... ” f
Pocahontas Mine Run ........................ ” •
Pocahontas Lump ................................ “ !
Pocahontas Egg ........... .'....................... ” !
Pocahontas Nut ............................... ” ‘
Pocahontas Pea................................... ” *
We«t Va. Be dūmų, 50% rupūs .... ”• 1
Coke-Range dėl furnasų .................... ” }
Canell Block ............................................. ” )
Stoker Screenings ........................... ” f
Best G,radę Chestnut...........................  ” 1J

•ORDERIUOK DABAR
MES PRISTATOME VISAME MIKSTE 

Men esame užbondsuott miesto sverlkal Ir ktvkvtenas vaitu kuris 
Išvažiuoja Ift musų yardo, turi oficialaus sverlko ženklų. Tfaran- 
tuoja parodytų ant ttkleto svarumų.



Šeštadienis, rugsėjo 17, 1932

CHICAGOJE
IŠ L. VYČIŲ APSKRIČIO 

SUSIRINKIMO
i Choro pirm. K. Pažarskis 
Į išdavė raportų iš choro veiki*

______________________________  DRAUGAS
tis. Dvasios vadas paliktas pus, jie irgi gavo daug pasi-
paskirti Kunigų Vienybės Chi* į tenkinimo iš kvapsnių dūmų. 
vagos prov. j Žinoma, jie rūkė žalių tabakų,

nes tik tokio teturėjo.
Pareikalauta, kad kuopos, 

kurios dar nėra įnešusios už

Tel. Cicero 6766

/

DAKTARAI:

__________ lino. Pranešė, kad choras jau j stato (depozito) Apskrityje,
Susirinkimas įvyko rugsėjo ; pradėjo pratybas dėl naujo so j ko greičiausiai tai padarytų,

16 d.. Aušros Vartų parapijos zono. Pratybos vyksta kas*pe- i kadangi liasketball lyga pra
svetainėj (West Šitie). jnktadienį S vai. Dakare, Mark deda sezonų. Visos kuopos sto

Susirinkimų atidarė pirm. A. j White Purk salėje, 29th ir Įdaruos į šių lygų turi turėti
Manstavieius. Pirmiausiai iš* llAlsted Street. [Apskrity užstatų.
klausyta pranešimas iš buvu* Choro menadžeris yra L. 
siojo Vyčių seimo. Bostonoi L. Krekščiūuas, kuris jiadetas 
Apskričio atstovė S. AlišausĮpo $500 kaucija. Pramatoma ' spalių 12 d. 
kaitė patiekė pranešimų. Ki* j labai graži chorai ateitis. Cho 
tas Apskričio atstovas J. Va* i ras turi geriausius daininin 
lulis neatvyko į susirinkimų. Jkus ir didelį skaičių rėmėjų.

Po pranešimo statyta įrai* Pramatoma, kad atidarant Pa

Susirinkimų uždarė malda 
pirm. Sekantis sus-mas įvyks

J. L. J.

Šiandienų, suprantama, nėra 
reikalo rūkyti žalias tabakas. 
Lucky Strike cigaretų išdir
bėjai pripažino, jog žalias ta
bakas neturi vietos cigaretuo* 
se, ir todėl dėl Lucky Strike 
buvo išrasta spraginimo pro 
cesas,' kur yra vartojama ir 
uit ra-violetiniai spinduliai. Iš 
priežasties to, žalios tabokos 
nesiranda Luckies, lengviau- J

rūs klausimai apie seimų į ku
riuos atsakė pirm. ir Ališaus
kaitė.

saulinę Parodų (AVorlds Fair)

ŽALIOS GAMTOS PAVO- ^aine cigarete, kada kokį rū* 
JINGUMAS ikste-

Lucky Strike išdirbėjai per-
Nesupranta geriau niekas, ka tik pasaulio puikiausį ta*

choras bus didžiausias ir go kaip Amerikos pionieriai pa-[bakų. Žinovai pirkliai, dau-
riausias visoj Amerikoj ir da*

Susirinkimas pareiškė papei j lyg audamas parodoj pakels 
kimų atstovams ir centro vai* lietuyių vardų. Susirinkę at
dybos nariams už neinforma- 
vimų narių apie seimų per 
dienr. “Draugų,” taip pat dėl 
neperstatymo kandidatų į kus rėmėjus.

reiškime tiesos, jog Gamta sa
vo Žalumoj retai švelni ir le
ngva. Ieškodami sau laisvės, ieško jūsų Luckiams geriausio 

stovai žadėjo padėti organi- Įplaukė tie drųsūs pionieriai iš 
žavimo darbe, savo kuopose ri- ■ Europos į naujų šalį, turtin- 
nkti pasižymėjusius daininin gų žaliomis medžiagomis, bet

giau kaip šimte didžiausių pa
saulio prekyviečių, Uuolatai

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144G S. 49tli CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

l’hone Boulevard 70-12

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTASV

4643 So. Ashland Avė. 
Arti 47th Street

• Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689

Ofisas Tel. Grovehill 0617 Į Office l’hone
Rea 6717 8. Artesian Avė. ĮProspect 1028

TeL Grovehill 0617

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDTTOJAS IR CHIRURGAS 

1428 Weat Marųuetto Road 
VaL: 3-6 Ir 7-0 P. M. KeL 9-18 A-M. 

Nedėlioj (usltarvs

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
Vai. 2—1 ir 7—9 vai. vakare

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

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

*2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

2 to 4 and 7 to 9 1’. M. 
Sunday by Appolntinent

spaustuvės direktorius, ku
riuos Chicagos Apskritys užgy 
rė. Ypatingai pareikšta papei
kimas Juozui Valuliui, kuris 
kaipo Chicagos apskričio ak 
stovas seime nedalyvavo, iš
skiriant pusę sesijos.

Išrinkta nauja laikina Ap.s-
kurioje jų laukė pavojai iš vi
sų pusių. Kaip šie užsigrūdinę

kričio valdyba, kuri vadovaus, jasmens sutiko pavojus iš išau- 
iki sausio mėnesio: pirm. A “

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakar'

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtuyėios, kuriomis dienomis j.a 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVJ 
Kitos vai. ant Waahington Hh 

4:80 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451, arba 
Cicero 662. Res. teL Cicero 2888

38:

Tet Lafayette 6791

DR. A. J. JAYOIŠ
VaL: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. Gali!ornia Avė. 

« Nedėlioję pagal sutarti

Manstavieius, vicepirm. V. Rė
kus ir A. Bacevičius, sekret. 
B. Paliliūnaitė, ižd. A. Petru 
lis, korespondentas J. Juozai-

GRABORIAl:

J. F. RABŽI'JS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

1.ACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėm- pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiauela. 
Ir pigiau negu kiti Helkale meldžiu atsišaukti, o mano

gino didžias galimybes šioje 
šalyje, yra tai vienas iš įdo
miausių istorijos lapų pasau
lyje.

Čia, Amerikoje, šie pirmie
ji gyventojai rado daugybę 

j jiems nepažįstamų augalų, ku- 
I rie visai buvo nepanašūs į 
[tuos, kuriuos jie buvo matę 
į pirmiau. Vienas iš tų augalų 
buvo tabakas. Jie veikiai pa
tyrė, jog indijonai gaudavo

naminio ir turkiško tabako.
Be to, dideli pagerinimai bu
vo padaryta tabake, tinkamai 
ji auginant, taip kad tabakas 
supirktas Luckiams yra daug
aukštesnės rūšies, negu tas,1 Clcero 126« 
kurį pirmieji sėsliai rado in* 
dijonus vartojant. Bet tas dar 
neišaiškina, kodėl žmonės vi
sur pripažįsta Lucky Strike 
kaipo lengvinusį cigaretę.

Didelį pagerinimai buvo pa
daryta tabako gamyboje, o

DR. GDSSEN
X-Kuy

LIETUVIS DENTISTAS 
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto liti 9 

valandai vakara
Nedėliomia ir Seredomis susitarus

4847 VV. 14th ST. Cicero, III.

DP. Kliauga,

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGĄ®

IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias ir chroniška* ligas 
Tyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Lie-eniua priima kasdlenų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomle tik
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

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

Jei neatsiliepia šaukite Ceuiral 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurg.-ts

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

darbu bukite užganėdinti. 
Tai. Roosevelt 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PL, Chicago

Luckies išdirbėjai niekada no . dentistas 
pamiršta tiesos, jog Gamta sa- ^riUS‘52. i^SSSS 
v„ žalumoj retai švelni ir lcn- įK&ST&JELa
g,va. Ir todėl puikus tabakas. ! 1821 K<jeet

daug pasitenkinimo rūkydami H' ‘!nk’,n#i P““™’™* ir » ,T«L 2260

DR. S. BIEZIS

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
neL-rangus, uss neturt
ais Išlaidų užlaikymai 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Arfbnra Avaaat

S. M. SKDDAS~
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dvkal
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt *7532

todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street . __
Telef. Canal <174,1439 S. 49 Court, ClCSrO, UI. 
SKYRIUS: 1818 8. j TEK CICERO 6927
Halsted Street, Tsl. f______________________________________
Viotory 4*28. ;

i Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Ealsamnotojas

Turiu autonrhbili'is visokiems
M

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUSN AVENUE 

Chicago, III.

I. J. ZOLP
OBABORIU0 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDIMĄJĮ

1650 WEST 46th STEEET
Kampas 4«th Ir Paulina its.

Tel. Boulevard 6208-8411
Nuliudimo valandoje kreipkitės 

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos } 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 ue.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu beturiu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Del Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
ėtės kur ldtur.

Zudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hcrmitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

tabako lapus. Kuomet šie sės- i 
liai pabandė rūkyti tabako la- I

PRANCIŠKUS
STUGIS

Mirė Rūgs. 15, 1932 m..
7:45 viii. vak., 70 metų arnž. 
Kilo iš Šiluvos Apskr., Pakor- 
pėa parap., Dauginių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Petronėlę, sūnų Vladis- 
olvą ir gimines, o Lietuvoje 
irgi gimines.

Kūnas pašarvotas 910 Nine- 
teenth Place.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį. Rūgs. 19, iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Dievo Ap- 
veigdos par. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažj-sta- 
n'us dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę moteris, sūnus ir 
giminės.

Laidotuvėse patarnauja grali. 
S. M. Skudas, Tel. Roos. 7532

nokinus, yra perleidžiamas per 
pagerinantį ir vienintelį Lu- 

,cky Strike valymo procesų, ku
ris yra apibrėžtas žodžiais 
|“Its Toasted.” Spraginimo 
I procesas priduoda malonjų len- 
Igvunių, kurio neturi joks ki- 
į tas cigaretas. šis gausus valy- 
įmo proceso vartojimas leitlž^ 
jums gauti pasitenkinimo iš 

cigarete, kuriame nesiranda 
žalio tabako. (Advertisiment)

DR. K. DRAN6ELIS
DENTISTAS 

2403 W. G3rd STREET

, GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
z X—Spinduliai ’

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 66 2 8 S. Richmond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

l’hone Hemlock 2061

RR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedaliomis 9-12

6558 SO. WESTERN AVĖ.

P R A N E Š I M A S

DR. G. KASPUTIS

A.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį ‘‘Draugę” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

DENTISTAS
Sugryžo iš Europos ir vėl pradėjo 

1 praktikų senoje vietoje.
Vai.: riuo 10 iki 12 ryte;
2 iki 6 po piet;

• 7 iki 9 vakare.
Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais

3335 S. HALSTED ST.
Tėl. Boulevard 9199

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tet LAFAYETTE 7337

Ofiso vaL kiekvienų dienų, n-uo 0 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkain 
Ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
4142 ABCHEB AVENUE 

Tel. Virginia 0030

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

Tel. Grovehill 1596

DR. A. L. YUŠKA
gydytojas ir chirurgas 
VaL: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų Ir Nedėldleniais 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

AKIŲ GYDYTOJUS

DR. VAITUSH, OPT.

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Doulevard 7820 
Namų Tek: Pivspect 1030

Bes. Pilone 
Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Pbone 
Wentworth 3000

JUOZAPAS KI 'HAITIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 15 dienų, 2:30 valandų 
po pietų, 1»32 m., sulaukęs 3S 
metų amž.. gimęs Lietuvoj, Ra
seinių apskr., Gerdžių parap., 
Gudelių kaime.

Amerikoje išgyveno 19 metų 
Paliko dideliame nuliudime 

moterį .luiilonų, podukrę Ju
lijonų, posūnį Antanų, 2 sI 
berta Ona ir švog. ri Juoz.ipų 
Šležus, Petroneię ir švogerj 
Konstantų čiurlionius (I,aw- 
renee. Mase.) brolį Jonų Ru
daiti, pusbrolį Kazimierų Pet
raitį (Kenosha, \Vls ) ir gi
mines Amerikoj, Lietuvoj tėvų 
Vincentų, pamotę Elzbietų, 2 
seseris .Marijonų ir Marcelę 
ir gimines. i

Kūr.as pašarvotas randasi 
354 2 So. I’arnell Avė.

1-aldotuvPs įvyks pirmadie
nyje, rugsėjo 19 dienų, 8 vai. 
iš i’yto Iš namų į Sv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio siel
tos |

Visi a. .a Juozapo Rudaičio 
giminės, draugai ir pažystami 
nuoširdžiai kviečiame daly.vau 
tl laidotuvėse ir suteikti js.m 
paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimų.

Nuliūdę liekamo, 'Moteris, 
Po.Iukrė, Posūnis, Seserys, fivo- 
gerinl. Brolis Ir G bu įsės. 

laidotuvėse patarnauja grafe.
A. Masalskis, tai Blvd. 4139.

DR. J. SR1NGLMAN
V£L YRA SAVO OFISE 

CICERO

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

:p., 7-8 vakare
Panedfiliais, se
redomis ir pėt- 
nyčiomis po 
pietų gydo li
gonius ofise už 
pusę kainos iš 
priežasties sun
kių laikų. Re
umatizmo gy
dymas — spe- 
cialumas.

Ofiso Tel. 
Cicero 49 
Rez. Tel. 

Cicero 3656

Tel. Lafayette 1016

, DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. A. R. McCRADIE .
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 3-4 ir 7-s vai. vakare

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

Tel. Jk.eawoud 51u.
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

lų, o iš ten bus nuiydė- 
šv. Kazimiero kapines.

■ ■ n
iReumatizmES ssusgėle-
■ Neslkankyklts savęs skaus-
H mala Reumatizmu, Sausgėla, ■ 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g
• — raumenų sukimu: nes skau- _ 
g dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 

ir dažnai ant patalo paguldo. ■ 
CAPSICO COMFOUNP mo- |

■ stls lengvai prašalina viršml-
■ Dėta ligas; mums liandio dau- 

gyhė žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. Kaina 60c per g
■ paštų 66c arba dvi ui fl.66.
a Knyga: "0A ETINIS 8 V EI- ■ 

KATOS" augalais gydytlas, kai- |
■ na 64 eantų.

. ilostin Kulis I
_ 1364 BO. HAL8TED 8T. ■■ __  _ -

lB Chicago. ItL ■

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
jataractua Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itaitiklmuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
.tos klaidas.

Speciatė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos auo 10 ryto Iki 8 vak*. 
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRTIM 
?g LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pl- 

'gęsnes, negu buvo. Musų karnos ui- 
jgėsucs, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: feuo 10 Utį 13.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. TeL HemloclZ 2374

DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 3133 S. HALSTED STREET
DR. MAURIGE KAHN

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 0 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 13 dienų

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numertu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vaL vakare.
Nedėliomis 10 Iki II 

Telefonas Midway 2880

HBMLOCK *111

DR. V. S. NARES
(Maryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
04M Weet Marųnette Road

VALANDOS:
0 ttd lt erto. 7 Ud 0 vakare

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vaL: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro O f. vai.: nuo 2-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 3-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. AVentworth 3U00
Rez. Tel. Stewart SlSl

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas

C558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

TeL Hemlock J709
Rea Tel. Prospeot 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie
Re*. 6426 So. Californla Are. / 

0-4. 7-0 v. v. IBekUnant Katre.

Ofiso Ir Rez.« Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vaL; nuo 1-8. nuo 6:30-0.-30



n r a r o a s6 Šeštadienis, rugsėjo 17, 1932

VISU ŠVENTU PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, RUGSĖJO (SEPI.) 18 DIENA, 1932

Vytauto Parke Prie Šv. Kazimiero Kapinių
115-ta gatve, tarp Crawford ir Cicero Avenue i

Piknike atsibus graži programa. Roselfcndo choras ir Chicagos artistai dainuos patriotines 
ir liaudies daineles. J. Bagdonas graborius risis su Feliksu Jakaičiu. Taip pat St. Bagdonas, 
manažierius Universal Gimnazijos klubo, 814 W. 33 St. risis su John Srnith iš New Yorko. Lietu
vos milžinai kilnos nepaprasto sunkumo vogas. Nors kartą žmonės turės progą pamatyti ką 
žingeidaus. Puiki muzika griež nuo 2 iki 9.' Skanūs valgiai ir gėrimai prirengti. Bus daug 
tikierhj, kurie savo kalbose parodys kas turi būti išrinktas į prezidentus. Bus daug laimėjimu. 
Naują iradio gaus tie žmonės, kurie prie gėtos nusipirks tikietą už 25c.

Visus širdingai kviečia

nors
poli-

KLEBONAS IR KOMITE/AS

C H I C A G

MISIJOS ŠŠ. PETRO IR 
PAULIAUS BAŽNYČIOJE

WEST PULLMAN, III. — 
Misijos prasidės rugsėjo (Se 
pt.) 19 d. ir tęsis iki rūgs. 25 
d. .

Misijas duos jėzuitas, kun. 
Jonas Bružikas. Visus parapi 
jiečius ir apylinkės lietuvius 
kviečiu dalyvauti ir naudotis 
šiomis misijomis. Ypač šiais 
sunkiais laikais “Ieškokite pi
rma Dievo karalystės, o kit
kas bus priduota.’’

Misijas baigiant, sekmad., 
rūgs. 25 d., mūsų bažnyčioje 
prasidės 40 valandų atlaidai.

Kun. A. Linkis

“IŠ ŠILUVOS SUGRĮŽUS”

Ketvirtadienyje baigėsi Ši
luvos atlaidai šv. Panelės Gi
mimo par." bažnyčioj, Marąue- 
tte parke. Pabaiga buvo iškil
minga ir Įspūdinga. Mišparus 
laikė kun. J. Šaulinskas, asis
tuojant trims kunigams pasi- 
jonistams. Gražų pamokslą a- 
pie žemiškos ir dangiškos mo
tinos, meilę pasakė Tėvas Gab
rielius. Žmonių buvo pilnutė
lė bažnyčia. Tiesą pasakius, 
vi i nesutilpo. Choras, varg 
B. ta’, všans' o diriguojamas 
gražiai giedojo mišparus ii- ki
tas gi?,- Ei ‘S.

WIFF! BANGI BOOM!

Ne vien tik vagys moka 
baladotis!

I

Dr. J. J. Kowarskas, šv. Kry
žiaus ligoninės daktarų štabo 
narys, jau šešti metai, kai sek- 

- ną vakaią, pavalgęs v aka- ,nijngai daktarauja. Jo ofisas 
n..nf „na pavaikščioti. Ei-! ir „.zidpnri ja yra 2359 So. 
datuos pro Dievo Apvaizdos „ įjtą ofisą turi Hv
baznymą, girdžiu kalstimą ir pqUette Parke, 2403 W. 63 st. 
rė imą, bet aš, neatkreipda- ; Dr. Kowarskas yra vienas jau

l.1.ll.S niu*iau savo niausiu lietuvių gydytojų, mė
liais. G rišdamas namo, vėl r»rie *v. ' . , i pne gS|a savo profesi,ą? rūpinasi
aznycios užgirdau ne tik kai pavo pacįentanis ko geriausia 

■ tuną u rėkimą, bet ir piovi- patarnanti ir todėl jo pacien-
,n^' triukšmas, tai juo visada patenkinti. Rei-

kad, išsigandęs bėgau, kiek kale §ankti tel Canal 8706 ar.
kojos galėjo mane nešti, pasįba j ofigą prOgpect 1028.
kleboną, kun. T. Albavičių ________________________
pranešti kad kas tai negera
dedas pa^ap: salėje.

Klebonas iš syk šiek-tiek iš- 
sigando, bet greit gardžiai nu- 
sijuokė ir tarė: vaikeli, tenai 
niekas nieko neardo, bet tai
so.

— Tai ką tenai taiso!
— Salėje bus didelis surpri- 

zas, jis įvyks šeštadienį, rug
sėjo 17 <1., 6 vai. vakare. Visi 
širdingai kviečiami atsilanky
ti.

Tat, visi paskui mane pažiū
rėti to didelio “siyprizo” Die 
vo Apvaizdos parapijos svetai
nėje.

Alfonsas Zahnieraitis,
Komercijos mokinys, i

PASIKLAUSUS GRAŽAUS 
LIETUVIŲ RADIJO 

PR0GRAM0

o išradimas padarė 
žmogaus gyvenimą įdomesnį ir 
patogesnį. Seniau, jei norėjai 
išgirsti dainų, muzikos ar kal
bų, tai reikėdavo eiti į koncer
tus, kartais labai toli. Bet da
bar, būdamas savo trioboje 

prie radijo, girdi visokius kon
certus, lošimą, muziką, kalbas 
i ir t.t. Ir mūs lietuviai nepasi- 
i lieka nuo šio spartaus progre- 
Į so. Ačiū Peoples Furniture 
krautuvėms, Chicagos ir apy

linkės gyventojai kas antra
dienio vakaras turi progos pa- 
ysiklausvti naujų, gražių mūsų 
dainelių iš stoties WGES, ku
rias dainuoja rinktiniai daini
ninkai, muzikai.

i Taip pat ir praėjusį antra
dienį buvo didelio malonumo 
pasiklausyti dainų K. Sabo
nio, A. Ančiūtės, L. S^bonie- 
nės, A. Čiapo, Pejoples Parlor 
kvarteto, ir dueto, gražios mu
zikos, naudingų pranešimij ir 
Dr. J. P. Poškos kalbos.

Peikia naudotis šiais radi
jo patogumais ir vertinti šių 
gražių programų leidėjų pas
tangas, kurios sykiu su kitom 

i'tom veda mus progreso kė
lu. Jaunikaitis

ŠEŠTI KIETAI KAI DAK
TARAUJA

A. OLSZEWSKIS
Kuris per 25 metus (1892—1918) sėkmingai vedė privatini banką 

vardu OLK7,EW8KI BANK Ir l<-l«k* laikrnšll “Lietuva.”
DABAR ATIDARĖ NAUJA BANKINĮ OFISĄ 

3251 S. Halsted St. priešais užsidariusį Universal Banką 
KURIAME DABAR LIETUVIAI GALI:

Išsimainyti savo čekius ant pinigų,
Apmokėti gaso, elektros, vandens ir kitas bllas,
Pirkti money orderius persiuntimui pinigų.
Daryti visokius notarlallus dokumentus,
Inšiuruotl nuo ugnies namus, furničlus, automobilius, langus ir t.t. 
Pirkti pirmuosius morgičius, municipalinius Ir IT.8. valdžios bondsus 

liuosus nuo taksų Pinigai Įdėti Į U. 8. valdžios bondsus neša 4 
proc. o padėti pačte tik 2 proe. Tai kam laikyti pinigus pačte 
už 2 proc. kada už bondsus valdžia moka 4 proc. Kaip pačte 
taip Ir bondsuose Įdėti pinigai yra abeji tos pačios U. 8. val
džios rankose Ir už abejus valdžia vienodai atsako.

Kurie pirkote morgičius užsidariusiuose bankuose, tai apsižiūrėkite 
ar turite vlsua reikalingus dokumentus. Jei nėsate tikri, tai at
sineškite morgtč) pas OlszewskJ, o jis patikrins, Ir už patikri
nimą nieko jums net-okuos.

3251 S. Halsted St. priešais Universal Baroką
VALANDO8: Nuo 11 ryto iki 5 vakaro. Subatotnls Iki S vakaro 
N. C. Krukonls yra Olszewsklo asistentu Ir vedėju Inšiurance 

Departamento.

Daktaro tėvai ir pats dak
taras gyvena gražiame nuosa
vame name, kurio apačioj yra 
moderniška Stanislovo Man- 
kausko aptieka.

Aptiekorius St. Manaksukas 
yra senas West Sidės biznįe- 
rius-aptiekorius, kurs visiems 
savo kostumeriams rūpestin- 
gai patarnauja.

KAS BRIGIITON PARKE

Neiškenčiu neparašiusi apie 
smagų vakarėlį, kurį surengė 
Šv. Tereses draugystė rugsėjo 
13 d., parapijos svetainėje sa
vo narėms ir jų draugėms, ku
rių atsilankė gražus būrelis.

Pirma buvo trumpas susiri
nkimėlis, o po to prasidėjo 
“bunco”, po kurios pasirodė 
ant stalų gardžios kavutės ir 
pačių nariij namie kepti pyra
gai.

Pavalgius, pajuokavus — iš
dalintos svečiams mažytės kny 
gėlės su lietuviškomis ir an
gliškomis dainelėmis. Pirm. 0- 
na Žylienė perstatė “prof.” 
Truinttumtevitch (Agotą Gur- 
rister) ir akompanistę A. Vo- 
lunaitę. Na, ir prasidėjo ben
dras dainavimas. Dainų tar
puose mūsų “prof.” daug juo
kingų dalykėlių papasakojo iš 
draugijos veikimo. Prie dainų 
aukštais tenorais prisidėjo ir 
mūsų gerb. kun. A. Valančius 
ir kun. S. Jonelis. I

Po to ant estrados pasirodo 
keturios panelės, kurios sve
čius prijuokino smagiais šo
kiais ir dainelėmis. Ir taip, dar 
po keletą smagių žaidimų, po 
“suktinio” ir kitų lietuviški) 
šokių, baigės vienas iš sma
giausių vakarėlių.

Bet kas smagiausia, kad j- 
sirašė keletas naujų narių, o 
kitos žadėjo į kitą sus-mą atsi
lankyti ir įsirašyti.

Su nekantrumu lauksime jų 
atsilankymo. Why?il

LIETUVIŲ VALANDA

Ryt visi Chicagos ir apylin
kės miestelių lietuviai turės

progos pasiklausyti gero ra
dijo programo iš stoties WCF- 
L, nuo 1 iki 2 vai. po pietų, 
kurį duos Jos. F. Budriko ra
dijo ir rakandų krautuvė, 3417 
So. Halsted st., paminėjimui 
3 metų radijo programo lei
dimo. Programe dalyvaus Ka
zys Pažerskas, visų mėgiamas 
dainininkas, ponia Pažerskie- 
nė ir kiti. Taipgi Budriko ra
dijo orkestras visus šauniai 
palinksmins. Beje, reikia dar 
pridurti, kad per šias sukak
tuves Budriko krautuvė žy
miai numažino kainas ant Į- 
vairių radijų, elektrikinių ša- 
ldytuvų-refrigeratorių ir kito
kių narųams reikalingų reik
menų. Be to, su kiekvienu pi
rkimu duodama gražios dova
nos. A.

ŽINIĮĮ-ŽINELĖS
X A. Jurgifas, kuris dirba 

Southern and Westem Insur. 
Co. agentu Town of Lake a 
pylinkėj nesenai Kanadoj On- 
tario mieste prancūzų katali
kų bažnyčioj su E. Juršvte. 
priėmė Moterystes Sakramen
tą ir dabar jau parvyko j Cbi 
cago ir apsigyveno adresu: 
4535 So. Hermitage Avė.

X Ateinantį sekmadienį ru
gsėjo 18 d. šv. Jurgio par. ba
žnyčioj J vyks bažnytinis kon
certas. Prasidės 7:30 vai. vak. 
Šiomis dienomis šv. Jurgio ba
žnyčioj tapo užbaigta pertai
symas vargonų. Dabar vargo
nai yra kaip nauji ir vargo
nuojant gabiam muzikui p-nui 
A. Pociui parapijonai jais ka
sdien grožėsis, o labiausia šve
ntėmis.

TĖMYKITE LIETUVIAI
J. NAMON FINANCINĖ KOMPANIJA

ATLIEKA DAUG RUSIŲ BIZNIO
1. Perka LIETUVOS LAISVES BONUS ir tuojau išmoka casb.
2. Perka Morgičius, taipgi išmolka caah.
3. Skolina pinigus ant Morgičlų.
4. Parduoda pirmus Morgičius nuo $500. iki $4000. nešančius 

6%, morglčial nėra išskirstyti, kitaip vadina nėra spltt, taipgi 
galima investuot nuo $50.00 iki $500.00 ant notų nešančių 6%.

5. Tškolektuoja morgičlų nuošimčius ir sumą, kurie esat pirkę 
Iš uždariusių Bankų Ir kitų Įstaigų.

6. Perka Ir tokius morgičius už kuriuos yra nustoję mokėt 
nuošimčius Ir sumą.

7. Parduoda cbekius pasiųst kam užmokėt bllas taksų, vande
nio. elektros, gaso arjaa kitas bllas.

8. Maino cheklus, taipgi stambius pinigus ant smulkių.
9. Renduoja flatus, padaro Llstus, kolektuoja rendas, prižiūri

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

Žaltnlmo.
11. Gamina Įvairius legališkus dokumentus, kaipo: pardavimo ar

ba pirkimo namų, farmų, biznių, morgičlų (jotų ir kitų dalykų.
Registruotas Notaras.

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

13. Parduoda namus, famiaa, lotus ir biznius.
14. Maino farmas ant namų visuose miestuose ir valstijose.
15. Maino ant namų, lotus bučernea, grosernes ir kitos rūšies

biznius visose dalyse Chicagos taipgi kituose miestuose Ir 
valstijose. ,
ŽULIUS NAMON, savininkas šios Kompanijos suteiks Jums 
maloniai patarimus ir informacijas dykai. Per 18 metų studija
vimo Ir praktikavimo daug rūšių biznių. Jo patyrimas bun 
jums naudingas Per teisinga žmonėms patarnavimą. Jo biznis 
vis didinas, kad Ir depresijos laikuose.
Su reikalais kreipkitės ypatiškal arl>a rašykit:

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

6755 S. VVESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 
Ptione — Grovehlll 1038

i X Dr. Karaliui iš savo va- 
tlios atsiskyrus su šiuo pasau
liui, liko tuščias^o ofisas ir 
1 flatas, 3147 So. Halsted st. 
j Tos vietos rendavojimo reika
lu galima kreiptis į Keistučio 
Spulkos ofisą, 840 W. 33 st.

ARCHER HEIGHTS. —Ma 
rijonų Kolegijos Rėmėjų 41 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
rūgs. 17 d., 7:30 vai. vakare, 
Žolynų name, 6709 Archer a- 
ve. Visi nariai prašųmi ateiti 
ir atsivesti naujų narių. Rast

GAZO KAINOS KLAU- 
, SIMAS
j Miestas reikalauja, kad ga- 
;zo kaina Chicagoj būtų suma
žinta iki 30 nuoš.

AIA
ANTANAS JUSEVICZ

MirS Rugsėjo 16, 1932 m., 4 
vai. po pietų, 42 metų amžiaus 
Kilo iš Raseinių Apskr., Kel
mės parap. Kelmės dvaras. 
Amerikoje Išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
brolĮ Leonardą., brolienę Bla- 
dlslovą, 2 brolvaikiu Stanley 
ir Heleną, pusbroli Antaną 
Kalvaitį. O Lietuvoje 2 sese
ris Bronislavą, Barborą Ir 
švogerį.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46 st. Laidotuvės Įvyks Utar- 
ninke, Rugsėjo 20, 8 vai. ry
te iš Zolpo Koplyčios bus at
lydėtas Į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas Į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę Brolis, Brolienė Ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Tel. Bould. 5203.

T0WN OF LAKE. — Dr- 
gija Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių laikys susirinkimą 
rugsėjo 18, 2 vai. popiet, Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainė
je.

Narės prašomos skaitlingai 
susirinkti. Valdyba

Dėl svarbių priežasčių Lie
tuvių Industrijos draugijos pi
knikas rugsėjo 18 d., š. m., Bi
rutės darže, neįvyks. Pirku- 
siems tikietus pinigai bus su
grąžinti. Rengėjai

Phone Roosevelt 2072 
STANLEY FABTAN. Savininkas

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hovne Avenue 

Chicago, III.

Išsirenduoja du ofisai ir 5 
kambarių pagyvenimas su ap
šildymu. Tinka gydytojams, 
dentistams arba advokatams. 
Randasi 3147 So. Halsted St. 
Del informacijų kreiptis: ’

840 W. 33rd St.

. 4 šviesus kambariai — flatas, pe-
[člum apšildomi, antros lubos. Ran
da $21.00, su garadžium $23.00.

6535 S. Washtenaw Avė.

n «j 13. R.- 
‘1?LI1MLVVICZ£ (0‘

MORTCAGt RANKERS
REAL ESTATE 

Prisirašykite i mūsą Spulką 
Texy informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St.

Parsiduoda 5 kambarių mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu apšildo
mas. Vasarinis porčlus, 2 ekstra ka
mbariai basemente. Garadžius. Gra
žiai medžiais, krūmais ir rožėmis ap- 

i sodintas Graži apylinkė. Parsiduoda 
■ pigiai, nes savininkas apleidžia Chi- , 
ragą. Namas kainuoja $9,000.00. da- | 
bar parsiduoda už $5,700.00. Taksai 

i ir asses-mentai apmokėti.
8638 S. Justine St.

I Vienas blokas Iki Ashland gatvėkario

, Mainys ant na<ro 128 akerių far- 
mą su triobomis. mašinomis ir gy
vuliais. Gera žemė Michigane, netoli 
Chicagos.

Parduos pigiai arba mainys ant 
lotų 6 kambarių murinĮ bungalow 
Marųuetto r-arke

3647 Archer Avė.
Tel. Virginia 0757

ATYDA BEDARBIAMS IR 
KITIEMS.

Turiu keletą famui po 40 Ir 80 
akerių Wl«ertnslno valstijoje. Jei tu
rite $1.000.00 ar daugiau Ir ne tu
rite darbo čionai, lai tuojau atsi
lankykite pas mane. laikai Ir dar
bai neoagerės eit-s-uos- dar per Il
gą laiką, taigi ne balgklto lig pas
kutinių centų Ir paskui badausite. 
Išmintingi žmonės dabartiniu InHcu 
traukia | farmas, kur visko yra už
tektinai. Ir gyvena linksmai. Dėl sa
vo Ir šeimynos gerovės Jei norite 
sumeti laimės Amerikoj, lai Mitinai 
atsilankykite nns mane dėl broliš
ko pasikalbėjimo Ir pasitarimo, ku
ris Jnnrs nieko nekainuos, o gali 
atnešti daug laimės.

Galima manę matyti kas rylą lig
pietų.

OTTOVVAS
KRYŽANAUSKAS,

Room 411—40 North 
Dearbom St. 

Chlago, Illinois

j : JOHN B. BORDEN
1 (John Bagdzlunas Borden)
‘ ADVOKATAS

105 W. Adams St., Rm. 1642
Telephone Randolph '6727 

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.I
I Telephone Roosevelt 9090
Name: S Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wajshlngton St 
Room 905 TeL Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkals Ir Ketvergals 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 711?

Namų Tel. Hyde Park >195

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MJCHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 5950—6377

14600 S. WOOū ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

I 1«1 N t.A Stl.lP 9T nni-nl .utortl

Tel. Boulevard 5913.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Henilock 8380

NAUJA GASOLTNO STOTI?
Vartoja Sinclair Produktus

H I G H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. comer

Tel. Henilock 1017 
! Pranas Dargelis, savininkas

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREF.N VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių. 

4844 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

Jei manai pirkti automobllĮ, ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

4499 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7189

Day and Nlgbt Service
Ali Work Guaranteed

I Spėriai IUti« for IVInler Siorago
PUCCINI BROS. AUTO

SERVICE
General Repslrtng - Overhart Ing 

- Ignitlon - Towing
OAS STATION SERVICE 

INieelnl Bros. Aulo Service
2219 S WESTERN AVĖ. 

t Roosevelt 2818
LEAVITT STREET GARAGE 

2226 S. leavltt 81.
1 Canal 6954

»
liauju • y »a. .


