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Meksikos vyriausybe sulaužė padarytą su Bažnyčia sutartį
TAIP PARŲ ŠVENTASIS TĖVASPAMALDOS LIETUVIŲ BAŽ- 

NYČIOSE
Šiandien, spalių mėn. 1 d., visose lietuvių bažny

čiose prasideda pamaldos Dievo Motinos garbei. Kas
dien kalbamas šv. Rožančius, skaitoma Dievo Moti
nos litanija ir laiminama su Švenč. Sakramentu.

Lietuviai katalikai tenepamiršta šį spalių mėne
sį šių gražių pamaldų. Tegul visi gausingai tuo nau
dojasi.

BUVUS! LIETUVOS DIKTATORIŲ 
VŪLDEHARĮTEBMAS IŠTEISINO 

Kubos sala je išvystomas negirdėtas

CHICAGO JE

PILIEČIŲ REGISTRACIJA

Šiandien vyksta piliečių re
gistracija. Visi piliečiai ir pi
lietės turi registruotis. Be už
siregistravimo negalės daly
vauti rinkimuose lapkričio 8 
d.

Kita ir paskutinė užsiregis
travimui diena bus spalių mėn. 
11 d.

KITAS INSULL’O PALAN
KIŲJŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

NAUJOJE ENCIKLIKOJE
POPIEŽIUS PIJUS XI TEIKIA NURO

DYMU MEKSIKOS VYSKUPAMS

__________ Atlanta, Ga., miesto policijos viršininkas paskyrė šį vai-
ta i k ii •• . . . v Įkiuką “policmonu.” Jis yra Bernardas Blackwell. Ką gi, jis
Del MandziuriJOS japonai statosi prieš VJSJJ pa-1 sulaikė ąutomobilį ir rašo važiuotojui “tikietą.” Kas čia gali 

šaulį. Ženevoj tariamasi apsieiti be Vokieti- prieš toki pasipriešinti.
jos. 34 jūreiviai ^uvo Ramiajam vandenyne

VOLDEMARAS IŠTEI
SINTAS

KAUNAS, rūgs. 30. — Vy
riausias Lietuvos teismas iš
teisino buvusį Lietuvos dikta-

KUBOJE VYKSTA POLI
CIJOS TERORAS

JAPONAI NEPALAUŽIAMI 
MANDŽIŪRIJOS KLAU

SIMU

ATIMAMOS KREUGERIO 
DOVANOS

Federalis teisėjas Lindley 
leido viešumon paskelbti dar 
vieną bankrutijusių Insull ’o 
kompanijų palankiųjų asmenų 
sąrašą.

Šiame sąraše yra 318 poli
tikierių, finansininkų, viešo
sios naudos kompanijų virši
ninkų ir kitų įžymesniųjų as
menų, lygiai ir bendrovių. Jie 
visi sudarė sindikatą nupirkti

VATIKANAS, rūgs. 30. —• ! Jo Šventenybė pataria vys- 
Šventasis Tėvas Pijus XI iš- J kupams ir kunigams pasiduo- 
leido naują encikliką dėl vyk- Į ti neteisingiems ir neteisėtie- 
stančių Katalikų Bažnyčios į ms įstatymams. Tas nereiškia, 
persekiojimų Meksikoj. |kad tie įstatymai būtų pripa-

Popiežius pareiškia, kad Me žįstami. Neteisingų ir neteisė- 
ksikos vyriausybė sulaužė pa-, tų įstatymų niekas negali pri
darytą 1929 metais su Baž- Į pažinti. Reikalinga pasiduoti
nyčia sutarimą. Katalikų per
sekiojimus visu smarkumu at
naujino. Vyskupų ir kunigų
teisės dar labiau varžomos. A- priešais.

tik dėl to, kad krašte išlai
kyti ramybę ir teisėtomis prie 
monėmis kovoti su Bažnyčios

HAVANĄ, Kuba, rūgs.
BERLYNAS, spai. 1. — Pa- 

• likta, kad. japonai Abindžiūri-
Remiantis prezidento dik- į jOs klausimu statosi prieš vi 

tatoriaus Macliado įsakymu po sa pasaulį ir pareiškia, kad
torių A. Voldemarą dėl 55,000 licija be atodairos areštuoja nauja Mandžiūrijos Valstybė
danų kronų pasisavinimo. 

Voldemaras yra ištrėmime.
visus diktatoriaus priešus. Su- Mančukuo niekados nebus grą 

j imama daug ir aiškiai nekal-' žinta Kinijai ir visados japo- 
tų žmonių. z jnų bus globojama.

Štai policija areštavo kata- Į Japonų vyriausybė sako,
------------ j likų Colon kapų kapelioną ir kad naujos valstybės sudary-

ŽENEVA, spal. 1. — T. Są- kitus penkis kunigus. Juos ka- mu ji neperžengė jokių tarp- 
jungos suvažiavime vakar kai- (Įtina tuo, kad būk jie žinoję,' tautinių sutarčių, nė T. Są- 
bėjo Prancūzijos premjeras kaip vyriausybės priešai per jungos nuostatų. Kad baigti 
Herriot’as. Jis pareiškė, kad,kelias savaites kapuose nakti- gj ginčijamą klausimą ir išve-

HERRIOT’AS KALBĖJO

STOCKHOLMAS, Švedija, 
rūgs. 3(X — Nusižudžiusio de
gtukų “karaBans” Kreuger’io 
dienyne susekta, kiek daug jis ' 
dovanų pinigais buvo davęs' 
savo dviem broliam ir kitiems.1 
Teismas įsakė tas dovanas ko
nfiskuoti. Iš vieno brolio ati
mama pustrečio milijono kro
nų.

ATSISTATYDINO VYS
KUPAS

belnai imant, su Bažnyčios lai
sve ir teisėmis ten visai nesi
skaitoma. Katalikams gyveni
mas pasidarė nepakenčiames
nis.

Šventasis Tėvas ramina Me-
iiKnnn * x- - t iksikos vyskupus, kunigus ir

’ ’ . Papras enI 18 n" pasaulininkus. Ragina juos
soU Utihty Investments, Ine. vienyWn> kad bendrai teM.

ugpiūčio lo d., 1930 m., šis (tomį-s priemonėmis siekti Ba-
sindikatas pirko tuos šėrus. - ■ •, , v , • -L, , . —r .znvoiai priklausančios laisvesMokėjo' po 50 dolerių kiekvie- •

Į vyskupus popiežius tarp 
kitko taip atsiliepia:

“Mes karštai patariame ju
ms dėti visas pastangas mo
kyklų ir jaunimo auklėjimo, 
ypač prasčiokų jaunimo, klau
simu. Nes šis jaunimas labiau 
išstatytas bedievių, masonų ir 
komunistų propagandos pavo
jum Atminkite, kad jūsų kra
štas bus toksai, koks bus jau

nam, nors tikra kaina buvo 
59 dol. 25c. kiekvienam šėrui. 
Visi asmenys įmokėjo po 5

ir teisių. nimas. M

GALĖS PROTESTUOTI NEŽINO, KAS DARYTI

Chicagos iždas tuščias, dar-

Prancūzija visą laiką stovi už, mis dirbo užtaisydami dina- 
griežtą T. Sąjungos nuostatų, mito luinas, 
vykdymą. Kad šie nuostatai j Koks tai nesąmoningas ku- 
nebuvo vykdomi Mandžiūrijos nigų kaltinimas! Įsikarščiavu- 
klausimu, tai kalta ne Pran- j si policija, nežino nė ką daro. 
euzija, bet Anglija. Ši pabūgo, Visoje saloje veikia aštri 
galimo karo su japonais. (cenzūra. Laikraščių leidimai 

(sulaikomi ir leidėjai suimami. 
Gyventojams uždrausta aplei
sti salą. Visi pakraščiai stro
piai saugojami.

Kad išvengti policijos tero
ro, įžymesnieji asmenys pas
prunka į svetimų kraštų at
stovybes.

GAL BUS APSIEITA BE 
VOKIEČIŲ

ŽENEVA, rūgs. 30. — Vo
kietija neturi savo atstovų nei 
nusiginklavimo konferencijos 
komisijoje, nei T. Sąjungos 
suvažiavime. Diplomatai taria! 
si vesti darbus be vokiečių. 
Gal be jų bus ir apsieita.

34 JŪREIVIAI PRIGĖRĖ

FORDAS MAŽINA AT
LYGINIMĄ

StEATTLE, Wasli., spal. 1. 
— Jūros audra Aleutian salos 
pakraščiuose sudaužė prekybi-

ngti ginkluoto konflikto, pa
saulio valstybių pareiga yra 
tik naują valstybę pripažinti. 
Tada viskas bus užbaigta.

DAUGIAU KAIP 11 MILI
JONŲ BEDARBIŲ

WASHINGTON, rūgs. 30. 
— Amerikos Darbo federaci
ja skelbia, kad šiandien visam 
krašte yra daugiau kaip 11 
milijonų bedarbių, ir kad a- 
teinantį žiema bus bedarbia
ms sunkiausias laikotarpis.

PREZIDENTO PLANAS 
NEDARBUI MAŽINTI

WASHINGTON,

VATIKANAS, rūgs. 30. — 
Monterey-Fresno, Cal., vysku
pijos vyskupas MacGinley dėl 
senatvės ir nesveikumo atsi
statydino. Šventasis Tėvas vy
skupo prašymą patvirtino ir 
paskyrė tituliariu Croe vys
kupu.

PAĖMĖ BOLIVŲ TVIR
TUMĄ

ASUNCION, rūgs. 30. — 
Paragvajaus vyriausybė pas
kelbė, kad jos kariuomenė pa
galiau paėmė bolivų tvirtumą 
Boųueron, Čako srity. Nelais
vėn paimta 2,000 kareivių. Pa- 

I ragvajams teko ir daug karo
rūgs. 30. medžiagos. Tvirtuma 21 dieną 

buvo apgulta.■ Prezidentas Hoover’is pa-
------------ ’nį laivą “Nevada.” Iš įgulos ' skelbė planą nedarbui mažin-

DETRO1T, Mieli., rūgs. 30.'tik trys jūreiviai išsigelbėjo, j ti. Tas atsiekti yra dvi prie- 
— Prieš 18 metų pragyveni- 34 jūreiviai žuvo. Žuvo ir ka-(monės: reikalinga sumažinti

IR MILIJONINKAS 
NUKENTĖJO

mas buvo toli pigesnis, negu pitonas 
šiandien, bet Fordas savo di
rbtuvėse darbininkams skyrė 
mažiausią 5 dolerių už dienos 
darbą atlyginimą. Šiandien 
Fordas tą mažiausią atlygi
nimą sumažino iki 4 dolerių.

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

TOKIJO, rūgs. 30. Korėjie
tį IIo Šo, kurs sausio 8 d., šie-

-------------------iinet, kėsinosi pamesti bombą
Pranešta, kad ir Italija pri-. po imperatoriaus karieta, vy- 

sideda prie pasaulio parodos riausias Tokijo teismas nubau- 
Chicagoj. dė mirtimi.

darbo valandas ir panaikirtti 
jaunuolių (vaikų) darbą.

URAGANO AUKOS

SAN (JUAN, Porto Rico, rū
gs. 30. — Galutinai apskai
čiuota, kad uragano (viesulo) 
metu saloje 212 žmonių žuvo, 
apie 2,000 sužeistų ir 245,000 
asmenų neteko pastogės.

NEW YORK, nigs. 30. — 
Ekonomininkas J. F. Flynn 
skelbia, kad šio ekonominio 
krizio metu labai nukentėjo 
ir milijoninkaR Rockefeller’is 
ir jo sūnus. Dar nesenai jų 
turtai siekė arti vieno bilijo
no dolerių, o šiandien nebus 
didesni kaip tik 150 milijonų 
dol.

nuoš., o paskiau dauguma dar 1§ tu,rtų įkainuotojo ofiso 
po 15 nuoš. Po to tie šėtrai ' pranešama, kad 1931 m. mo- bininkai neapmokėti, o banki- 
gnuvo ir visi įmokėtus pini-' kesčių sąskaįtOs bus išsiunti-, ninkai atsisako pirkti daugiau 
gus prarado. Įn&tos apie sausio mėn. 1 d.,

Sąraše figūruoja daug žmo- 1933 m. Šie mokesčiai bus mo- 
nių. Jų tarpe ir Chicagos ma- kami dviem atvejais — viena 
joras, legislatūros atstovas I- dalis kovo 1 d., o antra — j toliau žmonės nemokės mokes- 
goe ir kiti. liepos 1 d. Nuo kovo ligi lie-įčių. Miesto majoras nebežino,

------------------- pos mėn. yra laiko žmonėms l<as čia daryti.
protestuoti, jei pasirodys, kad

mokesčių warantų. Bankinin
kai reikalauja, kad miesto iš
laidos būtų mažinamos, nes ir

POLICIJA IMSIS NAUJO 
METODO

Policija paskelbė, kad im
sis naujo metodo kovoti prieš 
bombininkus. Jei kokia įmo
nė bus bombuojama, tada ka- 
lėjiman bus sukrušti visi są
jungos ar unijos viršininkai, 
kurie įmoninkams grasina.

PRIKLAUSO NUO PAČIŲ 
ŽMONIŲ

Turtų įkainuotojas Jacobs 
aiškina, kad už 1931 metus 
mokesčius Cook’o apskrity bū 
tų galima sumažinti iki 40 nuo 
šimčių. Bet tas priklauso nuo 
pačių žmonių. Jie turi reika
lauti, kad lokalės valdžios ma 
žintų išlaidas.

AUTOMOBILIŲ AUKOS

Šiemet iki rūgs. 30 d. Coo
k’o apskrity automobilių ka
tastrofose žuvo 850 asmenų.

VEIKIA PLĖŠIKAS

t
Dvi jaunos plėšikės apiplė

šė parduotuvę, 1323 Milwau- 
kee avė. Pagrobė 58 dol.

mokesčiai neteisingi. Protes
tus priims apeliacijos boardas. 
Jis boardas mokesčius kam su-

PRIVISO VILKŲ
LYDA VENAI, Raseinių ap. 

Šioj apylinkėj bus labai daug
mažins, tada bus sumažinta sa vilkų privisę. Paskutiniuoju
ma mokant antrąją dalį.

ČEKOSLOVAKAI PERKA 
DAUG KIAUŠINIŲ

Pienocentras eksportavo į 
Čekoslovakįją 4 vagonus kiau
šinių. Pareikalavimas esąs di
delis. Pienocentras vienas ne
suspėja patiekti reikiamo kie
kio kiaušinių, todėl per pre
kybos ir pramonės rūmus pa
kvietė privačius eksportierius 
prisidėti.

_______

metu vilkai net dienos metu 
lankosi prie gyvenamų namų 

. ir nemaža žalos ūkininkams 
pridaro. 6 kilometfų apylinkė
je jau nuifešė 17 avių, 2 par
šus ir kelioliką žąsų. Daugiau
sia nukentėjo Bulavėnų, Kal
niškių ir Sodininkų kaimo ūki
ninkai.

ORO STOVIS .

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien dailus oras; 
kiek šilčiau.

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamą “Lithuanian Boxing Contest.”
Vardas įr pavardė..............................................................
Adresas................................................................................

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

Oakley Avė., Chicago, III.
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DRAUGAS šeštadienis, spalių 1 d., 1932

“D R A U G A S”
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu
sei Metų — *3.60, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .03o.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų- 
11 na. jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunėiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“DRAUGAS”
LITHUAN1AN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPT1ONS: One Tear — *6.00. Slx Months

<- *3.60. Three Months.— *2.00. One Montb — 76c.
Burope — One Tear — *7.00. 81x Months — *4.00. 
Copy — .03c.

Advertlsing ln "DRAUGAS” brlngs best results. 
Advortlsing rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

MOKSLUI PRASIDĖJUS
— Tėveli, aš beveik kasdien supykstu 

ant vaikų. Del jų nedrausmingumo ir neklus
numo aš pasidarau kaip girta.

— Ar daug jų, tamsta, turi? — klausia 
nuodėmklausis.

— Keturiasdešimts — atsako penitentė.
— Bėgk, bėgk namo, nabagute! Kaip iš

sipagiriosi, galėsi ateiti išpažinties.
— Kunigas žiūri — iš klausyklos išeina 

seselė, mokyklos vaikų mokytoja.
Gražus anekdotas. Kiek daug vienok ja

me yra reikšmės! Rudenyje sueina į mokyk
las tūkstančiai vaikų — bernaičių ii- mergai
čių — iš Įvairių įvairiausių šeimų. Ir toms 
seselėms mokytojoms tenka jais rūpintis; jos 
turi tuos vaikučius auklėti ir mokslinti, kad 
papildytų tai, kas šeimos židinyje yra neįma
noma jiems suteikti. Dažnai atsitinka, kad 
namieje jie labai mažai tegauna sau reikalin
go išlavinimo. Šitokių tai šeimų vaikai ir 
pasilieka gerųjų seselių kasdieniniu kryžiumi.

Kiekvienas žmogus turi savo kryželį-var- 
gelį, kuris reikia nešti. Bet, pažiūrėję i sese- 
lių-mokytojų vargus, #H«-jp?Atebėsimė, kad 
daug kuo jie skiriasi nuo paprastų žmonių 
vargų. Visu pirma seselės pačios savo laisva 
valia padarė tų pasiaukojimų Dievo garbei ir 
tautos gerovei, tinkamai auklėdamos jaunųjų 
kartų. Žmogaus širdis iš savo prigimties lau
kia už savo vargų dėkingumo. Deja, moky
tojų darbas yra vienas sunkiausių ir nedė
kingiausių. Kad šiuomi įsitikintume, prisi- 
minikime — ar kuomet nors ir kokiu būdu 
mes pareiškėme dėkingumo tiems mokyto
jams ir auklėtojams, kurių gyvenimo tikslas 
buvo išvesti mus į laimingų ateitį t

Kadangi alumnai taip retai pareiškia dė
kingumo savo auklėtojams, tai bent visuome
nė neturi pasilikti tiems tautos geradariams 
nedėkinga. Tiktai pažvelgkime į tų mil?niš- 
kų darbų, kurį atlieka šiandie Amerikoje lie- 
luviškos mokyklos^r jų mokytojos. Tas pa
žadins kiekvienų -torų lietuvį katalikų iš pas
kutiniųjų remti tuos vienuolynus, kurie gami

na ir teikia lietuviškajai visuomenei vadus 
ir mokytojas.

Paskutinėmis statistiškomis žiniomis A- 
merikoje yra 50 lietuviškų mokyklų, kurias 
lanko 14,000 lietuvių vaikų. Kų gražesnio 
mūsų tauta galėtų turėti! Kuo daugiau jinai 
galėtų didžiuotis!

•
Seserš Kazimierietės veda 24 pradines 

mokyklas, kuriose niokosi 6,700 vaikų; sesers 
Pranciškietės veda 17 mokyklų, kuriose mo
kosi apie 5,200 vaikų; po vienų mokyklų veda 
sesers Jėzaus Nukryžiuotojo, Domininkietės 
ir Šventosios Dvasios Dukterys (pačių di
džiausių AVaterbury, Conn., kurioje mokosi 
per 1000 vaikų); šiose mokyklose mokosi 1,- 
600 vaikų.

Visos trys lietuviškosios vienuolijos turi 
savo aukštąsias mokyklas — juvenatus. Se
sers Kazimierietės veda šv. Kazimiero Aka
demijų kartu su komercine mokykla. Panašių 
aukštesnę komercinę mokyklų jos veda ir 
DievO Apvaizdos parapijoje, Chicago, Illinois, 
Šį rudenį jos atidarė du pirmuoju aukštesnės 
mokyklos kursu savo naujai įgytuose namuo
se, šv. J uozapo-Marijos viloje. Tai jau nau
jas mokslo židinys. ,

Šį rudenį tenka mums pasidžiaugti dar 
ir kitu gražiu reiškiniu — sesers Pranciškie- 
tės, šių vasarų šventusios savo gyvavimo de
šimtmetį, prie savo juvenato Pittsburgh, Pa., 
atidarė ir akademijų mergaitėms, norinčioms 
siekti aukštesnio mokslo. Kaip šv. Kazimie
ro akademija vakaruose, taip šv. Pranciškaus 
akademija rytuose bus tuo skaisčiu mūsų tau
tos žibiniu, kurie pagamins mūsų tautai gar
bingų aukštų mokslų baigusių šeimos motinų. 
Dieve, padėk šiai naujai įstaigai augti, bu
joti ir nešti palaimos mūsų tautai!

llBRgistnriiias ir balsavimas JAVal.
Sulig 1930 m. cenzo, J. A. 

Valstybėse buvo 7,627,000 na- 
turalizuotų piliečių ir suvirš 
1,218,000 ateivių su‘pirmomis 
popieromis”. Tat, galima sa
kyti, kad 8,000,000 naturali- 
zuotų piliečių turės teisę bal
suoti ateinančiuose rinkimuo
se, lapkričio mėnesy.

Šiandie mes džiaugiamės ne vien aukš
tesnėmis mokyklomis mergaitėms. Mes jų tu
rime ir bernaičiams. Lietuvių bernaičių Švč.
Marijos higb school, Thompson, Conn., savo 
mokinių skaičiumi jau siekia arti šimto. Šį 
rudenį Švenč. Marijos kolegija atidarė jau 
antrų kursų. Auga įstaiga, auga mokinių
skaičius, auga mūsų šviesuomenės jėgos. Ant- j si nuo 30 dienų iki vieno nie- 
roji bernaičių įstaiga — Tėvų Mažonų ju- to^ Reikia tų ant vietos suži-

vimo mašina. Tos mašinos ve- piliečiai turi progos savo bal
da prie slaptingesnio balsavi-įsais skirti vyriausybę, jie nė 

_____ mo’ir automatiškai suskaito kokiu būdu nemėgins varu ir
sti rinkinių nusižengimais ar.' kamlkl“t') b“'8U8' Jos Pan* keliu netinkamų vy
ta, suktybėmis. Georgia ir'?'08 ' “°»8h reS‘8tel»” arba!riausybę rinkti. Jie jų pakeis 
New Hampsbire negali baisum į pi"lg'( n"‘š""‘s’ 1,08 vardai rainiu balsavimu. Bet jei pi
ti neužsimokėję taksų.

Beveik visose valstybėse rei 
kalaujama kokia nors užsire
gistravimo forma. Tikslas to

kandidatų atspausdinti ant ma • liečiai, ypač bedarbiui darbi- 
žų poperų. Spaudžiant muši- ninkui, atimama balsavimo tei
nos mažas rankeles, kurios pa
žymi kandidatus, balsai auto

sė, kų tada jis turi daryti? Jis 
turi ieškoti priemonės smurtu 
nusikratyti tais visais, kuriematiškai užregistruojami. Ma-

yra sužinoti, ar balsuotojas tukįnos sudarytos taip, kad gali- jam teises varžo.
. . 'ri tvisV balsuoti ir kad sulai-(ma balsuoti tik dėl vieno ka-1 Ir štai Lewiston’o minėtas

Pilietybė yra svarbiausias kytų neteisingus balsuotojus (ndidato, dėl kiekvieno ofiso ii i boardas tokia savo taktika
reikalavimas nuo balsuotojų. 
Arkansas yra vienintelė valsty 
bė, kur ateiviai su pinnoųiis 
popieromis gali balsuoti. Bet 
kitos valstybės nustatė ir ki
tas kvalifikacijas. J. A. Vai. 
konstitucija duoda teisę atski
roms valstybėms nustatyti bal 
savimo reikalavimus ir sėkmė
je, tie reikalavimai yra skir
tingi visose krašto dalyse.

Visos valstybės nustato bal
suotojo senumų — ne mažiau 
dvidešimts pirmų metų.

Balsuotojai turi išgyventi 
valstybėj ir rinkinių distrikte 
paskirtų laikų. New Vorko va- 
lst. balsuotojas turi išgyventi 
vienus metus, o apskrityje ke
turis mėnesius ir rinkimų dis
trikte trisdešimts dienų. Kitos 
valst., kurios reikalauja vienų 
metų išgyvenimo yra: Illinois, 
Pennsylvania, New Jersey, Ma 
ssacbusetts ir kitos. Alabama,

nuo balsavimo keliose vietose.'tik tada, kuomet vietelė, kur'smarkiau skleidžia bolševisti- 
Jeigu balsuotojas neužsire- į mašina randasi, yra uždary- nes idėjas, negu galėtų tai da- 

gistruoja paskirtu užregistra- Balsuoto’jas įeidamas į vio ryti šimtai raudoniausiųjų Ma
telę save užsitraukia uždan
galų.

vimo laiku, rinkinių dienų jis 
sulaikomas nuo balsavimo. Mo 
kslumo bandymai reikalauja
mi tik sykį ir tik nuo naujų j vimo vietoje randasi bandymui 
balsuotojų, kurie pirmu sykiu mašina, kad duotų progos nau 
balsuoja. Bet balsuotojas turi, jiems balsuotojams susipažin- 
užsiregistruoti prieš kiekvie- ti su mekanišku balsavimo 
nūs rinkinius. Jo vardas užra- būdu 
somas ant kvalifikuotų balsuo 
tojų surašo..

Atėjus rinkimo dienai, bal
suotojas nuvyksta į savo dis- 
trikto balsavimo vietų. Daugu
moj miestelių ir miestų krau
tuvės ir ofisai būna paskirti 
balsavimo vietoms, bet kitose, 
net mokyklos, ir miesto rotu- 
žės atdaros tani tikslui.

Rinkinio vietoj raštininkas 
painia balsuotojo vardų ir ad
resų ir randa ar balsuotojas 
pilnai užsiregistravęs ir ar tu-

Louisiana, Mississippi, Rliode rį teisę balsuoti. Jeigu taip, 
tai balsuoto,jas gauna baliotų,Island ir South Carolina rei-

kalauja dviejų metų. Indiana, kurį nusineša į vienų iš mažų 
Micbigan ir Minnesota pilie- vietelių, užpakaly kambario, 
tis gyvenantis tik šešius niė-Į kur vienų vienas gali pažymė-
nesius įgija legalę rezidencijų 
ir turi teisę balsuoti. Reziden 
cija rinkimų distrikte maino

venatas Marian Hills, Illinois, irgi dirba savo 
išganingų darbų ir žengia pirmyn.

noti.
Dvidešimts viena valstybė

r,. , v, iii i__ turi dar kitų reikalavimų —Šiose aukštose mokvklose — bernaičių I . . .
, - . _ .balsuotojas turi mokėti skai-— mokosi apie 500 asmenų.: . . v . . , .ir mergaičių

ti norus. Jei jis netinkamai iš
pildo pirmų baliotų, arba pa
daro kokių klaidų, tai gali pra
šyti antro balioto ir net tre
čio, jeigu iVikia.

Kuomet užrašo savo pažy
mėjimus ant balioto, jis jį su- 
lanksto ir nuneša kitam rašti
ninkui, kuris įdeda į tani tik
rų balioto baksų ir tas raštini
nkas pažymi kad šitas balsuo
tojas yra balsavęs.

Beveik visos valstybės da
bar vartoja taip vadinamų 
“Australian” baliotų, t. y. vie 
nas oficialis baliotas, ant ku
rio surašoma vardai įvairių 
kandidatų po jų partija ir že
nklu. Praeityje “partijų ba- 
Uotai ”-buvo vartojami įvairio
se spalvose. “Australian” ba
lintas sumažino partijų balsa
vimų, verčiant balsuotojus sva

iii • Ityti ir rašyti, arba tik skaitv- Musų gausingos pradžios mokyklos ir sios . ’
aukštosios sudaro tas tūkstantines lietuviško- j ....... . .
jo jaunimo minias, auklėjamas lietuviškoje islShlPPb ^irfdnia lr ’iVyoniing 
ir katalikiškoje dvasioje. reikalauja, kad balsuotojas mo

ketų skaityti. Septyniolika ki- 
Džiaugdamies šiais skaisčiais daviniais, tų valstybių, inimant Califor- 

nepamirškime, kad dar yra ir daugiau tūks-1 nija, Massachusetts ir New 
tančių to lietuviško jaunimo, kuriam nėra le- Yorkų, turi lengvus mokslumo
Inta matyti lietuviškos mokyklos. Čia mūsų egzaminus naujiems balsuoto- • • • • • . I •vadai turėtų susirūpinti, kad kuo daugiausia jams.
lietuvių vaikų patektų į savas lietuviškas Į Visose valstybėse žmonės sv 
mokyklas. Tuorui jie gražiausia parodys savo. jkį nubausti dėl rimto nusižen- 
lietuvių vienuolių vertinimų ir tuo pačiu su- .ginu), elgetos ir nepilno pro- 
teiks jiems geriausių paramų. Plačiai skleis-i to žmonės sulaikomi nuo bal
kime tų šūkį: Lietuvių vaikams lietuviškos savimo. Kelios valst. neleidžia Irstyti kandidatus atskirai, 
mokyklos! J. N. balsuoti žmonėms, kurie nutei

skvos agitatorių.
Labor” baigia sakydamas,

Paprastai kiekvienoje baisa respublikonų partijos kra 
što komitetas dirsteltų į tos 
rūšies darbus ir viešai tai pa
smerktų. Nes tokia politikie- 

i rių taktika tikrai galės paken- 
FLIS kti partijai. Maine valstybėje 

jau pakenkta.
POLITIKIERIŲ

TAKTIKA

Maine valstybėje anądien į- 
vyko generaliniai rinkimai. 
Laimėjo demokratai. Per ke
liolika metų ten vyravo res
publikonai. Šiemet jie pamate 
sau pavojų. Kad nustelbti de 
mok rat ų bangų, jie ėmėsi įdo
mios taktikos. A

Apie dešimty valstybių vei
kia nevykdomi senovės įstaty 
mai. Šiais įstatymais apskri
čių ir miestų rinkimų tvarky
mo komisijoms leidžiama bal
savimo teisę atimti visiems 
vargšams ir jįj šeiimj nariams, 
kurie viešaisiais fondais šel
piami.

Minėti įstatymai neatšaukti 
nė Maine valstybėje. Ir štai 
prieš buvusius rinkinius mie
sto Lewiston respublikonų boa
rdas, kurs tvarko piliečių re
gistracijų, visiems vargšams ir 
jų šeimų nariams atėmė bal
savimo teisę.

Apie tai rašydamas organi
zuotų darbininkų laikraštis 
“Jiabor,” VVasbingtone, parei
škia, kad krašto gyventojai tu
ri protestuoti prieš tų senovės 
įstatymų atgaivinimų. Nors 

Lewiston’e politikieriams ne
pasisekė su tokia taktika lai
mėti, bet jie gali ir kitur to
kios pat taktikos griebtis, jei 
krašto gyventojai piieš tai ne
protestuos.

Mūsų laikais baliotas yra 
sėkmingiausia priemonė prieš

GAKŠtHKINTES
“DRAUGE”

STATKMKNT OF TUJE UUNEK- 
btin, JMANAoKMKNT, C'IltCU- 

1ATION, KTU., KKQU1KEU 
BT TUK AUT OF UUN- 

UltKSS OF AUGUSI 
24tb, 1812.

Ot Draugu—Lltliuauiau DaiU Filand puo- 
ueheū exuwt ouiĄUiLj'a u,L Chiuušu, xui-
nois for October 1, 1932 Statu ot Itli-

Į belyte Ine, a iNuluiy ruonc lu anų 101 uiu 
d imi u and u ulini y alui ūmui d. peiaoiiaiiy 
peared J.Maciulionis, who having buun 
dūly sworn according to law, deposes 
and aays that he Is the business mgr. 
ot the Draugas Dubi. Co. and that 
the following is, to the best of bis 
kaowledu** and Loiief, a. nuo siatunieut oi 
litu ovvuuiMhip, maiiugemeui, cucuialion, 
•lc., of tlie al'oresaid publicatiun for tilo 
dalu siiovvu tu the abovu eupuou, reųuirud 
uy lt* Aul of Auauai 1»iz. uiubudiud m 
Mucliuu 443, Postai Laws and iteKUiauonif, 
prinied ou tbo reveise oi' tina forui, to wu:

1. T bal tliu naniuu and. addruaHeu oi Uiu
pubitanur, euuor, maucLgiuK udttor. ana busi- 
uetM* nianagei'B are: —

Pubiiutier: Draugas Publlsliing Co., 2334 
8. Oakley Avė., Chicago- Iii.

I Jbktitor Mr. D. šimutis 6916 So. 
Maplevvood Avė., Chicago, III.

Alanagtng JSditor: None.
Business Manager: J. Maciulionia 
2334 South Oakley Avenue, Chicago, Iii.

2. That fclie owners arai Draugas Puoi. 
Cb„ i. e.: Kev. H. Vaičiūnas, Ibio 
So. 50 Avė, Cicero, 111., Marian Fathers, 
2336 S. Oakley Avė., Chicago, 111. 
This publication is publislied not for 
profit.

4. That tlie known bondholtlera. mort- 
gagees, and ollier securuy hulders oivniug 
ar Holding 1 per cent or mūre of totai 
&mo)tHil oi bunda, inort.gages, or otiier secur
mus are: Marian Paiheis.

4. That tlie two paragraphs next abovu, 
glving ihe naiucs of ihu uwue>s, siocn.- 
uoiuers, uiti secunty holders, u any couiain 
uot only tlie lįst of stockholders and secur- 
ity lioiuers as they appear upon the booas 
ai the conipany būt aiso, tu cuj*us vviieie tin» 
stm.Aholuier or securuy hoidur appears upon 
ihe buoks ot tlie conipany as ti usiee oi m 
any otiier fiduciary reiation, tlie name ui tlie 
peršuli or corpuiation for whum sucli trustes 
te acting, te given; also that tlie said two 
paragraplis u un tam staleli tentai enibtaclng 
afflant’s full knowledge and butief as to the 
drcumat&nces and cundttlona under vvhicn 
•tockholdere and security holders who do 
BOt appear upon the bouas of the eumpauj 
80 trueteee, hoid etock and bucui!lies m a 
eapaclty other than that of a bona ftde 
owner; and thle afftant haa no teason te 
belleve that any other person, aseoctatlorų 
er Corporation has any intereet direct or tu< 
uirecl m ine said eiutn, uunuo, ur o«.u«i 
tucuriliue than as so stated by tnm.

a Tnat the average uuuiber of coples oi 
uach laaue of thlg publication aold or 
dlBtributud, througn mals or orther- 
wl«e, to paid subscrlbers duriog the 
six months precuding the dale above 
is 20,000.

J. Maciulionia, Business Mgr.
>wwii to and suoecrlhed be foru me thm 

1 day of October, 1932.
Notary Public 

Helen Macklewich
v :.T , ,, T . My Conunlssion explres JuneDaugely vietų įvesta baisa-1 revoliucijų, rašo Labor. Jei 1934>

DIEVIŠKOSIOS MALONĖS RAKTAS
(Tęsinys)

Advokato Pasisekimo Paslaptis
Vienas advokatas, gyvenus New Yo

rk’e, kartų tarė, kad Šv. Rožančiaus at
kalbėjimas kas dienų, jam atvedė daugiau 
naujų klijentų, negu sugebėjo tai pada
ryti visos teisdarystės knygos ar mokslas, 
kurį jgyjo, ilgai besimokindamas univer
sitete. “Aš turiu mažutį rožančių,” jis pa
sakojo, “kurs gražiai telpa mano ranko
je; ir jus mana yra didžiausia pagalba vei
kliame ir bruzdančiame metropoly. Kas 
rytmetį, kai keliauju į ofisų ar į teismų, 
aš visada kalbu mano rožančių, ir tarp 
tūkstančio keliaujančių su manim, iš jų 
nei vienas nežino, kad aš kalbu į Dievo 
Motinų.”

Pamaldūs katalikai atkalba Šv. Ro
žančių kas dienų per Spalių mėnesį, jei 
ne pilnų, tai jo dalį. Tačiau, kiekvienas 
tai galėtų atlikti. Ypač Spalių mėnesį 
kiekvieno kataliko yra pareiga atkalbėti

Šv. Rožančių bažnyčioje, o jei aplinkybės nešiočiau su savim ir prie progos jį at- 
nepavelina eiti į bažnyčių, tai galima jį i kalbėčiau. Tuojau aš paėmiau į rankas tų

Šv. Rožančiaus Karalienė stovėjo jo de- patarei pratintis rožančių kalbėti. Tas 
šinėje, kad už jį užtarus pas Dieviškąjį , patarimas, kurs iš pradžių buvo man toks

atkalbėti namie. Šv. Rožančių galima taip 
pat'atkalbėti kelionėje ar einant į darbų 
ar grįštant iš darbo. Kiekvienai progai 
atsitaikius galima aukotis Šv. Rožančiaus 
pamaldumui. Nežiūrint įvairių aplinkybių 
ar kliūčių, daugelis atkalba Šv. Rožančių 
kas dienų, ir tokie apturi gausių Dievo 
palaimų savo gyvenimui ar kitiems.

Rožančius Nusikaltėlio Rankose 
Vienas nusikaltėlis, pasmerktas nai-

riop dėl papildytos žmogžudybės, atidarė 
savo širdį kapelionui, kurs su juomi pra
leido paskutinį naktį kalėjime, kad jį 
prirengti mirčiai. Tarp kitko nusikaltėlis 
išsipažino: “Kai aš atsiradau teismo ran
kose ir pamačiau, kad nebėra jokios iš-

rožančių ir pradėjau melstis. Ir staiga 
išnyko toji saužudybės pagunda. Ir aš 
tapau išgelbėtas, išgelbėtas per Šv. Ro
žančių! Dabar aš esu pasirengęs mirti, bet 
aš noriu mirti gera mirtim, ir noriu pri
sirengti...”

Tokia to nusikaltėlio istorija. Ir jis 
mirė gera mirtim. Jis atliko gerų išpa
žintį iš viso savo gyvenimo. Rytmetį jis 
dievotai išklausė Šv. Mišių ir ašaromis 
akyse priėmė Šv. Komunijų iš rankų ku
nigo, kurs su juomi praleido naktį kalė
jime. Už valandos atsivertęs nusikaltėlis 
buvo vedamas į mirties vietų. Priklaupęs, 
jis klausėsi mirties ištarmės; po to, su ro
žančium rankose, jis įlipo į mirties kėd£.

eities, mintis atėjo į mano galvų, kad sa- t Per kunigų, jis maldavo atleidimo jo nu- 
ve nužudyti ir galų užduoti mano pikta- sikaltimui. Dar kartų pabučiavo kryžių,
darvbei. Kas iš pradži^ buvo vien minty- kurs jam buvo paduotas, ir pradėjo niek
še, tai tapo pasiryžimu. Kai buvau beuž- tis: “Jėzus, Marija...” Tačiau trečio var- 
simojųs save nužudyti, aš atsiminiau ro- do nebesuspėjo ištarti. Žemiškoji teisybė 
žančių, kurį pamaldi mano sesuo buvo ' įvykdė užganapodarimų; jo siela stojo 
man davusi su priminimu, kad visada jį ( prieš Visagalį Teisėjų. Ir mes tikime, kąd

Savo Sūnų.
‘' Šiandien, aš tikiu... ’ ’

Dar ne labai seniai vienas atsižymėjęs 
visuomeninkas, bet ant nelaimės visai at
šalęs tikėjime, vienų iškilmių progų sėdė
jo tarp kunigų ir kalbėjosi. Besikalbant, 
jis nejučiomis išsitarė: “Taip pat ir aš 
norėčiau turėti tvirtų tikėjimų, bet nega
lima man jo gauti.” Iš kunigų vienas, 
kurs šalia jo sėdėjo, nuoširdžiai jam pa
tarė: “A, sveikas, jei tamsta neturi tikė
jimo, tai turėtum pratintis rožančių kal
bėti.” Ir kalba nusikreipė kitokia tema 
ir patarimo vaidmuo nepasikartojo.

Praėjus trims metams, tas kunigas, 
kurs patarė netikinčiam pratintis rožan
čių kalbėti, gavo laiškų sekančio turinio: 
“Be abejonės, gerbiamasis kunige, tamsta 
atsimeni, kad tris metai tam atgal, tarp 
kitų kunigų, iš kurių tamsta buvai vie
nas, aš tada prisipažinau, kati neturėjau 
tikėjimo ir išreiškiau apgailestavimų, jog 
negaliu tikėti. 0 tamsta nuoširdžiai man

svetimas, neišnyko iš mano atminties; ir 
rodosi, nuolat skambėjo mano ausyse, tar
si, sekiojo mane. Ilgainiui įstrygo į mano 
širdį. Pagaliau, tas perspėjimas man tapo 
meilingas ir malonus, ir aš pradėjau at
kalbinėti rožančių. Šiandien, ačiū Dievui, 
aš tikiu; aš esu laimingas ir sąžiningai 
pildau katalikiškas pareigas.”

Čia pasirodo, kad netikintis, Šv. Ro
žančiaus pagalba, atsivertė ir apturėjo tvi
rtų tikėjimų ir Dievo palaimas, nes pas
kui buvo patenkintas ir laimingai gyve
no.

(Daugiau bus)

Nuo to laiko, kai (Jutenbergas išrado 
būdų knygoms spausdinti, pasauly atsira
do milijonų milijonai knygų. Didžiausia 
knygų biblioteka yra Anglijoje, Britiška
me muziejuje, kur sukrauta keletas mili- 
jonų tomų. . , i-
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(šeštadienis, spalių 1 d., 1932

ina miniatiūrinį Kauno kai|> ir todėl, kad ten yra garsioji 
1 Bi

rvintais žuvusierns. Juos pasi- je ištekėjusi už adv. Stasio Ga

X Bažnyčioje nuo spalių 1 
d. iki lapkričio 2-ros imtinai 
visomis visomis šiokiomis die
nomis 7:30 vai. vakare, o šve
ntadieniais tuoj po sumos bus 
kalbama rožančius prie įstaty
to Švenčiausio Sakramento ir 
sakoma trumpi pamokslėliai.

X Sekmadienį, spalių 2 d. 
8 vai. šv. Mišiose sodalietės, 
mergaitės ir moterys priima 
bendrai šv. Komunijų, ir tuoj 
po pamaldi) pusryčiai bei su
sirinkimas.

X Mokyklos vaikai, vado
vaujant seselei Geraldinai ir 
pianistei K. Noreikaitei, mo
kosi mišias “Cbildren Festi- 
val Mass” dviem balsais. Yra 
vilties, kad spalių 9 dienų, 8 
vai. Mišios bus vaikų choro 
giedamos.

X Už nesumokėjimų taksų 
111. valstybė paėmė 4,377 nuo
savybes vien tik Winnebago 
apskrityje. Rockfordo gyven
tojai neteko 2,326 nuosavybių, 
o Durand, Ilarlem, Rockton ir 
kiti miesteliai 2,051. Metinis 
išpardavimas šių nuosavybių į- 
vyks spalių 30 d., 1932 m.

mušta, tėvas labai pavojingai 
sužeistas tuoj tapo nugaben
tas į Šv. Antano ligoninę, o 
automobilius visas priešakis 
sutriuškintas.

Mergelės laidotuvės įvyksta 
šeštadienį, spalių 1 d., 9 vai. 
ryto iš ŠŠ. Petro ir Povilo 
bažnyčios bus nulydėta į Šv. 
Marijos kapus.

Juozapo Kodžio gyvenamie
ji namai randas 1511 Harrison 
gatve. Maža vilties jo pasvei
kimui.

X Moterų Sų-ga ruošia spa
lių 2 d., 6 vai. vak. “Juokin
gas Sodo Balius” parap. sa
lėje. Kviečia visus atsilankyti.

muziejaus sodnelį.
V idury darželio aukuras,

čia pat ant žemės iš stiklų ir 
akmenukų padirbta Vytis, gre 
ta Gedimino stulpai.

— Čia sodnelis, o dabar pra
šau į muziejų.

Užveda laiptais į antrų mo
kyklos aukštų.

Baranausko klętelė/ esanti iš
imtinoj A. Vienuolio žinioj. O 
jos jau neperkelsi. Ji ten sto
vės, kol sugrius.

Vienuolis kiekvienų atvykė
lį nusiveda į mažutę klėtelę, 
esančių tuoj už Anykščių til
to, ant kalvos, apaugusios vai-' 
siniais medžiais — sodne. Iš

statė beveik kiekvienas dides
nis miestelis. Kiekviena vieta 
kurioj išlietas laisvės kovoto
jų kraujas, kur buvo smarke's- 

susirėmimai su laisvėsm ir

- Viską, kas Ha yra sari- tisas valandas -s rodinfja
nkome apylinkėse. Rinko ne 
archeologai, bet pradžios mo
kyklos mokiniai.

Aplink visų didokų salę il
gi stalai, apkrauti įvairiau
siom senienom. Daug keistų 
akmenų, akmeninių ginklų, 
“perkūno kulkų,” senų moli
nių, ornamentais ir lietuviš-

kiekvienų klėtelės smulkmenų. 
Apie Baranausko rankraščius, 
senas knygas, vyskupo ant
spaudus, muštinius (senas pi-

nepriklausomybės priešais, šia
ndien paminklais ir kukliais 
pilkų kryžių kapais atžymėti. 
Ne kas kitas, o pati liaudis, 
išlaisvinti tautiečiai tuos pa
minklus pastatė ir kiekvienų 
kartų pro juos praeidami jie 
atiduoda pagarbų laisvės ko
vų didvyriams. Kuklūs tai pa-

baliaūsko, energingo ir pasi
žymėjusio Lietuvos katalikų 
darbuotojo, susilaukė sūnelio. 
Adv. Gabaliauskas dabar 
džiaugiasi, kad turės talkini
nkų savo visuomeninėj darbuo
tėj. Jis dabar yra paleistas iš 
ištrėmimo į tėviškę, prakti
kuos advokatūrų Šiauliuose, gi 
šeimų laikys savo tėviškėj Ma
žeikiuose.

Fina gandų, kad kita cice- 
rietė, Izabelė Vaišvilaitė, ren
giasi ištekėti Kaune. ..Z s

panašus į sidabrinio kuklaS.PaP™«mai;mgas,
peilio storų kotų, tik smarkiai 
išmuštų, nelygų), jis yra pa
sakojęs tūkstančiams lankyto
jų. Be jo mažai kas orientuo-

I bet kiek meilės ir pagarbos į 
duos įdėta.

Šiais metais spalių mėn. 2 
dienų sukako lygiai dešimt me 
tų kai įsteigta Lietuvos pini
gų tvirtovė — Lietuvos Ban
kas. Sukaktuvėms paminėti iš
leistas specialus leidinys ir su
kviestas platesnis susirinki
mas.

kais raštais papuoštų indų šu- įusi 5ioj brangioj k,
kės ir kit. Įgudus archeologo 
akis čia galėtų rasti daug nau

X Sekmadienį, rūgs. 25 d J dingų senienų, 
buvo vietos A ycių suruoštas Šiam muziejėly yra ir pašau

— Ant šitos sofos Baranau
skas ilsėjosi, ant šito stalelio 
rašė, — nuolatos kalba A. Vie-

AMERIKIEČIAI LIE
TUVOJE

šalinus vakaras. Jaunimo pri- 
bruzdėjo iš viso Rockfordo ir 
pripildė salę. ,

X Antradienį, rūgs. 27 d., 
7:30 įvyko parap. Federacijos 
susirinkimas. Nutarta suruošti' 
spalių 9 d. vakarų Vilniaus ir 
Wasliingtono paminėjimui. 
Bus įžymūs lietuvių ir anglų 
kalbomis kalbėtojai, pritaikin-

X Winnebago apskričio va- muzika, giesmės ir kiti pa
ldininkanis tapo numuštos al
gos 30 nuošimčių. Liko neju
dintos algos mokyklų viršini
nko ir apskričio teisėjo, nes 
šiems moka valstybė.

X Antradienį, rūgs. 28 d. 
vakare Juozapas Kodis ir 5 
metų jo dukrelė važiavo auto
mobiliu ir susidūrė su gatvė- 
kariu 2100 Septintos gatvės 
bloke. Mergelė ant vietos už-

margimmai.
X šeštadienį, spalių 8 d., 8 

vai. vak. Federacija rengia 
šokius parapijos salėj. Rockfo
rdo garsioji muzika gros. Bus 
ir kitokių pramogų.

X Šių savaitę Juozapas Mi 
sevičius privežė parapijai ge
rų ir prieinama kaina anglių, 
kurių užteks visai žiemai.

Ris.

LIETUVOS ĮDOMYBĖS Šio medžio pasižiūrėti atva
žiuoja daug žmonių iš užsie-
įnių. Ypač, jį lanko latvių eks- 

metų ąžuolas—storiau- kursijos. Kartais at ksla v0. 
sias visoj Europoj. Caro mi-0 kartais ir prancūzų.
msteno kapas. Raukų dar- Mat> -ia yra prancflzŲ Poel.

kersambų kapai, kuriuose guli 
paskutiniai tos giminės ainiai. 
Be to, čia palaidotas ir Valu-

2000

bo altorius. Miniatiūrinis 
karo muziejaus sodnelis ir 
muziejėlis. Vienuolis ir Ba
ranausko klėtele. Paminklai 
didvyriams

jevas, caro rūmų ministeris, 
turėjęs glaudžių ryšių su lie
tuvių spaudos uždraudimu.

Steilmuižė — tolimiausias 
šiaurės rytų Lietuvos kampe
lis, nuo kurio vos puskilomet-: Įmitę. Komunistai, jo kapų ba 
ris iki Lietuvos sienos. Ši vie-1 udė atkasti, bet nuo pusės me
ta vadinama dvejaip — Stel- jtė. O dangtis paskandintas e- 
muižė ir Šventmuižė. Pastara- 
sis vardas užtinkamas žemė
lapiuose, o pirmasis vietos gy
ventojuose. Kuris tikresnis su 
nku pasakyti.

Šis tolimiausias kampelis tu-

Jis buvo vedęs Foelkersam-

linio karo, nepriklausomybės 
kovų palaikų: kaukių, durtu
vų, šovinių, istorinių telefono 
laidų. Turtingas taip pat se
nų pinigų skyrius kolekcionie
riams tai neišsemiamas loby
nas. Iš kur kemaviškiai su
rinko senų latvių, lenkų, vo
kiečių, estų ir kitų kraštų pi
nigų — sunku pasakyti. Ta
čiau reikia skaitytis su pačiu 
faktu — senų pinigų apstu.

Pagaliau — rankdarbių sky
rius. Mokiniai yra padirbę vi
sus ūkininkų vartojamus daik
tus, ūkio padargus ir įrankius. 
Matyt, už visa tai mokykla 
apdovanota nepriklausomybės 
medaliu, kuris puošia salę ky
bodamas.

❖
Anykščiai rišami su dviem 

įžymybėm: vyskupo A. Bara
nausko klėtele ir rašytoju A. 
Vienuoliu. Rodos, kad jų ne
būtų, nebūtų ir Anykščių tokių 
kokie jie šiandie yra.

Literatų tarpe labai dažnai 
reiškiama nusistebėjimo, ko
dėl populiarusis rašytojas A- 
nykščiuose; o ne Kaune, kur 
yra susispietusios stambiau
sios kultūrinės pajėgos. Pats 
Vienuolis aiškinasi, kad Any
kščiuose yra jo pagrindinis 
pragyvenimo šaltinis — vais
tinė. Tačiau atrodo, jog Vie
nuolis gyvena Anykščiuose dar

Rugsėjo 10 d. buvusi Ame
rikos liet. kat. įžymi darbuo- 

nuok - O štai žibintas, ku- ‘°'1a A<MS P™

P-lė Monika Gurinskaitė jau 
išėjo į pasaulį iš savo slaps
tymosi vietos Pažaislyj. Ji šen 
ir ten viešai pasirodo, sueina

(“L. A.”) įsenus draugus ir drauges, bu
vo jau Palangoj, Žemaičių Ka
lvarijoj, Telšiuose, Marijampo
lėj, Kybartuose, Vištytyj ir ki
tur.

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ 

SULIG MADOS 
EKONOMINGOS

riame degė balanos, kada vys
kupas rašė.

Parodęs Baranausko ir jo 
giminių paveikslus, pakilno
jęs vyskupo rankšluostį, Vie
nuolis pasakoja toliau:

— Matote, klėtelė mažutė, 
tačiau joje vietos pakako ne 
tik pačiam rašytojui, bet ir 
Baranauskų ūkio derliui.

Užsilikę aruodai patvirtina 
A. Vienuolio žodžius.

Šitoj lovoj Baranauskas mie 
godavo, — išlydėdamas paro
do mažutę medinę lovelę, ku
rios dugpas išpintas linnėm' 
virvelėm. — Viskas taip, kaip
buvo Baranauskui gyvenant.

*
Ant keturkampio pjedesta

lo gailestingoji sesuo prilaiko 
sužeistų kareivį, o žemai iš
kaltas kuklus parašas:

“Dėkingi tautiečiai. 1927. 
15. VIII.” i

Aplink rūpestingai sutvar
kytas darželis. Taip širvintiš- ; 
kiai pagerbė savo laisvės did
vyrius, o jų kapus, esančius 
netoli paminklo, bendrose Ši
rvintų kapinėse, širvintiškės 
nuolatos prižiūri, sutvarko. 
Keleivį, kuris paklius į Širvi- 
ntus, širvintiškiai būtinai nu
ves ant kapų ir prie pamink
lo.

Tokių padėkos ir pagarbos 
paminklų yra ne vien ties Ši-

eitų metų liepos 7 d. Palango-

Pastaruoju laiku visai nie
ko negirdėti apie Jonų Cervo- 
ką. Turbūt, ūkio darbai jį la
bai prispaudė.
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MARŪUETTE 
WET WASH LAUNDRY

DABAR
MAŽIAUSIOS

KAINOS MIESTE
Ant

ŠILDOMŲ PEČIŲ 
MATRASŲ, KALDRŲ 

IR BLANKETŲ

Cicerietė Bronė Andrejūnai- 
tė jau rengiasi apleisti Kauną

Pilnutė

$1.88

Sekcija

Naujos mados pilnai par
celiuoti Geri ir Gražūs Šil
dytuvai verti $30.00, dabar 
parsiduoda tik po

SI 6.95

PATARNAVIMAS
dėl viųų piliečių 
visados vienodas

T-E-I-S-I-N-G-A-S
-MCITACIJA: kišeninė liga. Iš

gydoma—jei vartojama
-SU VILTIMI geri vaistai.

Matykit mus.
-KOLEKTUOJAME: nusibankru- 

tijusių bankų procen
tus, morgičius. vekse
lius, notas, kontraktus 
ir taip toliau.

Matykit mus.
-APDRAUDA; nuo ugnies—na

mus. rakandus, auto
mobilius ir kitus reik
menis, atliekame

-VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus ir kitokios 
rųšies dokumentus. 

Visados kreipkitės:
Public Service Office

819 W. 35th STREET 
• Phone Boulevard 9122

Miestas pilnas $1.88 mllinerių sha—. 
potnis, bet nei viena nelygsta ver
tės kurių rasite pas FENZAU’S. 
Ve.rtė — nepergalima., vertė — ge
riausia materija, begalinis pasirin-- 
kimas naujų rudens kepurių už 
$1.88. Sezono triumfas, kitur po 
$2.88 ir $3.88. Taip pat patrau
kiančios kepurės:

Suėdė ir velour s2.95
Pagamintos už $7.50.
KITOS KEPURĖS.. $3.95 
Gaivu sizai nuo 21 iki 25 col.

Chicago’s Finest, Largest Selection 
1046-48 W. 47t$l. St.

Threo Stores in One—Just W. of 
Ashland

PARSIDUODA PIRMI MORGIĖIAI

Trečioji Stelmuižės įdomybė s 
— netoli ąžuolo esanti kopi y- 5 
tėlė, kurioj pamaldas vieną = 
kartų per mėnesį atlaiko Im- = 
brado kunigas. Iš viršaus kop- 'S 

rj tokių dalykėlių, kurių pa- Jytėlė kaip koplytėlė — me- |
matymui negalima bijoti neijdinė, pajuodus. Viduj į akis 
kelio ilgumo, nei laiko. Jau . krenta altoriaus ir sakyklos 
vien tik storiausias ne tik vi- papuošiųiai, nudažyti sidabri- 
soj Lietuvoj, bet bendrai Ku-ine spalva. Visi tie pagražini- 
ropoj medis, prie žemės turįs'mai yra rankų darbo. Iki po- 
apie 11 metrų pločio, už var-j karinių laikų jie buvo visai 
gus atlygina. i kitokios spalvos — nedažyti,

StelmnižieHai pasakoja, ka<l: ,amsiai gelto1“-. Bct. per kar* 
tas didžiulis ąžuolas turįs apie' a*ft buvo ligoninė ir arklidė. 
2000 metų. Vienas vokiečių Arkliai pagražinimus apgrau- 
profesorius buvo nusivožęs į P° karo žmonės ėmė
Berlyną to medžio šakni, kad tnos PMraoSimus ir nudažė, 
laboratorijoj amžių nustatytų. Tok"i PapooMmų ™turi, ma- 
Tafiau mokslininkams pavyko kai1 ir SCT,lau“,a katalikų 
apskaityti tik 1200 metų. dėl kažnyiSa. Sunku suprasti kiek
kurių negalima abejoti. Taku- reik4i° llarbo ir koki« 
sioii šaknies dalis nesidavė iS-|kli ta! koplytėlei papuošti, tie 
tiriama ir tai neištirtai daliai rai isiži,w.i»s' matyt, kad vi

Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai vienintelė lie- S 
LIETUVIŲ SKALBYKLA CHICAOOJE. Prašome lietuvių 5 
paramos. Kai turėsite drabužių, dėl išplovimo, siųskite mums S 
arba šaukite telefonu HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus = 
paimti Jūsų bundulį. . =

6551—53 SO. KEDZIE AVENUE |
ttiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiimiiiiinimmmiiiimiiimmiimmiiiiiiiiiiiiii!i($

sas altorius, kiekvienas jo pa
puošimas, didelis ir mažas, at-

priskiriama dar 800 metų.’
— Ant to medžio auga dvi

šermnkšnės, liepa ir lazdynas, ’iktas kmopSėio. rankos. 
— pasakoja stelmuižietis, —
Jo vidurys kiauras ir toj kiau 
rymėj gali lengvai sutilpti pe
nki žmonės.

Jaunas Kernavės pradžios 
mokyklos mokytojas atveda j 
nedidelį darželį, kuris prime-

A. OLSZEWSKIS
Kuris per 25 metas (1892—1918) sėkmingai vedė ,privatln| bankų 

vardu OL8ZEWSKI BANK ir lel<k» laikraAt) “Lietuva.”
DABAR ATIDARĖ NAUJĄ BANKINĮ OFISĄ

3251 S. Halsted St. priešais užsidariusį UniversaI Bankų
KIBIAME DABAR LIETUVIAI G ATI:

Išsimainyti savo čekius ant pinigų.
Apmokėti geso, elektros, vandens Ir kitas bllas,
Pirkti money orderius persiuntimui pinigų.
Daryti visokius notariallus dokumentus,
InSluruotl nuo ugnies namus, furničlus, automobilius, langus Ir t.t. 
Pirkti pirmuosius morglčius, municipalinius Ir IT.S. valdžios bondsus.

Vaidilos bondsal neSa 4 Ir 5 proc. ir yra liuosl nuo taksi). Tai 
kam laikyti pačte pinigus ui. 2 H proc. kada valdžia už Šluos 
bondsus moka 4 Ir 5 proc. Ir už Situos bondsus gali gauti savo 
pinigus atgal kada tik nori.

Kurie pirkote morglčius užsidariusiuose bankuose, tat apsižiūrėkite 
ar turite visus reikalingus dokumentus. Jei nėsate tikri, tai at- 
slneSkite morglčj pas Olssewsk), o Jis patikrins, ir už patikri
nimu nieko jums narokuoa.

3251 S. Halsted St. priešais UniversaI Bankų
VALANDOS: Nuo 11 ryto iki 6 vakaro. Subatotnis iki 8 vakaro 
N. C. Krukonis yra Olszewsklo asistentu Ir vedėju Inšlurance

Departamento.

$6.50 vertės Vatiniai Mat- 
rasai, minkšti ir tvirtus

$3.45
Maišytų vilnų didžiausios 

mieros dabeltavi Manketai, 
verti $4.50 dabar j>o

32.48
Pilnos mieros, gražios ir 

šiltos vatinės kaldros $3.00 
vertės po

31.69
Gėriukų vilnų, tikro sate- 

en kaldros vertos $6.90 par
siduoda tik po

82.95

PEBPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536-40 W. 63rd STREET

Cor. Maplewood Avė.
Hemlock 8400

4177 83 ARCHER AVĖ.
f’or. Rtchmond Str. 
I>afayette 3171 

Chicago, III.

$500.00 — pripuola Rugsėjo 10, 1935. 2 aukštų mūrinis 
namas AVestsidėj. 2 flatai po 6 kamb. vertas $8,009.

$1,0000 — pripuola Rugsėjo 13, 1935. 2 aukštų mūrinis 
namas AVestsidėj. 2 platai po 4 kamb. Vertas $4,<XX).

$1,500.00—pripuola birželio 15, 1937. 21/ aukšto mūrinis 
namas, 2312 W. 23rd St., 4 kamb. flatai, lotas 25x 
125. Vertas $8,090.00. Rendos neša $55.00.

Paskola No. 895
$1,800.00—pripuola birželio 14, 1937. 4 kambarių mūri

nis bungalow, 5722 So. Kostner Avė. Presuotas mū
rinis frontas, 2 lotai, medinis garadžius užpakaly. 
Vertas $4,500.00.

Paskola No. 894
$2,300.00—$300.90 pripuola birželio 9, 1935 $2,000.00 pri

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

Paskola No. 893
$1,200.09—pripuola gegužės 28, 1935. 2% aukšto medi

nis namas. 4444 So. Wood St., 4 kamb. 1 latai, pe
čium apšild. Rendos neša $65.00. Vertas $3,800.00.

Paskola No. 891
$2,090.00—pripuola gegužės 10, 1935. 5 kamb. mūrinis 

bungalow, 6911 So. Kostner Avė. Karštu vandeniu 
apšildomas. Vertas $7,000.00.

i Paskola No. 886
$2,500.00—$500.00 pripuola spalio 29, 1934, $2,009.00 pri

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

Paskola No. 863
$4,590.00—$1,500.00 pripuola Lapkričio 9, 1934, $3,- 

000.00 pripuola Lapkričio 9, 1936. 2 aukštų mūrinis 
namas, 4010 Brighton PI., 2 flatai po 5 kamb., lotas 
25x125. Rendos neša $65.00. Vertasz$ll,700.(X).-

Paskola No. 170

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2324 So. Leavftt Street
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BOX!NG NEWS ĮSIDOMĖKITE ‘ DRAUGAS’ 
BOXING KONTESTAS

PRANEŠIMAS Klausome per radijo, skai
tome laikraščiuose dažnai a- 
pie “Boxing” Amerikos nu-1. Kadangi spaliu mėnesi j- 

vyksta vakarais bažnyčioje,
Dievo Motinos pamaldos, tai 
“Draugas Litliuanian Boxingl,i°h

Contest” vm perkelta iš spa . .
, lūpo ir noro “išiaimėti,” idantlių 2< d. Taigi dabar įvyks; . t J

“eleminations” ketvirtadienio 
vakare, lapkričio 3 d. St. Ag- 
nes Gymnasiuin; o antras, “fi-

■ mylėtą sportą, tą sportų kuris 
i buvo indorsuotas .Jo Eminen- 

Kardinolo Mundelein, 
(kokis Jis yra pilnas gražaus 

o “išlaim
viršūnes atsiekus). Gerbiami 
Lietuviai, skaitykime “Drau
ge” kasdien, apie Draugo Lie-

. i tuviu Boxing Kontestą, ir vėliais , ketvirtadienio vakare,! . - . ” .. .
i , , r, ,r ~ 1 liau isigykinie bilietus ir nulapkričio L d. C. 1. O. Cen- i
ter — Congress and AYabask i 
Avė. Ckieago.

JONAS BARAUSKAS
Jonukas buvo su C. ¥.

woaltb, tlie North 8i<4e golfers jis back to normai ag'ain. Lašt i making an ėffort to organize 
sėt t led dovvn to tire task of i meeting, it Mas announccd'a Boxing team to enter the 
getting a better koki on tke (tkat the Couneil’s Fall DaneelLitb. Daily Draugas tourna-
K of L golf t roplį y. Paul Sa
linei-, President of Providenee, 

‘Grand Mogul, etc., etc., fresli

wliidi is unite late tkis season, nient, būt dile to the favt our
M’ill be lieki on the VVednes- 
day bel'ore llalloMeen (Oetob-

irom bis vaeation Kast, M’liere'er) 26 at tlie parišk kali. The 
lie played eonsiderable golf,;Aminai lianee was also deeid- 
liaving leveled down two',ed to be lield on Ckristmas 
mountains, was paired M’itk įDay (Dec. 25).
some obscure ebap ealled Ko- 
nnie Savickus. Jie madiy the

O.

team \vliich was trained to tlie

ed the stalwarts of South Side, 
wko fougkt valiantly to regnin 
tbeir early iead, būt in vuin 
for tlie Providenee batters 
were too consistent and too

peak lašt season for the Drau- oager to prove tkeir rigkts l'or 
gas tournanient Mideli never tlie mileli eoveted- second 
varne off, tkis season fimls plaee. Our friends of Couneil
our boys in a sad pligkt, un- 
trained and unprepared. lt is

36 — Brigkton — tlie seasons 
eluunps are to be congratulat-

The Men’s Baseball team 
was reported to liave eomplet- 

latter keep on kis toes to tvinįed tlie season. The finai garbe
tlie mateli. The gigolo, Bill .played against Providenee tlie best in tlie city, slioukl be 
Kaminskas of North Side dis- įproved to be one of tlie most Jtotally wrecked. 
posed quite of C kari e y Įdisastrous, not beeause of tlie
Pikiel. Old Ckarley kad tlie j score, būt beeause of tlie un- 

J satistavtion of skooting- better sportsmanlike eonduet of the

reali/ unbelievable tkat inįed not only beeause of tkeir 
sueli a sliort time, our team 1 
Avkieli vvas considered one of (Continued on p. 5)

teamu Los Angeles, Californi- 
joj ir smarkiai varosi pirmyn. 
Draugo Konteste jis tikisi su 
savo teamu laimėti.

važiuokime pamatyti savo tau ,l){dion in tlie Draugas boxing 
tos jaunimą kumščiuojantis. C0T1^es^ Ibis is tlie lirst event

9 , , . i , , - Jeigu surengia kitataučių gru-jkind sponsored by our against Frisky Kaminskas of
v o i • . i( •’ ,, pė loki įdomų vakarą tūkstan-.newsPaPer s0 we H do our'y^j, fgįde. “Frisky” demon-
eio 3 d. įvyks “elinunations , . - 1 v - L.i....... +„ :_____ _______ I . ...

Įtlian perfeet golf. A perfeet j opponents m ko, M’itk tkreats 
score, as we all know, is one Įof violenee foreed our tedm to 
liundred. Well Cliarley made
it in 104, just four strokes 
better than perfeet. Uis team- 
mate Pete Grandus or Gradec- 
kis, Pm not positive about the 
lašt name, būt I do know be 
kad a pretty ankle, played

So mueli for tliis time. 
watek tliese columns for fu 
ture news of Marųuette Coun
eil 112. A. M.

play aeeording to all tkeir 
temis regardless of any nik- [ 

of tlie league, even using tlie i
plavers .offieially barred from l . ,’ • • . . led įts lašt aet witk Providenee
the league at a meeting of tke !
assoeiation just tkree davs Į 
previously. Tke Marųuette 1 
Couneil will niake an appeal

Tlie Kniglits of Litkuania 
Baseball season kas let doįvn 
tlie seasons eurtain wkiek olos-

meeting Mar-

tik dėl ckieagiečių. šiame va
kare po “eįiminations” liks 
tik vienas teamas (S įvinners), 
kurs stos Į “finais” lapkričio 
17 <1. C. Y. O. Center prieš 
stipriausią teamą surinktą iš 
kitų miestų ir valstybių.

i eiai susirenka. Tad mes Lietu s’iare insure Hs sueeess. jistrated kis new golf swing, 
i viai be abejo galime džiaugtis i ^ou can the K of L ealled tke paralvtic stroke, to

mintimi, kad turime tarp 1 niet-fing next kriday Oct. 14, 
tke swond Friday of tlie 
montli, if you desire any fur- 
tker information.

Kadangi

to tlie assoeiation, būt if tliis 
appeal slioukl fail, tke boys of

Couneil No. 4 
quette Couneil No. 112 for 

seeond plaee. lionors and once 
more Providenee boys defeat-

DR. J. SHINGLMAN
VRL YRA SAVO OFISE 

CICERO

4930 W. 13th St.
Ofiso valandos:

.10-12; 2-4 p.
Jp., 7-8 vakare 
Panedėiiais, se- 
redomis ir pėt- 
nyčiomis po 
pietį; gydo li
gonius ofise už 
pusę kainos iš 
priežasties srm- 
klų, laikų. Re
umatizmo gy
dymas — spe
cialu mas.

Ofiso Tel. 
Cicero 49 
Rez. Tel. 

Cicero 365S

our Couneil will never be seen i 
in tlie K of L Baseball league;su_

. Ckieagos lietuvių geriausių a- 
Jnatorių skyriuje kumštininkų, 
i Galėsime įsidomėti visų svo
rių nuo 112 svarų iki sunkio 
svorio. Apie šiuos svorio laip
snius bus parašyta vėliau. “Re

Pete. Pete bename so interest-
ied be forgot. to skoot a good again, for tliis is not tke first‘J 
1 ganie. Tke seore; Ncrtli Side;season tliat our team kas been
9, Providenee 0.

Providenee Golfers Improve

unjustly dealt witli dm* to tkat 
šame couneil’s eonduet.

dar
uispėjo užsiregis-!ngįal)la tas vakaras, tourname- 

truoti tai registravimo laikas ntas, idant mes Lietuviai pa- 
pailgintas iki spalių 15 d. Po Įdėtum miisu tautos jaunimui

nevi.-i no-
rintieji List Sunday was one of 

itliose glorious Indian suinmer 
days so Providenee and North

15 d. spalių jau nebus gulima pakilti greičiau i pasaulio ei-!Si<le tool> advantage of it by 
stoti i “Draugas Litliuanian les.” Jie dvigubai mums atneš įP'aying tlieir golf mateli. Tire 
Boxing Tournament.”

4. Laimėtojams pirmą prizą
arbės. Remkim, Draugo Ko- i ^įaanimity of tlie North Sid- 

tajers Mas eonsiderably disturb-ntestą. Žadinkime
&

savyje
bus suteikiama aukso meda-lnorą būti moteriais dėl s*ani- d‘^ when tlieir opponents or
liai; antrą prizą laimėję gaus 
sidabro medali.

5. Del “linais” kurs įvyks 
C. Y. O. Centre bus parūpinta 
lietuviškomis spalvomis, gelto
na, žalia ir raudona “trunks”. 

Draugas Boxing Komisija

jų.

KNIGHTS OF LITHUANIA

Endorse Boxing

(Šaltimieras) ,dere<1 ea«l<lies. The plavers
______  Į from up North eould liardly

restrain tkemselves from drop- 
ping tke mateli and taking 

i tke jok tkemselves. AV-itk eon- 
ditions as bad as tliey are, a

Golf Matches To-D:y

The ganie betM’een Brigkton 
Park and North Side M'ill be 
played 9 A. M. Sunday morn- 

! ing. The South Siders are de- 
termined to band tlie Eski- 
moes tkeir first defeat. Pro
videnee and Cicero M’ill seek 
tlieir first vietory.

Mai quette vs Cicero
Providenee vs Jiridgeport
North Side vs Brigkton Pk.

MARQUETTE FLASH E S

Tke Men and 
Couneil 1J 2 are

Ladies o f 
bot-li busv

SKAITYKI’fE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Tke Ckieago Distriet Sports Į<-hanee~ to make money is al- 
Assoeiation, aKvays interested | ways weleoi»e. 
in atkletie eontests, reeomm- Į After recovering from tkat 
ends to its members partiei- 'sliock, a lavisli display of

Tke Marquette K of L Coun
eil, after a sliort ręst betMoen 
tke sumrner and fall aetivities,

M’itk tke oncoming Basketballtk
season. Tke inar.ager of tlie 
boys team tkis season will be 
John Elzkergis. Tlie girls’ 
manager kas not been seleeted 
as yet.

Tke Ping Pong.plavers vili 
invade Cicero, Alondav for a 
return engagement M’itk our 
friendly rivals of Couneil 14. 
Tn the first engagement, tke 
Ciceronians took tke laurels 
by defeat ing o ur team in e- 
verv mateli, būt our team 
M’ill be out to reverse tlie de- 
eision tkis time. '

Tke Atkletie direetion are

m « a « a a -■ ■«««««
; Reumatizmas sausgėla

Neslkankyklt o »avęs skaus- ** 

mals, Reumatizmu, Sausgėla, O 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu: nes ekau- — 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- ■ .S 
stis lengvai prašalina ylršml- ” 
n ė ta ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 60c per 
paštg 66c arba dvi už $1.06.

Knyga: •'BALTINIS SVEI
KATOS” augalais gydytles, kai
na 60 centų.

Justin Kulis
8259 SO. HALSTED ST. 

Chlcago, III.

•12 
■ 'E
■ii

AMERIKOS 
UNIJA

U
KEWY»RK0 į 

KLAIPĖDA
įfotfienfritriji),

I KELIAS iUmiVA p« ŠVEDIJA
•BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS' 

Išplaukimai iš New Yorko:

Jkl. L. "Kungshobn” spalių 13 
M. L. “Gripsholm” lapkričio 3 
S. S. “Drottningholin” gruod. 2 
M. L. "GRII’SHOLM” gruoil. 8

Informacijos apie laivakortes ir 
kelionę gaunamos veltui, pas 
musų agentus a.r bent kurioj 
mūsoj raštinėj.

Swe>dish Am«rican Line
181 N MICHIGAN AVĖ. 

Chlcago, III.

I

McDsrnott Brewing Co.
3435-41 S, Racine Avė.

I

Special Brew
Senate Brew 

Old Time Brew
REISAIS ARBA BAČKOMIS -

Kreipkitės į bikurį gerą dealerį arba x‘,k

pasaukite Yards7200

Telefonas

CAN AL

6059 ANGLYS

V 

v* iM

. j

lą 

S? 

Si

*7
V

Aš

Taip, jus ga

lite pirkti

sau 

Anglis

UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

Geu. P. Taylor, Ir. Cnal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
Kiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Litli-

uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais.
Kiti parduoda po $12, pas mus tik

Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių storų.
ŠTAI MŪSŲ KAINOS:

Indiana Egg ......................................... tonas $6.00

99999 99 9

S

£

Illinois Egg...........................................
AVest Va. Lump...............................
Black Band Egg ............................
Black Band-Lump .........................
Red Ash Erie Lump ....................
Blue Grass Lump .........................
Faney Lump .................. ................
Poealiontas Mine Run ........................ ”
Pocahontas Lump............................... ”
Pocahontas Egg ..........................v.. ”
Poealiontas Nut ............................... ”
Pocahontas Pea................................... ”
West Va. Be dūmų, 50% rupūs .... ”
Coke-Range dėl furnasų.................... ”
Canell Bloek ...................................... ”
Stoker Sereenings ................................., ”
Best Grade Chestnut........................... ”

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

‘ 5.50 
15.00

ORDERI U O K DABAR
MGB PHIMTATOME VISAME MIESTE

Men esame užbondsuoti miesto sverlkal Ir kiekvienas vežimas, kuris 
Išvnžluoja iš musų yardo, turi oficialaus sverlko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant ttkieto svarumą.

Vincentas žemackis
Mirė Rugsėjo 30, 1932 m„ 1
vai. ryte, a-pie 49 metų ainž. 
Kilo iš Tauragės apskr., Pag
ramančiu kaimo ir miestelio. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Julijoną po tėvais Sa- 
močkaitė, 4 vaikelius Antaną 
Vincentą, Aleksandrą Ir Alfonsą 
2 pusbroliu Vincentą ir Joną 
Žemaekius, 4 švogerius Joną, 
, Antaną, Vincentą Samoškius, 
Antaną Bartkų ir moterj Mari
joną Bartkienę, o Lietuvoj bro
lį ‘Joną ir seserį Uršulę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 3020 W. 
4 2rid Plaee.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, 
Spalių 3, iš namų 9 vai. bus 
atlydėtas į šv. Onos parap. baž
nyčią. California ir 37th si..ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gintinrs, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Valkai, pu
sbroliai ir giminės.
laidotuvėse patarnauja grab. 

Zolp T,d. Blvd. 5203.

Metinės Sukaktuvės

a«
KAZIMIERAS 
RADZEVIČIUS

kuris persiskyrė su šiuo pasau
liu Spallo-Oct. 2 d. 1931 me- ♦ 
tais. O dabar ilsis ramiai šv. 
Kazimiero kapinėse amžinai nu( 
tllęs. Dabar bus laiko.ntos šv. 
Mišios už Jo sielą švento Petro < 
bažnyčioje, . panedėlį. Spalio 3 
d. ’

Nuoširdžiai prašau giminių Jo j 
draugų Ir pažystami, tą dieną 
atsiminti ir paaimelsti už Jo 
sielą.

Dabar ilsėkis ramybėj mano 
brangus vyre šios šslės šaltoj 
žemelėj Ir lauk mūsų pas save 
ateinant.

Liekam nuliūdę Moteris Ur
šule. ir mano vyras.

PAMKONĖ

Širdingą padėkojimą reiškia
me visiems giminėms ir drau
gams. taip skaitlingai atsilan
kiusiems į mano vyro Juozapo 
Stoškaus laidotuves. Ketvirta
dienį, Rugsėjo 29 d. ir ginti- į 
nėins už aukavintą šv. Mišių, 
ypatingai dėkojame klebonui 
kun. A. Baltučiui, už gražų pa
mokslą Ir kun. P. Radauskui už 
laikymų šv. Mišių. Graboriui J. 
J. Bagdonui už gerą palarnavi- 1 
mą ir už jo duesnumą. Taipgi 
grabnešiams ir bendrai visai 
publikai. Taipgi broliui už pri
ėmimą lavoną į savo namus ir 
visiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie Laidotuvių.

Pasiliekame dideliame nubu
dime Moteris, valkai, brolis ir 
Sesuo.

PAD£KON£

Jono J. Levinsko
kuris .mirė rūgs. 23 d., 1932 m. 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse,. amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo Jį į tą nc4š- 

- vengiamą amžinybės vietą. Joj 
vardu mes dėkojame kun. A.

•Baltučiui Ir kun. J. H Vaičū- 
nui už šv. Mtšii, atlaikymą, 
kun. P. Katauskui už suteiki
mą dvasios suraminimo ligoje. 
Seselėms Šv. Kryžiaus Ligoni
nės už rūpestingą prižiūrėjimą. 

Dėkbjam'e Vargdninkams: A.
Mondelkai ir B. Janušauskui, 
Mišių aukotojams, grabų nešė
jams, gėlių aukotojams, grabo- 
'rlui A. Petkui už prletdlingą 
patarnavimą ir tvarkingą lai
dotuvių surengimą, visiems gi-J 
minėnts. kaimynams ir pažys
tamiems, kurie atlankė ligoje 
ir palydėjo į amžiną tėvynę.

Nuliūdę 1ėvas, motina, sese
rys, brolis, brolienė. Ir giminės.

Amžiną atilsį duok Jo sielai
Viešpatie. I
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SPORTAS
MARQUETTE FLASHES

(Continued from p. 4)

undefeated rtign, but because 
of a pūrely fighting sporte
spirit ivliich helpcd to hringla conie-hither look in bis eyes. 
the Cliaiiipionship to Brigbton 
Vark, to Couneil 36. Provid-

D R X U G A' R

generation had the situation uette, 12 — G. Providence wns 
well in liand. The K of L bootlJ be sėt by tlie irritating ex-
\vas handsomely decorated and 
tliey \vere doing a booming 
business, — What booth 
wouldn’t Avith dalia, do, and 
Aliee i n cliarge. And, oli ves, 
there \vas Angie all dressed 
up in a geniai smile and \vith

The ehoir’s booth was doing 
an all-around business with

enee Couneil 4 extends to tliein 
a \varni feeling of lriendship 
and eongratulations from eaeh 
individual Couneil 4 player to 
eaeh Couneil 36 player. Yes, 
Couneil 36, I repeat, many 
many eongratulations from tlie 
runner ups of Couneil 4 Pro- 
vidence.

UP AND DOWN 18th ST.

By Becancour

Made tlie rounds of the baz- 
aar and \vas not very surpris- 
ed to see that the younger

Tol. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. SiJtli Avė., Cicero, llm

perienees of proteste on tlie 
ineligibility of playeis, but as 
yet t bis has not been proven, 
and the i'esult is that Provid- 
enee holds seeond plaee in the 
league standi ilgs.

Snaps...
Paul should have cliosen a 

lawyer’s profession... lies 
šileli a great liand at explain- 
ing... ltasliinskas is among tlm 
aelive members... The reniam, 
that this couneil is “on the

KONNIE'S KAMPAS
TeL Cicero 67 56

A K T A R A

the do-ugh-nuts. Ineidentally,
Sylvia Sabonis and llelen Ye- 
spender were very attractive 
in those ųuaint aprons. Ano- 
tlier of the outstanding hooths 
is the flo\ver stand. This par- 
tieular booth beautifies the 
balt, and gi ves all comers the 
opportunity to seeure some of 
tlieir favorite plants, either on 
chances or straigth sales. The 
priees on both are unbeliev- 
abJy

With the basketball season 
starting some t\vo months
hence, the Providence five ish, ,, , , Viii, , .’ . jthem... ilow long did Paul and
to start its praetiee shortlv. I ,V1 ., , ,, „ . T i1 . • vvhitey stay there? — i mean!
Some new faees will be -----
on the team No v. 27.

roeks” is altogether unaui- 
lientie; come down Thursday 
vou, and you... Bleak and 
dreary was the old school balt 
lašt week — not so toniglit 
and Sunday, sinee daucing' 
will again take its plaee as | 
one of the features of the baz- 
aar... Next week holds a great 
treat for loeal dancers, sinee

Bel'ore you ean ueeoinplisli 
something you buvę to think 
ahout it. The thought whieh 
ultimately finds itself in your 
iiiind is a tinę pietine of the 
outeome of your plan. If you 
think you ean aml \vill, there 
is nothing that \vill stop you; 
but if you waver and hesitate 
to go on, even the smallest ob- 
staele \vill appear insurmount- 
able. 1 think 1 eau do it tliere- 
fore 1 know I ean do it, is the 
proper approaeh to any task.

Mussolini went to the mo- 
vies ineognito tlie otlier day 
and no one recognized him in 
the half liglit of the einema. 
Be was enjoying himself liug- 
ely uutil, in the midst of a

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144G S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-*T ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4643 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

OR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

... , ,, nevvsreel, a portrait ot lnm-tlie well-known Stephens liev-1 ... ;, . ,
i, ... , , . , „ self appeared m neroic pose.elers will probably play loi x x x ,,

Ihe spectators ot eourse, all 
arose save Alussolini himself,

seen i , . ,, , , . who sat wondering whether toi at that ltuble St. address-
• Emily holds lier plaee among 

Vietory marked the elosingjthc better dancers _ espeeiai-
of a suecessful season wlien 
Providence trimmed Maru

ly with meadows...

GRABORIA1:

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABOR1US 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

Your Įuiragraphist now ag- 
rees with Kipling thatx “a 
\voinan is only a tvoman, but

good eigar is a Smake.”a

stand up and risk being re- 
eognized honoring himself, or 
remain modestly seated. After 
the exeitement was over an old 
Italian uonian, who sat next to 
him ivithout knotving him, 
leaned over and said, “Sign- 

ior, that's liow we all feel, but
And a eo-ed is something s safer to stand up.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
n E N T I S T A S 

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

Tel. Cicero 1260 X—RAY

Laidotuvėm® pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dirbystės.

OFISA8
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3288 S. 
Halsted Street, Tel.
Vlctery 4*88.

LIETUVIS GRABORIUS your leet
you get in your liead wlieu

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauela. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 1515 arba S61<

2314 W. 23rd PL, Chieago

get wet.

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS ,
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
Ofisas: 2130 W. 22nd St.
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Bes.: 3031 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Vai.: nuo 9 Iki 11 vai. ryto

Tel. LAEAYETTE B0&7

I Office Phone Ites. and Office
ĮProspect >028 2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KO VVARSKAS
PHYS1CTAN AND SURUEON 

2403 W. G3rd St., Chieago
OFFICE HOUIIS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
• Sunday by Appointment

DR. S. A. DOWIATofisas Tel. Grovehill 0617
Res. <737 S. Arteslan Avė.

-GS?\e?nL.0?17 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 WEST 12th PLACE 

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

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Waskington Blvd. 

4:80 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 
Cicero 662. Res. tet Cicero 2388

DR. J- J. SIMONAITIS
GTDITOJAS IR CHIRURGAIS 

S42* West Marąuette Road 
VaL: x.< Ir 7 -9 P. M. Ket. 9-11 Ali. 

Neddllej suBltarvs

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

TsL Lafayetts 5791

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak. 
Office: 4459 S. Califoriua Avė. 

Nedėliojo pagal sutarti

Phone Benlevard 4139

A. MASALSKIS
GBABOKTUS

Kubu patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nee neturi
me maldų ailalkymal 
•kyrlų.

Nauja, graži ko- 
plyiia dykai.

8307 Aubun

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL CICERO (947

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automebilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, III.

I. J. ZOLP
aRABORIUI IR LAIDOTUVIŲ

GARSINKINTES
“DRAUGE"

Deile Kastukas sako: Soine- 
time it’s better to keep your 
mouth sliut and be thought a 
fool tlian to open it and re- 
move all doubt.

&

A.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

1650 WEST 46th STREET
Klumpąs 4<th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6298-8414

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsą 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 pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu

K tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
iį ftermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldynlfl Oflnaa

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Tel. Canal 0257 Kės. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Arteslan Avė.

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

Ofiso: Tel. Vietory 6893
Rez.: Tel. l)rexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROIH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

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

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Vai.; kasdien nuo 1(1 v, ryto iki 9 
valandai vakare

Ncdėliomis ir Seredomia susitarus
4847 \V. 14tli St. Cicero, 111.

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoula 
242U W. Marųuette Kd. arti Hestera

Avė. Ptaoue Hciulock. 7826
Fanedfilials, Seredomta Ir Petuyčiomla 

1M21 So. Hateted Street

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTItACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

0558 SO. HESTEKN AVĖ.

PRANEŠIMAS

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

Sugryžo iš Europos ir vėl pradėjo 
i praktikų senoje vietoje.

Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
| 2 iki 6 po piet;

7 iki 9 vakare.
Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais i 8335 S. HALSTED ST.

, Tel. Boulevard 9199

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 

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

Nedėlioj: 10—12 ryto.

DR. SDZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

Ofiso vaL kiekvienų dienų nmo 9 Ud 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vaL vakare Utarninkais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 2395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

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

TeL Grovehill 1595

DR.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lt 7-9 vak. 

Seredomia po pietų ir Nedėldieniala 
tik ausitarua

2422 W. MARQUETTE ROAD

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.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LŪWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 ĮVEST 47tb STREET
PHONE GROVEHILL 0027 

Valandos: 2-4; i-a ri M.
Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chieago, III.

 DR. MAUR1CE KAHlT
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Ot

3

STEFANIJA PETRELIENE x
(po tėvais Stripinaitė)

Mirė Rūgs. 4, 1932 m., Lietuvoje. Apie 25 metų amžiaus. Kilo 
iš Mažeikių Apskr., Ylakių parap., šulpetrų kaimo.

Laidotuvės įvyko Ruffėjo 7 d. Po gedulingų pamaldų buvo 
nulydėta į Sv. Roko kapines.

Paliko dideliame nubudime Lietuvoje vyrų Pranų, sūnelį Sta
nislovų 5 m., seserį Petronėlę, 5 brolius: Vincentų, Pranciškų, 
Antanų, Kazimierų ir Juozapų, 3 brolienes, tetų Onų Ramanaus
kienę, btolį Silvestrų ir brolienę Brazilijoje. Amerikoj brolį ir 
seseris, Dominikų ir jo moterį ir seterį Onų Endrijauskienę ir 
švogerį Kazimierų, Boston, Mass., seserį Jievų Strazdauskienę 
ir švogerį Antanų Chieago j e ir seserį vienuolę Pranciškietę, S. 
M. Zitų. Pittsburgh’e.

Už velionės sielų, bus atlaikytos Šv. Mišios Utaminke, Spalio 
4 d. 7:30 vai. ryte Sv. Jurgio par. bažnyčioje, Chicagoj.

Ilsėkis mūsų brangi sesele Lietuvos žemelėj, o mes kol gyvos 
būsim tavęs neužmiršim.

Sv. Mišios yra užprašytos už velionės sielų ir Sv. Pranciš
kaus Vienuolyno koplyčioje, Pittsburgh’e. Giminių ir pažystamų 
prašome už velionės sielų pasimelsti.

Sį atminimų daro ceserys Ona Endrijauskionė ir Jieva Straz- 
dadokienė.

Į

I AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. YA1TIISH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimu, kuris 
Bsti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuoLu- 
mo, skaudamų, aklų karšt}. Nuimu 
lataractua Atitaisau trumpų regyste 
Ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro 
ūaaa su elektra, parodajičlų mažiau- 
**as klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki t yaka- 
pa*** vutart}.Kreivas akis atitaiso j trum 

?A LAIKĄ su NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpu* p|. 
gesues, negu buvo. Masy kainos pi
gesnės, kaip kitų. P

<712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel Boulevard 7589

daro- Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki > po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 14 dienų

Rea. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 2000

Office Fhon< 
Wentworth 300(

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STBEE'J
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAV1D0NIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 va laidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vietory 3687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

BR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED ^TREET

Antras ofisas Ir rezidencija

6504 SO. ARTESLAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 3-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. CHARLES SE6AL „ DRJ H*BART0N

Tel. Yards 1829

DR.6.SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

Ofiaaa ir Akintų Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kanapaa Halated St. 

Valandoa: nuo 10—4; nuo 6—
Nedėllomia: nuo 10 Iki 14.

Perkėlė aavo ofisų po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 10—lt nuo 4—4 po 

pietų: 7—l:M vaL vakare.
Nedėliomis 10 Iki 14 /

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK $151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
# Iki 12 rytOi 7 Iki 9 vakaro 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti

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

TeL Hemlock 2700
Rea Tel. Prospect 0619

, DR.B.ARON ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas <156 South Kedzie 
Rea 6426 So. Callfornla Ava 

▼■!.: 2-4. 7-9 v. v. Rakinant Ketv.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

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

Ofiso vaL: nuo 1-4. nuo <:40-3;3|
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AUSROS VARTŲ PARAPIJOS RAZARAS
SEREDOMS, SUBATOMS IR NEDĖLIOMS

S t

PER VISĄ SPALIO MENESĮ. 2323 W. 23rd PLACE

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. 

Kviečia visus
A. V. P. KLEBONAS ir KOMITETAS

C H I C A G O J E
Bazaras parapijoje tai yra 

laikotarpis, kada parapijonvs 
ypatingu būdu yra susirūpinę 

Šiandie, spalių 1 d., vakare paremti parapijos reikalus, 
po pamaldų, prasidės Aušros Vieni neša dovanas, kiti savo

AUŠROS VARTŲ PARAPI
JOS BAZARAS

vai i pagalbų atvyks dvi se
sutės iš Kenosba, Wis.

Sesutėms labai reikalinga 
finansinė parama. Nors ir su
nkūs metai, vienok iš širdies 
prašome geradarių prisidėti 
savo aukomis. Rėmėja

Ateinančių savaitę ‘ ‘ Brau 
ge” bus plačiai aprašyta a- 
pie p. .Stankūnų, kaip jis tų 
biznį pradėjo,'kaip jį plėtė ir 
moderniškiausiai įrengė. Rap.

VISOS Į TALKĄ

skiria III. vai. direktorė p. R. TOAVN OF LAKE. — šv.
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyriaus susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, 2 vai. popiet, 
Šv. Kryžiaus mokyklos kamba
ry. V Įsos rėmėjos prašomos 
susirinkti, nes yra daug svar-

Maziliauskienė.
Tad visos į talkų! Lazdona

PRANEŠIMAI

klausyti. Išgirsite naujų dai
nų ir gražios muzikos.

Vartų parapijos bazaras ir tę
sis trečiadienių, šeštadienių ir 
sekmadienių vakarais per vi
sų mėnesį.

Parapija, tai žmogaus cen
tras, apie kurį privalo suktis

laikų aukoja bazare, treti sa
vo uždirbtus centus leidžia, 
kad tik daugiau būtų paramos 
parapijai.

Tikimės, kad visi lankys Au 
šros Vartų parapijos bazarų

VARDINĖS IR SUTIK
TUVĖS

visas jo gyvenimas. Bažnyčio-' skaitlingai ir dažnai, 
je pamaldos, žinoma, yra sva- j Kviečiame parapijonis ir 
rbiausių uždaviniu, bet taip svečius paremti bazarų kas 
pat yra brangiu daiktu ir ba-!kaip gali, ar dovana, ar dar- 
žaras parapijai, nes čia ir da- bu, ar savo atsilankymu.
ribininkai turi progos parodyti 
savo darbštumų ir biznieriai, 
profesijonalai ir visi kiti pa-

Par. Klebonas ir Komitetas

XPraėjusį ketvirtadienį pas.
rapijonys parodyti jų paramų biznierius pp. Jasnauskus bu-
parapijai. vo švenčiama Mykolinės. Da-

Parapija yra parapijonų ar- . lyvavo gražus būrelis giminių 
thnesnė savastis, negu jų pa-į ir svečių. Per vakarienę paša- 
čių namai. Nors diena iš die- ; kyta daug nuoširdžių kalbų 
nos žmogus išeina ir pareina sudėta linkėjimų p. Myko- 
per savo namo dureles, bet la- ^U1 Sasnauskui.
bai mažai jis gauna tikros ve
rtės iš savo namo,/palyginus

Pp. Jasnauskai yra pavyz
dingi lietuviai katalikai, uo-

kų jam bažnyčia duoda. Žino- lūs parapijos ir kilnių darbų
gaus amžinos laimės pasieki
mas, kilimas ir augimas pri
klauso nuo tų malonių, kurias 
jis gauna bažnyčioje. Taigi 
žmogus teatsimena, kad baž
nyčia yra jam labai daug da
vus ir tad pagal žmogaus iš
galę bažnyčia tikisi atatinka
mos paramos.

Bazaras duoda labai gerų

rėmėjai. Ponia M. Jasnauskie- 
nė be • to yra veikli moterų 
draugijose, ypatingai M. Są
jungos 55 kuopoje.

ŠV. KRYŽIAUS PARAP. 
BAZARAS

TOVVN O F LAKE. — šv. 
Kryžiaus parap. bazaras pra- 

progų visiems dalyvauti ir čia sidės sekmadienį, spalių 2 d., 
parapija paremti atatinkamu 14-tą vai. popiet ir tęsis antra- 
būdu. Tie visi laimėjimai pri-! dieniais ir ketvirtadieniais po 
mena žmogui, kad jis bažnv- pamaldų.
eioje visuomet laimėjo ir lai

mės, nors gal nevisuomet jam TOVVN .OF LAKEL sek-
ratas sustotų ant raudono. Bet mad., spalių 2 d., Šv. Pran-
jis gerai žino, kad jo tas de
šimtukas tai labai daug pa
dės parapijos reikalams aprū-; 
pinti.

ciškaus Rėmėjų 3 skyrius prie 
Šv. Kryžiaus bažnyčios darys 
rinkliavų Šv. Pranciškaus se
sutėms. Sužinota, kad rinklia-

' BRIDGEPORT. — Sekma
dienį, spalių 2 d. įvyks dvi
gubos iškilmės' — Šv. Jurgio 
bažnyčioj ir parapijos salėj. 
Iškilmės rengiamos Jo Malo
nybės praloto Mykolo L. Kru- 
šo, tik kų iš Lietuvos sugrį
žusio, vardinių proga.

Bažnyčioj sumų laikys pats 
gerb. pralotas su asista — di
akonu bus kun. S. T. Petraus
kas, subdiakonu kun. Vikto
ras L'ernauskas, pamokslų sa
kys kun. J. Šaulinskas. Prie 
vargonų giedos Schweitzerio 
kompozicijos mišias specia
liai prisirengęs parapijos cho
ras, pritariant rinktinei orke
strai. Kompozitorius A. Po
cius bus prie vargonų ir paro
dys visų naujai perdirbtų var
gonų galybę ir grožybę. Tik 
retose iškilmėse šitaip tebus 
vargonuojama, todėl visi kar
štai raginami į minėtas iškil
mes atsilankyti ir patirtį var
gonų galybę. Kviečiami lietu
viai ir iš kitų kolonijų atsi
lankyti ir pamatyti, kad Bri- 
dgeportas, seniausioji Chica- 
gos lietuvių kolonija, tebeina 
pirmyn.

Vakare parapijos salėj įvy
ks iškilminga vakarienė, ku
riai valgius gamino gabios šei 
mininkės, o puikų programų 
rengia kompozitorius A. Po
cius.

Vakarienei tikietų išanksto 
galima- pasipirkti p-nų Gudų 
krautuvėj, 901 W. 33 st.

Vietiais

Praėjusį sekmadienį Aušros 
Vartų parapijoj įvyko Mot. Sų 
gos Cbicagos apskrities susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
atstovių iš visų apskričiui pri- 
klausančhj kuopų.

Sus-me daugiausiai kalbėta 
apie ruošiamųjį spaliij 23 d. 
Ciceroj apskrities koncertų. 
Visų atstovių ūpas buvo paki
lus ir kiekviena žadėjo pasi
darbuoti, kad padarius konce
rtų sėkmingu.

Koncerto bilietai kuopose 
paskleisti, tik reikia, kad kie
kviena stengtųsi ko daugiau
sia jų išplatinti. Rinkimas ske
lbimų į programų taip pat rei
kalauja darbo. Tat, visos su
kruskite, kad spalių mėn., kol 
koncertas įvyks, būtų sėkmin
gas bilietų platinime ir skel
bimų rinkime. Nepamirškite 
narės, kad ir lenktynes galite 
laimuti. Už daugiausia bilie
tų išplatinimų dovanų skiria 

j pati mūsų Centro pirm. p. M. 
Čižauskienė. Už surinkinig dau 
giausia skelbimų kitų dovanų

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė- 
mėjų 8 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 

‘spalių 2 d., 1:30 vai. popiet. 
Gimimo Šv. parapijos svetai
nėje. <

Kviečiame visas nares atsi
lankyti, nes yra labai daug 
svarbių dalykų svarstyti.

Valdyba

BRIDGEPORT. — Dr-jos 
Petronėlės susirinkimai 

per žiemų bus laikomi kas pir
mų sekmadienį kiekvieno mė
nesio. Todėl narės malonėkite 
susirinkti spalio 2 d., 1 vai. 
po pietų, į Šv. Jurgio parap. 
svetainę.

Yra daug svarbu} reikahj 
svarstymui.

0. Kliučinskaitė, rašt.

Šv.

20 M. SUKAKTUVĖS

bių dalykų svarstymui.
Valdyba

RADIJO VALANDA

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

Iš priežasties amerikoniško 
sporto base bąli world series Į 
lošimo, ryt dienų lietuvių ra- Į 
dijo programas iš stoties WCF 
L bus pakeistas. Prasidės apie 
5 valandų. Kadangi bus gra
žus ir geras programas, todėl 
bus malonu kiekvienam pasi-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS " i

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Rocan 905 TeL Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvergala 
— 8 Iki 9 vai.

4148 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8395

T0WN OF LAKE. — Mo
terį} Sąjungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, spalių 2 d., 1 vai. 
popiet, Šv. Kryžiaus mokyklos 
kambary. Visos sųjungietės ' 
prašomos laiku susirinkti.

Valdyba

NAUJAS RADIO 1933

TĖMYKITE LIETUVIAI
J. NAMON FINANCINĖ KOMPANIJA

ATLIEKA DAUG RUSIŲ BIZNIO
1. Perka LIETUVOS LAISVfiS BONUS Ir tuojau Išmoka cash.
2. Perka Morgičius, taipgi Išmoka cash.
3. Skolina pinigus ant Morglčių.
4. Parduoda pirmus Morglčlus nuo $500. iki $4000. nešančius 

6#, morgičiai nėra Išskirstyti, kitaip vadina nėra split, taipgi 
galima Investuot nuo $5«00 Iki $500.00 ant notų nešančių 6#,.

5. Iškolektuoja morglčių 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 cheklus pasiųst kam užmokėt bilas taksų, vande
nio, elektros, gaso arba kitas bilas.

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

namus.
10. Kurie rrndauninkai nemoka rtndos, padaro notas dėl pra- 

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

ba pirkimo namų, farmų, biznių, morglčių notų ir kitų dalykų. 
Registruotas Notaras.

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

13. Parduoda namtis, farmas, lotus ir biznius.
14. Maino farmas ant namų visuose miestuose Ir valstijose.
15. Maino ant namų, lotus, bučernes. grosernes ir kitos rūšies

biznius visose dalyse Ciiicagos taipgi kituose miestuose ir 
valstijose. j
JULIUS NAMON, savininkas šios Kompanijos suteiks Jums 
maloniai patarimus ir Informacijas dykai. Per 18 metų studija
vimo ir praktikavimo daug rūšių biznių. Jo patyrimas bus 
jums naudingas. Per teisinga žmonėms patarnavimą, Jo biznis 
vis didinas, kad Ir depresijos laikuose.
Su reikalais kreipkitės ypallškai arba rašykit:

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

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

Kam Cbicagos ir apylinkės 
lietuvių nėra žinomas Stankū
nas. Kas nežino jo moderniš
kos paveikslų traukimo įstai
gos. Kas eidamas Ilalsted ga
tve nėra sustojęs prie numero 
3315 ir nepasigrožėjęs turtin
ga paveikslais studija. Paga
lios kieno namuose nėra p. 
Stankūno traukto, arba padi
dinto, paveikslo — pavienio 
ar grupės. Taip p. Stankūno 
fotografavimo įstaiga yra ži
noma ne tik Cbicagoj, bet ir 
Lietuvoj. Jo paveikslų galeri
ja yra viena turtingiausių pa
veikslais ne vien įžymių Ame
rikos veikėjij, bet taip pat ir 
įžymių svečių iš Lietuvos, la
nkiusių Ameriką bėgyje pasta
rųjų dvidešimties metų.

Tąjai p. Stankūno Photo 
Studio ateinantį sekmadienį, 
spalių 2 d., sueis lygiai 20 m. 
Tų sukaktuvių proga p. Sta
nkūnas žada lietuviškajai vi
suomenei paskelbti surprizą, 
kuris tęsis tik neilgą laiką.

Inter-Otičh, kurios pa- 
’siekia tolimus kraštus, gra 
žaus balso, pasiekia Kana
dos, Mexikos, Pietinės A- 
nierikos stotis aiškiai. Tai
pgi R. C. A. Victor, Phil- 
co, Majestic* ir Sparton. 
Pamatykite čiuos naujus 
1033 Radios pudriko krau
tuvėje, o jūsę nusistebėsite 
jų tobulumu ’ir gerumu.

Kainos žemos trumpam 
laikui. Jūsų seną radio i- 
mame mainais.

Dabar aplaikėme mažus 
Baby Grand Radio, ku
riuos specialiai parduoda
me trumpam laikui
p° ............ *9.85

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

B© mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merikoje. Mokytis reikia ir senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams. 
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chi- 
cagol yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. čia pagal naują mokinimo būdą 
ifjyiokinama Į trumpiausią laiką ang
lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
gvedystės. stenografijos, pilietystėfc, 
laiškų rašymo, abeinos istorijos, ir 
kitįij mokslo šakų. Mokyklos vedėjas 
p, J. P. Olekas, yra senas ,r daug 
prityręs, kuris gražiai ir visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus ir 
kiekvieną labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokvtls. Atei
kite ir įsirašykite šiandien. .MOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po 
pietų ir nuo 7 Iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokvkla

3106 So. Halsted St.

VARGONININKAS
Teškau vietos. Viso 20 m. Amerikoj 
išvargonavęs. Turiu liudymus nuo ge- 
,rb. klebonu. Apsiimu ir zakristijono 
darbą atlikti.

J. ŠOKLUS,
119# Anbnm St.. Brhlgewatcr, Mass.

KAMBARYS su valgiu už $30 į 
mėnesį, prie mažos ir suaugusios šei' 
m.vnos. Yra telefonas.

J. O.
6614 S. Sacramento Avė.

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MTCHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

1S« N T A SAT.T.P? ST’—nuimi rnHrH

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 cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREFN VALLEY 
PRODUCTS 

Oiselis šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Furnišiuoti kambariai. Mo
derniški. Geroj apylinkėj.

7154 S. Artesian Avė.

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS 'LaBIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue
Chicago, Iii.

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

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

PAVESKITE MUS PRIEŽIŪRAI JŪSŲ MORGIČIUS
L Tškolektuoti principą ir nuošimtį,
2. Pertikrint taxas,
3. Panaujinti ugnies insurance,
4. Peržiūrėti namus (property).
Specialiai patvarkom niorgičių paskolas.

PATARIMAI DYKAI

HOEBEL & GOROON REALTY CO.
MORTGAOES — INSURANCE — REAL ESTATE

809 West 35th St. Tel. Yards 4330

Parsiduoda storas: Cigarų, 
saldainių, Ice-creamo ir moks
lui reikalingų dalykų. 3 kamb. 
renda prieinama. Pigiai už 
cash.

Tel, Cicero 4976

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texy informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St

80 AKERIŲ FARMA
Parsiduoda pigiai. Imsiu Į mainą au
tomobilių, lotą, morglčių arba namą.

VL. PAULOWSKAS
««<>! SO. WENTKRN AVĖ. 

2-ros lubos

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H I G H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobllj, steik 
,-is mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurte yra > 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prlelncLmą Ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
<499 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7189


