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T. Sąjunga
JAPONAI VERŽIASI KARAN SU 

J. VALSTYBĖMIS

Rusijos valstiečiai dar daugiau 
pristegiami

Vokietijas vyriausybė lengvina ūkininkams. Pra
ncūzijos premjeras Herriot’as apie vokiečių 
tikslus. Anglijos kabinetas gyvena krizį

NETEKUSI PASAULIO 
PASITIKĖJIMO

‘ ŽENEVA, rūgs. 27. — Va
kar atidarytas tryliktasis T. 
Sąjungos suvažiavimas. Atida
rė tarybos susirinkimo prezi
dentas de Valera.

Airijos prezidentas de Va
lera kalbėdamas į susirinku
sius 56 valstybių atstovus pa
sakė tokių teisybę, ko nėra 
pasakęs nė vienas diplomatas. 
Ko pąnašaus Ženevoje nebuvo 
nė girdima.

Jis pareiškė, kad T. Sąjun
ga visų laikų yra užimta ma
žais dalykais, o didieji ir svar
bieji dalykai į šalį nustumia
mi. Sųjunga tarnauja tik di
džiųjų valstybių reikalams, o 
mažosios valstybės dažnai ne- 
prisišaukia pagalbos. Del to, 
T. Sųjunga yra netekusi pa
saulio pasitikėjimo. Ji gali 
griūti.

T. Sųjunga turi drųsiai ir 
stropiai dirbti darbų, koks jai 
yra pavestas. Turi teisingai 
eiti savo pareigas, šaukė de 
Valera. Tik tada ji bus nau
dinga pasauliui.

NUTRAUKĖ BADAVIMĄ

POONA, Indija, rūgs. 27. — 
Indų vadas M. Gandhi nutrau
kė badavimų, kada Anglijos 
vyriausybė pripažino kompro
miso planų, sulyg kurio daro
mi palengvinimai “neliečiama- 
jai” indų kastai legislatūni 
rinkimuose. ,

Gandhi ilgiau 6 dienų ba
davo. Jo sekėjai reiškia bai
mės, kad jis nepasveiks.

DEPORTAVO 24 TURISTUS

VARŠUVA, rūgs. 26. — Iš 
Rusijos staiga deportuoti 24 
turistai (keleiviai) — ameri
konai, anglai ir vokiečiai. Jie 
atvirai kritikavo ir peikė so
vietų vykdomų “piatilietkų.”

10 JŪREIVIŲ SUŽEISTA

CHERBOURG, Prancūzija, 
rūgs. 27. — Nardomajam lai-, 
ve “Persee” ištiko sprogimas. | 
10 jūreivių sužeista.
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neteko pasaulio pasitikėjimo

JAPONAI PASIRENGĘ 
KARAN

TOKIJO, rūgs. 26. — Vie
šoji opinija Japonijoj pradė
jus masėmis ir baigus politi
niais vadais, aiškiai nusista
čiusi už japonų karų su J. Val
stybėmis. Karas gali įvykti ne
tolimoj ateity.

Toks japonų pasiryžimas a- 
merikonams yra stačiai neįti
kėtinas. Tačiau yra neginčija
mas faktas Japonijoj. Neišve- 
ngtinų karų jaučia japonų dau 
guma.

Karan japonus, sakoma, pa- 
stums J. Valstybių elgimasis 
Mandžiūrijos atžvilgiu. J. Val
stybės nė kokiu būdu nemano 
pripažinti naujos valstybės, o 
japonai kur kartų kojų įkėlę, 
be karo nemano pasitraukti.

PALENGVINIMAI VOKIE
ČIŲ ŪKININKAMS

BERLYNAS, rūgs. 27. — 
Vokietijos vyriausybė paskel
bė ūkininkams palengvinimų. 
Dviem metam sumažina jiems 
nuošimčius už morgičius ir 
suvaržo iš svetur ūkio produ
ktų įvežimų. Nuo to nukentės 
ir J. Valstybių ūkininkai.

ANGLIJOS KABINETE 
NESUTIKIMAI

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Sužinota, kad Anglijos kabi
neto narių tarpe kilo nesuti
kimai nusiginklavimo klausi
mu. I Į I

Numatomas namų reikalų ir 
kitų ministerių atsistatydini
mas. ’ n I

DINGO JAPONŲ LAKŪNAI

TOKIJO, rūgs. 26. — šeš
tadienio rytų 3 japonai lėk
tuvu išskrido į Alaskų ir din
go.

GEN. MACARTHUR 
TURKIJOJ

ISTANBULAS, nigs. 26. — 
Tš Rumunijos Čia atvyko J. 
Valstybių kariuomenės štabo 
viršininkas gen. MacArthur.

L. A. Johnson’as, Clarks- 
burg, W. Va., advokatas, yra 
naujas Amerikos Legijono (ka 
ro teranų organizacijos) virši
ninkas.

RUSIJOS VALSTIEČIAI 
DAR LABIAU PRI

SPAUDŽIAMI

MASKVA, rūgs. 26. — Ru
sijos diktatorius Stalinas pa
skelbė naujų nuosprendį. Jis 
įsako, kad kiekviena valstie
čių šeima per 15 mėnesių pri
statytų vyriausybei skirtų mė
sos kiekybę nustatyta kaina. 
Kurie valstiečiai neturės jau
tienos, kiaulienos arba avie
nos, pareiškiama įsakyme, tai 
gali pristatyti vištų.

Be to, tuo pačiu nuospren
džiu atšaukiami seniau pripa
žinti valstiečiams leidimai sa
vo produktų perviršį privačiai 
parduoti.

Ilgų laikų Rusijos miestams 
trūko mėsos. Valstiečiai ne
klausė vyriausybės raginimų, 
kadangi pigiai mokėta. Dabar 
gi mėsa bus užgrobiama.

STALINAS ATMETA VAL
STIEČIŲ PRAŠYMĄ

MASKVA, rūgs. 26. — Kai 
kurie kolektyviai ūkiai ir šiaip 
ūkininkai sovietų vyriausybės 
prašė, kad ji parūpintų jiems 
javų grūdų sėjai. Diktatorius 
Stalinas nusprendė, kad kolek
tyviai ūkiai ir pavieniai ūki
ninkai turi turėti savo grūdų 
sėklai.

TURĖS NUOSAVOS 
DUONOS

ROMA, rūgs. 26. — Krašto 
javų grūdų komitetas paskel
bė, kad Italijoj šiemet buvo 
gražus javų derlius. Nereikės 
svetur pirkti duonos.

MANDŽIŪRIJOS KLAUSI
MAS ATIDĖTAS

ŽENEVA, rūgs. 26. — Ja
ponų atstovui reikalaujant, T. 
Sųjungos taryba Mandžiūrijos 
klausimo svarstymų atidėjo 
iki lapkričio mėn. 14 d. Tas 
įvyko nepaisant Kinijos atsto
vo protesto, i ii

PARVYKSTA BOSTONO 
VYSKUPAS PAGEL- 

BININKAS

ROMA, rūgs. 27. — Į Ge- 
noa traukiniu išvyko nesenai 
konsekruotas Vyskupas Spell- 
man’as, paskirtas Bostono ar
kivyskupijai vyskupu pagelbi- 
ninku. Iš Genoa vyskupas nau 
ju italų garlaiviu “Rex” vyks 
į J. Valstybes.

Vyskupas Spellman’as kele
tu metų dirbo popiežiaus val
stybės sekretorijate ir įsigijo 
daug draugų, i t

VOKIEČIŲ TIKSLAS — SU
TRIUŠKINTI PRIEŠĄ

PARYŽIUS, rūgs. 26. — 
Prancūzijos premjeras E. Her
riot’as vakar kalbėjo Gramat 
mieste. Pareiškė, kad Vokie
tijos noras ginkluotis*yra aiš
kus pasiryžimas sudaryti ga
lingųjų karo mašinų ir sutriu
škinti parinktųjį priešų. Prem
jeras neišvardino to priešo, o 
Vokietija jų turi daug.

Nuo to žygio Vokietija gali 
būt sulaikyta tik šiandieni
niu nuginklavimu.

ČEKOSLOVAKIJOS VO
KIEČIAI ISJUDĘ

PRAHA, rūgs. 26. — Čeko
slovakijos 3 milijonai vokiečių 
išjudo, kada Bruenn’e čekosln 
vakų teismas 7 fašistus vokie
čius ir čekus nubaudė kalėti 
nuo 1 iki 3 metų ir atėmė pi
lietybės teises. Apkaltinti su
moksiu prieš “respublikos sau 
gumų.” j

KATALONIJA SULAUKĖ 
SAVYVALDOS

BAROELONA, rūgs. 26. — 
Ispanijos premjeras Azana va
kar čia atvežė Katalonijos 
kraštui savyvaldos čarterį 
(nuostatus), kurį pripažino 
steigiamasis Ispanijos respub
likos susirinkimas, šia proga 
įvyko didelės iškilmės.

Katalonija bus laisva, bet 
pasiliks neatskiriama Ispani
jos respublikos dalis.

KĄ SAKO VOKIEČIAI

BERLYNAS, rūgs. 26. — 
Vokiečiai daug išjudinti pre
mjero Herriot’o kalba apie Vo 
kietijos tikslus. Vyriausybės 
atstovai pareiškia, kad Her
riot’as, kaip paprastai, niekus 
kalba. , i

PASIBAIGĖ STREIKAS

LONDONAS, rūgs. 26. — 
Pasibaigė Lancashire medvil
nės dirbtuvių darbininkų sttei 
kas. Šis streikas medvilnės 
pramonei lėšavo apie 50 mili
jonų dolerių. } > ,

CHICAGOJE ŽINIOS 1S LIETUVOS j
TEISĖJAS LANKĖSI PAS 

KALINĮ

Pas įtariamųjį bombininkų 
kalinį W. McDaniels’ų, kurs 
laikomas Chicago Lawn stoty 
lankėsi teisėjas McGoorty, ties 
kurio namais buvo susprogdi
nta bomba. Teisėjas šio to 
klausė kalinio. Bet šis jam 
neigiamai atsakė. Teisėjas sa
kė, kad jis kalinį kaž kur ki-
tados yra matęs, tik negali at- buvę agronomai apkainuoti
siminti. Bet McDaniels’as grie 
žtai nuginčijo, 'sakydamas, kad 
jis teisėjų pirmu kartu matus.

Savo keliu policija yra nuo
monės, kad McDaniels’as turi 
būti svarbiausias bombininkų 
gaujos vadas. Nes tai buvęs 
saliuninkas, o šiandien “but- 
legeris.” ; |

PILIEČIŲ REGISTRA- 
TRAVEMASIS Kaune lankėsi Norvegijos 

Oslo universiteto palyginamo- 
Abelnas Cliicagos piliečių sios kalbotyros lektorius dr. 

registravimasis prieš sekamus Cliristian Stang, kuris dėsto 
rinkimus lapkr. mėn. 8 d. į-jir lietuvių kalbų. Dr. Stang, 
vyks spalių mėn. J ir 1.1 die-f7ra Serai išmokęs lietuviškai, 
nom. Kas piliečių nesiregis-; Li®tuvi« kalbos studijų reika- 
truos, tas negalės balsuoti. Stang Lietuvoje lan

kosi jau trečių kartų. Dabar
UŽ GERESNĮ PATAR

NAVIMĄ

Žiemių vakarų Chicagos da
lies gyventojai išjudo reika
lauti, kad gatvekarių kompa
nija duotų geresnį gyventoja
ms patarnavimų arba grųžin- 
tų 5 centus už važinėjimų gat- 
vėkariais. ,

FEDERALINIAI TAR
DYMAI

įpiūčio mėn. iš Lietuvos emi- 
įgravo virš 100 žmonių. Dabar

------------- įtik rugsėjo pradžia, o kandi-
Griuvusį Insullo viešosios į datų emigruoti jau arti šim- 

naudos kom-jų sistemų tyrinės i to. Vien į Palestinų š. m. ža- 
federalinis distrikto prokuro-įda išvykti apie 60 žmonių, 
ras. Galimas daiktas, kad iš Daugiausia emigruoja žydai ir 
Paryžiaus bus atšauktas pat-;į kitos šalis.
sai Insull’as.

DEMOKRATŲ KANDIDA
TAS CHICAGOJ

Ateinantį penktadienį Chi- 
cagon atvyksta demokratų pa
rtijos kandidatas į preziden
tus gub. Roosevelt’as. Jis čia 
bus vaišinamas ir sakys pra
kalbų. !

VIENI PALEIDŽIAMI, 
KITI SUIMAMI •

Policija ne juokais ieško bo
mbininkų. Vienus įtariamus a- 
reštuotus ji paleidžia ir tuo
jau kitus įtariamus suima ir 
juos kamantinėja. Tik vienas 
kad ji jau radusi siūlo galų 
McDaniels, 59 m. am., nepa
leidžiamas. Policija sakosi, 
tik dabar reikia rasti patį ka-

. .... « j i’.

nusiskundžia padienių darbi
ninkų nedateklium — užėjus 
darbymečiai tenka važiuoti į 

Utena. Ūkininkai sako, kad kitus valsčius ieškoti darbini- 
šiemet daugiau užderėjo, negu (nkų lauko darbams. Ypač sti- 
mes galėtume suvalgyti. Bet, nSa moterų linams rauti. Čia 
deja, dažnas ir smarkus lie- > vidutiniškai vienam darbinin-

KĄ SAKO ŪKININKAI 
APIE DERLIŲ

tus derlių daug lauke supūdė. 
Vienas ūkininkas anykštėnas 
sakė, kad apie Anykščius yra 
tokių kaimų, kur audra visų 
derlių sumaišė su žeme. Net

nuostolį. Bet yra tokių ūkini
nkų, kurie derlių greičiau su
dorojo, negu, kad dangus pra
kiuro lietum ir pradėjo lyti. 
Mat ligi rugpiūčio mėnesio 
buvo sausa. O tik rugpiūtyje 
lietus paskandino derlių lau
kuose.

SVEČIAS IŠ NORVEGIJOS

jis buvo Vilniuje ir pravažiuo- 
j damas buvo sustojęs tris die- 
;nas Kaune. Šiuo metu jis stu
dijuoja Lietuvos kunigaikščių 
oficialinę kalbų.

DIDĖJA EMIGRACIJA

si
Iki šiol sistematingai kritu- 
emigracija, nuo rugpiūčio

i mėn. vėl pradėjo augti. Rug-

LIETUVOJE SUMAŽĖJO 
TELEGRAMŲ SKAIČIUS

Paskutiniu metu tarp pašto 
įstaigų pradėjo mažėti apsi
mainomos vidaus ir užsienio 
telegramos. Dėl to pašto val
dyba pradėjo mažinti veikian
čių telegrafo aparatų skaičių. 
Iki šiol jau panaikinti telegra
fai Papilio, Vabalninko, Žaga
rės ir Panelio pašto įstaigose 
ir nuimta po vienų telegrafų 
Biržų, Pasvalio, Rokiškio ir 
Šiaulių pašto įst. ;

Netrukus numatoma panai
kinti telegrafus dar visoje ei
lėje pašto įstaigų.

STINGA DARBININKŲ CHICAGG IR APYLIN
KES. — Iš dalies debesuota; 

ŽEIMELIS. Apylinkės kai-'retkarčiais gali būt lietaus; 
muose stambesnieji ūkininkaikiek šilčiau, Jf1 j j

kui mokama 4—5 lt. į dienų ir 
duodamas valgis, moterims 3 
~4 1K ’ ! J ife.

KASDIEN Į KAUNĄ AT
VAŽIUOJA 80 AUTO

BUSŲ

Į Kauno užmiesčio autobu
sų centrai inę stotį per šieme
tinius septynis mėnesius įva
žiavo 18,560 autobusų. Dau
giausia įvažiavo gegužės, bir
želio ir liepos mėnesį. Vienas 
autobusas paima iki 38 kelei
vių, tokiu būdu per vienų pa
rų į Kaunu atvažiuoja kiek
vienų kartų maždaug 80 auto
busų ir įveža bei išveža mak- 
simum 1400 keleivių.

ANGLIAKASIŲ RIAUŠĖS 
SPRINGfttLD’E

SPRINGiPIELD, III., x rūgs. 
26. — Vakar vakarų čia įvyko 
kruvinos angliakasių riaušės. 
Buvo sušauktas angliakasių su 
sirinkimas tartis apie grįžimų 
darban už 5 dol. atlyginimų.

Susirinkimo dalyviams išė
jus gatvėn ir maršuojant vieš
bučio Leland link, juos apsu
po streikininkai ir kilo riau
šės gatvėje, paskiau ir vieš
buty. Kovota kumštimis, laz
domis, peiliais ir kitokiais į- 
nagiais. Įvyko ir šaudymų. Nu 
žudytas vienas detektivas ser
žantas ir daugiau kaip 20 as
menų sužeista.

Miesto policijai pagalbon a- 
tvyko valstybės policija ir še
rifo padėjėjai ir tik ašarinė
mis bombomis riaušininkai iš
sklaidyti. Daug riaušininkų a- 
reštuota.

PADĖTAS KERTINIS 
- AKMUO

WASHINGTON, rūgs. 27.
- Statomi nauji pašto namai 

vertės 10 milijonų dolerių. Va
kar padėtas kertinis akmuo. 
Iškilmėse dalyvavo preziden
tas Hoover’is.

VENIZELOS LAIMĖJO
ATĖNAI, rūgs. 26. — Grai

kijos parlamentan rinkimus 
laimėjo premjeras Venizelos.

ORO STOVIS
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DIENOS KLAUSIMAI
DARBININKŲ REIKALAIS

Šiomis dienomis laiko metinį seimų Lie
tuvių Darbininkų Sųjunga, kuri leidžia du 
kart savaitėje išeinantį laikraštį “Darbinin
kų.” Seimas įvyksta Lawrence, Mass.

Mes, Amerikos lietuviai esame darbo žmo
nės. Kapitalistų savo tarpe neturime. Beveik 
visiems lygiai tenka vesti kova už būvį, ko
voti dėl geresnio rytojaus, o šiomis dienomis 
daugeliui tenka stengtis iš visų jėgų, kad 
bado šmėklą nuo durų kaip nors nuvijus.

Kaipo darbo žmonėms mums reikėjo su
siorganizuoti ne tik į pašaipines draugijas, 
kad viens kitų reikale sušelpti, bet taip pat 
į tokias organizacijas, kurios specialiai rū
pinasi darbininkų reikalais.

Kas gali pasakyti, kad mes neturėjome 
tokių organizacijų? Mūsų socialistai senai 
šaukė, kad jų sųjunga, tai darbininkų sųjun
ga, kad jiems pavedus rūpintis darbo žmonių 
reikalais žemėje gyventi būti} tikras rojus. 
Bet socialistai to “rojaus” neįsteigė ir ne
įsteigs. Jie nenuoširdūs savo užsimojimuose. 
Socialistų planai, tai tik graži svajonė. Tai ir 
jie patys žino, dėl to kur tik į valdžių įeina 
ne darbininkų reikalais rūpinasi, ne savo teo
rijas vykdo į gyvenimų, bet pirmoje vietoje 
stengiasi tikėjimų žmonėse naikinti. Ar ne 
tų darė ir mūsiškiai socialistai? Juk per iš
tisų metų eilę jie nė vieno darbininko lai
mingesnių nepadarė, bet jų daug nuskriau
dė, atimdami iš jų brangiausių turtų — tikė
jimų. , ? ; J. ,

Žodžiu, socialistų organizacijos žmones 
tik skriaudė. Lietuviai jomis negalėjo pasi
tikėti ir nepasitiki. Pagaliau socialistai pa 
tys šiandien yra pakrikę lyg žydo bitės. Sa
vo pozicijas jie užleido komunistams, save 
vakarykštiems draugams, kurie, bevykinda- 
mi socialistines teorijas praktikon Rusijoj, 
suklupo. Bet vis dėlto jų pasekėjai su didžiau
siu įnirtimu ir mūsų žmonių tarpe agituoja

už komunizmų ir visa gerkle rėkia, kad tik 
komunizmas guli patenkinti darbininkų rei
kalus. Bet darbininkai jiems atsako: o kaip 
su Rusijos darbininkais, kurie ir badų ken
čia ir apie savo sunkių’ būtį negali nė žodelio 
pasakyti, nes jų laisvė suvaržyta.

Aišku. Lietuviams ir komunizmas nėra 
priimtinas. Jis yra kruvinas siaubūnas, jau 
spėjęs praryti milijonus žmonių gyvybių, nai
kinus viską, kas yra gero, besistengiąs su
ardyti visus tuos kelius, kurie veda žmones 
ir prie žemiškos ir prie dangiškos laimės. Be 
to, komunistai stengėsi ir stengiasi kovoti 
prieš mūsų tautų, sugriauti taip sunkiai įgytą 
Lietuvos nepriklausomybę. Dėl to kiekvienas 
susipratęs lietuvis energingai šaukia — šalin 
komunistai iš mūsų tarpo!

Bet kas mums, krikščionims darbinin
kams bedaryti? Atsakymas yra aiškus. Mums 
reikia būti gerai susiorganizavusiems, nes 
rankas sudėję negalime sėdėti. Priešų turime 
iš visų pusių. Ypatingai šiandien jaučiama 
organizacijos reikalingumas, kada tenka ko
voti ne bę dėl geresnės būties, bet dėl kas
dieninės duonos kąsnelio.

Lietuvių Darbininkų Sųjunga — tai mū
sų visų lietuvių krikščionių darbininkų orga
nizacija, prie kurios visi geros valios lietu- 
vai turėtų priklausyti. Ji trumpu savo vei
kimo laikotarpiu daug padarė. Ji švietė lie- Į

APŽVALGA
‘DARB.” APIE LDS. 

SEIMĄ

L D. S. seimo proga “Dar
bininkas” rašo:

Siaučianti depresija, visuo
meninis sustingimas, masinis

krikščioniško mokslo šviesos 
lydimi, lietuviai darbininkai 
dalyvauja audringo gyvenimo 
judėjime, sugebėdami išsirin- 

j kti tiesos švyturį žiaurioje gy
venimo kovoje dėl pakenčiamo 
būvio.

Panorėkime, jog mūsų meti
nis seimas surastų praktiškus 
būdus, kaip mes galėtumėm 
plačiau pasireikšti: kaipo ka

PASAULIO CHAMPIJONAS

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERYS
(1922 — 1932)

(Kun. Jono Mišiąus prakalbėlė, pasakyta 
22 Federacijos Kongrese, 1932 m.,

rugp. 24 d., Pittsburgli’e, Pa.) 
(Tęsinys)

Viskas čia sparčiai auga, klesti, bu
joja, kad net reikėjo pristatyti naujų lai
kiną koplyčią, kuri iškilmingai pašven
tinta rugpiūčio 25 d. Jo Ekscelencijos 
Vyskupo Bovle, dalyvaujant visiems 22 
Federacijos Kongreso delegatams ir dau
gybei svečių. Visi išsiskirstė užganėdinti 
ir su dar didesniu pasiryžimu sesutes re
mti. Mūsų paramos jos tikrai yra vertos. 
Laiminga ta parapija, laimingas tas kle
bonas, kur pradeda darbuotis seserys. Ten 
tvarka bažnyčioj geresnė, ten vaikai man
dagesni ir moksle pažangesni, ten net pats 
klobonas atrodo gabesnis ir sumanesnis. 
Neperdėsiu mūsų seserų vienuolijas pava
dinęs kultūros įstaigomis, išeivijos pažy- 
bomis, katalikybės ir lietuvybės tvirto
vėmis. Tėvai Marijonai įsteigė bernaičių 
kolegijų. Gražus tai darbas. Nors ir su
vėluota 20 metų, bet geriau vėliau, negu

daibininkų nesusipratimas y. taiį^gų kaij>o lietuviai ir kai- 
ra stambūs reiškiniai, kliudą- j pO darbininkai, 
ntieji darbininkų organizaci- j Kadangi šių dienų gyveni- 
jai žengti nuolatinio stipreji- į Jne vienu iš svarbiausiųjų vel
nio keliais. jksnių yra spauda, todėl ir šia-

Katalikų darbininkų kelias j me seime padarykime prakti- 
labai aiškus. Jį nurodė darbi- škus žygius, kaip surasti ir į- 
ninku išlaisvintojas Kristus ir vykdyti priemones mūsų brau-
garbingieji Popiežiai Leonas 
XIII ir Pijus XI.

Visame gyvenime vyrauja! 
dvi jėgos — statomoji ir grian I 
namoji. , i

Katalikams, kaip nuosaiku
mo dvasios atstovams, nėra 
reikalo net pagalvoti, kuria 
jėgų pasirinkti.

Katalikų darbo žmonių jėga 
yra statomasis darbas.

gųjį organų paskleisti plačiau
siose darbininkų masėse...

Mūsų didžiausi priešai šau- 
tuvį darbininkų? ji rodė jam tikruosius ke-imdami v^s0 pasaulio proleta-
lius prie laimės, ji kovojo dėl pagerinimo dar
bininko būties, ji dirbo lietuviams ir Lietu
vai. ,

BOXING NEVIS
X Paskutinėmis dienomis 

Nekalto Prasidėjimo parapijos 
Lietuvos Vyčių 36 kuopa su
darė visų teamų ir tad su 8 

Į kumštininkais stoja į “Drau-

rus vienybėn, pasirenka griau 
namųjų jėgų. Jų kova prieš 
darbininkų išnaudotojus remia 
si biauriausia neapykanta ir 
kerštu kitos klasės atžvilgiu.

Jei revoliucija įvykdoma 
griaunamąja pajėga, tai jokios 
esminės permainos neįvyksta, 
nes vieton vienų išnaudotojų 
atsiranda kiti išnaudotojai, o

Didysis Popiežius Leonas XIII savo en
ciklikoje “Reruni Novarum” ir dabartinis 
veiklusis Popiežius Pijus XI enciklikoje 
“ Quadragesimo Anno” nurodė kelius darbi
ninkams, kuriais eidami prieis prie gerovės 
pilna ta žodžio prasme. Savo darbo progra
mų L. D. S. kaip tik ir remia tais išganin-
gaiš enciklikų dėsniais. Reikia dėl to palin IJZ? ė',“ 1 Clmm]
keti, kad įvykstantis seimas nustatys planus Į B°Xln

D. S. praplėsti po visas Amerikos lietuviu
kolonijas ir po jos vėliava sutraukti ko dau
giausia lietuvių darbininkų. Pasisekimo!

VYTAUTAS IR BALTIJOS JŪRA

‘L. A.” pranešimu “Latvijas Kareivis”

jgo” Boxing kontestų.
X Iki šiam laikui yra ketu

ri pilni teamai įstoję į Drau
go Bosing kontestų; 1) Aušros 
Vartų parapija; 2) šv. Jurgio 
par.; 3) šv. Juozapo parapija, 
Rockdale, Ilk; 4) Lietuvos Vy
čių 36 kuopa: Kitos parapijos 
ir organizacijos priduos savo 
teamus iki 30 d. rugsėjo.

X Girdėt, kad Adomas 
iSmitli, Rockford, Ilk Tribūne

glaudaus bendradarbiavimo. 
Kapitalas ir darbas yra sva

rbūs gyvenimo reiškiniai. Nei 
kapitalas negali apseiti be da 
rbo, nei darbas be kapitalo 
Todėl mūsų organizacija labai 
gerai pasielgė, nepaniekinda-

! “Drau
g Contest.”

go

T - . , , v ... , , ma nei kapitalo, nei darbo,Lietuvos tautos šventes proga įdeio platu I, , , . . v., . . . ,T . . r • • . . i bet stengdamasi suartinti siuosstraipsnį apie Vytautų. Jo gyvenimo eiga lai
kraštis vadina tiek dramatišku, jog užtektų 
daugeliui Šekspyro kūrinių. Tragiškai tylus 
buvo ir jo kovų eigos galas: jis mirė vienas 
negalėdamas vaikams palikti savo sudaryta 
didžiųjų valstybę, nes juos vokiečių ordinas 
nunuodijo.

Įvertindamas Vytauto darbus “Latvijas 
Kareivis” pastebi, kad jei Tanenbergo mūši, 
kuris Vytautų kaipo karo vadų padarė ne
mirštamų, būtų pavykę laimėti ordinui, tai 
Rytų Europos istorijos eiga būtų buvusi ki
tokia ir kitaip dabar būtų atrodęs ir Balti
jos pakraščių žemių etnografinis žemėlapis.

niekados. Kas tai kolegijai parūpins kan
didatų, jei ne mūsų seserys. Kas pašau
kimų išauklės, jei ne mūsų seserys. Ta
čiau, gerbiamieji, kad seserys darytų ge
ros įtakos į mūsų visuomenę ir į jaunųjų 
kartų, jos privalo apsišarvoti “mokslu 
įstabiu,” įgyti atsakantį mokslo cenzą, 
joms negana vien tik šv. Pranciškaus nuo
lankumo dvasios. O mokslas daug kainuo
ja. Reikia atminti, kad mūsų vienuolijos- 
na dažniausiai pastoja biednų tėvį mer
gaitės, net kartais lligli Scbool nebaigu
sios. Reikia jas išlavinti, išmokslinti — 
1-nia daug laiko ir nemažiau lėšų — koki 
plati ir graži dirva mūsų Federacijai ir 
“Motinėlei,” kuriodvi teikia pašalpas 
aukštesnio mokslo siekiantiems. Sušelp
tieji retai pašalpų grąžina, o kas aršiau
sia kovoja katalikiškųjų akcijų, arba kan
da juos sušelpusių rankų.

Kodėl Federacija ir “Motinėlė” ne
galėtų teikti stipendijų seserims norin
čioms siekti aukštesnio mokslo? Kartais 
užmetama seserims, kad jos su vaikais 
tankiai kalbasi angliškai. Gal tas ir tie
sa. Negerai, jei tai daroma, dažnai ir be 
reikalo, nors Amerikoj gyvenant sunku 
to išvengti, žinant, kad Amerikos vaikui

X Katras kaži iš tų trijų, 
Keturakio A. A. U. cbampijo- 
no, Sakalausko, C. Y. O. cbam- 
pijono ir Sniitb Tribūne cliam- 
pi jono, liks “Draugas Litliua- 
nian Boxing Contest” cliam- 
pi jonu? ‘ •

galingus veiksnius tarpusa
viniu bendradarbiavimui.

Lietuviai Amerikos gyven
tojų skaičiuje sudaro labai ma 
ža dalelę, o šios dalelės mūsų. 
organizacija tėra vėl dalelė 
Tad atrodytų, jog mūsų pas
tangos veikti neturėti} reikš
mės. Bet jei visos dalelės pa
norėtų eiti teisingumo ir mei
lės keliais, tai gyvenimas vi
sai pasikeistų.

Šis metinis seimas tegu bū
na dar vienas įrodymas, jog,

SUGRĮŽO SHARKEY

Boksininkų čempionas Jaek 
Sbarkey šių savaitę sugrįžo iš 
atostogų, kurias praleido New 
Ilampsbire ir Maine, bežuvau- 
damas ir po kalnus bevaikš
čiodamas.

Sbarkey žada pradėti tuoj 
treniruotis, nes bijo palikti su
nkus. šiemet jis, matyti, dau
giau nesiknmščiuos, nes nėra 
su kuo.

Savo titulų jis turės apginti 
kitų metų vasarų.

angliškas žodis, tai kaip arkliui botagas. 
Bet koki iš to išvada? Išvada ta, kad mū
sų vienuolėms reikia turėti gerų lietuvių 
kalbos mokytoją. Gerai pažinę savo bo
čių kalbą ją pamylės ir su vaikais be rei
kalo angliškai nekalbės. Bet ir čia reikia 
lėšų.

Baigdamas dar sykį noriu paraginti 
gerbiamuosius šelpti mūsų vienuolynus, 
šelpti bernaičių kolegijų, remti ir platinti 
katalikišką spaudą, stiprinti mūs viena 
tinį dienraštį “Draugą.” Juk tai, gerbia
mieji, katalikiška akcija gražiausioje for
moje. Sustiprinę, išauginę viršminėtas į- 
staigas, mes imponuosime Lietuvos vy
riausybei, kuri kemsą katalikų veikėjus 
kalėjiman, labiau, negu sieksniniais pro
testais. Ką gelbės mūsų protestai, jei lais
vamaniai daužys mūsų pačių veikėjų aki
nius, o mūsų katalikų grįčios bus pilnos 
visokių šlamštų-laikraščių. Veltui šauksi 
me, kad Lietuvos vyriausybė neflirtuotų 
su tautine bažnyčia, jei tos “nezaležnin- 
kų” bažnyčios nepajėgsime iškrapštyti iš 
savo pašonės...

Šv. Pranciškaus seserų Vienuolyno 
vaizdas nebus pilnas, jei čia nepaminėsiu 
dar vieno asmens, būtent, gerb. kun. J.

JACK SHARKEY
Lietuviai laimėję pasaulio cliam- 

pijonatų asmeny Jaek Sbarkey pe
reitų birželio mėnesį nemano kokiai 
kitai tautai tų garbės vietų užleis
ti. Visa eilė kumštininkų, stojan
čių į “Draugo” kontestų turi vil
ties kada nors susilaukti panašios 
laimės kaip Jack Sbarkey kad su
silaukė. Ilgai, per metų metus, Sba- 
rkis prie pasaulio clianipijonato vis 
varėsi pirmyn ir galų gale susilau
kė tos laimės nugalėdamas Max 
Sclnneling, vokieti stipruolį. Drau
gas visų eilę priruoš gerų kumšti
ninkų, tad vienam iš jų gali vėl 
tekti pasaulio cbampijonas, kada 
Sharkis, apsidžiaugęs tuomi garbės 
vainiku, norės jaunesniam jį pali
kti.

Lithuanian Boxing Contest
Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes.- “Drau

gas Lithuanian Boxing Contest/’ kurios įvyks Šv. Agnie
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tų die 
nų. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių. 
Aplikacijos blankų rasite “D R A U G E.” Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Išpildę blankas, siųs
kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest, 
2334 So. Oakley Avcnue, Chicago, Illinois.

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932 
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.

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

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

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

Oakley Avė., Chicago, III.

Skripkaus, dabartinio Pranciškiečių kape
liono. Pati Dievo Apvaizda jį atbloškė iŠ 
Cliicagos mūsų padangėn. Tai yra nuošir
dus darbininkas. Jis ne tik sesutėms gra
žių konferencijų pasako, bet ir tobulai 
veda jųjų ūkį ir priaugina tiek kopūstų, 
burokų, ridikų ir kitų daržovių, kad se
sutėms užtenka visai žiemai. Kad šv. Pra
nciškaus seserų vienuolynas greitai puo
šiasi ir dabinasi, kad įvairių-įvairiausių 
rūšių medeliai lenktyniuodami auga, tai 
kun. Juozapo nuopelnas.

Šv. Pranciškaus seserų vienuolynas 
greitu laiku bus vadinamas ne tik Ap
vaizdos kalnu, bet ir “Grožio kalnu.”

(Pabaiga)

muša 70 kartų į minutę, arba 10.800 karti 
per parą, arba 36 milijonus kartų į metus 
Tuo būdu pas gyvenantį 60 m. žmogų šir 
dis išmuša virš 2 miliardu kartų. Kiek 
vienų kartų mušdama širdis praleidžia pe 
save 100 gramų kraujo kas per 60 meti 
sudaro 200 mil. literių.

LIETUVOS PELKĖS

ftIRDIES DARBAS

Širdis dirba sąmonės nekontroliuoja
ma ir miegant ji yra be pertraukos vei
kiantis žmogaus kūno organas.

Sveiko žmogaus maža tegalvojamn, 
koks milžiniškas darbas yra širdies dirba
mas. Tik susirgęs širdies liga žmogus jau
čia tikrų šio nenuilstamo darbininko jo 
organizmui reikšmę. Vidutiniškai širdis

Lietuvos vidurio lygumoje žymesnės 
pelkės yra šios: tarp Zapyškio ir Višakio 
Rūdos, vadinamos Strukbalio pelkėmis, 
Mariampolės apskrityje apie Igliauką, A- 
mal viskius ir Žuvintu ežerus, Daukšius, 
vadinamos Amalvos ir Žuvinto pelkėmis; 
Dzūkijoj apie Dusios, Metelių ir kitus eže
rus: Šiaulių apskrityje į pietus nuo Rekv- 
vos ežero ligi Šiaulėnų, vadinamieji Tyru
liai; Panevėžio apskrityje apie Šimonis, 
Ramygalą, Troškūnus ir Ringuvą; Rokiš
kio apskrityje apie Kamajus, Svėdasus; 
Ukmergės apskr. apie Taujėnus ir kitur; 
Klaipėdos krašte pelkių yra Nemuno Aepi- 
upio srityje.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

HARTFORD, CONN.
Rūgs. 13 d. įvyko Vili

Vaduoti S-gos skyriaus nariu 
susirinkimas,' kuriame buvo a-

kio, ,J. Januškevičio, K. Pa- 
teeko, A. Mašioto ir sekr. lx*o- 
naičio; publikos ir sveriu pri- 

ul ėmimui komisija iš: Žalionic- 
nės ir Ix»onaitienės; prie kitu 
kontrolės ir tvarkos darbų ko-.

K. Baumilas, važiuodamas 
automobiliu, užkliudė pienini
nko Svinerskio arklį ir veži
mą. Arklys užmuštas. Reika
las pateko į teismų.

ras gerai gyvuoja.
Po vasaros atostogų, jau pra 

dėjo pratybas. Mokinas nau 
jas mišias ir greit mano pradėt ToL Clccro 6758 
giedot. Mišios labai gražiai jų 
meliodija žuvėja žmogų.

DAKTARAI:

misija iš: Šimkaus, A. Strazdo 
ir Bernoto; p. Gauras išrink
tas įžangos bilietu pardavimui.

R.,

Miesto vaidyba paėmė na- 
gan tuos žmones, kurie turi 
bankuose pinigų, o iš miesto 
ima pašalpą. Keletas lietuvių 
ir patraukti į teismo atsako
mybę. Raporteris

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

L0WELL, MASS.
CICERO, ILL,

VYČIŲ PRAMOGA
ŽINUTĖS

pkalbėta skvr. veikimo reika- Į 
lai, ypač prisirengimas spaliu 
y d.

Spalių 9 dieną Hartforde 
VVS. rengiamam programe ka 
lbės kleb. kun. Ambotas, vice
konsulas p. Daužvardis iš Xe\v 
Yorko. Programas bus labui Į- 
domus. Dainuos parapijos cho
ras, vadovaujant p. V. Burdu-
liui. Bus atvaidinta trijų vei- Parapijos svetainė renion- 
ksmų drama “Ugninis Ratas.” j tuo ja ma. Taisomi nauji langai 

Pakviesti Ukrainiečiai Į ir prausvnės. Darbas bus greit 
Kleb. kun. Ambotas piane-j užbaigtas,

šė pakviesiąs vietos ukrainie
čius dalyvaut spalių 9-tos die
nos programe. Taipgi nutarta 
pakviesti p. J. Januškevičių 
(jeigu jis la’ku sugrįš iš Vil
niaus) padaryti pranešimą a- 
pie Vilniaus lietuvių gyveni
mą ir bendrai apie Vilniją len
kų okupacijoj.

Išrinkta komisija “Vilniaus 
Pasams” ir ženkleliams pla
tinti iš EI. Povilaitytės, J. Se-

Naujai Įsisteigusi Gyvojo Ro 
žančiaus draugija turi '60 na
riu.

P. A. Strakauskienė, klebo
no motina sugrįžo iš Lietuvos 
pilna gražių įspūdžių.

Varg. S. Blaževičiūtė sugrį
žo iš atostogų, kurias pralei
do Pennsvlvania valstijoje.

GRABORIA1:

Nesenai Vyčių 14 kp. buvo 
suruošus “Weeney roast pur- 
ty.” Narių susirinko labai da
ug — apie pusė šimto. Visi 

(gražiai laiką praleido, dainuo- 
j darni lietuviškas dainas.

L. Vyčių 14 kp. yra vienas 
narys, Krank Nikrošius, kuris 
nenuilstančiai kp. dirba. Jis 
visur visus darbus atlieka, bet 
už tai niekad jam nė ačiū ne
pasako, nei garbės suteikia.

Aš manyčiau, kad tokį narį 
kuopa turėtų pagerbti

Spalių 1 d. kuopa rengia 
šokių vakarą ir visus kviečia 
atsilankyti.

J, F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėm* pa
tarnauju geriausia ' Patarnauju laidotuvėse kuoptgiausl*. 
Lr pigiau negu kiti Uelkale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt ISIS arba ISIS

2314 W. 23rd PL, Chicago
todėl, kad priklau
sau prie grabų li- 
dirbystėa

OFISA8
668 West 18 8treet 
Telef. Čanal <174 
SKYRIUS: 8388 8. 
Maiste d Street, Tel. 
Victory 4688.

1439 S. 49 Court, Cicero, HL 
TEL. CICERO 1817

Jaunamečių bažnyčios cho-

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvė.ms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 5()th Avė., Cicero, Iii.

Visi tėveliai teragina savo 
vaikučius įsirašyti į šį chorą, 
nes jiems bus daug naudos. 
Choro vedėja yra Ona Skiriu- 
te, kuri gabiai chorų veda.

Šis jaunamečių choras ruo 
šia šokių vakarų spalių 14 d. 
parapijos salėj. Visus nuošir
džiai kviečia atsilankyti.

Šv. Vardo Jėzaus draugija 
gerai gyvuoja. Narių skaičius 
auga; rašos daug jaunuolių.

Draugija jau baigia įrengti 
nuosavų “clubliouse” Sale pa
rapijos svetainės.

Šv. Vardo draugija kas mė
nuo eina prie šv. Komunijos. 
Seniau būdavo būrys apie 20, 
o dabar virš 50, gi narių 
dr-joj yra apie 100. Manoma 
geriau susitvarkyti ir kad vi
si nariai sykiu eitų prie šv. 
Komunijos.

Šv. Vardo draugija kas an
tradienį turės pramogas, para
pijos salėj. Į jas, be abejo, su
trauks visą Ciceros jaunimą ir 
paskatins jį įsirašyti. Garbė 
draugijai, kad rūpinas savo 
jaunimu.

WAUKEGAN. ILL

1446 S. 49tli CT., CICERO
"Vai.: 10-17 ryto: 2-6 ir 7-9 vakaro

l'bone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4643 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. RLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti ’

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
Ofisas: 2130 W. 22nd St.
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakuro

Rez.: 3051 W. 43rd St.
(l’.rie Archer Avė. netoli Kedzic) 

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
Tel. LAFAYETTE 3057

| Office I’hone 
[Prospect 1028

Kės. and Office 
2359 So. Leavitt St

('anai 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
l’HYSICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

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

DR. S. A. DOWIATOfisas Tel. Grovehlll 0617
Res. 67 37 S. Artesian Avė.

TeL Grovehlll 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4729 WEST 12th PLACE 

Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa 
lr Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2.924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba 
Cicero 662. Rez. teL Cicero 8888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3428 Went Harųuette Road 

YoL: 3-6 lr 7 -9 P. 14. Ket. 9-13 A.M. 
Nedėlioj susitarus

lioulevard 7589
Rez. Henilock 7691

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

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakai'e

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. J AV01Š
Vai.: 3 iki 6 po pietų. 7 Iki • vak. 
Office: 4459 S. Califomia Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Cicero 12 60 X—ItAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 111.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

lUTal-mU.. « Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis
iVJ-tiyniU Audo a-4U<» W. Maru net te K»l. arti VVeslern 

i Avė. i’hone Hemlock 7H28 
Panedėliais, Seredomis ir Pėlnyčlomls 

JKJt So. Halsted Street

i

40 VAL. ATLAIDAI

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me ISlaldų ai laikymai 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Auburn Athu

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
ORABORIUI IR LAIDOTUVIŲ-

TKDSJAJ

1650 WEST 46th STREET
Kampas 44tk lr Paulina it*

Tel. Boulevard 1361-8411
Nulludimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu sirapatiS- 
Ital,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ui tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
site kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

SHIRLINA GREGO — 
GRIGALIŪNAI  TĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 24 dienų, 7:30 valandų 
vakaro 1932 in.. sulaukus a me
nesių amžiaus, gimus Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
motinų Eminų, tėvų Jonų, bo
butę ir senelį Žvibus ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 
6409 So. Aberdeen St.

Laidotuvės įvyks seredoj, ru
gsėjo 28 dienų. 8:00 vai. ryto 
iš namų J Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčių, kartoje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielų, o iš ten bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Shlrlina Gregg gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas ir Giminės.

Liidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, 2506 W 
63rd St. Telefonas Republic 
3100.

Šv. Baltramiejaus lietuvių 
bažnyčioje praėjusį sekmadie
nį, pirmadienį ir antradienį 
keturdešimtės pamaldos atli
ktos labai iškilmingai. Gyvo 
mis gėlėmis Seserų Kazimie- 
riečių padabinti altoriai, pa
rapijos choro puikus giedoji
mas, gražūs pamokslai svečių 
kunigų, mokyklos vaikų nuo
latinis būdėjimas prie Šv. Sa
kramento, kupina bažnyčia 
žmonių per pamaldas, o ypač 
šimtai einančiųjų prie šv. Ko
munijos visus atlaidų daly
vius žavėjo ir visiems rodė, 
kad tikrai ši lietuvių parapi
ja yra gražiai susitvarkius.

Svečias..

PIRMĄ PUSMETĮ DAU
GIAUSIA EMIGRAVO 

ŽYDŲ

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

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 vai. rak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7494

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligTį

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. ▼. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—18

Pitone Henilock 2061

1IR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis

6558 SO. WESTERN AVĖ.
9-12

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare L'tamiukaia 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

P R A NEŠI M A S

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Sugryžo 15 Europos ir vėl pradėjo 
praktikų senoje vietoje.

Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
2 iki 6 po piet;
7 iki 9 vakare.

Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais 
3335 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 9199

DR. M. T. STRIKŪL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Narnų Tel.: Prospect 1930

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. Victory 7188 
Ros. Tel. Hemlock 2615

Tel. Grovehiil 1595

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

Seredomis po pietų lr Nedėldlenlale 
tik susitarus

8422 W. MARQUETTBJ ROAD

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8009

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Statistikos biuro žiniomis 
per šių metų pirmąjį pusme
tį iš viso emigravo 553 žmo
nės — 173 vyras ir 383 mote
rys. Lietuvių emigravo 136, 
žydų 382, vokiečių 4, lenkų 1, 
rusų 4, svetimšalių 26. Dau
giausia emigravo žydų į Pie
tų Afriką. Lietuvių daugiau
sia išvyko į P. Amerikos Vai- 
stvbes.

PLATINKITE “DRABGA’

IZIDORIS SHAILAIKIS
mirė rugsėjo 23 d., 1932 m, 
3:30 vai. ryte, 52 metų amž. 
Kilo iš Kretingos apakr., Pati
riu kaimo. Chicagoj išgyveno 
23 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
gkuines Barborą Jaknbavlčienę, 
Povilų Jakubavlčių ir Sylverljų 
Jokubavičlutę lr pažįstamus. 
Jakubavičlutę ir pažįstamus.
2, Hart, Michigan. Laidotuvės 
įvyks rugsėjo 2 7 d., iš namų 
bus atlydėtas J šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčių, Wear, Michi
gan, kurioj Jvjks gedulingos 
pamaldos už velionio stelų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv, 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Giminės lr Pažįsta
mi.

DR. J. SHINGLMAN
VfiL YRA SAVO OFISE 

CICERO
493Q W. 13th St.

’ Ofiao valandos:
10-12; 2-4 p.

f p., 7-8 vakare 
PanedSlials, ae- 
redomls ir pžt- 
nyčiomis po 
pietų gydo li
gonius ofise už 
pusę kainos iš 
priežasties sun
kių laikų. Re
umatizmo gy
dymas — spe- 
ctalumas.

Ofiso Tel. 
Cicero 4 9 
Rez. Tel.

9 „ Clceab 3664

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
asti priežastim galvos skaudėjimo, 
fvaigimo, aklų aptemmio, nervuolu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuiiuu 
Jataractua. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
štai tikimuose, egzaminu v anas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
uas klaidas.

špecialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM

LAIKĄ SIJ NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi- 
U<\5I1CS, UCgll liuvo. Alinsu IlaIuom ui. 
tfeanės, kaip kitų. W P

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTEKN AVĖ. 
Chicago, Iii.

DR. MAURIGE KAHN•• •.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedai, nuo 10 Iki 12 dienų

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8

Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVB. 
SPECIJALISTAS

Dltovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vali ryto nuo 10—12 nuo I—6 po 

pietų: 7—1:10 vai. vakare.
Nedėliomis 10 Iki It 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 YVest Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

DR. A. R. MCGRADIE ,
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 8-4 ir 7-9 vai. vakare

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2274

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

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 pa 
plet. U tam. tr Subat. nuo 8-6 vak. 

tventadienlals pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.;. 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Tai. Hemlock 1706
Rea TaL Prospect Otlė

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rea 6426 Ro. Cailfornia Ava 

▼ei.: 2-4. 7-e v. v. išskiriant Ketv.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5918

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

Ofiso vaL: nuo l-s, nuo 4:3Q~S:a6
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C H I C A G O J E VARGONININKAMS, GIES
MININKAMS IR DAINŲ

MĖGĖJAMS

ŽiNiy-ŽINELĖS
NORTH SIDĖS ŽINELĖS

Choro repeticijos būna kiek
vieną. ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vak. F—s.

X Rugsėjo 28 d. rengiama 
“bunco partv,” kurios pelnas 
skiriamas Šv. Kazimiero sesu
tėms. Rengėjos — Šv. Kazi
miero Akad. Rėmėjos. Vaka
ras žinomas kaipo jubiliejinis 
vakaras. Bus gražių dovanų, 
užkandžio ir t.t.

Ankščiau buvo pranešta, 
kad p. Andruškevičienė atsi
sakė savo kambarius pramo
gai, bet atsakymas atšauktas 
ir vakaras įvyks jos namuose, 
1645 AVabansia Avė.

Kviečiami ne vien nortbsi- 
diečiai, bet ir svečiai iš kitų

IŠ SODALIECIŲ SUSI
RINKIMO

BRIGJTTON PARK. — Me
rgaičių Šv. Marijos sodalicija 
laikė susirinkimą, mokyklos 
kambary, į kurį atsilankė skai 
tlingas būrys mergaičių. Mū
sų sodalicija auga nariij skai
čium, nes per kiekvieną susi
rinkimą įsirašo po šešias ir 
daugiau naujų narių. Naujos 
narės įstojo: A. Saučiūnaitė, Z. 
Kimbunaitė, O. Čikanauskaitė, 
E. Martinkaitė, A. Norbutaitė, 
B. Sedlauskaitė.

Sodai, knygyną tvarkiai ve- 
kolonijų. Taip gi prašoma na-[^a S- Gudenaitė. Knygynas ra-
rių, kad atsineštų dovanėlių.

X Nekalto Pras. Panelės 
Šv. dr-jėlė rengia “bunco ir 
card party”, rugsėjo 27 d. pa- 
rap. svet. Visos narės kviečia
mos ko skaitlingiausia atsila
nkyti ir atsinešti po dovanėlę. 
Tikietai tiktai 25c. Kviečiami 
ir vyrai, kurie galėsite jei ne 
“bunco” tai kortoms palošti. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

X Parap. choras jau turėjo 
pirmą repeticiją ir susirinki
mą. Daug nariij atsilankė
daug dalykų apsvarstė. Kun. 
Svirskas kvietė chorą pasida
rbuoti parap. bazare. Išrinkta 
komisija, kad surengtų kokį 
nors vakarėli. Manau, kad pa 
gelbės varg. Kulys surengti ii 
bažnytinį koncertą.

X Šv. Mykolo dieną, rūgs. 
29 d., bus mišparai. Didysis 
choras kviečiamas atsilankyti.

PH1LC0

ndasi numeriu: 4403 So. Rock- 
well St. (1 aukštas). Pagei
daujama kad kiekviena narė 
lankytų knygyną, nes daug y- 
ra naudingų knygų.

Sodalicijos veikimas, vieny
bė ir augimas daug priklauso 
nuo Dvasios vado, kun. S. Jo
nelio. Per kiekvieną susirinki
mą jis atsilanko ir duoda ge
rų patarimų, kaip ir ką veikti.

Viena iš seniausių Sodalici
jos narių spalio 8 d., 4 valan
dą popiet priima Moterystės 

ir Sakramentą. Jos “forever par
ty” bus spalio 2 d., 3 valandą 
popiet, 4453 So. Mozart St.

Gritaitė, Valūnaitė, Seikau- 
skaitė, Norbutaitė išrinktos į 
komisiją dėl vakaro. Visos na
rės susirinks 7 valandą į ba
žnyčią, kur per tam tikras a- 
peigas Dvasios vadas kun. S. 
Jonelis pašventins Šv. Mari
jos medalius ir kiekvienai na
rei uždės ant kaklo. Po apeigų 
visos susirinks į mokyklos ka
mbarį banketui.

Susirinkimai bus laikomi 
vieną sykį į mėnesį. Narė

Pranešame, kad “Draugo” 
knygyne galima gauti “Gies- 
mynėlį“, bažnyčių chorams, 
mokykloms ir šiaip jau gies
mininkams. Tekstą sutaisė A. 
Jakštas, gaidas pagamino J. 
Naujalis. Kaina 50c.

Taipgi turime komp. J. Ži
levičiaus, “Jaunas Darbinin
kas”. Trumpi dainavimo pa
šnekesiai ir 100 dainų, prad
žios mokyklai sudarė Laisvas 
menininkas J. Žilevičius ir D. 
Andriušis, tos knygos kaina 
visai nedidelė, tik $2.00.

Pasiskubinkite su užsakymu, 
nes jų nedaug beliko.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. OaJdey Avė., 

Cliicago, III.

PRIMINIMAS RADIJO 
KLAUSYTOJAMS

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare (Standard laiku) iš sto
ties WGES, 1360 kilocykles ir 
vėl girdėsis lietuvių dainos ir 
muzika per radijo. Teko pa
tirti, kad įžymūs dainininkai, 
kaip J. Romanas, p. E. Bar- 
tusli, A. čiapas “Peoples ra
dijo kvartetas ir duetas,” ren
giasi padaryti klausytojams ti
krą surprizą, t. y. padainuoti 
daug naujų ir gražių daine
lių. 0 tarpuose dainų, bus gra 
žios muzikos ir įdomių kalbų. 
Dr. Kavarskis, M. D., kalbės 
apie sveikatą. Šiuos progra
mas leidžia ir finansuoja Peo
ples Furniture Co. krautuvės. 
Leidžiami kas antradienio va
karą. Programai įdomūs. To
dėl nepamirškite ir šį vakarą 
užsistatyti savo radijo.

Rap. XXX

PRANEŠIMAI

PARAPIJOS CHORO 
VAKARAS

1933 RADIO

TIKTAI $18.75
Pamatykite visas naujas 

šių metų Radios

los. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

WCFL, 970 kil. Lietuvių 
Programas Nedėliomis. Pra
džia 1 vai. po pietų.

m!rQUETTE PARK. — 
Spalių 9 d. didysis parapijos 
choras rengia gražų šokių va
karą parapijos svetainėj, kur 
klebonu yra gerb. kun. A. Bal
tutis, choro dvasios vadas, ku
ris visuomet choristais rūpi
nas ir remia jų gražus darbus.

Choras, vadovaujamas p. Ja
nušausko, energingai ruošiasi 
palinksminti publiką.

! Bilietų kaina visiems priei
nama, tat visiems bus proga 
pasinaudoti nepaprasta proga, 

j Visi linksmai laiką praleis. Ko 
j misija ir valdyba širdingai 
kviečia visuomenę atsilankyti 
į šį nepaprastą vakarą, spalių 
9 d.

Ieva Lukošiūtė

Labdarybės centro susirinki 
mas įvyks rugsėjo 28 d., 8 vai. 
vakare, Aušros Vartų parapi
jos svetainėj. Kviečiami kp. 
atstovai ir veikėjai skaitlin
gai susirinkti. Valdyba

Visi Universal Banko Depo- 
zitorių Komiteto nariai kvie
čiami į nepaprastą susirinki
mą, kuris įvyks rugsėjo 28 d., 
7:30 vai. vakare, Universal 
klube, 814 W. 33rd Street, 
Chicago.

Yra labai svarbių klausimų, 
kuriuos reikia ko greičiausiai 
aptarti, kad Ekzekutyvis Ko
mitetas galėtų toliau sėkmin
gai depozitorių naudai veikti.

Universal Banko Depozito
rių Komitetas:

S. Strazdas, pirmininkas,
V. M. Stulpinas, raštininkas. 

Tel. Boulevard 1333.

PAIEŠKOMI:
SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

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

PATARIMAI DYKAI

HOEBEL & GORDON REALTY GO,
MORTGAGES — INSURANCE — REAL ESTATE

809 West 35th St. Tel. Yards 4330

Kartokas Kazys, savo laiku gyve
nęs Waterbury, Conn., dabar neva 
gyvenąs Brooklyn, N. V. Prašoma 
skubiai atsiliepti. Reikalas yra rim
tas Ir svarbus (10—161).

Oltmoras, Oatamoras, Olttemore, 
Pranas, gyvenąs Bostone, miręs karo 
lauke. Jo gimimo vieta pažymėta 
"Madingi, Rusala.” Gali būti Nedsln- 
gė, Medingėnai, Madelklal ar tam 
panaši vieta. Vellonles riminės arba 
pažįstami prašomi atsllleiptl (10— 
1580).

Klimašauskas Juozas, kilęs i# Li
kėnų kaimo. Truskavos parapijos, A- 
merlkon atvykęs gana senai; aavo 
laiku rvvenęs Worcester, Mase.. - 
vvkęs 1015 m. Ir gyvenęs 266 Pront 
8t, Brooklyn, N. T.

Jovarauskas Jurgis, kilęs IS Nau- 
k ai m to k.. Raudonės v., Raseinių 
apskr., Iki 1907 m. gyvenęs "Chulco" 
ar "Scelco Clmboll” mieste.

Rapalls Stasys, Amerikon atvykęs 
1909 m. 1# Palangos miestelio, Ir ap
sigyvenęs Mt. Carmel, Pa.
dabar apls J| giminės nieko nežino. 
(10—1828).

Oodlevsktal ar Gadltauskal, Napo
leono Ir Antaninos Kurenkattėe God*

ŽUDYNĖS
FORT DEARBORN’E

“Gamta tavo Žalumoj'’ — kaip 
atvaizduota dailininko N. C. IPyeth 
• . • įkvėptai beiirdiikot iidavikyttėt 
gaujot atkaklių Miami indijonų, 
kurie nežmoniiku įtūžimu išžudė 
forto gyventojui . . , rugpiūcio 15 
d. 1812 metais.

19M.
Th. Amulcas

KkucoCo.

levskių sūnūs, kilę iš Rankelių kai
mo, šldlavos valsč., turėję seserį Teo
dorą,. Paieško giminaitė Viktorija 
Zenkienė iš Vilniaus.

Žemaitis Petras, Juozo Ir Uršulės 
sūnūs, kilęs iš Kaušių kaimo, Vilka
viškio valsč., amžiaus apie 70 m.

Pupinis, Aleksandras, kilęs iš Dir
žų k., Žetmelio v., Šiaulių apskr. A- 
merikon atvykęs 1918 m., iki 1928 
m. gyvenęs Riverside, N. J.

Zngorskis Julius, Karoliaus s., ki
lęs iš Latoniškių k., Vidžių v.

Muraškienė-Mikuliavičiutė Ona, Ig
no ir Marijonos duktė, gyvenusi Bi- 
nghamton, N. Y. ir Nanticoke, Pa. 
pas G. Petrovą Ir G. KoryckJ.

Drižas Juozas, gimęs 1888 m. Rl- 
mdžiunų k., Pašvitinio v., Šiaulių 
apskr., iki 1926 m. gyvenęs Tacoma, 
Wash.

Petraška Antanas, kilęs iš Anykš
čių v., Utenos apskr., Amerikon at-

Berent Heinrlch, kilęs iš Žeimelio 
m., Šiaulių apskr.

Gurskis Povylas, Amerikon atvy
kęs 1913 m. ir gyvenęs Hay Cock 
Run, Pa.

Ieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji prašomi atsiliepti j

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA,
15 Park Row,

New York, N. Y.

Parsiduoda Storas: Cigarų, 
saldainių, Ice-creamo ir moks
lui reikalingų dalykų. 3 kamb. 
renda prieinama. Pigiai už 
cash Tel, Cicero 4976

I LIETUVĄ
per RREMENĄ 

gretėiaiistaA Jurų laivas

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš RREMERHAVEN J 

LIETUVĄ
Dėl Informaciją kreipkitės: 
ISO W. Randolph St., Chicago

NORTH GERMAN

L L O Y D

—ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckies 
, . . lengviausiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

“It’s toasted“
Tas pakelis lengvą Luckies

"Jei žmogus parašytų geresnę knygą, pasakytų geresnį pamokslų, ar padarytų lokalesnius siųstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durų pramins takų."

RALPH VALDO EMERSON
Ar lis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis uigiria ir priima Lucky Strike?

PASITIKI SMITH’U

NEW YORK, rūgs. 27. — 
Demokratų kandidatas į vice
prezidentus Garner reiškia vi
lties, kad Al Smith’as akty
viai parems Roosevelt’o kan
didatūrą.

BUS NAUJI TRANSFERIAI

Spalių mėn. 1 d. gatvėkarių 
kompanija Chicagoj ims nau
doti naujus transferius. Tran- 

Įsferini nebus ženklinami ilgam 
laikui, bet tik trumpam, kad 
tik būtų galima spėti persikel
ti iš vieno į kitą gatvėkarį.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma- 

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

dos

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

KRIZĖ IR TELEFONAI
Susisiekimo ministerijos ži

niomis per šių metų pirmąjį 
pusmetį Lietuvoj įtaisyta 796 

(nauji abonentai, o nuimta 714. 
Tokiu būdu šiemet naujų abo
nentų prisidėjo tik 82, o per
nai per tą patį laiką 750. Vi
so dabartiniu metu yra 16,037 
telefono abonentai.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642 

Telephone Randolph <727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9800

A. A. SUKIS
ADVOKATAS _T~'" '

Miesto Ofisas 77 W. Washtngton St. 
Room 90S TeL Dearbora 79«

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals ir Ketvergala 
— < Iki 9 vai.

414S Archer Avė. Tel. Lafayette 78S7

Namų TeL Hyde Park 889 S

J. P. tfAlTCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman <960—4277

4400 S. WOOD 8T.—Ketverge vak.
Tel. Lafayette <192 

7 SS K T,A 8AT.T.F BT—nsrst wi4«»r41

Tel. Boulevard 6912.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texy informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St

Phone Roosevelt 2072 
STANLEY FABIAN, Savininkas

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, 111.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H IG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną U geriausių rūšių autotnobl- 
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėjo savo stiprumu Ir gražumu.

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

4498 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7189


