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Prezidentas Hoover Perspėja Franci ją
---------------------- ------------------------------------------------------------- !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANGLIJA NE PATENKINTA. KAD 
AMERIKA LEIDŽIAS Į ILGAS 

DERYBAS SU FRANCIJA
Du Amerikiečiu Į 9 Dienas 

Apskrido Pasaulį

HOOVER PERSPĖJA 
FRANCIJĄ

LAKŪNU GRYŽO NEW 
YORKAN

WASHINGTON, liepos 2. 
— Prezidentas Hoover ^Fran- 
cijai pasiuntė perspėjimų. Jis 
pareiškia, kad jei jo karo sko
lų reikale sumanymas grius, 
tada Francija nebeteks žymios 
dalies arba viso karo atpildy- 
mo iš Vokietijos.

NAUJI AMERIKOS 
PASIŪLYMAI

NEW YORK, liepos 1: — 
Šiandie vakare čia gryžo ame
rikiečiu lakūnu — Wiley Post 
ir Harold Gatty — apskridę 
žemę i 9 dienas ,(paras), t. y. 
viena diena greičiau, negu bu
vo planuojama.

Vieno motoro orlaiviu “Wi- 
nnie Mae” jiedu praskrido a- 
pie 16,000 tnylių.

JIEDU PERSKRIDO ATLANTIKĄ

International

LIETUVOJE
VILNIUJE ĮSTEIGTAS LEN

KŲ PROPAGANDOS 
CENTRAS LIETUVAI

IR LATVIJAI

Ryga, VI-10, E. “Pedeja 
Bridi” rašo, kad garsus Lat- 
galijos lenkintojas kunigas 
Borodovičius, kuris savo laiku 
buvo iš Latvijos ištremtas, 
dabar yra Vilniuje, kur įstei
gta vyriausias lenkų propaga
ndos centras Lietuvai ir Lat
vijai. Ua nuopelnus lenkinimo 
srity Borodovičius gavo* ka-

Tai danu lakūnu, Otto Hillig ir Holger Hoiriis. Praeitą nauninko titulų ir yra svar- 
savaitę jiedu iš Amerikos per Atlantiką nuskrido į Daniją, blausias arkivyskupo Jalbžy-
Tenai svečiuojasi.

MEKSIKOS KATALIKAI 
PARAGINTI MELSTIS

MEXIOO MIESTAS, liepos 
1. — Dviejose Meksikos vals-

VATIKANO
AUKŠTINA 

SUMANY

AŠTIS
VERIO

ŠIANDIE ISTIKRŲJŲ PRAMATOMAS 
VĖSESNIS ORAS

Tas Įvyks Popiety, Ar Vakare; Gal Bus Lietaus

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie išdalies de- 
besiuota; popiety ar vakare 
pramatomas lietus ir-vėliau.

Vidurinių vakarų valstybes 
palietė lietus ir oras žymiai 
atvėsta.

PARYŽIUS, liepos 2. — 
Francijos vyriausybei įduoti 
nauji iš Washingtoiio pasiū
lymai karo skolų “moratori
umo”. klapsimu.

J. Amerikos Valstybės dau
giausia gina Vokietijos rei
kalus, gi Francija tik žiūri,

Pelnė jiedu pagarbų. Prane-. tijose katalikų priešai sukėlė 
ša, kad prezidentas Hoover • prieškatalikiškas demonstraci- 
juodu kviečia aplankyti Bal-* im
tuosius Rūmus.

V •‘-t -
Jųdyiejų pagarbai šiandie 

čia ruošiamos iškilmės.

NUŽUDYTA 18 ŽMONIŲ

MORELIA, Meksika, liepos
idant Vokietija vienaip ar. ki- 2. — Penjamillo miestelį už- 
taip neišsisuktų nuo karo at-'puolė agrarai galvažudžiai.
pildymų mokėjimo. 

Diplomatiniuose sluogsniuo-
se kalbama, kad jei Francija 
atsisakys pripažinti naujus 
pasiūlymus, tada niekais nueis 
prezidento Hooverio sumany
mas ir podraug nukentės pati 
Francija.

BRITANIJA NEPATEN
KINTA PADĖTIMI

LONDONAS, liepos 1. — 
Britanijos vyriausybė reiškia 
nepasitenkinimo, kad J. Ame
rikos Valstybės leidžias į gi
lias derybas su Francija “mo
ratoriumo” klausimu. Brita
nija stovi Amerikos pusėje.

POLICIJOJE SUSEKTI 
PAPIRKIMAI

TZJNDONAS, liepos 1. — 
Vietos policijoje suspenduota 
21 uniformuotas narys. Tarpe 
policininkų susekti papirkimai 
ir kiti nusižengimai.

ŠŪKAVIMAI FRANCIJOS 
PARLAMENTE

PARYŽIUS, liepos 1.. — 
Vakar parlamento rūmuose at
stovų svarstymų metu iš gale
rijų imta šaukti; “Jūs mus 
badu marinate! Duokite duo
nos 1” Tuojaus pašalinti šūk- 
kautojai.

kovskio patarėjas nacionali
niais klausimais, ypač Vil
niaus lietuvių lenkinimo klau- 

į simu. Laikraštis konstatuoja, 
,kad, pašalinus vyskupų Matu- 
llevičių iš Vilniaus, buvo pas

kirtas fanatiškas lenkintojas 
Jialbžykovskis, nors tai vietai

Vakar Chicago ir apylinkės 
pergyveno apie 100 laipsnių 
karštį. Šiai dienai pramatomi 
palengvinimai.

Iš federalinio oro biuro už
tikrinama, jog popiety ar va
kare nutrūksiu nepaprasti vi

sus varginų karščiai.
Iš oro biuro skelbiama, jog

šiandie oro atmaina išspręs
ta tikrai. Vėsesnio oro ban
ga palengva atslenka iš šiaur- 
vakarų. Ta banga atneš lietų 
ir vėsumų. Tik baimė, kad ta 
banga neprasilenktų su Chi
cago.

Kol tai visa įvyks, gyvuos 
dideli karščiai, sako oro biu
ras.

Vakar iškilo dar daugiau 
nusiskundimų dėl vandens sto
kos aukštesniuose pagyveni
muose.

ROMA, birž. 30. — Vatika 
no laikraštis “Osseivatore Ro 
mano” aukština Jungtinių A- buvo tinkamesnių kandidatų.

Apaštalinis delegatas, Jo E- 
ksc. arkivyskupas L. Rūiz y 

i Flores, paskelbė protestų prieš 
'tas demonstracijas. Jo Eksce
lencija pareiškia, kad tos rū
šies demonstracijomis atvirai 
peržengiama valstybės konsti
tucija ir vyriausybės su Baž
nyčia padaryta sutartis.

Arkivyskupas ragina Mek- 
kad

merikos Valstybių prezidento 
Hooverio sumanymų vienerie-

traftRlims metams nut

Dabar Vilniaus krašte lietu
vių lenkinimas eina milžiniš- 

karo ku žingsniu į priekį. Uadraus-
skolų mokėjimų, kad tuo bū- ta bažnyčiose vartoti lietuvių 
du pagelbėti Vokietijai patva- kalbų ir visi lietuviai regis-
rkyti savo suirusius finansus. 

Pareiškia, kad tas prez. Hoo
truojami lenkais. Tuos pačius 
metodus Borodovičius taiko ir 

verio sumanymas paeina ne 'Lfttgalijai Dūkštos apskrity.
iš kokio jausmingumo, bet tie-jBe t0’ Vih,i’1j 5ėdi ir Lat«aIi- 
siog “biznio” pagrindais, kas J05 dvarininkai, kurie varo ak

Miestelis apiplėštas, 18 žmo
nių išžudyta. Pasiųsta karino- sikos katalikus melstis,
mene.

GRĄŽINO MIRTIES 
BAUSMĘ

Dievas pakeistų šias sunkias 
Bažnyčios veikimui sųlygas.

Aštuoni Komunistai Chicagoj 
Nubausti Kalėjimu

ROMA, liepos 1. — Pradė
jus šia diena žmogžudžiams 
Italijoj grųžinta mirties bau
smė. Pradėjus 1890 metais 
Italijoj mirtimi buvo baudžia
mi tik politiniai nusižengėliai.

PREZIDENTAS PAGERBĖ 
POPIEŽIAUS ATSTOVĄ

yra girtina.
Laikraštis nurodo, kad tų 

pat buvo sumanęs pirm ketu
riolikos metų popiežius Bene
diktas XI7!. Prezidentas Hoo
ver dabar mėgina vykinti tų 
popiežiaus idėjų.

cijų dėl Latgalijos prijungimo 
prie Lenkijos.

NUMATO SKRAJOJAMĄ 
AKIŲ AMBULATORIJĄ

Teisėjo J. P. McCarthy 
teisme prisiekę teisėjai pripa
žino kaltais aštuonis komunis
tus. Jų kiekvienas nubaustas 
po 6 mėnesius kalėjimo. Nu
baustų tarpe yra 5 vyrai ir 
3 moterys.

Birželio 14 d. Wendell Phil
lips vidurinės mokyklos salė
je sakė prakalbas kongreso 

atstovas Oscar de Priest, ne
gras. Komunistai nutraukė 
jam prakalbų sukėlę riaušes.

GUBERNATORIUS ŽADA 
PAGELBĄ

Vakar Chicagoj prasidėjo 
valstybės gubernatoriaus Em- 
mersono sušaukta konferenci
ja patvarkyti mokesčių mokė
jimų Cook ir kituose apskri- 
čiuose. Gubernatorius žada 
greitų pagelbų. Kaip tik kon
ferencija sudarys planus, ne- 
paprąston sesijon bus sušau
kti ihlinois įstatymų leidimo 
rūmai.

KOMUNISTAI DAUŽO 
LANGUS

PARYŽIUS, birž. 30. — Pi
rm pasitrauksiant iš užima
mos vietos, Francijos prezi
dentas Doumergue (nekatlali- 
kas) pagerbė čia popiežiaus 
atstovų (nuncijų)

VALSTYBĖS IŽDE NE
PRITEKLIUS

WASHINGTON, liepos 1. 
J. Amerikos Valstybių ižde už 

Francijai Praeitus administracinius me- 
Jo Eksc. arkivyskupų L. Ma-Itus 3™ virš 900 milionų do- 
glione. Suteikė jam Garbės lerill nepritekliaus.

BERLYNAS, liepos 1. — 
Neskaitlingas komunistų, bū
rys akmenimis išdaužė langus 
vietos J- Am. Valstybių kon- 
suliato bute. Tai eeųs jų pro
testas už aštuonių jaunų neg
rų miriop nubaudimų Ameri
koje.

PERKASE SUMAŽĖJO 
ĮPLAUKOS

BAJLBOA AUKŠTUMOS, 
Panamos Perkasas, liepos 1. 
— Praėjusiais administraci
niais metais perkase įplaukos 
sumažėjo apie pustrečio mili- 
ono dolerių.

Pradėjus rugpjūčio 1 d. 
mūrininkai Chicagoje dirbs 
penkias dienas savaitėje.

Legijono kryžių.

SUDEGĖ 8 VAIKAI
NAUJAS ISPANIJOS 

AMBASADORIUS
11

QUEBEC, Kanada, birž. 30. 
— Jdnųuieres’e sudegė gyve
namieji Ksavero Potvin na
mai. Gaisre žuvo aštuoni jo 
vaikiai, amžiaus nuo 3 mėne
sių ligi 11 metų.

Gaisras pakilo nakčia, gi 
vaikai miegojo antrųjam auk
šte. Vos išsigelbėjo patsai Po
tvin.

WASHINGTON, liepos 1.
— Baltuose Rūmuose vakar • '
prezidentui įteikė savo jgaj 

liojimus naujas Ispanijos res
publikos ambasadorius Salva- 
dor de Madariaga.

Visoj Lietuvoj sergančių 
trachoma žmonių bus apie 8 
proc. Visiems jiems, žinia, tu
rimų trijų ambulatorių hepa- 
kanka. Dėl to sveikatos depa
rtamentas, ryžosi jiems ateiti 
į pagalbų ir projektuoja nuo 
ateinančių metų Atidaryti, nau
jų skrajojamų akių ambular 
torijų, kuri ’ važinėti} po visų 
Liėtuvų ir žmonėm- padėtų ten, 
kur daugiausia reikalinga. Jo 
personalų, kaip numatyta, su
darys 1 gydytojas specialis
tas, 2 gailest. sesuiės ir t. jo 
tarnautojas. 1 “R.”

KO KAS EINA Į BAŽNYČIĄ

PAŠAUTAS 14 METŲ 
PLĖŠIKAS SUIMTAS IR TRECIASIS

Keturi jauni plėšikai užpuo
lė valgyklų, 933 W. Van Bu- 
ren gat., kada tuo laiku pro 
šalį važiavo policija. Vienas 
14 metų plėšikas pašautas, ki
tas, 17 metų, Sugautas. Du pa
bėgo.

--------- F 1
Suimtas pagaliau jįr trečia

sis bankos plėšikas 1^ Bęckett, 
19 m. Jis anądien su dviem 
savo sėbrais puolę bankų Fra- 
nkfort, III. Anuodu kitu vie
toje buvo suimtu! . ,< ;

PAŠAUTAS POLICMONAS
MOKESČIŲ PATVARKY

MUI KONFERENCIJA

1 Chicagoj vedami pasitari
mai mokesčių patvarkymo rei 
kalė. Konferencijų sušaukė II-ji
linois gubernatorius. Ir pat
sai dalyvauja.

Suimtas Coy Thompson* 32 
m., galvažudys iš Louisvifle. 
Jis pavojingai pašoyė polic- 
raonų J. Casey, kada ši£> no
rėjo jį areštuoti. * •

GRĄŽINTA I NEW YORKĄ
NEW YORK, liepos 1. — 

Lakūnė Ruth Nichols, kuri 
ruošėsi pati viena skristi per 
Atlantikų į Europų Ir SL Jo- 
hns, N. B., nusileidžiant su
žeista, orlaiviu parvežta į New 
Yorkų.

ROBSIUVIAI GRĘSIA 
STREIKU _

NEW YORK, liepos i. — 
Apie 40,000 organizuotų rūb- 
siuvių, prigulinčių “Amalga- 
mated Clothing Workers of 
America,” gręsia streiku.

Vieni į bažnyčių eina mels
tis, kiti — vogti. Taip Bazili
koj prieš porų dienų buvo su
laikyta AL Stankūnytė, kuri 
norėjo pavogti nuo Trijų Ka
ralių altoriaus užtiesalų, bet 
buvo sugauta. “R.”

SUMAŽĖJO SUTUOK
TUVĖS

10 GAUS PENSIJAS

Chicagos paštoje paskirtų 
laikų atitarnavo 10 tarnauto
jų. Jie visi gaus pensijų. y

mėnesiais,

ATĖNAI, Graikija, liepos 
1. — Graikų gaujos pakilo pe
rsekioti žydus. Sudeginta a- 
pie 200 žydų namų.

GEDDES, S. D., liepos 1. 
— Areštuotas vienas ūkinin
kas su žmona. Jiedu patyrę, 
kad ūkio samdininkas S. Fue- 
rman susirgęs raupais, jį at
statė ir iŠ ūkio pašalino vie
toje duoti pageltos.

Pirmaisiais 6 
1931 m., Cook apskrity žymiai 
sumažėjo sutuoktuvės, palygi
nus tai su 1930 metų tuomd 
pat laikotarpiu, praneša iš a- 
pskrities klerko ofiso.

PLATINKITE “DRAUGĄ*1

PINIGŲ KURSAS

Vakar Chicagos vidumaes- 
ty turėjo demonstracijas keli 
šimtai mokytojų. Reikalauja
•ta -

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterL sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 turk 23.83 
Šveicarijos 100 frankų 19.2Z



2 I’ 0 A 8 Ketvirtadienis, Liepos 2, 1931

“DRAUGAS”
Uetna kaadlen, Uakyrua ^sekmaciMulua

PRENUMERATOS KAINA: Metam* — M M, Pu
ma Matų — *>.60. Trinia Mėnesiam* — II.#*. Vienam 
Mtaeaha — 71 o. Europoje — Metanu |7.*#, Puael Ma> 
u - Ii.##, Kopija ,#to.

Beodradarblame Ir korespondentam* raitų negrų- 
oaa. jei nepr&toma tai padaryti Ir neprletunClama tam 
‘kalei palto lenkių.

uedaktorlua priima — nuo IX:** Iki II:** ral 
~<uen.

UaelMmų kainoa prtalundlamoa pareikaaama

ikcifoimai sekančiai dienai priimami iki 3
vai. po piet.

“DRAUGAS” i

LlTHUANIAN DAILY FRIEND
Publlaked Daily, Exoept Bunday.

BtiMHCRlFTlOMS: One Year — »«.**. BU Muutfc- 
— |S.M. Tkree Monika — |l.«*. Oae Montk — 1M. 
Berope — One T e ar —17.**. Blx Montka — f A.#* 
Copy — .IIo.

▲dvertlalup la •‘DRAUGAS’' brlnge beet reonlt*
Adrertialnp rate* on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
CEZARIS IR KRISTUS.

Daugelyje valstybių šiandien vedama ai
tri kova prieš Bažnyčia. Del to mes norime 
supažindinti savo malonius skaitytojus su 
garsaus rašytojo Fr. W. Feorsterio tuo klau
simu pareikštomis mintimis. “Ryte” įdėta 
toks jo straipsnis:

Kai kurios katalikų grupės užsikrėtusios 
nacionalizmu ir autonomiškos prievartos val
stybėje pamėgimu. Teisingai Tėvas Mešleris 
perdėtų, nacionalizmą, vadina “modernišku 
demonizmu, kuris žmogų padaro kurčiu ir 
nejautriu, neatsiliepiančiu į visus kilnius 
žmoniškumo ir krikščioniškumo reikalavi-
inus. U

lenkia prieš aukštesnįjį gėrį, ta sustiprins f 
tvarkų, apsidraus nuo anarchijos.

Vietoj visų gyvų religinių asmenybės 
tikslų valstybės dievinimas yra valstybės tra
gedija. Tą stabmeldybę iš šaknų išrauti ir 
visas kilniąsias jėgas, kurios į tą įsipainiojo, 
vėl j gerą nukreipti, yra tai būtiniausias vi
sų, ypač krikščionių, ateities uždavinys.

Kiekvienas mėginimas dievinti valstybę 
yra atsitraukimo nuo gyvosios religijos pa
darinys. Tik viena religija gali mus nuo to
kios stabmeldybės apsaugoti, nes ji mūsų są
žinėje gaivina nusistatymą, kad kiekvienas 
žmogus yra brolis su nemindžiotinomis teisė
mis, ir tik ji viena pajungia valstybę visų 
gyvenimą apimančiai aukštesnei Tiesai, tuo 
būdu apdrausdaina valstybę nuo visų iš ko
lektyvaus gyvenimo kylančių pavojų ir pa
jungia savąjį organizavimo darbą aukščiau
siam visų organizacijų principui -r- Kristui. 
Tegu naujo politinio gyvenimo atstatymą nu
šviečia tie Adomo Muller žodžiai: “Didžiau- 
sis mūsų laiko nenormalumas yra tas, kad 
užmirštama krikščioniškosios religijos nuos
tatai apie valstybės tvarkymą, ir kad žmonės 
perdaug lengvai prisideda prie tų, kurie, kol 
tas jiems naudinga, mielai nori įtikinti, kad 
religija su taip vadinamais pasauliniais da
lykais neturi nieko bendro. Religija su jų pa- 
sauliškumu, tiesa, neturi nieko bendra, tačiau 
turi didelį ryšį su žemiškais interesais, kurių 
įlies su dievišku nerimasčių ir kilniū pasi
šventimu siekiame ir kurie tam tikrame laip
sny bus pasiekti, kai žemės tautose bus atsta
tytas sostas To’, kuris vienas tegali teikti 
žmonėms ramybę ir vienybę.

Žodžiai “Mano valstybė ne iš šio pasau
lio” nereiškia, kad šis pasaulis turi būti pa
vestas Belzebubui, bet reiškia: “Šio pasaulio 
negalite sutvarkyti vien šio pasaulio priemo
nėmis. Kad ši pasaulį sutvarkytumėte, jūs 
reikalingi ano pasaulio tiesų”.

Labdarybės Skyrius.
GRABUS NUTARIMAI. si su Jo Eminencija Kardino

lu. Tą pasitarimą veda spe
cialiai paskirta komisija.

Spaudos komisija pranešė, 
kad jau yra atspausdinta 10,-

Apie Labdaringosios Sąjun
gos centro susirinkimą jau 
buvo šiek tiek rašyta. Ta
čiau, atsižvelgiant į reikalų 000 vokelių kolektai bažny-

Ką apie jėgos politikos šalininką Napole
oną I rašė kunigaikštytė Luiza, tą patį ga
lėtų pasakyti krikščionybės nušviesta sąži
nė ir apie prievartos politikos šalininką Bis
marką: “Pasaulyje gerg padaryti tegali tik 
gerieji. Del to aš netilpti, kad karalius Na
poleonas Bonopartė tvirtai ir saugiai sėdr sa- 
vo, tiesa, dabar žibančiame soste. Tvirta ir 
rami tėTa tik tiesa ir teisingumas. Jis gi yra 
tik politikas, ir tvarkosi ne pagal amžinuo
sius dėsnius, o pagal aplinkybes...” (Kuni
gaikštytės Luizos laiškai savo tėvui. 1809 
m.).

Tiesa, garsusis kancleris nebuvo toks 
užkariautojas, kaip Napoleonas, tačiau plikos 
jėgos principas, kurio jis buvo šalininkų, tu
rėjo iššaukti viso pasaulio nepasitikėjimą ir 
panieką.

Yra tikras dalykas, kad valstybė, kuri 
pasiryžusi jėga siekti savo gerovės, yra a- 
narchistė ir todėl susilauks anarchijos. Prie
šingai, valstybė, kuri su šventa baime nusi

PASTABtLĖS.

Vienas mūsų bendradarbis, besilankyda
mas Žemaitijoje, lankėsi pas buvusį Lietuvos res 
prežidėrttą p. A. SttdgiBską ir labai nusistebė
jo, kad su juo apie nieką kitą nebuvo galima 
kalbėti, kaip tik apie žemės ūkio reikalus, 
o ypatingai “bekonus”. Mes iš to p. Stulgjns- 
Ro elgesio nei kiek nesistebime. Juk šiandien 
Lietuva neturi teisėtos vyriausybės. Dabartį 
nė vyriausybė laikosi durtuvais ir šnipais. 
►Sakoma, kad ten kas kelintas žmogus dabar 
yra šnipas. Del to tiems žmonėms, kurie ko
voja už tvarką ir teisėtumą, yra pavojinga 
kalbėtis su jiems dar nepažįstamais žmonė
mis. Matomai, ir p. Stulginskas, kuris yra 
vienas iš doriausių ir rimčiausių politikų Lie
tuvoje, tuo atžvilgiu yra atsargus.

daugumą ir jų svarbumą, ne
bus pro šalį dar šį bei tą 
parašyti.

Susirinkimas buvo birželio 
24 d., Aušros Vartų par. sa
lėj, į kurį suvažiavo gana 
daug atstovų iš kuopų ir dr- 
34-

Išklausius raportų iš pikni
ko, kuris buvo gegužės 30 d., 
ir Vainikų dienoje kolektos, 
paaiškėjo, kad iš pikniko pel
no liko $18.00, o sukolektuota 
$140.63. Galutinai raportas 
bus išduota kitame susirinki
me, nes kuopos dar centrui ne- 
pridavė pinigų. Tai privalo pa 
daryti iki kitam susirinkimui, 
nes pinigai centrui reikalingi.
Finansų komisija pranešė, 

kad dabar yra reikalinga pa
daryti virš tūkstančio išmo
kėjimų.

Taipgi pranešta, kad mo
kestis už antrą morgičių pa
silikęs už 8 mėnesius. Reika
linga atmokėti $7,000.00.

Nutarta daryti visos pas
tangos, kad kokiu nors būdu 
sukėlus reikalingą pinigų su
mą. Del to nutarta surengti 
pikniką liepos 18 d., Birutės 
darže. Visos kuopos apsiėmė 
pasidarbuoti prie tų pačių 
darbų, kaip ir pirmuose pik
nikuose. Tik šeimininkėmis 
bus 1 kp., Town of Lake, na-

ciose. Tuo reikalu kuopos pri
valo kreiptis į dienraščio 

Draugo” spaustuvę.
Kuopos prašomos dėl rink

liavos bažnyčiose susitarti su 
gerb. kun. klebonais.

Labd'. Są-gos Valdyba.

dalingoji Sąjunga neteko tri
jų žymių savo narių ir vei
kimų. Mirė 5 kp. veikli narė 
ir garbės narė a. a. Naugže- 
į.tenienė. Taipgi 7 kp. narys 
ir organizacijos garbės na>ys 
a. a. Antanas Vaičiulis ir 6 
kp. narys Feliksas Rauskėnas. 
Tai didelis mūsų organizacijai 
nuostolis. Labdaringoji Są 
junga užsakė mišias už miru
siųjų sielas. Visi nariai pra
šomi už juos pasimelsti. Mi
rusiųjų šeimoms Labdaringo
sios Sąjungos centro valdyba 
reiškia giliausios užuojautos. 

Labd. Centro Valdyba
LABDARIŲ PIKNIKAS.

Ne pro šaij bus šiek tiek 
plačiau priminti maloniems 
skaitytojams, kad Labdarin
gosios Sąjungos piknikas

CICERO, ILL
William Duncan Herridge, 

j naujas Kanados ministeris J. 
A. Valstybėms.

$10, Lapinskui $10, Kukaus- 
kui ir Valuekui $7, Našlaičiui

Radio Stotis AJJ.
X Labdarių 3 kuopos susi-t^ ,10> Kas.

vyks liepos 18 d., Birutės dar-'rinkimas įvyko 21 d. birželio,' ienei 2.; aiticnei $5,
že, buvusiam Černausko, prie- parapijos mokyklos kambar7- Monkie/.ei Nagurskienei
79th ir Archer avė. • Susirinkime apgailestauta, '$12 ip sinkui

Kadangi pirmuosius pikni-įkad nesilanko Ciceros drau- praeitame sugirinki.
kus sugadino lietus, dėl to gijų atstovai, kūne išrinkti me vargžams labdarių 3 kuo. 
Labdaringoji Sąjunga nutarė lankyti labdarių susirinki- 1pft iS,nokęj0 -rgaip03 *79.

utarta surengti 
antrą išvažiavimą į labdarių 
ūkį. Diena parinkta — rug
pjūčio 30 d.

Įnešta pageidavimas, kad 
Labdaringoji Sąjunga kas 
met surengtų Lietuvių pieną, 
birželio mėnesio trečiam sek
madienyje.

Del ūkio padėties ir dėl sta
tymo prieglaudų yra tariamą

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.

PIRMOJI DALIS.

(Tąsa)
Toliau, ištisi žemės plotai, atimti iš 

dvarininku, buvo atiduoti stambiems koh- 
cesijonieriams, pav., stambi Krupo kon
cesija prie Peno. kuri rr.ėmč kebas de
šimtis tūkstančių hektarų, Nanseno kon
cesija, žydų koncesija ir t. t. Be to, so
vietų valdžia nesivaržo atėminėti žemes 
ir iš pačių ūkininkų. Taip buvo sunkiuoju 
metų, kada visoje šalyje siautė - badas 
ir kada ūkininkas negalėjo akuratiškai 
sumokėti žemės mokesčių. Už nesuniokė- 
iimą iš jo konfiskuodavo žemę. Taip bu 
vo Kubanėje, apie Dono, apie Toto ką, 8ta- 
vropolskoi rajone ir kitur. Taigi, bolševi
kai neišlaikė savo pažado atiduoti virs 
Žemę ūkininkams.

Žemės mokesčiai
Antrąjį bolševikų pažadą •*-- sumažin

ti mokesčius — ištiko toks pat. .likimas. 
Komunistiškas svajones jie bandė pir

Pietų Kinijoj šiurpulingi dalykai de
dasi. Visokie komunistų agentai ten kursto 
žmones prie sukilimų. Sukilėlių gaujos iš-

miausia įgyvendinti čia vietoj: jie atėini- 
nėjo iš ūkininku visus žemės ūkio pro
duktus, žadėdami už tatai pristatyti pra- 

. nionės dirbinių, reikalingų jų gyvenimui. 
Nė vienas šių pažadų nebuvo išlaikytas. 
Ūkininkų aruodai taip buvo ištuštinti, 
kad vos pakako grūdų jie’ms paties prasi
maitinti ir kuo laukus apsėti. Tuo metu 
oš gyvenau kaime ir tas plėšimas prieš 
mano akis vyko! Ūkininkas leido save 
apiplėšti. Nekalbant jau apie duoną, bol
ševikai atėmė iš jo visą ką tik galėjo. Ku- 
bauėje ūkininkai turėjo kas mėnuo pris
tatyti nuo kiekvienos karvės po 2 sva
rus sviesto, po 2 kilogramus ^baltojo sū
rio ir po 3 kiaušinius nuo vištos. Be to, 
kasmet nuo kiekvieno galvijo jie tarėdavo 
pristatyti po 5 kilogramus mėsos. Šios 
sistemos dėka, komuiistai surinko didelę 
produktų atsargą, kurią pusė ar net dar 
onogiau dėl netikusio jų šeimininkavimo 
sugedo ir taip žuvo be jokios naudos žmo
nėms. Sviestas, kuri užmiršo pasūdyti, pa
sidarė kartus; baltasis sūris snpelėjo; 
kiaulės, kurias masėmis varė, priversda
mi jas bėgti ištisas dešimtis kilometrų, 
skiriančių Rusijoje daugelį kaimų nuo 
centro, ir tai dar dideliame karštyje, dvė

rengti kitą. Pradžia 10 vai. 
ryte, įžanga 25 centai.

Visuomenė prašoma šį pik
niką visokeriopai parendi, nes 
reikalinga atmokėti ūkio rnor- 
gičius ir šelpimo darbas vary
ti.

Reikia atsiminti, jei ši mūsų 
pramoga nepavyktų, tada žy
miai bus sutrukdytas visas 
mūsų organizacijos veikimas.

mus. Geriau, kad tokie atsto
vai neapsimtų toms parei
goms.

Šių draugijų atstovai neda
lyvavo labdarių susirinkime:

Akyvaizdoje to, labdarių 3 
kuopa kviečia visus Ciceros 
lietuvius priklausyti prie lab
darių. Tada būtų galima dau-

. giau vargšų sušelpti. Ištiesę 
Šv. Antano, Dievo Motinos1 , ..... _ .’ i rankas jie laukia musų pagel-

Sopulingos, Tretininkų, Ne-'^
kalto Pr. Mergaičių ir Mote
rų, M. S. jaunamečių sk.

Taigi minėtų draugijų at
stovai malonėkit atsilankyti įsirašyti. Draugijos taip pat 

Del to prašome liepos 18 d. į sekantį labdarių susirinki- Į įuri p įklausyti. Dievas įsakė 
nieku kitu neužsiimti, o at- mą, kuris bus trečiam sekma-' myjėti savo artįmą> kaip pats 
vykti į labdarių rengiamą dieny liepos mėn. !save. Mokestis labai maža,
pikniką, kuris bus paįvairin- Labdarių 3 kuopa Ciceroje įjk vienas dešimtukas į mė- 

šelpia daug suvargusių šei-1 nesj
mynų ir ligonių. Ji gali pasi-| Iš kapinių dienos pranesi- 
didžiuoti, kad turi daug ge-.1H0> pasirodė, kad Labdarių 3 
radaryj, kųrię aukoja labda-;kp> kapįąėse padarė $42.26ri 
rybei vargšams šelpti. I Vytauto parke per pikniką už

Musų gerb. klebonas kun.lbaro $36.30. viso $78.56.. 
i n j’s nebus reikalinga prašyti H. Vaičunas pereitam susi-j Išvažiavime Labdarių ūkė j, 
paramos iš Labdaringosios rinkime aukojo $30; Moterų 14 6. birželio, 3 kuopa uždir-

Brolau ir sesuo! Jeigu dar 
nesi Labdaringos Sąjungos na 
riu, be atidėliojimo privalai

tas gražiu programų. Kiek
vienas lietuvis turėtų skaityti 

savo šventa pareiga remti 
vi$ug» Įietipyų J^bdarių paren
gimus, nes nei vienas negali
me užsitikrinti, kad kada

Sąjungos.
Valdyba ir Direktoriai.

NETEKUS 3 LABDARIŲ.

žudo dešimtimis tūkstančių ūkininkų. Komu
nistai ypatingai savo veikimu pasižymėjo

Kiangsu provincijoj. Kai kuriose tos pro
vincijos vietose ištisų kaimų gyventojai iš
žudyti. Komunistai džiaugiasi šiais savo 
kruvinais darbais ir tikisi tą kraštą savo

Sąjungos 2 kuopa $29.51, P. bo $28.36. Dėkojama visiems, 
Petronis $1, viso aukų susi- kurie išvažiavimui davė au- 
darė $6OJ>1. jkų, kaip p. Langaudienė ir

Po komisijos pranešimo nu- kiti
tarta sulig išgalės suteikti | Gerb/klebonas kvietė Lab-

Jau buvo rašyta, kad Lab ! pašalpos: Gomuliauskienei —'darių 3 kuopą į parapijos pik- 
=. "■■-.7 . ■. - _—..•. L—:------------ niką, kuris įvyks liepos 26

kontrolėn paimti. Bet kol tas jiems pavyks d., Bergmans darže, 
padaryti, daug dar kiniečių kraujo bus J Pereitais metais kuopa gra- 
pralieta. Komunistai, kaip paprastai, su sa/žiai piknike darbavos prie 
vo pragaištinga propganda lenda ten, kur ice cream. Klebonas nori, kad 
žmonės yra tamsūs. J ir šįmet užimtų tą patį dar-

, ----------------- t bą. ~

sė kelyje. Taip ėjo niekais dideli turtai, 
ir dėl šio neišmintingo • šeimininkavimo 
pasirodė badas, kokio pasaulis dar nie
kada ligšiol nebuvo matęs.

Sovietų sąžinę graužia daugiau kaip 
6,000,000 aukų, mirusių iš bado ii nuo e- 
pidemijų. Leninas pirmas pripažint- komu- 
r.izmo krizį ir, kaip išeitį iš šios būklės, 
įvedė N. E. P. (naują ekonomijos politi
ką). Kaimų mokesčiai natūra buvo pa
keisti pinigų mokesčiais, kurie kasmet vis 
didėja. \

Čia paduodame lentelę, 'kuri parodo, 
kiek mokesčių pinigais sumokėjo ūkinin
kai valdžiai:

1923- 24 metais 557 milijonų červonsų
1924- 25 metais 728 milijonų červonsų
1925- 26 metais 925 milijonų červonsų
1926- 27 metais virš milijardo červonsų

Kadangi gunacionaliznota pramonė 
buvo nuostolinga, tai visi sov. valdžios re
sursai bebuvo ūkininkų mokesčiai. Sovie
tai, būdami monopoliški pirkėjai, planin
gai mažino ūkio produktų kainas, paly
ginti su fabriko prekių kainomis. Tai pri
vedė prie to, kad už tą patį grūdų kiekį 
ūkininkas nebegali nusipirkti nė trečdalio

10, ką' jis nusipirkdavo iki komunistai 
nebuvo valdžioj.

Mokesčių išieškojimas.
Taigi su mokesčiais buvo taip: vietoj

juos mažinti, jie buvo didinami. Tada 
ūkininkai, kad apsigintų nuo sovietų iš
naudojimo, turėjusių savo rankose vi
daus prekybą ir visą pramonę, perėjo į• • • • -eprimityvišką ūkininkavimą. Mokesčių rin
kėjai išieško iš ūkininkų mokesčius su 
nepaprastu žiaurumu. Žūt būt, bet mo
kesčius ūkininkai turi sumokėti, ir tai 
be jokio atidėliojimo, kitaip gresia di
delės bbusmės. Štai keletas pavyzdžių. Aš 
pažinau ūkininką Aleksandrą P., Kuba- 
nės apylinkė? Staroleškovo dalies gyven
toją. Jis užvilkino sumokėti iždinei 20 
rublių mokesčių. Prieš tai jam nunyko 
arklys, ir kadangi ši nelaime atsitiko 
pavasario skubotų darbų metu, tai jis 
buvo priverstas visus savo pinigus išleis
ti arkliui nusipirkti. Taryba jį pašaukė ir 
jam pareiškė, kad jis tuojau turi sumo
kėti savo mokesčius. Veltui jis prašė nors 
trumpam laikui atidėti: jam pareiškė, kad 
paskutinis terminas yra rytoj po pietų. A- 
leksandras P. jokiu būdu nesukrapštė rei
kiamos pinigų sumos, ir vakare, kada jis

grįžo iš darbo, jo jau laukė policijos ka
reivis su mandatu ssekvestrizuoti jo tur
tą. Iš jo atėmė arklį ir pardavė iš varžy
tinių mokesčių sumai gauti. Nelaimingasis 
ūkininkas pasiliko be arklio kaip tik pa
čiu svarbiuoju ūkininkui darbo metu.

Kitas analogiškas faktas atsitiko gre
timame bažnytkaimyje Kanibolotsko da
lyje. Kazokas K. pasidarė iždinei skolin
gas 218 rublių? Jis protestavo prieš tokią 
sumą, įrodinėdamas, kad jo pasėlių plo
tas buvo keliais hektarais mažesnis ne
gu tai nustatė komisija mokesčiams rink
ti. Bet visi jo protestai niekais nuėjo: 
mokesčių inspektorius rėmėsi sovietų įs
tatymu, kuris sako, kad mokėtojas turi iš 
pradžių sumokėti visą reikalaujamą pini
gų sumą (kad ir kaižn kaip ji atrodytų 
neteisinga), o tik paskum jis gali įrodi
nėti mokesčių neteisėtumą. K. sumokėjo 
tiktai 130 rublių, nes tik tokia suma a- 
titiko r jo pasėlių ploto mokesčius. Ir ta
da beveik veltui buvo parduotas visas jo 
judamasis turtas, o jam paliko tik tušti 
namai.

(Bus daugiau)



j , Ketvirtadienis, liepos 2, 1931

I APSIGYNIMO GINKLAS 
KOVOJE SU TIKĖJIMO

PRIEŠAIS.
Kaip Kristus turėjo priešų, 

taip ir religija bėi Jo įkurto
ji Katalikų Bažnyčia turėjo 
ir turi jų. Vieni iš tų priešų, 
kai pajunta savo šiokių to
kių pajėgų, arba kai pamato 
tikinčiųjų/ apsileidimų, atvi
rai puola tikėjimų ir Bažny
čių, žiauriais įstatymais var
žydami jos laisvę bei kliudy
dami‘atlikti jos dieviškų pa
siuntinybę, o net neretai kru
vinai persekiodami kunigus ir 

, abelnai visus tikinčiuosius, 
kaip tai šiandien daroma Ru
sijoje. Kiti gi priešai, ypatin
gai kai jie patys dar nėra 
pakankamai stiprus, o be to 
mato religinį tikinčiųjų susi
pratimų, atviros kovos Bažny
čiai nedrįsta skelbti. Jie sa
vo pragaištingų tikėjimo ir 
Bažnyčios griovimo darbų sten 
giasi atlikti palengva. Savo 
spaudoje, viešuose susirinki
muose ir šiaip prie kiekvie
nos progos sistematingai ir

nuolat daro įvairius priekaiš- 
tos prieš tikėjimų ir Bažny
čių, stengiasi įskiepyti tiky
binį abejingumų, pakirsti ti
kinčiųjų pasitikėjimų savo 
dvasininkais ir įvairiausiai pa 
žeminti bei pašilti katalikus. 

|Tuos savo tvirtinimus sten
giasi pasakyti garsiai skam
bančiais žodžiais ir ypatin
gai prisidengti mokslo šydu. 
Iš jų raštų bei kalbų atrodo, 
kad tikintis katalikas tegali 
būti paskutinis atsilikėlis 
tamsuolis. Ir tuja savo takti- 

l ka ne vienų mažai susipratu- 
i sį bei apsileidusį katalikų 
atitraukia nuo tikėjimo.

Tuo tarpu jei tik gerai pa
žvelgti į tikėjimo priešų prie- 
kuištus bei užsipuolimus, jei 
jos kiek sveiku protu giliau 
pasvarstyti, tai pamatysime, 
kad arba i Katalikų Bažnyčios 
mokslas yra iškraipytas, arba 
pramanyta būtų - nebūtų daly 
kų, arba tankiausiai visai ne
pamatuota ir visas jų “moks
lingumas” pasirodo esųs ne
daugiau, kaip muilo burbulas. 
Dar daugiau. Giliau patyrinė 
ję mūsų tikėjimo bei dorovės 
tiesas, pamatysime jų nepap

rastų gražumų bei dieviškų 
kilnumų. Reikia tik tinkamai 
jas pažinti.

Tam tikslui tinkamiausiai 
gali patarnauti jėzuito P. Nil- 
kes knyga “Apsigynimo gin
klas kovoje su tikėjimo prie-1 
šais”. Šv. Kazimiero Draugi
ja tų knygų' išvertė į lietuvių 
kalbų ir šiais metais jų išlei
do. Knyga didoka, 348 pusla
piai, atspaudinta ant gero po- 

i pierio, spauda aiški, kalba 
graži. Permetus per jų aki
mis, labai malonų daro įs
pūdį.

Knyga padalinta į tryse da
lis: Dievas Kristus ir Bažny
čia. Pirmoje dalyje iškelia
mi priekaištai daromi abelnai 
religijai, pavyzdžiui: religija 
tinka liaudžiai, religija mote
rims, religija — kunigų išro
dymas, religija — privatus 
dalykas etc. Toliau svarsto
mas pasaulis ir gyvybės atsi- 
vertymo problemos, kritikuo
jamas ateizmas, materializ
mas, panteizmas ir baigiama 
Dievo esimo įrodymais bei 
žmogaus prigimties išdėsty
mu. Antroje dalyje kalbama 
abelnai apie Dievo Apreiški
mų, svarstoma ar stebuklai

galimi, o jei galimi, tai ar 
juos galima* pažinti. Kiek sus
tojama ant Evangelijų tikė
tinumų, plačiai nagrinėjama 
Kristaus Dievystė, palygina
ma krikščionybė su kitomis 

| religijomis ir parodomas jos 
dieviškas kilnumas bei gražu
mas. Trečioje dalyje kalbama 
apie Bažnyčios sųtvarkų bei

(&) HarrtS & F.ulng

Maj. Gcn. George S. Gibbs, 
vyriausias signalistas J. A. 
V. kariuomenėj savo noru pa
sitraukęs iš kariuomenės. Da
bar pakviestas vice-preziden-
to vietai Tarptautinėj Tele-*
fonų ir Telegrafų korporaci
joj.

jos mokslų ir atremiami įvai
rūs priekaištai. Čia randa vie-i 
tos ir kunigų celibatas ir po
piežiaus galia ir šv. Rašto aiš- 
ikinimo kompetencija ir moks
lias apie sutvėrimų, Sakramen
tus, dangų, pragarų, skaistyk
lų ir šventųjų garbinimų. Toks 
knygos turinys.

Iš tos trumpos knygos tu
rime pažvelgos matome, kad 
Šioje knygoje yra tikras gin
klų arsenalas kovoje su tikėji
mo priešais. Tai tikra katali
kių pasauliežiūros apjogija. 
Geresnės už jų neteks matyti. 
(Ji tinka ne tik kunigams bei 
inteligentams bet ir šiaip pra- 
sitrinusieins asmenims. Joje 
kiekvienas ras trumpų, aišku 
ir mokslingų priekaištų išaiš
kinimų, . Šiais tat bedievy

bės ir atšalimo laikais ji yra 
būtina ir ne kuo nepavaduo
jama. Todėl kiekvienam, kam 
yra brangus tikėjimas ir Baž
nyčia, patartina yra pačiam 
jų įsigyti ir kuoplaeiausiai 
tarp visuomenės paskleisti.

“Apsigynimo ginklas kovo
je su tikėjimo priešais “kny
gų šiais metais šv. Kazimiero 
Draugija siuntė visiems savo 
nariams Amerikoje. Kas norė

tų šių knygų įsigyti, tas ga
li jų parsitraukti iš Lietuvos, 
arba gali įsirašyti į šv. Kazi
miero draugijos narius (vie
niems metams — $2, visam am 
žiui — $35) ir dar šiais me
tais jų gaus. Būdamas šv. 
Kazimiero draugijos nariu 
be šios puikios knygos, gausi 
dar kitas septynias gražias 
knygas, vis, už $2. Įsirašyti 
galima per šv. Kazimiero Dr- 
jos Įgaliotinį: Rev. S. Stonis, 
614 W. Mahanoy avė., Maha- 
noy City, Pa.

Kun. S. Stonis.

MIRTIES BAUSMES KLAU
SIMAS.

Šiandie Amerikoj plačiai ap
tariamas klausimas, ar mirties 
bausmė yra būtinai reikalin
ga priemonė sulaikyti šaly 
plintančias galvažudybių ban
gas. Pasisakoma už tai ir 
prieš.

Štai Anglijoj paskirtas par
lamento komitetas ištarti šį 
klausimų paskelbė reportų. Jis 
rekomenduoja mirties bausmę 
panaikinti penkerių metų pe- 

|riodui patyrimams. Parlamen

tas dar nieko nefŠsprendė šiuo 
mi klausimu.

Šioj šaly astuonios atskiriu.'* 
valstybės panaikino įnirtis 
bausmę. Kai-kuriose kitose 
valstybėse mirties bausmė pa
silieka, bet leidžiama jų keis
ti kalėjimo bausme ligi gyvos 
galvos. Dar kitose — mirties 
bausmė yra absoliute, ty. ne
keičiama kalėjimu.

Taip yra ir kai-kurioso sve
timose šalyse. Bet tos baus
mės naudojimas ir vykinimas 
ne visur vienodas.

Kai-kurie katalikų teologai 
pareiškia, jog kai kuriuose at
sitikimuose mirties bausmė 
jokiu būdu nepakeičiama kitos 
rūšies bausme. Tvarkai išlai- 
kvti mirties bausmė didžiumo-v •
je yra būtina.

Kiti atsako, kad mirties 
bausmės panaikinimas yra ne 
tik geistinas, bet ir galimas. 
Reikalinga žmones giliau su
pažindinti su krikščioniškais 
dėsniais, tikruoju krikščionis 
ku gyvenimu.

REMKITE VISUS BIZNIE- 
RIUS IR PROFESIONALUS. 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

LIEPOS

PARKE
79 th ir Archer Avė

Piknike Bus Visokių Įvairumų Visus širdingai kviečiame atsilankyti



DRAUGAS

AR BOLŠEVIKAMS PER 
MAŽA DARBININ 

KŲ?

(prieš “kapitalistines” valsty
bes.

Cldeago Daily Tribūne ko- 
įespondentas Wales, kurs Ru- i 
sijų apvažiavęs skersai ir 
išilgai, paduoda įdomių žinių 

ten darbi

. Kelinti metui viso pasaulio 
valstybės nusiskundžia dide
liu nedarbu. Xesurandania a^a (apie tų tariamąjį
tinkamų priemonių sumažinti įninku “trūkumų”.
nedarbu. Visur daug skurdo 
ir dar daugiau radikalų pro
pagandos.

Tuotarpu iš bolševistinės 
Rusijos skleidžiamos žinios, 
kad bolševikų valdomoje val
stybėje trūksta darbininkų. 
Argi nestebėtina! Rusijoj kur 
mirusi. visokia pramonė, kur 
palaikoma didžiausia betvar
kė žemės ūky — trūksta dar
bininkų.

Visi visaip galvojo apie tų 
darbininkų trūkumų Rusijoj. 
Praeitais metais mėginta iš 
svetur pasiūlyti keliasdešimts 
ar kelis šimtus darbininkų.

Guilot Usono, indijonė

Ketvirtadienis, Lie
(kurios buvo užrašyta: “Umaltės buvo siunčiamos, neseniai ^ekonominių, politiniu ir sočia- giminaičiui sekės 

giliai nusilenkęs a 
nssife sahibus (po 
puikiai šaudo, la

[atidaryti viršelį”. Gavėjas į liudijo teismo prieš vienų žmo 
j taip ir padarė. Dėžutė sprogo į gų.Vadinasi , tas žmogus to
kai p bomba, ir sunkiai sužei- kiu būdu norėjo atkeršyti bu
dė patį gavėjų' ir jo žmonų.
Lygiai tuo pačiu laiku atsi
tiko dar du sprogimai iš pašto 
gautų dėžučių.

liniu atžvilgiu. M

dijusiems prieš jį.

Tautinės ypatybės ir dramb
liai.

Policija pradėjo ieškoti paš 1 Afrikų išvyko dramblių 
te ir rado dar dvi panašias dė- gyvenimo tirfi prancūzas, vo- 
žutes, kurių paštas dar nesus- kietis anglas ir lenkas, 
pėjo pristatyti adresatams. Prancūzas Atnkoj išbuvo 
Ir tose dėžutėse buvo sprog tris savaites ir grįžęs parašė 
stainoji medžiaga. Ilgų laikų, žurnalui straipsnį: “Dramb- 
policijų negalėjo rasti Mitu liai ir meilė”.
sprogstamų dėžučių siuntėjo. Vokietis išbuvo tris mėne- 
Pugaliau tiriant pasirodė, kad sius ir grįžęs parašė ilgų trak- 
visi asmenys, kuriems dožu- tatų; “Drambliai fiziologiniu,

Jis sako, kad šiandieninė l 
Rueija yra kaipo viena mil
žiniška koncentracijos stovyk Į 
la (lageris). Visi Rusijos gy-' 
ventojai yra tiesioginėje Mas-1 
kvos komisarų ir jų padėjėjų 
žinyboje. Kad užimponuoti, pa 
šauliui, būk visi žmonės dirba,1 
jie ištikrųjų varu paimti į'
darbus. Nors daugelis jų tik San Diego, Galit’., rezervacijos, 
tinginiauja, bet iš valstybės kuri, pasak vietinių gyvento- 
iždo jie apmokami. Apmokėji- jų, turinti 103 metus amžiaus. .
mas yra taip nykus, kad tik - ■ ---------------------------- Į
būtų galima apsidrausti bado. Iš dirbtuvių skurdžiai dar- j

Korespondentui teko aplan- bininkai nepašalinami, tik

• Anglas išleido visų tomų 
apie drambįio kaulo prekybų

O lenkas, išgyvenęs Afrikoj Vi|,jiP,lfa apsaugoj 
kelis mėnesius, išleido knygu
tę: “Drambliai ir lenkų klau

psimas’

. of L. DAT
Lietuvos Vyčių Vakarinių 

Valstybių Diena
kyti ne vienų dirbtuvę, kurio- jei nukeliami kitur. Iš miestų 1 
se amerikiečiai ekspertai ve- dirbtuvių darbininkų nukeli- j 

Jei kitur didelis nedarbas, gi da darbus. Jie buvo klausiami mas reiškia jiems bausmę. Į
Rusijoj permaža darbininkų, 
tad kodėl dalis bedarbių ne
galėtų sovietų “rojuje” nors 
trumpam laikui gauti darbo.

Kaip tik darbininkų pasiū
lymas atliktas, tuo jaus iš 
Maskvos paskelbta, jog iš 
svetur darbininkai nebepriima 
mi politiniais sumetimais. Bū
tent, darbininkų tarpe gali 
rastis kenksmingų sovietams 
Žmonių.

Ir ištikro, kad nors toksai 
bolševikų nusistatymas yra

pasakyti dirbančių darbininkų Nes jei nukeliami, tai visados 
skaičių. Visur gautas atsaky- arba į šiaurės miškus sienojų' 
mas, kad dirbančių skaičius gaminti arba j anglių kasyk- . 
nežinomas. Jų daug, kiti nie- las, ar pagaliau į šaltuosiusI
ko neveikia. Liberijos plotus, kur kiekvie- [

Sako, bolševikai nepageidau ‘ nam yra žinoma baisi kator
ja, kad bedarbių būriai tran- ga.
kytusi po plačiųjų Rusiją. Tas 'į Šis visų darbininkų išlaiky-I 
pavojinga bolševistinei tvar- mas bolševikams atsieina la-; 
kai. Bedarbiai gali sukelti di-, bai pigiai. Žmonės gauna tik• 
delius Maskvai nesmagumus, [kiek pavalgyti, kad nemirti Į 
Sako, duoti jiems tokio ar ki- badu. Kada jų kiekvienam sa- » 
tokio darbo, leisti kadir šiaip ’vaitėje išmoka po keletu rub-

—- Rengia —

Liet. Vyčių Chicagos
ir

sau valkiotis po dirbtuvės kie-1 lių, darbininkui gautus rub- 
gana keistas, bet tini kiek tei-jnius. Sako, reikia .žmones kas ; bus tuojaus nuneša į bolševi- 
singo pagrindo. Kiekviena Jįen nuvarginti fiziškai. Tad kų išlaikomas krautuves ir
valstybė tomis ir kitomis me- 
todomis darbuojasi apsidraus
ti negeistinų pašaliečių.

Dabar paaiški; kad bolševi
kų valdomoj Rusijoj tas skel
biamas nedarbas yra tyčiomic 
išgalvotas. Tai viena priemo-

vakarais jie nesi rinks į kuo
pas, nepolitikuos, bet ies ank-

nių kurstyti darbininkus' jau ilgas laikas laikomasi.

*•'

už tai apturi kiek maisto. 
Visa Rusija tuo būdu pa-

sčiau gulti. Podraug juos ny-; keista koncentracijos stovyk-1 
kiai apmokėti ir skelbti pa-pa, kurioje kiekvienas ir visi ! 
šauliui, jog Rusijoje visi dir-gyvena didžiausioj nelaisvėj; 
ba taip, kad net permaža dar
bininkų. Tokio nusistatymo

Į ir baisiausioj vergijoj. Kiek
vienas žmogus negali iš vie
nos vietos persikelti į kitą be 
aiškaus vyriausybės leidimo. 
Kurie neklauso, tie siunčiami 
į sunkinosius darbus, kaip sa
kyta, į šiaurius, į anglių ka
byklas arha i Sibelijų.

Taigi, bolševikams netrūks-’ 
(ta darbininkų. Milionai neturi 
kų veikti. Bet jie saugojami

Wisconsin Apskričiai
Masinas Parke
Waukegan, 111.
Liepos-July 4 d, 1931

įžanga Visiems FREE

Rytietiškas mandagumas.

Indijos vicekaraliaūs gimi
naitis vienų kartų medžioklėj 
taip blogai šaudėr kad jam. 
nepasisekė nieko sumedžioti. 
Po medžioklės vice-karalius 
klausė tarno indo: “Ar mano

PILNAS EGZAMINAS 
96.00 TIKTAI 95.00

ųPUOIALIfeTAS
Taigi nenuslojlnklt, bet eikit pas t 

tikrų specialistų, ne pas koki nepa- ' 
ly»41J. Tikras apsciallstas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lisfsamlnavlmo. Jus su
taupysit laika ir pinigu* Oauaells 
kitų daktarų negalėje pagelbėt Jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks-I 
mlngųmų.

Mano Radlo — Scopo Raggl. 
X-Rųy Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlikos egzaminavi
mas kraujo aUdengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat šuo ligų skil- į 
vio. žarnų, inkstų, odos. kraujo ner
vų, širdies, reumatisme, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit' kokių uisieenėJusiu, Įsi
kerojusių. chroniškų ilgų, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlioklt neatėję pas

DR. J. S. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1014
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandor' Nuo 10 ryto Iki 

1 pc piet. Vakarais nuo 6 Iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1po piet

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
100 W. Adams St. Rm. 21Į7 

Telephone Randolph 8737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 909# 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9(98

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumi lestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA 8ALLE 1114X1.
ONE NORTH LA SALLE dT. 

(Cor. La Šalie and Madlsoa Bts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4811

°g r a m a s

Liet. Vyčių Chicagos Aps- raidėm. Orlaivį niatysime Chi- 
kritys ir visi svečiai važiuo- icagoj, Kenoshoj ir Waukega-

AlA
nuo bado komunistinės propn 
'gandos sumetimais.

Akstinas.

MARGUMYNAI
šuo savižudys.

Daug būna atsitikimų, ka
da naminiai gyvuliai parodo 
ypatingų prisirišimų ir išti
kimybę savo šeimininkams.

jantieji automobiliais 
Įsais susigruopuoja 
North Side (ant N.

!ir Wabansia Avė.) 9:30 ryto.

i 10 vai. išsijudina cbįoagie- 
jčių paradas, vedamas 1'6-kos 
' motore i k I i nių poliemonų,
ĮMihvaukec avė/ iki Wauke- 
'gan Road (Route 42 A) ir
tuo keliu iki \Vaukegano.

• I
AVisConsino Apskritys (She- 

ištikimvbė boygan, Porth Wiosbington,

ir bu- ,ne.
paradui, 12:30 prasideda mergaičių
Paulina baseball žaidimas tarpe Chi

cagos ir Wisconsin’o. Laimė
jęs tymas gaus čempionato me 
dalius.

2:30 vyrų baseball. Miesto 
majoras išmeta pirmų bolę. 
Laimėjęs tymas gaus čempio
nato medalius.

5:00 dainos, kalbos ir svei
kinimai. Bendras choras: a)

Ra..

ANTANAS GRIKINIS
Mirė Birželio 29 d., 1931 m., 8:30 vai. vak. 43 metų 
amžiaus. Kilo iš Rokiškio apskričio, Skapiškio parap., 
Staniuliškio kaimo.

Paliko dideliame nubudime 3 seseris: Barborą, Ur
šulę Semėnienę, Marijonų Gabrėnienę, švogerį Jonų 
Gabrienų ir gimines, o Lietuvoje seserį Veronikų Gul- 
binskienę ir švogerį Juozapų Gulbinakų.

Kūnas pašarvotus 6729 So. Artesian Avė. Laido
tuvės įvyks Penktadieny, Liepos 3 d., 1931 m., iŠ 
namų 8:30 vai. bus atlydėtas į Gimimo Sv. Marijos 
P. parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldi] bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame viaus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, Švogeris ir Gimines.
Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Kadžius. 

Telefonas Vietory 4088.

Sakysime, šuns ------- dainuoja Lietuvos, Amerikos
žmogui yra virtusi net prie- Milwaukee, Bacinc suvažiuoja himou b)
žodžiu Kcnosha, Wis., prie lietuvių J ®

Luoee miestelio gyventojas i ėv. Petro parapijos 10 val-į Wiacoūsin.o Aprt;risio

dainos; d) Chicagos Liet. Vy
čių “Dainos” choras; f) 
Bendro choro dainos.

6:00 vyrų ir mergaičių lenk
tynės; Virvės traukimas, Vė
liavos žaidimas ir t. t.

' Vaukegafie bendras para-Į 7:00 Old timer’ių tymų base 
salia sa\o pono tuščios l°'os- jas prasjciės 11:30 ryto (Day-ball tarp Chicagos ir Wiscon- 
Penktų dienų šao staiga pa-įUght, Sftving tirae). Paradų sino.
kilo ir proatdarų šešto auks ,per veda NVaukegano Visų dienų griež dvi orkes-
to langų iššoko į gatvę, užsi- . n)iesto lnajoras> State attor- tros, lietuviškai ir amerikoniš 
mušdamas vietoje. ,ney> viršininkag> pJkaL

parapijos
Albarella išėjo su savo šuniu ryto (Standard time) ir iš- 
pasivaikščioti. Staiga atlėkė važiuoja į AV aukegan, III. 
automobilius ir p. Albarellų Abu Apskričiu suvažiuoja 
mirtinai suvažinėjo. Po lai-' Viųiikeganan prie Lietuvių 

.dotuvių ištikimas šuo keletą1 Auditorijos (9 gatvė ir Lin- 
Idieni] iš eilės nieko neėdė ir coln St.).

((valandomis staugė, atsigulęs

Kerštinga klasta.

Buy gloves w|»h whot 
lt savęs

Nersik mokėti 50c. už 
dantų mest). Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vel
ki*. Jų vartotadamag per 
metus sutaupai 13.00.

USTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

•T
1

Jos Nieks 
Nekviečia

▲r žinot, kodėl jos nieks 

nenori? JI pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. ISgarga- 

lluodaml su Llsterine, ^va

lysime burnų Ir užmušime 

ligų peru* Vartek kas

dien.

USTERINE

J. P, VVAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki B vai. kortuose — nuo 8 iki 
Subatomls nuo 9 Jkl 1

52 East 107th Strsst
Kampas Mlchigan Ava 

Tel. Pullman 6960—namų PuĮl. 8871 
Miesto ofise pagal sutarti

A 127 N. Dearborn Street 
Ketvergals ofisai uždaryte

Telephone Dearborn 0067

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 1:30 iki 6 vai. vak.

Local Office; 1900 8. UNION AVĖ, 
Tel. Roosevelt 8710 

Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Seredas)

1.1, aus
advokatas
H South La Saite Street 

Room 1781 Tel. Randolpb 0381

Valandtss stte 9 ryto iki 6 vai. vak 
8241 8. Haleted SL Tel. Vietory

Valandos _ 7 lkt 9 vakare 
•Ctarn., Ketv. ir Snbatos vakare

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS
Ofisas 2221 W. 22nd Btraet

Telefonas Canal 2S5| 
Trečiadieniais Ir Penktadieniai!

vakarais namie pagal sutarti.
6503 So. Campbell Avcove

Telefonas Republlc 4899

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyJe
Room 1602

CHICAOO TEMPLB BUDO 
77 Weet Washlngton St.

Cor. Washln<ton and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3888

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenae

Telefonas Pullman 5950
Real Katate, Imtnrance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

• A. J. Sutkus ir kiti lietuviui Jeigu pasitaikytų lietus, vi
si suvažiuos į Waukegano 
Lietuvių Auditorium. Ten bus 
muzikalia programas ir šo
kiai.

veikėjai.
Laike parado oru skraidys 

spar- 
of L

Prancūzijos mieste Bordo 
vienas ponas savo pašto siun ! Vyčių orlaivis* juodais 
tinį labai gražioj dėžutėj, ant'nais, raudonom su K

3. ‘A L.
I
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LIETUVIAI AMERIKOJE
WESTVniE, ILL

Trupinėliai.
Čia labai karštai saulė ke

pina be pasigailėjimo.

jMlssa Tertia, M. Hallerio. 
, Girdė jusiems tas teikė daug 
į malonaus įspūdžio ir tol ne
buvo galima nurimti, kol cho
ras tų mišių neišmoko. Jau 
giedama.

mas parapijos darže daryti 
lauke “platformų” šokiams.' 
Manoma, kad ant tyro oro šo
kių vieta sutrauks daugiau 
jaunimo. Ex.

Birželio 26 d. per choro pa
mokas, p. Stulga pasako: to
kiam karšty neturėsim pamo
kų.

Chicagos gerb. vargoninin
kai, kada buvo atsilankę per 
atlaidus, vienų rytų' giedojo

Birželio 27 d. vyrai pabai
gė ant kapų apmūryti name
lį, kuris dabar gražiai išro
do. Jame bus sudedami kapi
nėms reikalingi baldai ir t t.

Kadangi per šilta svetai
nėje šokti, tad kilo suinany-

Ja

JONAS JUŠKA
mirė mirželio 30, 1931 m. 1:30 
vai. po pietų 40 metų amžiaus. 
Kilo iš Šiaulių Apskričio, Ly
gumų Parap. Pekučių Kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 24 metų. 
Priklausė prie Apšvietos dr-jos.

Paliko dideliame nulludime 
moterį Eleną, sūnų Jeną, 2 
dukterį Olgą Ir Bronislavą, 
dvi švogerkas Anastaziją ir Jo
ną Juodžius, Prancišką Vens- 
kienę, brolio dukterį Rozalija 
Juškaitę ir gimines Amerikoj, 
o Lietuvoj seną motinėlę R ozą-. 
Ii ja ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1716 W. 
64 Pi. Ciearlng, III. Laidotuvės 
Įvyks penktadieny, liepos 3. Iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėtas 
1 šv. Symphorosa (Clearing, Iii. 
bažnyčią, kurioj {vyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas 1 
Šv. Kėzlmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: • ’
Moteris, D'ikterys, Švngerkos, 

ir Gtiržn.'-s.
Laidotuvėms patarnauju *rab 
A. Masalskis, Boulevard 4139

A. + A.

JUOZAPAS ELVIKIS
mirė birželio 29 d., 11:54 vai. 
vak., 1931 m., sulaukęs 38 me» 
tų aonžaius, gimęs Tauragės 
apskr. ir par., Trakiniškių kai
me.

Paliko dideliame nulludime 
moterj Oną, dvi dukteri Lucii- 
le ir Sylvia, 2 švogerius, Vin
centą ir Zofija Doveikius Ir 
Vincentą Janutį, gimines Bar- 
tušius, Vaičius, Rimkus ir Stu- 
purienę ir gimines Amerike. 
Lietuvoje hrolj, seserį ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Au- 
burn Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadelnį liepos 4 d., 7:45
vai. Iš ryto Iš koplyčios į šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kur bus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa- 
žįstdmi esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktercs, švogertai 

Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

A. Masalskis. TeL Blvd. 4139

MELROSE PARK, ILL
Liepos 4 d.

Liepos m. 4 d. Melrose Par
ko lietuviai pasirengę vykti į 
Kunigų Marijonų farnių, kur 
visi linksminsis ir kvėpuos 
tyru oru.

Šiame išvažiavime melrose- 
parkiečiai turės ir savo būde
lę, o prie to daug kitų įvai
rumų.

Tat kiekvienas katalikas, 
gyvenantis šioje kolonijoje ir 
atjausdamas kunigų Marijonų 
didį pasišventimų ir patarna
vimų mums, turėtų būtinai at
silankyti į ši išvažiavimų ir 
paremti mūsų geradarius.

Visi vykstantieji į šį pik
nikų gali nuvažiuoti troku, 
todėl prašomi susirinkti že
miau nurodytose vietose. 9:30

ryto trokas sustos prie ponios 
Švilpauskienės namų. Iš čia 
vyks iki Vaičiuliu svetainės 
23 ir Lake St., ir paskutinį 
kartų sustos dar prie 32 ir 
Lake St.

Gerbiamieji jei norite tin
kamai ir linksmai praleisti lie
pos 4 d. — Nepriklausomybės 
šventę, — būtinai atvykite į 
Kunigų Marijonų farnių.

Taigi neužmirškite, seni ir 
jauni, niarži ir dideli, visi kaip 
vienas vykime j Marijonų f ai
nių.

Darbuotoja.

DAKTARAI:
Tel. Canal 17(4

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGA8 

IR 0B8TETRIKAB

Gydo stalgias ir chroniškas ligas 
▼yru, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls ir seredomls tik 
lškalno susitarus

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

CHICAGO
- -

Telefonas GrovehUl 8211

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo • — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 
4 Ir 4:30 Iki 8 vai. vakarą. 

Seredomls nuo 8 — 11 vai. ryto 
Nedaliomis pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 8358 80. Leavltt Bt 

Tel. Canal 3884 
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. t. 

Nedėlloj pagal susitarimą

’ KAZIMIERAS
LUNECKAS »

mirė birželio 80, 1931 m. 9
vai. ryto 60 metų amžiaus. Ki
lo iš Švenčionių Apskričio, bau- 
gelišltlų Parap., Martlnlšklų 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 17 
metų.

Paliko dideliame nulludime 
seserį Veroniką, švogerį Al
fonsą Shalnas, brolį Mykolą, 
brolienę Uršulę, švogerį Juo
zapą ir švogerką Mikaliną, Ja
nušauskus ir švogerius ir gi
mines, o Lietuvoj moterį Emi
liją. sūnų Alfonsą, brolį An
taną ir seserį Marijoną.

Kūnas pašarvotas 4351 So. 
Washtenaw. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj liepos 3. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos ui velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Sesuo, Švogofrs, Brolis. 
BroHenė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkta, Yards 1741

Al A
PETKAS AUSIEJUS

mirė birželio 29, 1931 m. 7
vai. vak. 52 metų amžiaus, Oak 
Forest prieglaudoj. KUo iš Bir
žų Apskričio Ir Parap. Ataeri- 
koje Išgyveno apie 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
gimines ir draugus, o Lietuvoj 
du broliu ir vieną seserį ir 
švogerį Adulį. Buvo narys šv. 
Vincento Paullečio ir Kalvari
jos Stacijų Panelės, Šv. Ro- 
žančavos dr-jų. Laidotuvėmis 
rūpinasi minėtų dr-jų valdybos.

Kūnas pašarvotas 10928 So. 
Micbigan avė. Laidotuvės į- 
vyka pėtnyčioj liepos 3 d.- Iš 
Otto graboriaus koplyčios 8:30 
vai. bus atlydėtas į Visų Šven
tų par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazlmerio kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gžminea draugus Ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nubudę:
Giminės Ir Draugai.

Laidotuvėms patarnauja greb. 
Obto, t ei. Pullman *286

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

<)•* -

:tah

* &
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS 8£ CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

KOTRINA EVALTIENĖ
mirė birželio 30, 1931 m. 8:20 
vai. vak. 61 metų amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio Apskričio, 
Vabalninku Parap.' Žilių Kai
mo. ’

Paliko dideliame nulludime 
4 dukterie Konstanciją, Ambro- 
zienę, Viktoriją Grakulskiepę, 
Oną Gerybienę ir Emiliją Sch- 
neider, vieną sūnų Antaną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 7104 So. 
EVnerald Avė. Tel. Vinc. 3147. 
Laidotuvės įvyks subatoj, lie
pos 4. Iš namų 8 vai. bus at
lydėta į Šv. - Jurgio • bažnyčią, 
turįgjJvvks gedulingos pamal

dos uz velionės sielą. Po pa
maldų) buB nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Dukterys, Simus, Marti, Žentai 

* ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Radžlus Victory 4088

skyrių turtuolių apgyventoj 
vietoj. Sumanymas atmestas 
apie 600 balsų didžiuma. Da
bar tie , turtuoliai ir vėl rug-

Šiuo metu mūsų miestely y- sSj° nl5nesy rengias iškelti 
ra tikrai karinis ūpas tarp ^“vintus. Ueg. mėn. balsavi- 
niiestelio vaidininkų ir taksų1'“ gyventojams atsėjo apie 
mokėtojų. ,$12,000. Taigi dvieji baJsavi-

mai per metus atseis apie $24,- 
000.

CICERO,ILL

Ofiso Tel. Victory <898

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

(Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėllomis Ir šventadieniais 10-12

Metai atgal, miestelio val
dininkai ltaikuriems gyvento
jams buvo išsiuntinėję “spešel 
esesment” už gatvių ištaisy
mų už 1917 metus. Kurie jau 
buvo baigę mokėti teismo ke
liu, taksai buvo panaikinti.

Dabar ir vėl rengias tuos 
mokesčius atnaujinti, nes rei-, 
kalinga sukelti apie $40,000.

1929 m. taksams, kurie bus 
mokami šių metų pabaigoj, 
jau norima uždėti kiekvienam! 
po $12.00. •

Pereitų rudenį buvo perma- 
tuotos prapertės dėl taksų 
Tas miesteliui atsiejo apie 
$2,500. Ir tie dar tebėra nemo
kėti. Kompanija, kuri mata
vo, dabar kreipias į kliubų 
tarybų, kad ta suma būtų 
proporcionaliai padalinta tak
sų mokėtojams.

Balsavimo vietų klerkams 
(ir tei'sėjanis ' jau pora metų

Berwyn miestelio majoras 
Kliubų Tarybos susirinkime 
pasakė Ciceros gyventojams, 

j kad jei jūs ir vėl balsavimu 
latmesit minėtos mokyklos 
Lkyrio statymų mūsų mieste
ly, mes vienok mokyklų pas
tatysime ir jus mokesčiais ap- 
dėsime ir turėsite mokėti.

Tat matome, kokių sunkių 
kovų mes turim vesti su savo 
valdovais.

Taksai nuo 1926 iki 1928 
m. padidėjo nuo 65 iki 100 
nuoš. Gyventojų tuo laiku pri
augo apie 15 nuoš. Miestelio 
darbininkų skaičius padidėjo 
apie 10 nuoš. Algos tos pa
čios, kokioš buvo 26 metai at
gal, o miestelio iždas tuščias, 
kaip išversta kišenė. Trys mė
nesiai, miestelio darbininkai 
algų negauna. Tat matot kaip 

O visas tas sun-

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. JBemlock 8704
Rez. TeL Prospect 0814

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzle 
Rez. 6622 8. Wlhpple 

VaL 2-4, 7-4 v. v. Išskiriant KeL

TeL Lafayette 67ŠI

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki t po pietų, 7 iki t vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti-

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
v

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVID0N1S, M. D,
4914 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 4 Iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

. ... m . . iPas mus yraalgos nemokėtos. Tat vėl , ... , . .kūmas kabinamas ant vietoskreipiasi į Kliubų Tarybų pra-' 
šydami paramos.

Gegužės 23 d., 1931, buvo 
balsavimas statyti ųr ne So. 
Berwyn aukštesnės mokyklos

GRABORIAI:

gyventojų pečių.
Todėl, visi vietiniai lietu

viai privatot susiburti į Lie
tuvių Pagerinimo Politikos 
Kliubų ir bendrai ginti savo 
teises. Žemaitis.

Ofiso Tel. Victory 8687 

' Of. ir Rez. TeL Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED 8TRETT 
REZ. <504 8. ARTE8IAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-4 po plet U tara. ir SubaL 
3-8 vak. Šventadieniais pagal sutarti

AKIŲ GYDYTOJAI: Phone Lafayette 9710

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 8004

DR. A. R. McCBADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 SL 2924 Washington 
14-12. 2-4. 7-9 18-8. 4-6, Blvd.
TeL Cloero 463 Tel. Kedzle 3460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tel. Cioreo 2888

Nedėllomis
šusttarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v .v.

Nedėliomls nuo 10 iki 13 ryto

Telefonai dieną ir naktj 
Virginla 0036

J

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Ava

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — S & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlloj pagal sutartį

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LJBT. GRABORIUS 

CHICAGOJE!
Laidotuvėse pa

tarnauja geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dlrbystės.

OFISAS
448 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopiglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdintL 
Tel. Roosevelt 2516 arba 2614

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicere 6927

DR. VAITUSH, OPT. DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. Ir 4:30 — 0 v. v.

DENTISTAI

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
ŪKTU VIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue

TsL Boulevard 8877

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
TeL Vlrginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS ~
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

T»l. Itoossrsit 7681

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
rralgimo, akių aptemimo, aervuotu- 
nio, skaudamą aklų karštį. Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpą regya- 
tę Ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, perodanča mažiau
sias klaidas.

Speclale atydą atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 18 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAJSO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų a*sltfklmų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos piginu kaip kitnr

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Te]. Boulevard 7589

Phone Boulevard 7048

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artealan Ava 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Arti 47 Street

Canal 4888

DR. G. I. BLOŽIS
DBNTISTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Laavttt St)

Valandos Nuo 4 Iki 18 ryta 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beradoj pagal sutarti

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. C. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street .
Telef. Wilmette 196 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials 

Ir Ketvergals vakare

Boulevard 7688
Rez. Hemlock 7691

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

▼E!DftJ AB

1650 West 46th St

TeL Yerdi 1829

DR. G. SERNER
UBTV7I8 AKIŲ BPBŲIALUTAI

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 S«. Ashland Avenue 
Vai.: Nao 14 ryta iki 8 vakare

Kampas 44th Ir Paulina BtA 
Tel. Boulevard 4208 • 1418

Mullndlmo valandoj* kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigia* 
negu kitur. Koplyčia dėl šar 
dykaL

Tele. Cicero 1260 X-Ray

Ofisu ir Akinių Dirhtnvi 
756 West 351h SL 
Kampas Halsted St 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 
Nedėlioraia: nuo 10 iki 12.

DR. GUSSEN

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVH.
SPECIJAUSTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo 8—4 9 

platų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomls 14 iki 18

Telef. Midway 2880

Ir. maurige kūn
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 

vai. vakare
Nedėlloroin ir Bsredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.

Rezidencijos Tel. Plasa 3300

, VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 4 vakare 
Nedel. nuo 10 )K> I 1t< ną
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Ketvirtadienis, Liepos 2, 1931

C H I C A G
Į MARIJONŲ ŪKĮ. Vietinis .i’vtrmonas *>. Pa- 

relli žadėjo Hfilankyti ir sy
kiu ‘ u Vyčiu?, parapija uis, 
ir svečiais ’ilarą praleisti.

Vyčių Karvelėlis.

Brighton Park. — Visi ži
no, kad liepos 4 įvyksta išva
žiavimas į Marijonų ūkį. Tat
ir Brighton* Park 35 skyrius i -------------------
nepasiliks su savo visais re- i GRAŽI KRIKŠTYNŲ PUO- 
mėjais. TA. i
• Bus du troku prie bažny- j --------------- =
čios 8:30 ryto. Kas tiktai no- Marąuette Park. — Birželio = 
rėš, galės važiuoti. Trokai 21 d. puošnioj pp. Mickeliuniii 
nuveš ir parveš už 50c. Tat rezidencijoj įvyko graži krikš-!
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TRADICINIS LIETUVIŲ KATALIKŲ PIKNIKAS
Kolegijos Rehiėjai kas metai ruošia Brolių Marijonų ūkyje du 

pikninku: 4 dieną liepos ir Darbo Dienoje. Pirmutinis, kaip paprastai, 
įvyks Ketvirtą Dieną Liepos. Jis tęsis ir sekmadienyje, liepos 5 d.

Visas Rėmėjų Kuopų valdybas prašome sušaukti savo narių 
susirinkimus ir pasvarstyti — ar negalėtų kiekviena kuopa turėti 

savo stalą su nuosavais daiktais pasiruošus. Tokiu budu butų gali
ma turėti daugiau pelno. Kai kurios kuopos kas metai daug pasi
darbuoja, kitos mažiau, nors darbuotojų turi ne mažiau už darbščia- 
sias kuopas. Kodėl nepasidarbuoti!

Kviečiame ir laukiame
RĖMĖJAI RENGĖJAI.
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METINIS PIKNIKAS
Liepos 4-5tą- 

July4-5th
BROLIŲ MAMŲ ŪKYJE ĮVYKS

IŠ SPULKŲ” LYGOS SU
VAŽIAVIMO.

nereikės traukiniu važiuoti, tynų puota. Jaunam, mėnesio ir sūnų. Velionė buvo vos su- 
o be to troku ir pigiau kai- senumo pp. Mickeliunų sūnui laukus 39 metų amžiaus. Ka

iminio P. S. bažnyčioj duo-'^angi tai neturtinga šeimyna, 
ta vardas Robertas-Vytautas. J lai graborius Zolp suteikė 
Kūmais buvo ponia Paplaus- £er4 ir rūpestinga patamavi- 
kienė su žinomu biznierių p. im& bet už žymiai papigintą 
Mickeliuno švogeriu p. Kass kainą. Toliau p-nia Kastanci- 
(Kazlausku), i kurio modemiš- Ja Martinkienė parodė daug 
ka jewelry krautuvė randasi, užuojautos nelaimingai šeimy- 

Liepos 2 d. Dievo Apyeizdos prie W. 35 St. ir Archer Avė. nai — rūpinosi patarnavimu
.. v, . • j i laidotuvėse ir likusiais naš-Knkštynų puotoj dalyvavo

Visi linksmame ūpe jau vė- rėš kviečiame skaitlingai da- irice Denis darbas.
lą naktį išsiskirstė į namus, jlyvauti, nes yra daug reikalų

[; nuo ja.
Taigi, visi važiuosim

ATSISVEIKINIMAS.

K. P. Deveikis.

nuodami.
dai-

Valdyba.

parap. svetainėje Liet. Vyčių
4 kuopa, pasikvietus į talką • vĮrg 30 svečių lietuvių inteli- 
parapijonus, rengia atsisvei-, genti jos ir biznierių. Ne vie- 
kinimo vakarėlį su programų nam svečiui buvo įdomu, kad 
didžiai gerb. klebonui, kun. Ig. vaišingi šeimininkai sugebėjo 
Albavičiui, kuris išvažiuoja į^kį svečių skaičių laisvai su- 
atostogoms į Lietuvą, sveiks- tapįntį. Mat, pirmas bangalow 
tos pataisyti. Į aukštas buvo pavestas'svečių

Mūs varg. p. Sabonis rengia pasilinksminimui, o žemuti- 
gražų programą. nis pasistiprinimui ir trosku-

Kun. Ig. Albavičius visiems jįo nuraminimui. Be to, gra- 
žinomas, kaipo uolus jaunimo £Us “jardas”, geriau sakant, 
mylėtojas, visados veikia su sodas ir gėlių daržas teikė 
Vyčiais ir deda pastangų tos svečiams malonaus poilsio.

laičiais. Gerasis Dievulis ne- 
! užmirš tų geradėjų. Rap.

VIEŠAS VISUOMENĖS 
KVIETIMAS 1 L. V. 

DIENį.

į organizacijos gerovei. ’ Vieti
nė 4 kuopa liūdi atsisveikinda 
ma su savo dvasios vadu, ku

i ris per daug metų

Per “paskutinę vakarienę” 
ponams Mickeliunams ir jau
nam piliečiui sudėta daug gra

—--- * - jaunimą žiu linkėjimų.
f mokino ir dorą kelią visiems VO p. S. Sakalienė, 

lodė, ragindamas viens kitą Dirvos” redaktorė, 
mylėti ir bendrai darbuotis Į p.^ Juozas Mickeliunas y 
lietuvybės labui. Tačiau turi'ra, Į<aįp žinome, lietuvių ka 

tulikų veikėjas, ir vienos di 
Čo

vietą mūsų tarpe, kaip buvo, Meat Market krautuvės

vilties, kad kun Albavičius

Lietuvių ‘ ‘ Spulkų ’ ’ Lygos 
suvažiavimas įvyko 27 d. bir
želio, p. J. J. Zolpo rezidenci
joj, 6627 So. Richmand St.

Apie suvažiavimo tarimus 
nerašysiu, nes tai padaro pats 
Lygos sekretorius. Pabrėžiu 
tik savo įspūdžius.

Visi žino koks dabar

Mes, L. V. Chicagos ir Wis- Waukegano.
consino Apskričiai, šiais me
tais liepos 4 d. rengiame L. 
Vyčių Dieną, viešą pasirody-

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — A. R. D. 2

sk. susirinkimas įvyks liepos 
3 d., šv. Jurgio par. mok. 
svet., 8 vai. vakare.

oras Prašome visų narių rėmėjų 
Chicagoj ir visoj apielinkėj. ateit susirinkiman 5 r atsivest 
Nemalonu nei 'susirinkimai naujų narių.
Kiekvienas taikosi kur pavė- Šis susirinkimas bus labai 
sy ant žolės, o ne svetainėj pa- svarbus, nes jame reiks vi- 
sėdėti. soms pasitarti ąpiė busimą A.

Nežiūrint tų sunkių aplin- K. D. Centro pikniką, rugpiu- 
kybių, “spulkininkų” susirin- 23 d., Marąuette Parke, 
ko gražus būrys. Buvo. net iš ra naujų reikalų, būtinai

reikalingų pasitarimui, 
mintis, kur Kas turi pardavęs vajaus

svarstymui. Bus renkami dar
bininkai išvažiavimui. Taipgi
prašomi užsimokėti pasiliku- nkus. 
sius mokesčius.

K. Lukošaitis, sekr.

Atvaizduoja Mūsų Išganyto
ją Nazareto dirbtuvėlėje kal
bantį į susirinkusius darbini-

LAIŠKAI PAŠTE
1 Ambrasiui Pranui
2 Bartkus Jadvigai
3 Baravikui San.
29 Morgirliui J. J.
31 Opalinskiui J.
34 Puzaitėliui Jonui 
36 Rastai n ienei J.

DARBO GARBINGUMĄ 
ATVAIZDUOJĄS PA

VEIKSLAS

Priemiesty IVilmette viene- 
’ rių meti) berniukas W. Sta- 
! rkel ramiai sau vaikščiojo ant 
Northwestern gąježinkelio bė- 

I gių, kada turėjo pravažiuoti 
.traukinis. Traukinio inžinie-I
;rius laiku vaikiuką pastebėjo 
‘ir vos-ne-vos sulaikė traukini 
;nuo jo keliomis pėdomis.

Visuose buvo mintis, kur i^as turi pardavęs vajaus GENEVA (per paštą), 
bus laikomas susirinkimas knygutes, arba serijas, pra- Tarptautinė Krikščionių Amą 
privačiame name. Bet-gi visi šome atsilyginti šiame susi

mą Amerikos visuomenei, kad: nustebo susirinkę į žemutinę , rinkime 
ir lietuviai gyvuoja. namo dalį, lyg į modernišką

Kaip jau žinote, abu Apskr. svetainę. Vienas atstovų pa-

tninkų Unijų Federacija vie
tos Tarptautinio Darbo Ofi- 

A. R. D. 2 sk. valdyba. • sui patiekė didelį paveikslą, 
• ________ ! atvaizduojantį darbo garbin-

Savininkas
Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

<#44 80. PAULINA. 8TREET
Tel. Boulevard 1389

Wm. Kareiva

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražią užeiga, uzlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai
kams palakstyt, arkliukai pa- 
jodinėt. Turim tourist camp, 
kur galima pernakvot.

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO

Local & Long Dlstance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus,

Marąuette Park. — Mar- gumą.
“Moterų sas lietuviU draugijas kvies- teatrus lošti. O p. Zolpas yra Muette Park Liet. Am. Pilie-; Paveikslas yra 18 pėdų il- 

dami jas ton istorinėn iškil- gabus lošėjas. kliubas šaukia specialį su- B™ ir 9 pėdų aukštas. Tai ži-
mėn. Visos veik pasižadėjo da * Iš pirmo pamatymo jo rezi- brinkimą Liepos 2 d., 7:30
lyvauti, kas pridavė mums da dencija daro įspūdžio, jog čia v^- val<-> Gimimo P. Š. pa- 
daugiau energijos dirbti, kad ne bile kas gyvena. Viskas raP’.)°s svetainėn.

Toastmasteria- l)llvo lakais atsikreipę į vi- sakė, kad čia galima būtų net

sugrįš atgal ir vėl -užims tą Omaha Packing

nomo francūzo tapytojo Mau-

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry A 

Radio)
'ta diena tikrai būtų įspudin- taip rūpestingai sutvarkyta, Kviečiame visus, kaip na-j 
Iga. jog kiekvieno praeivio akį pa- rius, taip ir lietuvius ateiti 

Waukegano traukia. Labai girtina, kad lie i ši susirinkimą. Bus svars- 
adu. Nekantriai lauksime su- Įanie bizny" Ponia Elena Mic- 've*kėjus, o per juos į miesto tuviai taip gražiai užsireko- t°nia kas link Field house (pu

•Vj j * I _ _____________________ _ _ l__________ •_____ 1 i • Viliclrn MotvuiaU-a Par

me-
taip ir bus kuopos dvasios nedžerius> geriausiai patyręs j A‘s*kreiP« i

r1

r ’
Kviečiami

grj«ant. keliunienė' yra simpatinga, Į valdži* «avome knogeriausį manduoja.
visi parapijonys švelnaus malonaūs bado mo.;*“™ ^kelmams patarnavimu Apfelink5 ,abai

draugai, pažįstami atsilankyti tariS; pavyzdinga namų M- m‘est® ™ld“°b ‘!ur mai modemiški. Skersai
j šį atsisveikinimo bankietą. mįninkė 

Tuo pačiu sykiu bus ir su- draugijose
ir veikėja moterų tik buvo atsikreipta, visur

į tiktuvės gerb. kun. P. Vaitu- Tikim03, kad ir abu ju sfl.

v

I.

Užlaikau visokių ' 
auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t ' 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru- ' 
mentus. ’

2650 West 63rd St. Chicago,
Telefonas HEMIZ)CK 8380

bliško namo) Marąuette Par
ke, kuris greitu laiku bus 
pradėtas statyti ir kiti svar
būs reikalai.

Va ldyba.vės pastebėjau lange iškabą:
Dr. Bežis. Randasi ir daugiau 

Suradome švarių gražių vie- pr„fesiona|ų, b(,t bnvo Iai.
sutikta didelio palankumo.

liaičio. Lauksime nekantriai nu _ oilbertaa ir Robertas— “>
tisų.* »

Įžanga visiems veltui. Va-, 
karas prasidės 8 vai. vakare j 
naujoje Dievo Apveizdos par. 
svetainėje.

Prie progos turiu priminti

paseks tėvų pėdomis.
Paskutinysis

MIRĖ.

Town of Lake. — Be

,gaue,
Mažinus parką, Wauke- 
111., kur yra užtektinai

North Side. — Draugijos ĮVAIRUS PARDAVIMAI

ir pievos pažaisti ir miško 
nuo saulėsi pasislėpti. Progra
mas suruoštas kuogražiausias. 

Bet mes vieni, L Vyčiai, ir 
laiko geriausiais norasi nepajėgsinv

ko žvalgytis. Sakau, tai pir
mas Lygos susirinkimas to
kioj vietoj. .

Nors vakaras buvo šiltas, ko, kuris įvyko birželio 28 d.
bet apatinėj namo daly buvo Susirinkimas įvyks penktadie- 
vėsu. ny, Liepos 3 d., 8 vai. vakare,

Nariai

ŠV. Kazimiero Brolių ir Sese- i Jewetry Storas su 2 augučių namu 
.... , . i ar be. Yra maSlnerljos, aukso, sidabrų SUSinnkimas tapo nukeltas iro, platinos tlrp. Ir apd. Pigiai. 3719

i iš priežasties parapijos pikui-Ashland
I Del., geras biznis, apt. dlstrlkte,
. gyv. kamb., St. 8. renda |40. Kaina I 
*#1,400, #42 Harrison st oak Park. i Torničius ir kitokius dalykus. 
.111.

kad Vytis A. Vardauskas ap- persiskyrė su šiuo pasauliu gražiai Amerikos/ visuomenei p0 trijų valandų tariinosi pirapi^os svetaineJ 
siėmė patarnauti prie valgių. Stanislova Stasiulienė. Paliko pasirodyti, jei negausime l>a- apie “spulkų” gerovę, jų at- tvatpttr rrnNTPA

Geras maistas paukSčtama, krall- ,

Visi bus pilnai patenkinti. liūdinčius vyrą, tris dukteris ramos gerT>- lietuvių visuo-jeitį, o ateity permatoma daug 
ko naujo, tik reikia gerai pri
sirengti ir taikintis prie nau
jų aplinkybių, tarpe kit- 

visus L. Vyčių organizatorius,' ko, p. Zolpas pasisakė turįs 
veteranus — veikėjus,,kurie ‘diplomą iš “spulkų” institu- 
keletas metų atgal buvo kuo
pų pirmininkai, kuopų šulai, 
gi dabar, įvairių aplinkybių 
deliai, pasitraukę nuo nuo- 

ilatinio L Vyčių organizacijoj 
darbo, patarnauti savo auto
mobiliais. Kaip anais laikais 
ibendrai visi suvažiavę žaidė- 
Įme įvairius žaidimus, ir da- 
Įbar liepos 4 d. bus tie patys 
| žaidimai ir visi žaisime. Be 
to, jus, Liet. Vyčių org. 
veikėjai — veteranai galėsite 
pasigerėti, kad jūsų darbas 
praeity nenuėjo veltui,
L V. organizacija gyvuoja 

Taipgi maloniai

Daugiau Negu Bankas
menes.

Ne visi L V. nariai turi au
tomobilius. Todėl kviečiame

karos, balandžiams, tiesiai 18 dirbtu- 
vėa Pigiai. Prlstatom. Geros veislės 
Chlncella krallkal. #2.50. A. Angell 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI Jr. Co. 309 So. La Šalie Harr. 9846.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua

Roomlng house #200 mėn. lnelgų. 
22 kambariai. Pigiai. Greit a tai Sau
kit 969 Altgeld Dlv. 6902.

Federal plovyklė #80, vartota 8 
Statau įvairiausius namus” "pHeTnama ™ėn- nau^- «»>» Floumor Bt

kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 563#

Dėžų dirbtuvė 
#4.50 už vežimų.

Yards 5065

siūlo malkų po

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Dėlto, kad jis pagelbėjo išbu- 
davoti Chicago ir aplinkinius 
miestelius.

Jisai apsaugojo taupinius sa
vo depozitorių 4— investmentus 
savo rėmėjų ir pagelbėjo savo 
kostomeriams patapti sėkmin
gais.

KASPAR AMERICAN STATE 
BANK

1900 Bluc Island Avenuc
Chicago, Illinois

Telef. Republic #39#

D. GRICIUS

to.

Po biznkško pasitarimo, pra 
dėta draugiškas pasitarimas
arba, tesiog sakant, vaišės. ‘ genėralis kontraktoriub
n . rr t • , jz* Statau namus kaip muro taip IrPonia Zolpienė užkandžius ga medžio nuo mažiausio Iki didžiausio, 
mino, o pats Zolpas buvo iKa,no* pneiusmiausios.

1 • n • • X- 2452 WEST 69th STREET“šinkonus” ir visus nuošir- 
džiai vaišino.

REAL ESTATE

REALESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai

Phoue Vlrglnia 30S4

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO R rus
4556 S. R0CKWELL ST. Tel. Yards 642#

lrnd atsilankyti Ir pamatyti nau- gapos Telef.
Jus 1931 NASH automobilius su vė 
Uauslos mados automstlikals |tal 

. y. sytnals, sport Royal tekiniais Ir kl
kviečiame tais ištobulinimais. kokius tiktai

Hemlock X8#7

dalyvauti mūsų gerb. dvasiš- "XI£pk£L,r*n<t‘ tOklM
kiją, profesionalus, biznierius gALZEKAS MOTOR SALES 
ir visus lietuvius. ,

Namų Telef. 
Republic #113

JOHN YERKES
J. W. ZACHAREWICZ
903

REAL ESTATE 
Paskolos Ir Apdraudė
WEST 33 STREET

Komitetas.

• ■ £5

4030 Archer Avenue
Lafayette 2082

Plumblng & Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIUB

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Forclosure pardavimas 2 flatų 
plytų namas. 4-4, furn. B., t karų 
gar. lotas 37x1(0 buvo ##,768. dabar 

; #4,800. 92>4 Dauphln avė. arti Cott 
Grove, Tel. Vlnc, l«t

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von paltu 1 dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dlenaa

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lletuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

legaltBkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgtCtų.

Apdraudžiama nuo ugnies 
tamadoj taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoBtrdžtu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

i.




