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Paskelbta A. L. R. K. Federacijos kongreso programa
vokietijos monarchistai reika

LAUJA PANAIKINTI PARLAMENTA
KONGRESE DALYVAUS 10 EKSC. 

VYSKUPAS BOYLE
KONGRESAS ĮVYKSTA RUGPIOČIO 

23-25 DD., PITTSBURGH’E

PJTTSBURGH, Pa., rugp. iš Elizabeth, N. J., o jubilieji 
16 d. — Federacijos kongreso 
rengėjai su gerb. kun. Magnum 
Kazėnu priešaky jau paskel

$1.50 single, $2.00 double. 
Rooms with bath $2.00 nii.

gle, $3.00 double. 
Atvažiavusiems automobi

liais daug yra vietos “park- 
ing.” Geras, švarus ir'pigus.

Fort Pitt Hotel, 10-th St. 
and Penn Avė. Kainos:

Rooms without bath $1.50 
<č $2.00 single.

Rooms without bath $2.50 
& $3.00 double.

Rooms with bath $2.50 d*

CHICAGOJE NUBAUSTAS UŽ VARGŠO 
NUDAVIMĄ

GAL ATGAUS SENĄJĄ 
VIETĄ

bė kongreso programų. Prog
rama tokia:

Kongresas atidaromas 10.00 
a. m. (Eastern Daylight Sav- 
ing Time) su iškilmingomis 
šv. Mišiomis, kurias laikys 
pats Federacijos Dvasios Va
das Didž. Gerb. Kun. Jonas 
Ambotas iš Hartford, Conn., 
o pamokslų laike tų mišių sa
kys gerb. monsignoras J. Mi
liauskas iš Dureya, Pa. Laike 
tų mišių vyskupiškame trone 
dalyvaus J. Eksc. H. C. Boyle, 
Pittsburgho vyskupas, uolus 
veikėjas ir karštas rėmėjas 
katalikiškos akcijos Amerikos 
vyskupų tarpe. Po Mišių šv. 
J. E. Vysk. Boyle trumpai 
prabils bažnyčioje ir taip pat 
svetainėje atidarys Kongresų.

Už tad prašoma delegatų ir 
svečių laiku pribūti j bažny
čių (South 22-nd and Sarah

b

nį pamokslų laike mišių pa
sakys Didž. Gerb. Jubiliejatas .
kun. Jonas Ambotas iš Hart- Single'

Rooms with bath -3.50 toford, Conn. Po šv. Mišių se
serų Jubiliejinės Vaišės-Pie- 
tūs, laike kurių kalbės J. E. 
Vysk. Boyle ir kiti žymūs vei
kėjai ir seserų prieteliai. Vi
sos seserys nuoširdžiai kvie
čia visus delegatus ir svečius 
dalyvauti jų jubiliejinėse iš
kilmėse ir susipažinti su jųjų 
atsiradimu ir dešimties metų 
nuveiktais darbais.

$5.00 double.
Šis viešbutis yra prieš pat 

Penn R. R. Station, ir šalia 
Bus Lines.

Monongahcla House, Smith- 
field & Water Streets. Kainos:

Rooms without bath single 
$1.00 & $1.50.

Rooms with bath single 
$2.00 & $2.50.

Rooms without bath double

Chicagos policijos viršinin
kas kapitonų Ptacek’ų iš Law- 
ndale stoties nukėlė kitur. Ki
lo protestai. Sakoma, tas pa
daryta aldermonui Sonnens- 
chein’ui (2 wardo) reikalau
jant, nes šis kapitonas atkak
liai kovojo prieš gamblierius.

Policijos viršininkas verčia
mas atšaukti tų kapitono nu
kėlimų.

SPOKANE, Wash., rugp. 
16. — Ilgų laikų Carvane, 49 
m. amž., kartu su kitais varg
šais gaudavo kasdien sriubos 
iš viešosios miesto virtuvės. 
Tomis dienomis policmonas jį 
išvedė iš sustojusių vargšų ei
lės ir padarė pas jį kratų. 
Rado kiek pinigų ir banko kny 
gutę su 7,320 dol. indėlių.

Teisėjas Stockner’is šį “va
rgšų” nubaudė 30 dienų sun
kiųjų darbų ir 250 dol. pabau
da.

Estijos gyventojai atmetė sumanymą 
keisti koistitnoja

Susektas sąmokslas nužudyti japonų premjerą 
ir kitus ministerius. Monetarine konferencija 
atidedama po J. Valstybių rinkimų. Vokie
tijos raudonieji grasina vyriausybei streiku

BUS VYKDOMA MIRTIES 
BAUSME

Iš Springfieldo praneša, kad 
gubernatorius atsakė pasigai
lėjimų nubaustam mirties bau
sme žmogžudžiui H. C. Bon-

IŠ DIDELIO DEBESIO 
MAŽAI LIETAUS

GRIUVO ESTIJOS SU
MANYMAS

1NDIANAPOLIS, Ind., ru
gp. 16. — Indiana valstybės 
legislatūra susirinkusi specia- 
lėn sesijon žadėjo valstybės

UŽ PARLAMENTARINES 
VALDŽIOS PANAI

KINIMĄ

Po iškilmių vienuolyne ke . _ „ _
lionė pėkščiomis į Šv. Kaži- $2^° £ $2'5?'’

• T> -rr- v v* t • Rooms Avrt.miero R. K. Bažnyčios kapi- ’, . V $3.00 & $3.50.nes, kuriose ilsisi musų pir-j
mieji Federacijos pionieriai: Sls viešbutis randasi prieš 
a. a. Jonas Milius, Baltrus (pat B' & °' R R Statlon- 
Vaišnoras ir kun. Jonas Sut-Į Jei ka8 norėtų ką nors dau- 
kaitis. čia pasimelsime už mū- sužinoti viešbučių reika-

Rooms with bath double

ham’ui, kurs yra Cook’o aps- j išlaidas sumažinti tiek, kad 
krities kalėjime. Tad praneša,, valstybės mokesčiai perpus 
kad ateinantį penktadienį an- būtų perkirsti.
ksti rytų mirties bausmė jam 
bus įvykdyta.

TRAUKIAMAS TIESON

Per 40 dienų šis klausimas 
svarstyta ir pagaliau išlaidos 
sumažintos vos apie pustryli- 
ktojo milijono dolerių.

su a. a. pirmtakūnų sielas, už- 
dėsime vainikus ant jų kapų... 
Tarsime: “amžinų atilsį duok

luose praSome kreiptis pas: A. Traukiamas tieson gydyto. 
L. Wenslovas Puneral Direc- jas <jr. P. L. Nathanson’as,
tor, c-o Mr. Adam S. Marcu

jiems, Viešpatie,” ir su Diev/: laitis, 2128 Carson Street, 
Grįšime atgal tais pačiais ke-, Pittsburgh, Pa.

Streets, Pittsburgh, Pa.), opiais I vienuolynų, o iš čia tais
gerb. kunigai malonės palydė
ti J. E. Vyskupų iš kleboni
jos į bažnyčių. Nepamirškite, 
kad bažnyčioje mišios prasi
dės lygiai 10.00 a. m. E. D. 
S. T.

pačiais automobiliais visi grį
šime Pittsburghan “Sightsee 
ing,” pamatyti Pittsburgho

Jei kas norėtų šiaip pas 
žmones nakvynei apsistoti pra 
šome rašyti iš anksto pas: Mr. 
Anthony Sikorskis, 1922 Lar-

“ prašmatnybes,” o paskui sunkins Way, Pittsburgh, Pa.

3846 Madison gat., už nelega
lų operacijų. Nuskirta jam 
10,900 dol. laidas.

PAGROBĖ 25 DOL.

Plėšikai apkraustė Consu- 
mers Petroleum Co. ofisų, Ex-

KATALIKŲ KUNIGAS 
PEIKIA GUBERNATO

RIAUS ŽMONĄ

TALINAS, rugp. 17. — E- 
stijos gyventojai referendumu 
atmetė vyriausybės sumany
mų, kad prezidentų rinkti pe- 
nkerienis metams ir jam duo
ti toli platesnes krašto valdy
me teises.

Už sumanymų balsavo apie 
310,000 žmonių, o prieš —• 
325,000. Apie 150,000 nėjo ba
lsuoti. Šie nubausti po pusan
tro dolerio kiekvienas.

STREIKUOJA GYDYTOJAI

BERLYNAS, rugp. 16. — 
Vokiečių tautininkų vadas Hu- 
genberg’as paskelbė atsišauki
mų, kad Vokietijoj būtų panai- 

j kinta parlamentarinė valdžia 
ir kraštas būtų su žiauria e- 

įnergija valdomas.
Hugenberg’as reikalauja, 

kad tai padarytų kancleris 
von Papen’as, nelaukiant dar 
didesnių numatomų politinių 
suiručių.

Diev’ visiems, AČIŪ už atsi 
lankymų.

Prašome kodaugiausiai at-! Kongreso sesijų, Šv. Kazimie- 
važiuoti į Kongresų, pasita- i ro parapijos virėjos turės pa- 
rimui katalikų veikimo reika- {gaminusios įvairių užkandžių

r____ luose- Visi atvažiuokite, visus l už labai maž^ atlyginimų ten
Sylvia,” operetę dviejuose ir pavaišinsime, įpat Qv. Kazimiero mokyklos

veiksmuose. Nepamirškit, kad ^aip m°keslme- YPač S*rb-1 virtuvėje. Prašome delegačių 
Dvasiskijos prašome labiaus ’ jr delegatų ta proga pasinau- 
susidomėti katalikų veikimu doti
šiose dienose. , Kongreso Rengėjai ir

Lietuvių K. K. Federacijos Km. Magms KasįmI^

Pirmą Kongreso vakarą, ru
gp. 23 d. lygiai 8:00 p. m. 
“Lietuvos Kaimiečiai” (Lith
uanian Villagers) perstatys

rugpiūčio 23 d. 8/Xl p. m. 
Antrą vakarą, rugp. 24 d.

7.4)0 p. m. “ šaltibarščių ” už
kandžiai, laike kurių prakal-
bos, paskaitos apie katalikų 22 kongreso rengėjai Pitts- 

burghe turi garbės pranešti 
visiems, kad jau viskas Kon
gresui priruošta.

VIETA

veikimų, dainelės ir 1.1. Nepa
prastai pigi įžanga, o garsiau
si kalbėtojai ir žymūs veikė
jai kalbės. Kas tik gyvas atei
kit

Trečia diena rugp. 25 d. iŠ 
Kongreso svetainės lygiai 9:30 
a. m. E. D. S. T. lietuvių biz
nierių automobiliai (pakviesti 
Juozo Tamkevičiaus ir parū
pinti A. L. Wenslovas Fune- 
ral Director) visus delegatus 
ir svečius veltui nuvež į Šv. 
Pranciškaus Lietuvaičių Vie
nuolynų, Mt. Providence, ka
me seserys apvaikščios savo 
10 metų gyvavimo jubiliejų. 
Seserų Pranciškiečių Vienuo
lyne iškilmės prasidės lygiai 
10:30 a. m. (EDST) pašven
tinimu naujos koplyčios, kurių 
pašventins patsai J. E. Vysk. 
Boyle. Paskui šv. Mišias lai-

Kongresui vieta sesijoms lai 
kyti paruošta Šv. Kazimiero 
R. K. parapijos mokyklos sve
tainė, South 22-nd and' Jane 
Streets, Pittsburgh, Pa. Laiš
kams ir telegramoms antra
šas: Lithuanian R. C. Fede- 
ration of America, 2128 Lar- 
kins Wav, Pittsburgh, Pa- Iš 
miesto ir nuo visų stočių at
važiuoti į Kongreso svetainę 
paimk No. 50 Carson Street 
Car ir važiuok iki South 22-nd 
Street, o nuo čia tik pora blo
kų iki svetainei.

VIEŠBUČIAI IR NAK
VYNES

Hotel Wrbster Hali, Fifth

Kad daug laiko neišeikvoti change ir Racine avės. Pagro-
pietums ir užkandžiams laike

LONDONAS, rugp. 16. — 
Lancashire medvilnės pramo
nėje grasina streikuoti 500,- 
000 darbininkų.

NEW YORK, rugp. 16. — 
Angelų Sargų bažnyčioje kle
bonas kun. J. A. Grogan’as 
iš pamokslinęs viešai nupeikė 
gubernatoriaus Roosevelt’o, 
kandidato į prezidentus, žmo
nų, kuri remia gimdymų kon-

1IAVANA, Kuba, rugp. 17. 
— Kubos salos klinikose sus
treikavo apie 10,000 gydyto
jų. Gydytojai reikalauja dide
snio atlyginimo.

NORĖTA NUŽUDYTI 
PREMJERĄ IR KITUS

bė tik 25 dol. Mokesčių waran- j trolės judėjimų, 
tų vertės 1,800 dol. neėmė.

ATLYGINIMO MAŽINIMAS

Rytoj Chicagon susirenka 
rytinių, pietų rytinių ir vaka
rinių geležinkelių atstovai. Jie 
tarsis apie atlyginimo mažini
mų geležinkelininkams (darbi
ninkams).

GIMĖ SŪNUS
ENGLEWOOD, N. J., rugp. 

17. — Lakūno Lindbergh’o 
žmonai vakar gimė sūnus.

ŪKININKŲ STREIKAS

KANSAS CITY, Mo., rugp. 
17. — Vakarų centro ir pietų 
vakarų valstybėse tarp ūkini
nkų iškilo judėjimas bendro
mis jėgomis kovoti prieš iš
naudotojus. Vienatinė priemo
nė, tai streikas. Suturėti viso
kių produktų, paukščių ir gal
vijų pardavimų.

PASIRENGĘS KAMPA- 
NIJON

JAPONAI IEŠKO PRIE
ŽASČIŲ

TOKIJO, rugp. 17. — T. 
Sąjunga ir pasaulis stato klau 
simų, kuo remdamies japonai 
užėmė ir nuo Kinijos atskėlė 
Mandžiūrijų.

Japonai tad turi paduoti 
priežasčių ir jos turi būt sva- 
rbios> Praneša, kad vyriausy
bė dabar džiovina galvas, kad 
išgalvojus kų tinkamo.

TOKIJO, rugp. 16. — Po
licija susekė ir sukoneveikė 

sąmokslų, kurio tikslu buvo 
nužudyti premjerų Saito ir ki
tus du ministerius. Suimtas 
dr. Y. Imamaki, sąmokslo va
das, ir jo du padėjėjai. Kiti
paspruko.

MONETARINE KONFE
RENCIJA ATIDĖTA /

LONDONAS, rugp. 16. — 
Pranešta, kad rengiama tarp
tautinė monetarinė ir ekono- 

Įminė konferencija atidedama 
:po įvykstančių J. Valstybėse 
rinkimų.

VOKIETIJOJ KARŠČIAI

DVIDEŠIMTS SESI JAPONAI KATALI- 
KAI KENTĖTOJAI

SAN FRANCISCO, Cal., t Turtingas japonas pirklys 
rugp. 16. — Prieš 300 metų (katalikas Hyravama savo lė- 
Japonijoj jau buvo daug ja- Somis padirbdino tų kentėtojų
ponų katalikų. Staiga sukelti 
nuožmiausi jų persekiojimai. 
Katalikai visur buvo gaudo
mi, kankinami ir žudomi. Ta
rp jų buvo viešai nukankinti 
26 katalikų tikėjimo išpažin
tojai. Jie pagarsėjo nepapra
stu savo pasiryžimu viešai pa
sisakyti, kad jie neigia viso
kias kančias ir dėl krikščiony.

garsinę filmų. Atvaizduojama, 
kaip buvo vykdomi Japonijoj 
katalikų persekiojimai, kaip 
tie 26 kentėtojai buvo suimti 
ir .nukankinti.

Si filmą atvežta į J. Vals
tybes ir šio miesto teatruose 
rodoma. Bus rodoma ir visuo-t
se- kituose miestuose. Arkivys
kupas Mitty’s pareiškia, kad 
ši filmą yra žmonėms naudin-

NEW YORK, rugp. 17. - 
Demokratų partijos kandida- 
tas į viceprezidentus pasiren- 
gęs politinėn kampanijon. Pi- 
rmiausia jis žada pulti prezi
dentų lloover’į ir jo nusista
tymų.

PARDAVIMO MOKESČIAI

WASHINGTON, rugp. 16. 
— Susekama, kad šiandien 
mokami federaliniai mokes
čiai nelygiai paskirstyti. Tad 
šen. Smoot’as praneša, kad 
susirinkus kongresui bus im
tasi priemonių įvesti visuoti
nuosius pardavimo mokesčius.

BERLYNAS, rugp. 16. — 
Vokietijoj siaučia dideli karš
čiai. Vakar 21 asmuo mirė, o 
12 kitų prigėrė. Bavarijos A- 
lpose 10 vasarotojų žuvo. Be 
to, keliolika žmonių žuvo au
tomobilių katastrofose.

22 ASMENYS NUSKENDO

MARSEILLES, Prancūzija, 
rugp. 17. — Tarpžemių jūroj 
nuskendo greitasis prancūzų 
pašto laivas. Spėjama, kad su 
laivu žuvo 22 asmenys.

KOMUNISTAI TARIASI 
STREIKUOTI

BERLYNAS, rugp. 17. — 
Vokietijos komunistai neranda 
priemonių kovoti prieš vyriau 
sybę. Tad tariasi paskelbti 
streikų.

ITALUOS BEDARBIŲ 
SKAIČIUS

Ave. and Dithridge Street bės galvas guldo. Už tai jie ir įga tikėjimo atžvilgiu. Turės 
kys gerb. kun. J. Simonaitis Kainos: Rooms without bath yra pripažinti kentėtojais. (pasisekimo. PLATINKITE “DRAUGI*

3 APKALTINTI
WASHINGTON, rugp 

- “Grand jury” apkaltino ir 
patraukė tieson tris karo ve
teranus už priešinimąsi poli
cijai ir riaušes.

17.

ROMA, rugp. 16. — Liepos 
31 d. Italijoj buvo 931,291 be
darbis. IŠ to skaičiaus 275,000 
bedarbių mokama valdiška pa
šalpa.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandien nepastovus 
oras; numatomas lietus ir vė
siau.

rt, J/
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PRENUMERATOS KAINA: Metama — *6.00. Pu
sei Metų — *3.50, Trinia Mėnesiams — *3.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metama *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrą- 
tlna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunClama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
LllHUAN'lAN DAILY FR1END

Published Daily, Except Sunday. 
SUBSCR1PT1ONS: One Year — *6.00. Slx Months

— *4.60. Three Months — *2.00. One Month — 75c. 
Europa — One Year — *7.00. Six Months — *4.00. 
Copy — .0»c.

Advertising ln “DRAUGAS” brlngs best results. 

Advetrtlslng rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

kiai žino, ką sako istorija apie tas tautas ir 
valstybes, kurios atmetė dorą ir religiją. Tos 
tautos ir valstybės žuvo.

Dar norime pažymėti vieną kalbos gerą 
pusę, kad ji buvo laisva nuo demagogijos, 
kas politiškose kalbose yra tikra retenybė. 
Prezidentas nedaug telietė ir savo politinius 
priešus. Jiems net dėkojo, kad jie kai kuriais 
atvejais atėjo jam į pagalbą vesti kraštą iš 
tų sunkumų, į kuriuos jis pateko.

Taip mes rašome apie p. Hooverio kal
bą ne dėl to, kad mums rūpėtų pareikšti sa
vo nusistatymas už vieną ar kitą partiją, ar 
kandidatą, bet tik dėl to, kad tokių kalbų, 
kokią Prezidentas yra pasakęs, iš politikų 
lūpų retai tenka girdėti.

VYČIAMS SEIMUOJANT

APŽVALGA
Įdomus “Vyties” nr.’

L. Vyčių jubiliejinio seimo 
proga “Vytis,” tos organiza
cijos organas, išleido gražų 
numerį. Įdėta įdomūs M. U. 
p. Jurgėlos, X. Y. Z. straips
niai, keletas eilučių, ir ypa
tingai įdomus kuopų ir jų vei
kėjų aprašymai. Įdėta visa 
eilė centro ir kuopų veikėjų. 
Kuopų (tik gaila, kad ne vi
sų) veikimo aprašymai gerai 
vaizduoja organizacijos pada
rytus nuopelnus Lietuvai ir 
Amerikos lietuvių ktalikų vi
suomenei.

M. U. įdomiai rašo apie pa
skutiniuosius L. Vyčių pirmi
ninkus, būtent: dr. M. Bagdo
ną, K. Viesulą, dr. J. Pošką,

DAR APIE PREZIDENTO KALBĄ
Prezidentas Hooveris, sutikdamas ir vėl 

kandidatuoti, gražią ir turiningą kalbą pasa
kė. Kaip jau esame rašę, Prezidento kalba 
visuomenėj gero įspūdžio padarė. Respubli
koną partijon ji įnešė daug entuziazmo dirb
ti dėl p. Hoover’io išrinkimo, demokratus pa
ragino reikalauti iš savo kandidato konstruk
tyvūs ir imponuojančios programos, prekybi
ninkams ir pramonininkams pridavė daugiau 
vilties, o darbo žmonėms šiokio tokio sura
minimo, kad netrukus tie sunkumai, kokie 
dabar slegia jų pečius, bus palengvinti.

Užėjus sunkiems laikams, daug kas p. 
Hooveriu buvo nusivylęs ir tvirtino, kad jis 
neturi rimto politiko gudrumų ir valstybės 
vado ypatybių. Bet pastaroji jo kalba įrodė, 
kad jis ir gudrus politikas, apsukrus parti
jos vadas ir turįs gerų valstybės vado ypa
tybių. Jis žino visų žmonių luomų vargus ir 
reikalus ir, kiek tai nuo prezidento pareina, 
jais rūpinasi. Vidaus ir užsienių politikoj jis 
puikiai orientuojasi, ir, be joko abejojimo, 
yra jos vadas.

Toj svarbioj kalboj p. Prezidentas pasi
sakė, kad savo darbą remiąs moralybės ide
alais, “kurie yra svarbiausiu pagrindu žmo
nių laimės.” Šis kraštas, “tai namų, bažny
čių, mokyklų kraštas, pašvęstų šeimyninio 
gyvenimo blaiviam ir pastoviam patenkini
mui ir auklėjimui vaikų idealų ir religijos 
dvasioj. Tik aukštais idealais mes tegalime 
išlaikyti visuomenę vienybėje ir tik jais gali 
išsilaikyti valdžia ir biznio pažanga. Jie yra 
svarbiausia mūsų laikų apsauga ir tautos at
eitis.”
\ Šie prezidento teisingi žodžiai patenkins 
visus tuos, kurie valstybės darbą remia ne
sugriaunamais tikėjimo pagrindais. P. Hoo- 
veris taip drąsiai kalba dėl to, kad jis aiš-

Tie veikėjai ir L Vyčių kuopų atstovai, 
kurie susirinko į jubiliejinį seimą, turi tą 
privilegiją svarstyti mūsų jaunimo organiza
vimo klausimą, stiprinti jos ateities pagrin
dus. Tiems “prilegijuotiems” žmonėms rei
kia “pavydėti,” bet kaitų ir palinkėti ko A. Onaitį ir dabartinį A. La- 
geriausio pasisekimo jų sunkiame ir atsako- pinską. Tai naujas ir geras 
mingame darbe. į būdas tinkamai įvertinti mū-

Bet, mūsų jaunimo organizavimo ir pa-, SU organizacijų pirmininkus 
laikymo reikalas šiandien yra tiek svarbus. kelti jų autoritetą visuome- 
ir aktualus, kad mes visi ir visur jį turime nas akyse. P. Jurgėla, pripa- 
svarstyti. Tai yra visos mūsų plačiosios vi- 'žinęs nemaža Vyčiams nuopel

nų, pabaręs kai ką dėl to, kad 
steigiama lokalinės jaunimo 
draugijėlės ir tuo būdu silp-

DIEVO ULNOLYPYS
Pagal kun. V. F. Kienberger’į 
parašė kun. Pr. J. Vaitukaitis

Kaipo vieno Tėvo vaikai, mes atei
name pas Tave, Brangiausias Dieve. Tu 
mus išmokei, jog mes esame lygiai brau 
gūs Tau. “Nes nėra skirtumo tarp žydo 
ir graiko” (Rom. X, 12). Meilingasis Tė
ve Danguje, Tu mums parodei, kaip mei
lė ir gailestingumas, nuolankumas ir pa
maldumas daro mus vertais Tavo meilės. 
Visagalis Tėve, Tu mums davei žemiš
kąjį Aukštąjį Kunigą, Kurs mums pri
mena Tave, Brangusis Jehova.

Numylėtasis Mokytojau, Šv. Petrui 
Tu davei Tavo Tėvo Karalystės raktus. 
Brangusis Adonai, Tu jį sutvirtinai, kai 

Petras neįstengė suprasti, ką turėtų rei
ki matytasis regėjimas” (Apašt. Darb. 

įX, 17). Tat sustiprink Savo Vietininką, 
gyvenantį čia, žemėje. Jį palaimink jo 
darbuose. Apšviesk priešų protus, kad jie 
limoktų, kaip meldėsi Šv. Kotryna Šie

Pasakytoji “Draugo” AdmiBistratoriaas 
katha vakar per rato iš WGES

narna nutautinimo darbą. Tad 
čia ne Bažnyčia kalta, bet mū
sų pačių tautiškas apsileidi
mas, apie ką mes keletą kar
tų plačiai esame rašę.

Kitoje vietoje padaromas
kitas drąsus pareiškimas, kad ^Ian8^s Diaugai: 
mūsų dvasininkai yra beje- j ®*enraštis Draugas ’ ’ šei- 
giai nutautinimui priešintis,!mos lankoje yra patriotizmo 
nes jie “paklusnybės įžado,vėliava, kuri priduoda drąsos 
suvaržyti.” Ir dėl to esą skanjlr daUg ener^J0S pasidarbuo- 
du žiūrėti, kad parapijų ir mo dėl Uetuvių visuomenės, tė- 
kyklų steigėjai “... tai darė|Vynės lr tlkėji,U0; dienr«štis

suomenes reikalas.
Rugpiūčio 23, 24 ir 25 dd., Pittsburgh,

Pa., įvyks A. L. R. K. Federacijos kongresas, .
kuris taip pat neturėtų pamiršti jaunimo rei- į ninama centralinė organizaci- 
kalų. Ir nepamirš. Tik reikia, kad iš anksto Ha’ Pa(^ai° tokią drąsią pasta- 
būtų paduota sumanymai, kaip tinkamiau j
lietuvių katalikų organizuotam jaunimui pa-į “Visi esame girdėję, kad 
rainą teikti. Mes neabejojame, kad ir Kuni->Kat. Bažnyčios Amerikos sū- 
gų Vienybės seime plačiai mūsų ateities (jau- tai, norėdami patarnauti ben- 
nimo) reikalai buvo iškelti. LRKSA seimas dram Kat. Bažnyčios reikalui 
irgi nepraėjo pro šalį jaunimo klausimo. Sus- ir gauti daugiau laisvės bei 
me įvesti specialiai jaunimui apdraudos sky- ; privilegijų katalikybės dirvai, 
riai. Savaimi aišku, kad spaudai jaunimas, šiame krašte, pasižadėjo šio 
pirmoje vietoje turi rūpėti. Mūsų bandradar- krašto vyriausybei kuo grai
biai prašomi dažniau tuo reikalu rašyti ir tą čiau suamerikoninti katalikiš- 
klausimą nuodugniai gvildenti. Juk visi ži- kąjį čia gimusį ateivių jauni-

« ' J,nome, kad jaunimas — mūsų tautos ateitis.
---------------- i Šis tvirtinimas yra per drą

sus ir neįrodytas faktais. Kat. 
Bažnyčia jokių panašių pri
žadų Amerikos vyriausybei 
nėra davusi. Čia Bažnyčia ir 
be to turi pilną laisvę, kurios 
jai dažnai pavydi protestan
tai, masonai ir šiaip jau be
dieviai. Bažnyčia nepavydi 
laisvės nė jos globoj esantie
ms katalikams. Ji dar pade
da, kad jie savo kalbą turėtų 
ir bažnyčiose ir mokyklose, ir 
bendrai katalikiškame veiki
me. Tik mes patys dažnai tos 
laisvės išsižadame ir nė kieno 
neverčiami skubiname įvesti 
anglų kalbą ten, kur jokio rei 
kalo nėra ir tuo būdu greiti-

PASTABELĖS

Jei L. Vyčiai visada pajėgtų išleisti to
kį “Vytį,” kokį išleido jubiliejinio seimo 
numerį, ne tik jaunimas, bet visa mūsų vi
suomenė būtų jiems dėkinga ir džiaugtus. 
Bet visuomenė, norėdama matyti “Vytį” ir 
didelį ir gražų, L. Vyčius labiau turėtų pa
remti. O tai, juk, nesunku padaryti dėl mū
sų ateities šiame krašte.

Šiais sunkiais laikais žmonės turėjo pro
gos įsitikinti, kad yra geriau turėti mažą 
namelį be skolos (be morgičių), negu didelį 
su skolomis.

“Vienybė” užsigeidė “Smetonos.” Deja, 
ji šiam kraštui netinka: apsenusi ir aprūgusį.

metė, mylėti Saldžiausiąjį Kristų žemėje.
Šventoji Dvasia, saugok ir lydėk 

Šventąjį Tėvą, Sielų Ganytoją. Tu, Palai
mintasis Sutvertintojau, raminai Kristaus 
Vietininkus, kai valstybės griuvo, kai au
dros siautė ir baugino Krikščionybę. Per 
Šventąjį Tavo įkvėpimą Petras, amžiams 
slenkant, kalbėjo per Silvestrą, Gregori- 
jų, Julijų ir Leoną. Dabar gi Petras kal
ba per Pijų Vienuoliktąjį.

Alpų kalnai! Panorama keliasi prieš 
tavo akis, girdžiant tuos magiškus žo
džius. Alpų kalnai! Reginiai purpurinių 
kalnų viršūnių, veriančių padanges, kai 
saulė majestotingai šviečia. Reginiai tolu
moje baltųjų sniegų, kurie pripildo apa
čią ir viršūnes ir daro iš kalnų ir klonių 
snieguotą dykumą. Taip pat reginiai ir 
daugybės sriovenančių šaltinių, iš kurią 
kilsta ir kuriasi kėrėjanti džiaugsmo vaiz
dai. Tai visa tik kūrenančios miriadiškai 
sukurtų, miriadiškai spalvotų debesų lie
psnos atspindžiai.

Kai kalnolypys artinasi viršūnės, re
ginys tampa sumažintų proporcijų tikru

ir tiek daug pinigų sudėjo i“Draugas” biznieriaus rauko-
tam, kad jų vaikai būt, grm- ije yri dol<,,iai> kurie
čiau nutautintitl” ^gerina ūmumams biznį ši-
«... . . 'nitą nuošimčių; dienraštis
Šiandien visiems yra aišku,|..Draugaso mokykijs rankoje

kad musų parapijos tai di- yra brangi knyga, kuri moki-
džiausi ir stipriausi lietuvy- j na svarbiausius už.
Ms centrai. Jei nebūtume :davinius. dienrajtia <.Drau.
organizavę parapijų, statę ba
žnyčių ir mokyklų, tų tautis-
k, centrų neturėtumėm, ne- nijai kaip reikia mylbU Diev|J 
būt išaugę nei mūsų organiza- jr artįni^ 
cijos, nei kultūrinės bei eko- Amerikoje yra vienas mili-
nominės įstaigos. Jei ne para-

gas” Bažnyčios rankoje yra

nraščio “Draugo” ir koope
ruokite su “Draugo” prog
rama.

Lietuviai Amerikoje turi vi
rš 50 parapijinių mokyklų, a- 
kademiją mergaitėms ir kole
giją bernaičiams. Šias mūsų 
tautos brangias įstaigas žada
me remti iš visų pajėgų kiek 
tik “Draugas” galės, bet iš 
mokyklų prašome dviejų daly
kų; 1) skaityti “Draugą” 2) 
rašyti į “Draugą.” O tada 
mes lietuviai tikrai darysime 
pažangą pirmyn.

Lietuviai Amerikoje turi 150
pamokslas, kurs nurodo žmo- k • a-... . , gražių bažnyčių. Šios yra mu-

jonas lietuvių; tai yra apie
pijos, nė Lietuva iš mūsų ne- 290 tūkstančių šeimynų. Tad 
būt gavus tiek paramos, kiek
gavo, mūsų tautinis veikimas 
šiame krašte būtų beveik vi
sai jau numiręs.

Toliau p. P. J. siūlo rimtą 
sumanymą, minint L. Vyčių 
20 metų jubiliejų, suorgani
zuoti visoms kuopoms viešą 
vyčių teismą, kuriame būt iš
kelta organizacijos reikalai ir 
jais visuomenė sudominta,

X. Y. Z. savo straipsnyje 
siūlo, kad Vyčiai būt pasta
tyta labiau savarankiška or
ganizacija, kaip Knights of 
Columbus, narius ne tik mo
raliai, bet ir materialiai prie 
organizacijos pririšti, įvedant 
pašalpos ir pomirtinės sky
rius. Anot jo:

“Įsigydami savo nuosavy
bes, kliubus, namus, padidinę 
ir pagerinę savo organą “Vy
tį,” mes iškelsime organizaci
ją ne tik lietuvių, bet ir ame 
rikonų akyse.”

Beje, “Vyties” jubiliejinio 
nr. viršelį puošia gražus pie
šinys, vaizduojantis Amerikos 
miestus ir laikinąją Lietuvos 
sostinę Kauną.

Ar gi čia politika?
Vienas “Liet. Aido”-kores

pondentas rašo iš Darsūniš
kiu, jis pats ir sako, kad ‘ žmo 
nės stebisi’ štai kokiu atsiti
kimu:

sų lietuvių tautos brangiau
sios ir svarbiausios įstaigos. 
Visli parapijų reikalais būsi
me rūpestingi, bet tėvelių ku
nigų ir visų kartu prašoide 
vieno dalyko; agituoti už mū
sų lietuvišką spaudą ir nepa-

kiekviena lietuvių šeima pri
valo turėti lietuvišką dienraš- 
tį ir tai tokį, kurs mokina |nįrSti';.pra „ 
kaip reikia išauklėti dorai vai-'
kelius, kaip reikia mylėti Die-i Draugas” yra lietuviams 

Amerikoje naudingiausias die 
nraštis; “Draugas” padeda

vą ir artimą. Tokiu Ameriko
je lietuvių dienraščiu, kurs 
moko vesti biznį, kurs moko 
vaikelius doros, kure moko 
Dievo ir artimo meilės, tai y- 
ra dienraštis “Draugas.”

šeimai lietuviškumą palaikyti 
ir lietuvių visuomenę Ameri
koje suorganizuoti; “Drau
gas” moko draugiškumo ir so-

Lietuvių Amerikoje yra a- |cialaus gyvenimo. Taigi visas, 
pie 20,000 įvairių biznierių. !udd^onas Amerikoje lietuvių 
Dienraštis “Draugas” yra pa- Privalo
siryžęs biznieriams pagerinti 
biznį šimtą nuošimčių, tik iš
biznierių prašo dviejų dalykų: jdraugiškumu ir ka- 
1) užsiprenumeruoti dienraš-Jr^u paremdamas iš savo pusės

skaityti dienraštį 
“Draugą” ir remti jį kuom 
kas gali, o už tai “Draugas”

tį “Draugą”; 2) garsinti sa
vo biznį “Drauge.” Taigi bi
znierių prašome kooperuoti su 
“Draugu” kaip daro Peoples 
Furnitūra Co., o mes jums pa-

lietuvius biznierius ir lietuvių 
mokslo ir tikybos įstaigas.

Uz mėnesio laiko pradėsim 
“Draugo” Vajų su Kontestu { 
ir tada visiems bus proga pa

dėsim ko greičiausia išeiti iš i sidarbuoti ir net laimėti bran- 
dabartinės depresijos. Mes no-'gias dovanas. Vajaus ir Kon- 
rime jums padėti ir padėsimJ testo sąlygos ir tvarka bus pa
klek tik galėsim, bet biznie
riai taip pat nepamirškite die-

skelbta “Drauge.”
Kun. J. Mačiulionis, M.l.C.

jakonas Celiešius. Daugiausia, “L. A.” šiai žinelei davė 
jis kalbėjo apie katalikiškas labai stambią antraštę, lyg no 
organizacijas, jų reikalingu-1 rėdamas pabrėžti, kad bažny- 
mą, apie pavasarininkus ir ar-. čiose kunigams nevalia kal’oė- 
etininkųs, ragindamas į šias j ti apie katalikiškas organiza- 
organizacijas dėtis. Jos esą cijas ir jų reikalus, nes tai v-
švento Tėvo Pijaus XI apdo
vanotos atlaidais po 300 die
nų atlaidų už joms pr ik lauši
mą ir susirinkimų lankymą.

“Liepos 24 d. Darsūniškio Žmones tokis pamokslas labai 
bažnyčioje pamokslą sakė di- stebino.”

ma, kuri yra kėrėjanti ir težinoma vien 
tik kalnolypiui. Kalnas, arčiau jį ištyrus, 
praranda purpurinę togą ir tampa Pran
ciškoniškas — rausvai pilkas. Padangės 
prasiveria tarpe granitų viršūnių. Malo
nus gaudesys atsiskamba į akmens uolas 
ir tave laiko kaliniu iki nuaidėja tylu
mom Tai Šv. Bernardo vienuolyno var
pas, gaudžius Viešpaties Angelą. To vie
nuolyno sienose laukia Gailestingumo sar
gai, Dievo pasiuntiniai. Per tūkstantį me
tų jie gyvena Alpų viršūnėse ir pasauliui 
davė kilnųjį romaną, idealistinį paiauko- 
jimą su praktiškuoju Kristaus meilės pa
tarnavimu. Šv. Bernardo vardas dėkingo 
pasaulio buvo duotas šunims, rūpestingų 
vienuolių išauklėtiems, kad surastų kelei
vį, paklydusį sniegyne ir jį išgelbėtų nuo 
mirties pavojų, ar atneštų maisto bei pa
stiprinimo, kai jis yra išvargęs ir nual
pęs. Tiems ir kitiems, kurie keliavo į kal
nus sveikatos atgauti ar kitais reikalais, 
kaip karo ar pamaldumo, Šv. Bernardo 
vardas buvo palaiminimu.

Norisi, kad Alpų kalnai į žmonių kal

bą įimtų visą ilgąją savo istoriją. Kokia 
būtą garbinga arba niekinga istorija! 
Hannibalis vėl kalba Kartageniečių armi 
jai, kai Alpų kalnai, tie nepasiekiamieji 
kalnai, stovi, kaipo kliūtys, prieš juos — 
jų žygiavimui į Romą. Ar tai visa paslep-

‘ ta Alpų kalnų širdyj? Visa, ką istorija 
nusako apie karštą jo» kalbą, yra posakis, 
žinomas kiekvienam, kurs mokinasi Loty
nų kalbos, būtent: “Post Alpes, Italia’Į 
— už Alpų guli Italija.

Bet nuo laiko, kai atėjo Šv. Bernar
do vienuoliai, tie Dievo tarnai dulkėtuose 
tomuose užlaikė vardus didžiųjų ir mažų
jų, kurie atėjo, kaip ateina dienos, mėne
siai ir metai ilgoje amžių eisenoje. Tarp 
naujų kalnolypių, kurie atėjo į šią saulė
tą kalnų valstybę, pasiramsčiuodami, yra 
vienas, kurs prieš dešimt metu pasiekė 
Šv. Tėvo atsakomybės viršūnes. Jo var
das buvo Don Abate Ashille Ratti, o da
bar, Dievo Apvaizdos surėdymu, mes jį 
tik žinome, kaipo garbingai popiežiau
jantį Šv. Tėvą, Popiežių Pijų Vienuolik- 
tfclh

ra politika. Vargšai tie tau
tininkai, jie politikos nebeat- 
skiria nuo katalikiškojo vei
kimo, prie kurio pakartotinai 
yra raginęs pats Šventasis 
Tėvas.

Kai tas pamaldaus Lombardo verpė- 
jo sūnus buvo vainikuotas, kaipo Romos 
Ganytojas Karalius, pasaulis nebuvo nu
stebintas, nes jau įpratęs per XIX šimt
mečių matyti tokius bažnytinės demokra
tijos-reiškinius. Tikrasis patenkinimas pa
sireiškė daugeliui, kurie jautė, jog reika
linga tvirto dvasios galiūno, kurs galėtų 
atgaivinti viltis ir kilnius idealus, kurie 
buvo karo nuslopinti. Iš daugelio sveiki
nimų, kuriuos Naujas Popiežius gavo, bu
vo vienas nuo Italijos Alpų Kliubo sekan
čios telegramos žodžiais: “Italijos Alpų 
Kliubas priderančiai didžiuojasi, kad gar
bingas ir numylėtas garbės narys, drąsuo
lis kalnolypys, entuziastiškas mylėtojas 
kilniausios kalnų grožės ir kalnų saulėtų 
įspūdžių žmogaus kūne ir prote, juos pa
naudodamas, kad galėtų laimingai žvelgti 
į gyvenimo pavojus, ir laike nuo žemės 
žengimo į Dangų, buvo aukščiausiai pa
gerbtas, išaukštintas, gerąją Dievo valia, 
į kilniausią Popiežiaus garbę.”

• <
(Bus daugiau)

t? t'irt'
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f Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas

VOŽNŪS APDŪMOJIMAI Daugiau aš nešneku. Tegul

kėjęs nei už butų,, nei už val Ką mes, lietuviai, šiam k ra
gi-

Johnson City, Tenn., įsteig
tas “Optimistų kliubas.” kiek

________ ! medicina šneka ir jus pačios, vienas narys, kuriam kad ir
Sveikos moterys ir merge-' pašnekėk it. Tačiau, kadangi j nejučiomis ištrunka iš burnos 

lės. Vienas mano apdūmojimų šių dienų svietas labai nervuo-
šiandie skiriamas ir jums rū- i tas ir visokių sukatų apimtas, 
teles. Ne visoms, ale tik toms, tat ar bereikia jums, mergi- 
kurios savo galvos plaukus nos ir moterys, dėl mados, nėr 
elektra svilinat ir raitot. Kų, votumą didinti ir kitokias li
čiu, sakysit, tas prof. Kumpi- 'gus plėsti 1
įlinkas turi prie mūsų galvos

žodis “depresija,” moka po 1 
dol. bausmės. Jei tokie čėsai 
dar ilgiau pasitęs, klubas pa
liks turtingas... iš bausmių.

plaukų į Atsiprašau, ne aš, ale 
medicina pasisako prieš tų jū
sų grožį. O jei jau medicina 
kų pasako, tai lukaut! Taigi 
klausykit.

Avelino mieste, Italijoj, ra
ndasi gaidys, kuris ne vien 
kakariku gieda, ale ir kiauši- 

kaip anais me- nįus> kaįp tikroji višta, deda.
Gal ir čia yra fašizmo nuo
pelnas.

Pamenate, 
tais i Amerikų buvo atvažia
vęs iš Lietuvos barzdotas pi
lietis Šidlauskas — Visuomis, 
kad visus laisvamanius ir ei

namų, 3341 Aubum Avė., ku
rį nesenai nusipirko nuo real- 
estatininko M. J. Kiro.

Kaip p. Įludris, taip ir p. 
Dikšas savo naująsias vietas 
gražiai ištaisė ir turi moder
niškas valgomų daiktų krau
tuves. Rep.

DENTISTAI

Fbone Boulevard 7442

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ava. 
Arti 47 Street

Vienas iš žymiausių Pavy- . , , , .v. , jcilistus įstatytų i naujų vierų,ziaus gydytojų prancūzų nie-l.
irios akademijoj skaitė mo-|kur1’ neP^iestarauja durnam |ko tų rūkaį. įš mandrumo ar
|ūį referatų, kuriame iškė- 

rmoterų plaukų garbanoji- 
ino žalų. Jis tvirtina, kad po 
keletos kartų plaukų raitymo

razumui. Pristeigė čia krivu-lj^ gražumo! 
lių (parapijų), Bruklyno lais-j Matai brolau> atsako 
vamamų gazietos redaktorių, i Juozag> _ rūkau> kad kirnie. 
sakoma, net arcibiskupu padu lėg mirugi(> neliestų> vi.

elektros pagalba, moteris gali j kltiem® b*lų Pallk£s> isva'suomet žmonės mėsų rūko,
jausti nervų pakrikimų ir ki
tas panašias ligas. Sako, per

Įžiavo atgal i Lietuvą.

Dabar Visuomis savo vieron
L plaukų raitymo procesų, ko- verčia Dusetos apylinkės žmo

kis atliekamas biučių šapose, 
smegenys pasiduoda nelauk-

nes. Skelbiant jam naujų vie
rų, daugeliui net verkti tenka,

tam determinizmui, kuris ne-'nes kur tiktai Visuomis apsi-
gali praeiti be pasėkų. stoja, vėliau dingsta neužmo-

GRABORIAl:

J. F. RUDŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėm^ pa

tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Ir pigiau negu kiti ReUiale meldžiu atsišaukti, o mano
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš
dirby stėa

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 1218 8. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4481.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt IBIS arba 2514

2314 W. 23rd PL, Chicago

D A K T A R A I:
Ofisas Tel. Orovehlll 0617

Rea 4787 S. Arteslan Avė.
TeL Grovehlll 0417

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8428 Weat Marųuette Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A. M. 

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4050 Res. 9848

T*L Canal 0267 Re* Prospeot 48(9

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1881 SOUTH HALSTED STREET

Realdenclja 8844 So. Arteslan Ava 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pistų

• Iki S:W vakar*

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th AVENUE

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

8904 — 71st STREET 
Nedėliomis tik susitarus.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų ešlalkymal 
■kyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

V

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 VVEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tai. Canal 6744 Rea Republlo 6864

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomls Uk
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

šte darome?
Matant vargo suspaustus 

žmones mieste ir Oak Forest 
prieglaudoj, aš šaukiu: gaile- 
kimės tų nelaimingųjų varg
šų, stokime visi į gailestingąjį 
darbų, stiprinkime savo pozi
cijas, teikime užuojautos var
gšams, kad išgelbėtumėm juos 
iš nelaimių.

Lietuvių skaitoma tūkstan
čiais. Turime savo spaudų, net 
per radijų pranešama visokios 
žinios. Randasi visokių profe- 
sijonalų, draugijų, organizaci
jų; dauguma jų laikos prie 
katalikų centrų, parapijų, tų 
stipriausių lietuvybės tvirto-

— Klausyk Juozai, — klau vių; turime Labd. Sąjungų, 
šia Pilypas Kanapaitis,— dėl šv. Vincnto Pauliečio dr-jos 

skyrius, kurios yra geriausios 
vargšų globotojos; visi lietu
viai turėtų joms priklausyti.

Šių vasarėlę, spauda, para- Į 
pijos ir įvairios draugijos ren 1 
gė po kelis piknikus savo rei
kalams. Būt malonu, kad bū
tų surengta nors po vienų pik 
nikų labdaringiems tikslams, 
vargšams sušelpti, bedarbia
ms, našlaičiams, ligoniams ir 
seneliams pagelbėti, nes jie, 
be pastogės, alksta, graudžiai 
verkia, kenčia ligų skausmus 
ir žūsta.

Gailėkimės jų, nes nežinome 
ko mes sulauksime. Už gailes
tingus dėl vargšų darbus, Vi
sagalis Viešpats apdovanos 
gausiomis malonėmis.

Kad ne vienas neįpultų į 
tokių nelaimę, kokioj aš esu: 
ligos suspaustas neturiu kuo 
maitytis, gydytis, ne kur pri
siglausti. Prašau ir laukiu, 
brangūs broliai ir sesutės lie
tuviai pagalbos, aukelės dėl 
maisto ir gydymos.

J. Lapinskas,
1432 So. 49th Ct., Cicero, 111.

TeL Canal 4122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 8 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Šaradoj pagal sutarti

Tel. Lafayette 6798

kad nekirmytų. Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki • vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

LIETUVIAI
AMERIKOJE

GARI, INDIANA

DR. A. P, KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

■ Tel. Cicero 1260 X-Ray

1439 S. 49 Court, Cicero, HL 
TEL. CICERO 5227

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu au tomu bi liūs visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDEI Al

1650 WEST 46th STREET
Kampas 44th Ir Paulina St*

Tel. Boulevard 520S-841S

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

Atgal į Meksiku

Per praėjusius 6 mėnesius 
apie 3,000 meksikonų iš čia 
išgabenta atgal į Meksiku.

Juos išgabeno miesto vy
riausybė savo lėšomis. Šiais 
nedarbo laikais juos, ir jų šei 
mynas, miestas maitino, kai
po bedarbius. Pagalios vyriau 
sybė nusprendė, kad išvežus 
juos, galima bus sumažinti 
miesto išlaidos. - Meksikonai 
nesipriešino ir Meksikos val
džia žadėjo jiems sugrįžus pa
rūpint darbo ir gyvenimo vie
tas neapgyventose Meksikos 
teritorijose.

KENOSHA WIS.
Žinelės

X Steponas Darius, lietuvis 
lakūnas, rugp. 12 d. atlėkė Ke 
noslion ir apsilankė pas žy-

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VaL; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14tb ST. Cicero, I1L

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. 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 
Nedėlioj: 10—12 ryto.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Ril. arti Western

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Ffitnyčiomla 

1821 So. Halsted Street

X Rugp. 10 d. net 17 narių 
iš 14 kp. kuopos buvo nuvykę 

N. Valasinaji Chicagos apskr. susirinki
mų. Pirm. J. Dainelis persta
tė vytį Antanų Matulį, kaipo 
kandidatų į spaudos direkto
rius ateinančiam seimui. ;

Vytis Matulis labai gerai 
supranta tų dalykų, nes jis Į 

patsai turi spaustuvę ir visus
savo kostumerius patenkina.

Tel. Cicere 6758

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 16-12 ryto: 2-6 Ir 7-8 vakare

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
Gas Extraction

Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12
6558 SO. WESTERN AVĖ.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvienų, dienų iruo • iki 
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Ltamiukais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3393

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.: Bovilevard 7820 
Namų Tel.: Prospeet 1930

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgus

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

VaL: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonui dienų ir naktj 
VIRGINLA 0036

TeL GrovehUl 1595

DR.A.LYUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedeidminais
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

AKIŲ GYDYTOJAI*

Seniausiai ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis OflaM

4605-07 South Hertnitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

miausius Kenoshos lietuvių
kolonijos veikėjus, su kuriais , ., T v- »• • ,, ,j . , I ,X Į Vyčių semia 14 kuopasusitarė rugp. 21 d. Kenosha s i • . , . - T •. . . ° , siunčia atstovais: pirm. J. DaiAviation Municipal Field su-1 ...... neų ir vyti Ant. Matuli,rengti lietuvių aviacijos dieną.;

X Sunkiai susirgo Jėva Ju- į 
zėnienė, sesuo R. Bitautienės.;

Ii Veronika Pipirienė nuo laiptų ; 
nusprūsdama susižeidė kojų. I 
Judita Urbikienė jau senai ne 
sveikuoja. Antanas Švelnvs 
jau pradėjo iš namų išeiti, 
nors liga jo kojoje da vis at
siliepia. Stasys Ralys susirgo 
baltaja šiltine.

X Šv. Petro parapijos cho

na. DR. VA1TUSH, OPT.

A. L DAVIDONIS, M. Dj
4916 SO. IfICHIGAN AVENUE 

TeL Kenvrood 4197 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakar*

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Res. rhone 
Englewood 6641 
Wentworth 2000

Office Phone 
Wentworth 8000

CHICAGOJE
IŠVAŽIAVO PROV. KUN. 

V. KULIKAUSKAS

D. g. kun. V. Kulikauskas, 
Marijonų vienuolijos Ameri
koj provincijolas, išvažiavo 
porai savaičių į Lietuvių ko-

ras nuolatos prakitikuojasi,! Thompson, Conn. Ke-
besiruošdamas prie “Damos tikslas aplankyti Šių
šventės,” 4 rugsėjo, ir geros-,mo^s^° įstaigą, kuri netrukus 
niam susidainavimui 28 rugp. Pra(^®s antruosius mokslo me- 
rengia suvažiavimą su Wau-!^U8,
kegan’o Šv. Baltramiejaus pa
rapijos choru, kad padarytų 
bendrą praktiką.

NAUJOJ VIETOJ

Bridgeport.— Plačiai žino
tinas darbuotojas ir biznierius, 
turįs valgomųjų daiktų krau
tuvę prie Aubum Avė. ir 35th 

Vargšams tvirtovė! st., nuo pirmadienio jau ran- 
Visokie kraštai matydami1 dasi naujoj vietoj, tai yra 939

CICERO, ILL.

pavojų, stiprina savo pozici
jas, stato naujas tvirtoves dėl 
apsigynimo nuo priešų.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
satl priežastim Kalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštj. Nuimu 
lataractua. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mu su elektra, parodančių mažlau- 
<ias klaidas.

Speclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRTJM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pl-
*e“ės' vfčyri?.'0, Mw"» k*ta°sKaip lutų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

. DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas ” 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDO8:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vaL vakare. 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNEB
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

HEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8486 W*st Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 18 ryto. 7 iki 9 vakar* 

Utarn. ir Ketv, vak. pagal sutarti
W. 33rd St., kur pirmą F. Di- 756 WEST 35th STREET 
kšas turėjo krutuvę. Dabar p. Kampas Halsted st.

Dikšas persikrausto į nuosavą M lt> -
SKAITYKITE IR PLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Victory 36 87
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.I
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir S ubą t. nuo 3-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

T*l. Hemlock 8700
Re* Tel. Prospeet 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie 
Re* 4426 So. Callfornia Avė. 

VaL: 4-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ketv

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofleo valan.: nuo 1-3. nuo 6:80-8:30
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AMERIKOS LIETUVIU KOLEGIJOS METINIS PIKNIKAS
DARŽE

PASISKUBINKITE SU 
SERIJOMS

z?

Lietuvių Bernaičių Kolegi
jos piknike rugp. 28 d., Biru
tės darže viena iš didžiųjų do 
vanų bus brangus laikrodis, 
kuri aukavo Antanas Grybas, 
kolegijos rėmėjų 19-to skyr. 
pinu. Šis laikrodis yra $50 ve
rtės. Jau senai visose koloni
jose platinamos serijos. Dabar 
dar tebėra laikas jų daugiau 
praplatinti. Visi serijų platin
tojai prašomi jas grąžinti į 
“Draugo” ofisų. Pageidauja
ma, kad prieš piknikų rugp. 
27 d. visos serijos būtų sugrą
žintos.

Norintieji pasidarbuoti dar 
gali gauti serijų platinimui. 
Tuo reikalu kreiptis Į A. Ba
cevičių, apskričio pirm., 1850 
Wabansia Avė. ir pas Anta
ną Grybą, 2422 W. Adams st.

DOVANA UŽ PASIDAR
BAVIMĄ

Šis deimantinis žiedas teks 
tam, kurs daugiausia bus iš- 
pardavęs laikrodžio serijų. Ši 
dovana bus įteikta kolegijos 
piknike rugp. 28 d., Birutės 
darže. I)ėl įgijimo šitokios do 
vanos verta pasidarbuoti. Ka
ip girdėti tarp serijų platin
tojų eina kova. Tki šiol dau
giausia yra išplatinusios vest- 
sidietės Agota Kairaitė ir Ka
rolina Usaitė.

DYKAI .

Dainos Šventė
WiscoiMin’o ir Waukegan’o parapijų chorai 

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
prieš Labor Day rengia “DATNOS ŠVENTĘ” 
Vieta vadinasi “Central Park’’ IIigliway 15. (Tarp

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų ir Aokįų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon

sulo, p. A. Kalvaičio, Wlsoonsin'o Senatoriaus, Gubernatoriaus ir 
kitų.  RENGIMOKOMITETAS

Labdarių farmos miškuose 
i šiemet priviso daug paukšte
lių. Nuvažiavusieji į Labdarių 
pikniką rugsėjo 4 d. tokių pa
ukštelių miške galės prisigau
dyti ir dykai vežtis namo. Kas 
daugiausia jų prigaudys, gaus ( 
dovaną nuo pikniko rengėjų, i 
Paukšteliai gražiai išrodo, pui 
kiai gieda. Panašių paukššių ( 
galima gauti' pas Antaną Ru
doką, 4044 So. Rockwell st. ir 
pas Antaną Vaičekauską, 2121., 
W. 23rd Place.

LAVINASI PRIEŠ 
PIKNIKUS

Visose kolonijose dabar la-' 
vinasi prieš piknikus, kurie į-1 
vyks rugp. 28 d., Birutės dar
že ir Labdarių ūkyje rugsėjo 
4 d. Šokiams vadovauja vest- i 
sidiečiai Longinas Jusevičius ; 
ir Ipolitas Labanauskas. Sa
ko, kad Blackstono kotelio da
rbininkas Povilas Balnevičius 
šokių konteste laikysis ir ne
pasiduos. Visi gabūs šokėjai 
yra kviečiami suvažiuoti į Bi
rutės daržą, rugp. 28 d. Ten 
juos linksmins Gedimino or
kestrą.

LINKSMAS PIKNIKĖLIS

Ateinantį sekmadienį, rugp.J ’ v j
i 21 d., Rūtos darže įvyks pik- 
I nikelis, rengiamas akademi jos Į 
rėmėjų 10-to skyriaus. Rūtos 
darže jau daug piknikėlių y- 
ra buvę, bet p-nia M. Dobro- 
valskienė, skyriaus pirm. su 
kitomis narėmis sako, kad jų 
surengtas piknikelis subytys 
visus kitus buvusius ir jos pa 
darysiančios gražaus pelno šv. 
Kazimiero akademijos reika
lams.

Visur kalba
Visose kolonijose dabar ti

na kalbos apie kolegijos pik
niką rugp. 28 d. ir visi taria
si apie skaitlingą atsilanky
mą ir parėmimą. Daug kalbų 
eina apie naują žaislą bingo. 
Kai kas sako, kad nemoka lo
šti. Bet vedėjos yra pasiren
gusios visus išlavinti.

VISI RENGIASI

Bridgeport. — Šv. Jurgio 
parapija šiuo sykiu labai rū
pestingai ir uoliai rengiasi 
prie pikniko, kurs įvyks sek
madienį rugp. 28 d., Vytauto 
parke. Praėjusį sekmadienį 
gerb. kun. J. Šaulinskas, pra
loto pavaduotojas, iš sakyk
los karštai žmones ragino ren 
gtis prie parapijos rudeninio 
pikniko. Mūsų žmonės visi 
paklausys. Visi reikalą sup
ranta. Ne visi išgali gausiai 
paremti, bet dauguma darys 
pagal savo geriausių išgalių. 
Biznieriai rengiasi skaitlingai 
pasirodyti ir skiria piknikui 
dovanas.

Vietinis

DU IŠVAŽIAVIMAI

Bridgeport.— Neužilgo vie
ną po kitam turėsime du įdo
mius išvažiavimus. Vienas bus 
Labd. Sąjungos savame ūkyje 
ruggsėjo 4 d., o kitas rugsėjo 
5d., Marijonų farmoj. Bridge- 
portiečiai rengiasi prie abiejų. 
Trokas paimtas dviem dienom 
ir pigia kaina patarnaus a- 
biem piknikam. Kad gera tva
rka būtų ir kad žinotume ar 
reiks kito troko, tai iš anksto 
užsirašykit Gudų krautuvėj, 
901 W. 33rd St.

Visi žinote, kad šie išvažia
vimai į farmas yra nepapras
ti. Valgiai bus gardūs, farme- 
riški, šviežus. Gėrimai bus 
taipgi naminiai. Prie labdariij 
pikniko su dovanomis priside
da p-nia Naujokienė, o muzi
kantai bus net iš Klaipėdos, 
valgių gamintojos iš Panevė
žio. Ten bus begtvnių, lenkty
nių, riešutavimas. Tas pat

EKSKURSIJOS | LIETUVA
Rugpiučio-Aug. 18 d. BERENGARIA 
Rugpiučio-Aug. 24 d. laivu EUROPA 
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES 
Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE 
Spalio-October 8 d. laivu PARIS

•
Visais keliones reikalais kaip tai: išgavi

mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais 
reikalais kreipkitės į:

Jos. F. Budrik Ine.
3417—21 South Halsted Street

Telefonas BOV LEV ARI) 8167—4705

ĮSPĖJIMAS

Brighton Park. — Moterys 
ii r mergaitės, nevaikščiok it 
į vienos vidurnakty, nes randa
si piktadarių, kurie puola, la
biausia jaunas mergaites.

Ru£p. 14 d. naktį 12 vai. 
Pelėda atgynė nuo užpuoliko 
vieną mergaitę, kuri nusigan
dus dėkojo už išgelbėjimą. 
Tas atsitiko ant 44 gatvės, 
tarp Rockwell St. ir Talman 
Avė. Pelėda

PRANEŠIMAI
Marijonų Kolegijos rėmėjų 

Cbicagos apskrities susirinki
mas šaukiamas trečiadienį, 
rugpjūčio 17 d., 8 vai. vakaro, 
į Aušros Vartų parapijos mo
kyklą i

Reikalų vedėjas

Marąuette Park.— šv. Ka
zimiero akademijos rėmėjų 8 
skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, rugp. 
19 d., 7:3() vai. vakare, parap. 
svetainėje.

Kviečiamos visos narės atsi
lankyti ir atsivesti naujų na-. * rių.

Valdyba

ATSIŠAUKIMAS Į VISUS 
DEMOKRATŲ VADUS

Kaip tik žmogus užgimsta 
ir auga, jis būdavoja sau at
eitį. Mums taip pat reikia bū- 
davoti ateitis. Mes turime jė
gos ir medžiagos, bet nemoka
me kaip subūdavoti vieną di
delį kūną, tai yra, sutraukti 
visus piliečius į vieną grupę.

Mano nuomonė vra tokia:

mes turėtumėm sušaukti denio 
kratų vadus iš visų kolonijų 
į konferenciją ir pagaminti at 
eičiai planus. Tie planai mums 
pagelbėti) subūdavoti didelę 
organizaciją. Taigi, malonu 
būtų išgirsti kitų nuomones. 
Atsišaukite į mano ofisą asme 
niai, kad pasikalbėtumėm, ar 
yra reikalas šaukti tokią kon
ferenciją.

Mano ofisas: 756 West 35th 
Street, Cliicago, III., Telefo
nas Boulevard 5913.

Kreipkitės laišku arba tele
fonu.

Adv. Charles P. Kai

RED. ATSAKYMAI

E. Š. Tamstos eilučių nega
lime įdėti į “Draugą”, nes la 
bai silpnos formos atžvilgiu. 
Eilėms rašyti neužtenka žo
džių, reikia žinoti ir eilevimo 
taisyklės.

VISUOMENĖ GAUNA 
DAUGIAU UŽ SAVO 

PINIGUS

Rūkytojai gali nusipirkti 
Lueky Strike cigaretą tik už 
mažą dalį to, kiek reikėtų mo
kėti, jei išdirbėjai nevartotų 
moderniškus išdirbinio meto
dus. Taip aukštos rūšies ir e- 
konomiški yra tie metodai, 
kad Jungtinėse Valstybėse ly
giai turtuoliai ir vargšai gali 
rūkyti gerinusį cigaretą. Be 
to, rūkytojai patys padeda lai 
kyti Luckies kainą taip že
mai, nes jeigu tik keletas Luc- 

!ky Strike cigaretų būtų pa
gaminta vietoje bilijonų, kas 
yra rūkytojų pageidaujama,

1
REFRIGERATORIAI

Visas porcelianis, naujas, 
su 3 metų garantija, už 
pusę kainos

$69.50 i

Tiktai mažą dalelę terei
kia įmokėti, potam $1 į 
savaitę. Budrik.o krau
tuvė nupirko 3 vagonus 
tiesiog iš dirbtuvės. Jūs 
sučėdysite pirkdami da
bar.

■jų kaina būtų keletą kartų di- 
jdesnė negu dabar.

Jei Lucky Strike gaminto
jai negalėtų vartoti aukšto 
kiekio gamybos, jie neištesė
tų turėti žinovus ir akylus pi
rklius visose didžiose pasaulio 
tabako prekyvietėse, kad pa
tiekus Luckiams puikinusį ta
baką, grietinę vaisių. Visose 
Lucky Strike gaminimo dirb
tuvėse, pavyzdžiui, tabako y- 
ra sukrauta trims metams. Šis 
didis tabako kiekis lapij pa- 
vydale, yra vertas daugiau, 
kaip $100,000,000.

Bet davimas rūkytojams 
rinktiniausį tabaką yra tik 
Luckies pradžia. Nuo senai y- 
ia žinoma, kad kiekviename 
neapdirbto tabako lape natū
raliai randasi tūli nešvaru
mai, kurie yra priežastimi ger
klės erzinimo ir kosulio. Tie 
nešvarumai yra pašalinami 
spraginimo procesu su pagal
ba ultra-violetinių spindulių. 
Šis ypatingas valymo proce
sas buvo išrastas išimtinai dėl 
Lucky Strike, ir joks kitas ci- 
garetas pasaulyje jo neturi.

Neatsižvelgiant to, kiekvie
nas žingsnis išdirbimo proce
so yra labai tobulas. Aštrūs 
išradėjų protai išrado puikiau 
sias mašinas, kad pagaminus 
Lucky Strike, ir tiriančios 
mokslininkų smegens suteikė 
galimybės įvesti spraginimo 
procesą su ultra-violetiniais 
spinduliais, kad padarius jūsų

MAINYTI noriu Grocery ir 
Delicatessen už lotą geroje 
vietoje.
5601 S. HERMITAGE AVĖ.

Tel. Hemlock 5978

Lucky daug geresniu ir pa
tenkinančiu.

Ir pagaliau, rūkytojams pa
rodžius dėkingumą už Lucky 
Strike pastangas, kad sutei
kus jiems lengvesnį ir grynes
nį cigaretą Luckies kainuoja 
ne daugiau, kaip paprastas už 
sirūkymas. (Advertisement).

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
140 No. Dearbom St., Koom 7C 

Phone State 4690 
South Side Ofisas

758 W. 35 th St., netoli Halsted St. 
Phone Boulevard 6913

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 906 TeL Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvertais 
— 6 iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7187

Namų Tel. Hyde Park 1896

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 5960—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6398

16# N T .A RAT.LE ST—nasrai sutapti

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, III.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DA1 geriausios rųAies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių. sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

Tel. Republic 5649

Maliavojimo Kontraktorius
Maliavojam, dekoruojam ir popie- 

ruojfSm. Kainos prieinamos.
5537 S. Nordica Avė., Chicago

Jei manai pirkti automobili, steik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną IA geriausių ruStų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu, 

i Taipgi mea turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7139
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