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Rusijoj Pradeda Irti Komunizmo Tvarka
DARBININKAI PRADŽIUGĘ; SVEIKINA 

DIKTATORIŲ STALINĄ
Vokietija Ima Tolintis Nuo 

Fra nei jo s

KORĖJOJ IR MANDŽIURIJOJ RIAUŠES; 
DAUG ŽUVUSIŲ

DARBININKAI SVEIKINA 
' STALINĄ

MASKVA, liepos 8. — Už 
Rusijos diktatoriaus Stalino 
dešinėjimų, kaip pranešta da
rbininkai jj sveikina.

Pasirodo, kad komunistai 
pradeda prisipažinti atlikę ga
lybes nedovanotinų klaidų.
Šiandie jie pasisako, jog so- 
ciialistiška tvarka yra vien 
muilo burbulas. Jei jiems bus 
lemta dar kiek ilgiau valdyti 
Rusįjų, jie pasauliui viešai iš
pažins, jog socializmas ar ko
munizmas neįvykdomas, Jog 
žmonių nusavinimas nuo sa- 
vasčiij yra priešinga žmogaus 
prigimčiai, jog krikščionybės 
kovojimas yra vienas didžiau
sių piktųjų darbų.

Štai kų Stalinas atlieką;
Penkių dienų darbų pakei

čia G dienomis savaitėje. Ga
biuosius inžinierius, ekspertus
ir administratorius ima statv-! neturės planuoto pavykimo ir

SUŠAUKIA KONFERENCI
JĄ “MORATORIUMO” 

REIKALE

LONDONAS, liepos 
Britanijos vyriausybė sušau
kia čia valstybių konferenci
jų pripažinto karo skolų
ratoriumo” reikalu. Konferen
cijoje gal dalyvaus ir J. Am. 
Valstybių sekretorius Stimson.

8. —

PRADEDAMA STATYTI NAUJĄ KARO LAIVĄ

Tas naujas karo laivas vadinsis “Minneapolis.” Atsieis apie 5 milionus dolerių. Su- 
mo. sirinkę daug žmonių į Philadelphijos laivų dirbtuvę matyti, kaip iš Washingtono atvykę 

keli viršininkai įmuša kelis pirmuosius nitus j laivo kylį, 
RIAUŠĖSE KORĖJOJ NU

ŽUDYTA 66 KINIEČIAI CHICAGOJE IŠVENGTA VISŲ NESU
SIPRATIMŲ

MEKSIKOS KONSULIS CHICAGOI 
UŽDARYTAS KALĖJIMAM

South Chicago teismo teisė- 
i jas Green už teismo paniekų 
j kalėjimu 6 mėnesiams nubau- 
;dė einantį Meksikos konsulio 
•pareiga^ Chicagoj Adolfo Do
minguez.

Teisėjas klausė kelių mek- 
Į sikiečių bylų už mažuosius nu-
J. z

Į’sižengimus. Ir pastebėjo, i- 
Įdant Meksikos konsulis pasi- 
i darbuotų patvarkyti savo tau
tiečius darbininkus.

■Tuo metu teisme buvo Do
mi nguez ir jis pareikalavo,

LIETUVOJE
________  *

CUKRAUS FABRIKO 
STATYBA

kad jam būtų leista šį-tų par 
aiškinti meksikiečių diarbinin- 
kų klausimu. Teisėjas nesuti
ko. Ir kada konsulis toliaus 
reikalavo, jį nubaudė kalėji
mu..

Tai nepaprastas tos rūšies 
įvykis. Konsuliato sekretorius 
tuojaus” susisiekė su savo pa
siuntinybe AVashingtone.

Vakare iš Washingtono gau
tas parėdymas Dominguez pa- 
liuosuoti ir jis tuojaus paliuo- 
suotas iš apskrities kalėjimo.

KARO SKOLŲ NEMOKĖ
JIMO SĄLYGOS

SHANGHAI, liepos 7. — 
Kelinta diena kiniečiai su ko-

________ rejiečiais kelia riaušes Man*
BERLYNAS, liepos 7. _ įdžitrrijoj ir Korėjoj. Į tas riau

Vokietijos spauda puola Fra-!“6 iaponai ir iudo
nciją, kuri ieSko ir randa tik! "a™"”*™. Tik vienoj Ko- 

rėjoj nužudyta 66 kiniečiai.

VOKIETIJA PUOLA 
FRANCIJĄ

PERAUKŠTŲ MOKESČIŲ 
KLAUSIMAS

Praneša, Chicagos gatveka- 
rių tarnautojų unija jau kaip-1 
ir susitaikius su gatvekarių ■

sau vienai naudos. Sako dvyli
ką dienų Francija glamžė pre
zidento Hooverio sumanymų ir. . . ,r
pagaliau'išėjo laimėtoja IsįKorej? »r Mandžiurij, 
prez. Hooverio sumanymo be
liko vien skeveldos.

Todėl ir “moratoriumas”

ti aukščiau už darbininkus ir 
brangiau apmoka. Panaikina 
visiems darbininkams lygų uZ- 
inokesnį. Tai tik pradžia.

LONDONAS VIS DAR 
DIDŽIAUSIAS MIESTAS

LONDONAS, liepos 7. — 
Šis miestas ir toliaus pasilie
ka didžiausias pasauly. Turi 
apie 8,203,000 gyventojų. New 
Yorkas užima antrųjų vietų — 
arti 7,000,000 gyventojų.

tuo būdu tik vienas niekas 
bus atsiektas.

Kadangi Francija tomis die
nomis Vokietijai parodė daug 
beširdingumo, Jaunųjų Vokie
čių Ordenas, kuris pirmiau da
rbavosi už vokiečių su fran- 
cūzais susiartinimų, parėdė a- 
pleisti francūzų-vokiečių ben
dras sųjungas ir atšaukti vo
kiečių vaikus iš atostogų Fra- 
ncijoj.

SUSEKTA NAUJA 
PLANETA

SEKR. STIMSON 
ITALIJOJE

ROMA, liepos 7. — AtvyKo 
J. Amerikos Valstybių sekre
torius Stimson. Ketvirtadienį 
jis aplankys ministerį pirmini
nkų Mussolini.

PARYŽIUS, liepos 7. — 
Paskelbtas Amerikos su Fra-

į

ncija padarytas sutarimas, ku- 
riuomi einant vieneriais me
tais nutraukiamas karo skolų 
mokėjimas.

Sutarime sakoma:
Tarpvalstybinių skolų mokė

jimas nutraukiamas nuo lie
pos 1, 1931 m., ligi liepos 1, 
1932 m. Bet Vokietija tarptau-* 
tinei bankai išmoka nesųlyginį 
karo atpildymų Vokietijos ge
ležinkelių garantuotais bonais.

Užvilktos vieneriais metais 
skolos išmokamos dalimis su 
atatinkamu nuošimčiu per de
šimtį metų pradėjus liepos 1 
d., 1933 m.

Vokietijos mokėjimų daik
tais patvarko interesuotų vals
tybių ekspertų komitetas.

Francija turi teisę Vokie
tijos reikalauti, kad “mora
toriumo” metu neišrfiokamų 
karo atpildymų ji panaudotų 
išimtinai ekonominiams tiksla

Marijampolėje cukraus fa
briko didysis trobesys jau po 
stogu. Atvežta didesnė maši
nų dalis. Firmos inžinieriai 
pradeda mašinas statyti anrkompanija naujo kontrakto-. .

„ ......... Ijoms paruostų pamatų. Visi
dinamąjam pajamų komitetui Ma™rai. Esą išlyginti visi kt- darbai 4t|ifekami sut4rt Je n„. 
Chicago Real Estate boardas k savitarpiniai nesusiprati-

Chicagoj sudarytam taip va-

nurodė priežasčių, delko pilie-Įmab 
Sužeistų galybės. Japonija pa- giaį C00k apskrity užtrunka 
siuntė daugiau kariuomenės į mokėti mokesčius arba visai

jų nemoka.
Kiniečiai pirmiausia sukilo 

prieš korėjiečius ir japonus 
Kirino plotuose, Mandžiurijoj, 
kur korėjiečiai vedė žemės 
drėkinimo darbus tikslu tuos 
plotus apgyventi, kada patie
ms kiniečiams trūksta žemės. 
Kiniečiai sunaikino atliktus 
drėkinimo darbus. Tada korė
jiečiai sukilo prieš gyvenan
čius Korėjoj kiniečius.

Yra baimės, kad kiniečiai 
pulsis žudyti korėjiečius Man
džiurijoj.

SHARKEY — GERIAUSIAS 
BOKSININKAS

100 METŲ KALĖJIMO

matytu laiku.

TARPTAUTINE ŽEMES 
ŪKIO ŠVENTĖ

KYOTO, Japonija, liepos 8. 
— Iš vietos observatorijos pra
neša, kad tolimose dausose su
sekta nauja planeta (planeto- 
id), didesnė už mūsų žemę. 
Nuo žemės esanti apie 180 mi- 
lionų mylių.

APIE 100 ŠEIMYNŲ NE
TEKO NAMŲ

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 8. — Gaisras apnaiki 
no miestelį Botoshany. Apie 
100 šeimynų neteko pastogės 
ir visko.

ŽUVO 3 VAIKAI

SEATTLE, Wash., liepos 7. 
— New Yorko valstybės bok
so komisijos pirmininkas J. A. 
Farley čia kalbėdamas pareiš
kė, kad boksininkas’Schmeling 
kaip gyvas negalės sU nieku 
stoti į rungtynes New Yorko 
valstybėje, kol jis pirmiau ne- 
persiims su Sharkiu. Nes ko
misija Sharkį pripažįsta šia
ndie geriausiu pasauly boksi
ninku.

Užtrunka, dėlto, kad savas- 
čių perkainavimu begalo pa
aukštinti mokesčiai ir šie da
bar pertankiai supuola. Štai 
į 18 mėnesių žmonės turi su
mokėti trejų metų mokesčius.

Nėra galimybės žmonėms 
trumpu laikotarpiu tiek daug 
sumokėti, tuo labiau, kad pra
eitomis 30 dienų Cook apskri
ty uždaryta 49 bankos. šiose 
bankose uždugnyta daug žmo
nių pinigų. Ilgas nedarbas iš
sėmė žmonių taupas.

Sakomas boardas reikalau
ja, kad1 mokesčiai būtinai turi 
būt mažinami. Turi būt išleisti 
bonai 1930 metų mokesčių pa
dengimui ir pačių mokesčių 
atmokėjimas turi būt paskirs
tytus 20 metų laikotarpiui.

žmogžudis Coy Thompson 
iš Louisville teismo nubaustas Tarptautinis žemės ūkio ins-
iAA , T. , .titutas pasiųlė Lietuvai prisi-100 metų kalėjimu. Jis andai. .

dėti prie sumanymo kasmet 

nustatytu laiku švęsti žemės
nušovė poliemonų, kada šis no 
rėjo jį areštuoti. ūkio šventę. Žemės ūkio rūmų
UŽ 6 DIENAS SAVAITĖJE.yaldyba .ŠT* sJmanymui Prj‘ 

badu tarė ir siūlo tokiai šventei ski-
rti birželio mėn. paskutinį se-

. kmadienį. . . “R.”Chicagoje giatvekarių tar-. ;
nautojų unija iškėlė reikalavi- NUBAUD£ už TVIRTOVĖS 
mų kompanijai įvesti 6 die
nų darbų savaitėje.

Federalinio teismo parėdy
mu Chicagoj uždaryta daugiau 
24 vietos Už prohibicijos per
žengimus.

BRANGINTINI PASI
TARIMAI

ĮRENGIMŲ GADINIMĄ

Kauno karo komendantas už 
tvirtovės įrengimų gadinimų 
nubaudė pil. Daunoravičių Mi
kų 60 litų pinigine bauda arba 
5 paras kalėjimo ir pil. Čisto- 
vų Juozų 160 litų arba 7 pa
romis kalėjimo. “R.”

ms. lt;

KATALIKAI RAGINAMI 
SUSILAIKYTI NUO ; 

PRAMOGŲ

SUGAVO DU BĖGANČIU

Kailių krautuvėje, 1820 We- 
bster avė., kilo gaisras. Du 
vyru leidosi bėgti iš krautu
vės. Keturi vaikinai tai pa
matė, abu sugavo ir pavedė 
policijai. Abu krautuvės savl-

PARRY SOUND, Ont., lie
pos 7. — Vėtros metu žaibas 
trenkė į Herb Hodglns namus 
ties Georgian užlaja. Žuvo 
trys vaikai.

NEW YORK, liepos 8. — 
Koneertų orkestros vedėjas E- 
gon Ebert apleidi užimamų 
vietų, kad negroti italų fašis
tų himno.

NEW YORK, liepos 8. — 
Vietos prieplaukoj miglų me
tu susikūlė du keleiviniu gar
laiviu “France” ir “<Carnia”. 
P rime ša, sužeistų nesama.

NEW YORK, liepos 7. — 
Boksininkas Schmeling išvyko 
į Vokietijų. Clevelando rung
tynėse jis pelnė 106,138 dol. 
36c. Iš to federalinė valdžia 
paima 17,546 dol.

Nugalėtas Stribling pelnė 
33,168 dol. ir 24c. Valdžiai te
nka 3,116 dolerių.

PARYŽIUS, liepos 7. — 
Karo skolų “moratoriumo” 
reikale pasitarimai buvo bra
ngintini. Iždo sekretorius Mel
lon iš čia kuone kasdien radio 
telefonu kalbėdavosi su prezi
dentu Hooveriu Washingtone. 
Kiekvienų kartų šis pasikalbė
jimas atsieidavo arti vieno tū

SULAIKĖ LAIŠKŲ 
TIKRINTOJĄ

-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ninku. Gaisrininkai užgesino . ._ , . , , i katančio dolerių,gaisrų. Krautuve buvo apdrau-'
sta 14,000 dol. Gaisro nuosto-j Iškeltas klausimas, ar Fra- 
liai apie 10,000 dolerių. Abu ncijos vyriausybei nebuvo ži-
įtariamu krautuvės padegime.

Namų savininkams Chicagoj 
parėdyta, kad visi namai tu
rėtų latatinkamus gatvių nu
merius, kurių Šiandie dauge
lis neturi.

nomi Meliono su Hooveriu pa
sikalbėjimų turiniai. Vienas 
francūzų laikraštis atsiliepia, 
kad jei Franci jos vyriausybė 
nebūtų klausiusi ir nebūtų gi
rdėjusi, būtų nieko neverta to
kia vyriausybė.

Kretingos pašte gavus iš už
sienių laiškų siuntinį, rasta 2 
amerikoniškų laiškų trūkumas.v
Krim policija pravedus kvo
tų nustatė, kad šiuos laiškus 
bus paėmęs tos pastos įstai
gos pasiuntinys Butkevičius. 
Padarius pas jį kratų, laiškai 
atrasti. Butkevičius sulaikytas 
ir vedama tolimesnė kvota, per 
kurių paaiškėjo, kad Butkevi
čius norėjo rasti tuose laiš
kuose dolerių. “R.”

MEXICO CITY, liepos. ,7. 
— Vera Cruz vyskupas Ra- 
faelis Guizar paskelbė tikin
tiems, kad jie nelankytų jokių 
šokių, teatrų ir kitų pramogų 
vietų visu laiku, kol nebus at
šauktas kunigus varžųs įstaty
mas.

Vyskupas taipat parėdė ku
nigams visas bažnyčias laiky
ti atviras, nors vyresnybė už
draustų turėti pamaldas.

PINIGŲ KURSAS

CHICAGO IR APYLIN 
KĖS. — Dailus oras; viduti
nė temperatūra.

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos i stcrl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
.Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.27
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audiencijas). Šitas parėdymas tą pačią die
ną išpildytas ir dovana nunešta į Lietuvos 
atstovybės butą. — Iš to visa matome, kad 
ar tik nesame išvakarėse visiško santykių 
nutraukimo. Tas be abejo nieko gero ne
atneš Lietuvai, o tik blogo. Lietuvos ir A- 
merikos katalikai turėtų visomis teisėtomis 
išgalėmis protestuoti prieš valdžios niekin
gą ir kenksmingą darbą ir pareikšti visam 
pasauliui, kad su jos netinkamais ir žalin
gais darbais ne tik nesolidarizuoja, bet pil
nai juos pasmerkia”.

Kaip žinoma, savo laiku tautininkai pa
tys savo valia ne tik šiaip jau diplomati
nius santykius užmezgė su Vatikanu, bet 
ir konkordatą pasirašė. Tuo jie labai di-

Įvairūs Straipsniai.
DARBININKAI INDIJOJ.

Bloga padėtis darbininkams 
Indijoj. Darbininkams ten ne
gali būt geriau kaip raudonų 
jų valdomoj Rusijoj. Kaip Ru
sijoj, taip Indijoj gyvuoja 
darbininkų vergija. Skirtu
mas tik 'tame, kad Rusijoj į- 
vesta visiems gyventojams 
vergija, gi Indijoj tik vie-

vos skolintojui vergauja ir ne
gali atvergauti.

Indijoj nėra jokia paslaptis, 
kad daugelis tėvų parduoda 
savo vaikus pramoninkams.
Kai-kuriose vietose prie dar
bų pristatyti net penkerių me
lų vaikai. Dažniausia šie ma
žyčiai dirba dvyliką valandų 
dienoje ir šešias dienas sa
vaitėje. Neturi jie nei atatin- L dvasiškiai ir organizaciją

įdimais nedaugintų bedarbiu 
Į tai reikia prisilaikyti krikš
čionijos dėsnių.” Seimo duly- 
viai J. E. Vyskupui Bučiui at
sistoję ir aplodismentais nuo
širdžiai padėkojo už turiningą 
kalbą ir nuoširdų pasveikini
mą.

Kun. J. švagždys, LDS Sei-' 
mo atstovų ir visų dalyvių' 
vardu atsakė į J. E. Vyskupo' 
kalbą ir padėkojo už atvyki-1 
mą į Seimą. j

Seiiua sveikino žodžiu ir ki-l

riiems darbininkams. Kitas — kaino maisto, nei atsilsio. L1 atstovai, būtent: kun. B. M.
džiaVosi, nes, girdi, tautininkai katalikiškes- Rusijoj kolkas neparduodami
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biĖMbe Klausimai
TAUTININKAI ĮŽEIDĖ iV. TĖVĄ.

Iš savo korespondento Romojė gavome 
pfauėšhnąį. jog taUtiftinkai savo nekultūrin
gu žygiu, kuriuo privertė Šv. Tėvo nuncijų 
apleisti Lietuvą, įžeidė Šv. Tėvą'. Ir dėl to štai 
kd sulaukta':

1. Vatikanas įteikė /i'etuvai protesto no- 
tą.

2. Kardinblas Pacelli nepriėmė Lietu
vos atstovo.

3. Popiežius sugrąžino p. Sinėtonof duo
tąjį dovaną.

4. Santykiai tarp Lietuvos ir Vatikano
visai gali nutrūkti. f.

Žemiau dedame ištisą mūsų korespon
dento pranešimą':

“Lietuvos valdžios nekultūrinis ir ne
girdėtas diplomatiniuose santykiuose žygis, 
kuriuo tapo priverstas Švėntojo Tėvo atsto
vas —• riuhcijus apleisti Lietuvą 6. VI su
kėlė Vatikane didėlio įsižeidimo. Šitokios 
atrtibsferos pasekmės jaO šiandien pasireiš
kė. šiandien VatiKahias įteikė oticialę pro- 
tėsto riėtą Lietuvės valdžiai dėl įžeidžiančio 
traktavimo jo atstovo Lietuvoje, ypač dėl jo 
išprašymo iš Lietuvos. Be to, šiandien p. 
Stasys Lozoraitis , kuris dabar atstovauja 
HetUvoš valdžią prie Vatikano, atėjęs į Va
tikaną gauti audijeueijos pas Kardinolą 
Pacelli’ tapo jo nepriimtai, kitaip sakant bu
vo' šu gėda išprašytas už durų. Bet kas skau
džiausiai, tai kad pats Šventasis Tėvas su
žinojęs, kad Jo dovana, kurią Jis buvo nu
siuntęs per Nuncijų Battoloni Lietuvos Pre- 
zidfehttti, btiVo šito nepriimta, be galo tuomi 
pasijuto užgautas ir dėlto liepė tuojaus grą
žinti Prezidentui jo duotąją Popiežiui do
vaną prieš du metu, dovaną, kurią Šventa
sis Tėvas ligi šiol laikė visuomet ant savo 
daTbo stalo (kambary, kur priima privatines

—■....... i ei---'

ni ir už krikščionis demokratus; jie padarė 
tai per keletą mėnesių, ko krikščionys de
mokratai per keletą metų nespėjo i padaryti. 
Bet kas iš to, jei vieną dieną sutartį pasi
rašė, o kitą — ją sulaužė. Tuo parodė savo 
žemumą' ir politinį nesubrendimą. Tai yra 
piemenų, o ne rimtų valstybės vyrų politika. 
Tokiais nekultūringais žygiais tautininkai 
daro didelę žalą valstybei ir teršia visos mū
sų tautos vardą.

Aišku, katalikų visuomenė ir Lietuvoje 
ir čia Amerikoje,, kuriai gyvai rūpi valsty
bės ir tautos reikalai, griežčiausiu būdu tu
rėtų protestuoti prieš tuos tautininkų vy
riausybės žygius, kuriais įžeidžiama Šv. Tė
vas ir žeminama Lietuvos vardas užsieniuo
se.

PASTABĖLĖS.

Mes nekartų esame sakę, kad Rusijos bol
ševikų vadai mulkina savo pasekėjus. Jie dar
bo žmonėms įkalbinėjo, kad Rusijoj yra ge
ra, nes ten socializmas ir komuriizmas yra 
praktikuojama. Bet tai buvo melas. Kiekvie
nas sveikai protaująs žmogus aiškiai žino, 
kad komunizmas ir socializmas tik teorijoj 
tėra galimi. Praktikoje jie nėra įvykdinami. 
Tai pripažino ir pats Rusijos Sovietų dik
tatorius Stalinas. Jisai pbreiškė, kad Rusijoj 
koriluiiizmb nėra ir jo negali bū t ir Darbinin
kai, anot jo, negali būti lygus ir dėl to ir 
užmokestis jiems negali būti vienodas. Del to 
nuo šio laiko Stalinas savo politiką suksiąs į 
dešinę.

pramonei vaikai, kad tuotarpu 
Indijoj senai tas praktikuoja
ma.

Kad Indijoj gyvuoja darbi
ninkų vergija, tomis dienomis 
aikštėn iškėlė Britanijos ka
rališkoji komisija. Ši komisija 
patikrinti darbininkų padėti 
buvo sudaryta pirm kelerių 
metų prašant pačiai Indijos 
vyresnybei. Komisijos pirmi
ninku yra J. H. Whitley, bu
vusia Anglijos parlamento že
mesniųjų rūmų pirmininkas. 
Šeši iš dvylikos komisijos na
rių yra indiečiai. Kažkurie ko
misijos narių yra ilgus laikus 
arti susipažinę su įvairiais pra 
moniniais reikalais.

Komisija du metu pašven
tė darbininkų padėties tyrinė
jimui. Ji apvyko visus Indi
jos kraštus ir visus pramonės 
centrus.

Galų gale ir Prancūzija sutiko su prezi- *' » • ... . . deiito Hooverio propozicija Vieniems me
tams atidėti karo skolų mokėjimą. Preziden
to phsiūlymas įeina galėn. Taigi, Jungtinės 
Valstybės ir vėl išgelbsti Europą' nuo suiru
tės.

Vilniaus lietuvių jėgos stiprėja. Be mo
kytojų Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo 
gimnaziją baigė 38 mokiniai ir Švenčionių 
— keturi. Dringelis baigusiųjų mėgins įgyti 
mokytojo cenzą ir stos sodžiuose liaudies prie
ky.

9“

J. Douillet.

BE KAUKES,

Aurtftott DALIS.

(U?ąsa)
Koihėrčijbš mokyklą šalia Tichorecko bėl- 
ŠėvrKai’ pakeitė į teatrą klubą, o mergai
čių gininaziją ir Vlddikaūkažo geležihke- 
lio tiltų* if plentų mokyklą visiškai panai
kino. Aš galėčiau pasakyti šimtus bio- 
kykSų, kurioš buvo irždarytbs man bia-

pieštukų, plunksnų ir t. t., o dabar turi 
juos įsigyti už savo pinigus, pavyzdžiui, 
Voronežo gubernijoje Sagūnų kaime at
siųsdavo kiekvienam mokiniui po 1 sąsiu- 
vių ir dviem mokiniams vieną, pieštuką, 
ir su tuo jie turėdavo ištekti visus metus,' 
arba pirktis už savo pinigus. Antrojo 
laipsbio mokyklose (buvusios gimnazijos 
itf realinės mokyklos) už viską daba/ mo
ka dvigubai: moka už mokymą, moka ir 
už mokyklos išlaikymą, tuo būdu mokes
tis kelius kartus yra didesnis už prieška
rinį. Iki bolšėvikų atėjimo Rostovo gim
nazijoje pef fnetus imdavo po 50 rublių, 
o jau 1926 m. vienas mano pažįstamas,taūt.

Priė seū'ėjo rėžinio pradžiok mokytės sovietą valdžios įstaigos tarnautojas, už 
moHfslAk Būfo vėltui, 6 gimnariją' — vidų- kiekvieną saVo vaiką (į mokslus jis leido
tinto brangumo. Bolševikai, pagrėbę vals
tybės vairą į savo rankas, prižadėjo žmo
nėms bendrąjį apšvietimą vėltui. Bėt pa
žadai pažadais ir liko iš tikrųjų tose rtio- 
kykldsė, kuriose priė sėtlojo režimo mokė 
veltui, dabar rėikalaūja mokėti. Bolševi
kai reikalauja užmokėti ne tik už moky- 
nią, bet i f už mokyklos išlaškynią, remon
tą ir kurą. Seniau valsčiaus mokyklose mo 
kiniai vėltui gaūdavo knygų, sąsiuvinių,

3 Vaikus) dtokėjo po 12 rublių per mėne
sį, arba už 9 ihėiiešius po 108 rublius už 
vaiką, plūs prie to dar įvairūs mokesčiai 
už mokyklbk butd išlaikymą, už kurą, 
šviėsą ir t. t. J'ėi Kartais bedarbių vaikai 
ir atlėidŽiami riud mokesčio už mokslą, 
tai užtat nuo mokesčių mokyklai išlaiky
ti niekas neatlbidžikmas, ne patys netur
tingieji. f^nigą nesumokėjus, vaikas tuo
jau paleidžiamas iš mokyklos, kepėjo Jo

nusižengimus darbo metu jie Pauliukas, O. P., kun. K. Pau- 
aštriai baudžiami. Nėra jiems'Jonis,‘ kun. J. Žvirblys, O. P., 
susimylėjimo ir pasigailėjimo, kun. J. Balkūnas, kun. N. Pa
juos tėvai pardavę sunkiam kulnis, kun. F. Juškaitis, kun. 
darbui. Patvs tėvai velka sun-|F- Strakauskas, kun. Ig. Kel-
kią vergijos uaštą.

Darbininkai ir jų šeimynos 
neturi jokių savasčių, išėmus Simonaitis, 
keletą naminių baldui ir puo
dų. Neturi net atatinkamų tai
pų (pastogių). Vienam ko-i 
kiam kambary keliolika žmo-! Seimo prezidiumas 
nių miega arba liuosą laiką'tas iš šių atstovų; 
praleidžia. Nestebėtina tad, švagždys— vedėjas, 
jei trečia dalis kūdikių mirs-• raitis — padėjėjas, 
ta nesulaukę vienerių metų riais — J. P. Mačiulis ir O. Unv • 'amžiaus. guraitė. Balsų skaitymui pas-

Darbininkams už darbą atly kirti: A. Mačiūnas ir A. Kau-

mėlis, kun. J. Aleksiūnas, kun
A. Dirvelė, O. F. M., kun. J.

p-nia Šertvrtienė, 
Mačiulis, J. Brundza ir kiti. 
Daug

i momis ir laiškais.
kitų sveikino telegra

IicP-lė Elena 
gol finilikų čempionė.

moterų

nią ir kun. K. Urbonavičiaus 
referatas “LDS”, kurį skai
tė kun. J. švagždys.

Abiem prelegentam Seimas 
išreiškė padėką. Naujos Cen
tro vaidyl • r’ ’ ‘ 11 • sukėlė 
daugiai' a gyvunm, ne uc- 
ininavo kandidatus ir iš jų rin 
ko valdybą slaptu balsavimu.

Išrinkti šie: J. Sinilgis — 
pirmininkas, O. Siaurienė — 
vice-pim., J. 1>. Lrmma — 
sekretorius, A. Vaisiauskas — 

sekieto- iž<lininĮ<afi[; kontrolės komisi
ja: V. Tamoliūnas, J. Jeskevi- 
čius ir A. Kaunietis.

sudary 
kun. J 
P. Toto

.... Litej alinė Komisija užgirta
ginimai taip žemi, kad pati nietis. Rezoliucijų, skundų, į- ta ti tik ig jo$ pabraukė 
komisija neturi noro ‘paduoti,nešimų ir sveikinimų komisi- kun j. fcvagždys. Į jo vietą iš- 
to viešumon. j ja: kun. J. Balkūnas, A. Kau- 'rinktos kun \ p

Komisija savo pranešime nietis, J. Sinilgis, kun. F. Stra
reikalauja būtinai keisti tą ne- kauskas ir D. Siaurienė. Man 
pakenčiamą tvarką atatinka-. datų ir spaudos komisija: A. 
mais įstatymais visai Indijai. Stanšauskas, Dumblys ir p.

'akaims.

Indijos pramonėse 
daug milionų vyrų, moterų 
ir vaikų. Ir visų jų padėtis 
tiesiog nedovanotina, daugiau 
kaip skandališka.

Apie 10 jgtiĮionų pramonių 
darbininkų yra pihigų skolin
tojų žnyplėse. Šie skolintojai 
iš skolininkų plėšia nuo 75 ligi 
150 nuošimčių palūkanų. Sko
lininkai turi atmokėti dalimis. 
Tas atimamą iš jų apturimų 
už darbą atlyginimų. Skolinin
kai dažnai darbininkams pa
lieka tik tiek, kad jie nemirtų 
badu.

Sakysime, jei dnrbininkas 
pasiskolina 50 dolerių, tai jis 
už tą paskolą tik vienų palū
kanų'į metus turi mokėti dau
giau 100 dolerių. Jei skoli-

dirbu Be kitko ji paduoda apie 350 Mikulskienė. Tvarkdariai: A.
įvairiausių pasiūlymų (reko- Jakaitis ir K. Kairys 
mendacijų) darbininkų gero
vei. Anglų spauda karštai re
mia komisijos pasiūlymus.

I Šių rieti} Seimas nutarė iš
rinkti tatybą, su kuria Centro 
Valdyta' svarbesniuose reika
luose i urėtų pasitarimą. Tary
ba LDS. reikaluose informuosi
apskričius. į tarybą įėjo: kun. 
,J. Karalius, kun. J. Balkūnas 

kun. P. Juras.

L. U/S. SEIMAS

Išrinkus prezidiumą pirm.
VI. Paulauskas pakvietė užim
ti vietas ir tęsti seimą. įir

Šeinio vedėjas kun. J. ŠvagJ Beimąs lįįpbaigtas gražiomis 
ždys gražia kalba pradėjo dar kalbonusf ir padėkomis kleb. ' 

jbą. Jis kvietė atstovus rimtai kun. N. Pakalniui, Seimo ren 
if-ir nuosekliai svarstyti orga-1 gimo komisijai kurt. J. Balkū- 

įnizaeijos reikalus. <nui, J. Brundzai už seimo ir
Iš nutarimų pažymėtini šie: šeiminių pramogų surengimą,

Seimas įvyko birželio 29
30 dd., Brooklyn, N. Y.

Seimą atidarė Centro Vai-
dybos pirm. VI. Paulauskas.i8kelbti ”ari«' ir Prebumeratų seimo prezidiumui už gražų ir 
Jis pasveikino delegatus ir pn'va™ iSlraSinfi bon« ir .tvarkų seimo vedimų,
kvietė J. E. Vvskupa Būėį *« UkvMayiirot fondų, gerinti
pasakyti prakalbėk-. .“Darbininko” turinį įvedant

I naujus skyrius, daugiau rašy- 
J. E. Vyskupo kalba buvo ti apie LDS( organe ir t t

apie darbininkų išnaudojimų,
Referatai. ; torius. Jis labai gražiai pas-

Kun. J. Balkūnas skaitė re-:veikin0 seil"» ir «■***> LDS

I Baigiant Seimą atvyko gerb. 
P. Dairžvardis, Lietuvos vjce-' 

į konsulas, buvęs “Darbinin- 

iko” redaktorius ir LDS sekre-

bedarbę ir jos priežastis.
Jis kalbėdamas apie išradi- %

mus pareiškė: “Ne žmonės tu- lemtų apie “Naujų Darbo au«li ir rtiPrSti-
ninfcas yra vedęs, tai kada'ri tarnauti išradimams, bet iš- Encikliką.” Jo referatas, gra-Į Po to kun. N. Pakalnis sei- 
paauga jo vaikai, skolintojas radiniai žmonėms. Žmogus tu- žiai ir suprantamai parašytas, nią uždarė malda.

juofe paima sau užstatan. ri būti aukštesnis už visus iš-; visus suįdomino. i ---------------
radimus — mokslus. Kad išra-1 Taip pat užinteresavo Sei- j PLATINKITE “DRAUGĄ** 
.  ..............i—»■■■ -' rn-

ir
Visa šeimyna

sau užstatan. 
ligi gyvos gal-

kūbo C., Vladikaukazo geležinkelio tar
nautojo, gaunančio algos .12 rublių per 
mėūesį, sūnus buvo išmestas iš gimnazijom 
vien dėl neužsimokėjimo.

Senosios rusų' mokyklos ir dabartinės 
bolševikiškos metodai taip pat tarp savęs 
labai skiriasi: senojoje rusų rtiokykloje 
vaikus mokė tų mokslų, kurių moko vi
same pasaulyje, o dabartinėje sovietų mo
kykloje ne mokslui tenka pirmoji vieta. 
Bolševikų valdžios buvo paskelbta, kad 
mokyklos svarbiausias uždavinys esąs įs
kiepyti vaikuose komunizirto politiškas 
ir soeiališkas idėjas. Kiekviena sov. Rusi
jos įbokykla pirmiausia yra komunizmo 
propogandoš daigynas, palaikomds vis 
naujais daigais — jaunimu. Kotnunižmo 
politiška abėcėlė yra pirmiausias mokymo 
dalykas. Mokinys, mokąs šios abėcėlės, 
d nemokąs nė vieno kito inokoino dalyko, 
perkeliamas į vyresnę klasę; bet jei jis 
nemoka politiškosios abėcėlės, tai palie
kamas antriems metams, o dažnai ir iš 
mokyklos yra išmetamas.

.. vo palikti antriems metams tik dėl t6, kad ašarų nebūtų liūdna. Vienas Rostovo uni- 
| jie blogai atsakė į šiuos klausimus: “Ką į versiteto studentas medikas (Mykolas S.) 

nutarė 14 ir 15 Sovietų suvažiavimas?” 
Pastebėsime, kada šiuos mokinius pa
klausė apie šiuos suvažiavimus, tai 15 su
važiavimas dar nebuvo nė įvykęs. Vaikai, 
kuriuos šito klausė, turėjo nuo 12 iki 15 
metų. Vieną jų, mažutį Povilą A., 13-kos 
metų berniuką, aš gerai pažinau. Jis neži
nojo, kad paskutinis suvažiavimas buvo 
14-tasis ir vietoj pasakyti, kad 15 suva
žiavimas dar neįvyko, jis suskaitė šio ta
riamo įvykusio 15 suvažiavimo visas re
zoliucijas, tikrumoj priimtas 14 suvažiavi
me. Jį paliko' antriems metams. Kaip 
jums atrodytų, jei Prancūzijos švietimo 
ministeris lieptų palikti antriertis metams 
tą mokinį, kurs neatsakytų į klausimų,

dažnai pas mane atsilankydavo. Jį pri
vertė pakartoti 4-tą kursą vien dėl to, 
kad politiškos abėcėlės egzaminuose jis 
neatsakė į šį klausimą: “Kokią barzdą 
turėjo Karolis Marksas ir kokius plau
kus turėjo Leninus?” Europoje į šitokį 
klausimą būtų pažiūrėję kaip į gražų 
juoką. Mykolas S. neatsakė į šį klausimą 
ir užtat turėjo antrus metus 
pasėdėti tame pačiame kurse. Paskum jis 
sužinojo, kad nuo jo laukė šitokio atsaky
mo: “Leninns teveik visai neturėjo plau
kų, o Karolis Marksas turėjo didelę barz 
dą.” To paties universiteto studentei ()- 
nai J., jau visai baigiančiai medicinos fa
kultetą, bolševikai štai ką pasakė: ‘‘Sov.

Štai kas įvyko Rostovo fi-jo laipsnio • niilio epizodas.
mokykloj, buvusioj Kotrynos mergaičių 
gimnazijoj: abiejų lyčių 17 mokinių bu-

“ką nutafė paskutinis radikaliųjų sočia- | valdžia jurtis išduoda medicinos daktaro 
listų kohgrėsas?” diplomą, bėt neužmirškite, kad jūsų parei-

Neužmirškite, kad šios procedūros " ga yra gydyti ne vien savo pacientų fcū- 
vyksta su 12—15 metų vaikais, tai atro
do labai nuostabu, bet tai yfa papras
čiausias kasdienio sovietų Rusijos gyve

nus, bet taip pat sužinoti ir jų politišką 
nusistatymą.

Aš papasakosiu dar labiau netikėtiną 
faktą, geriau pasakius, juokingą, jei iki (Bus daugiau)

. f, .. _ „ • _'
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PRAŠAU NESIJUOKTI.

Lietuvoje Gruzdžių miestely 
Aukštosios Gyvulininkystės 
mokyklos būrys- mokinių da
vė gražų ' priklodų, kaip rei
kia mokslo metų baigimas 
švęsti. Nuėjo j slaptų alaus 
parduotuvę, prisigėrė ir išė
ję miestely akmenimis pradėjo 
vienas kito galvas egzaminuo
ti. Sukilo visas miestelis, su
kilo policija, kuri egzaminus 
nutraukė. Žmonės nei kiek iš 
to nesistebi: esu juk ne veltui

t jie mokinos gyvulininkystės.

priklodų ir nesidyvikit, jei 
laisvamaniai vadins jus tam
siais žmonėmis.

Šiais burnom sausatės čė- 
šais daugelis, gal, jau ir pa
miršo, kaip gyventa Amerike 
prieš jos apsausinimų. Padai- 
innokit šių dainų iš knygelės, 
išleistos 1905 m., ir atsiminsit: 
“Kad mes asam wise sweiki 
"Mum daugiou nieką neberai- 

ki.
“Kur wesielijas ar kriksz- 

tinas
“Wis aakabas ir musztinias. 

“Pilnas auzas ir betrumai 
“Pilnus stritai ir saliunai.

“Ant katra tik pasiziury
“Wys bateli rankai tūry. 

“Kai par nosi wenam tieka 
“Tai griūdamas toi surieka

“Toi no stiepsu tas nuwlrta
“Kaip par nosi kitam kirta 

“Suvalioja sermegu nauju 
“A ju szunis lakie krauju.

“Nėra myszki tiek lapieliu
“Kiek ti buwo nepretieliu. 

“Szien saliune wakar dienu

KUR KREIPTIS DEL PA
ŠALPOS.

Pašalpos Mašinerija ir Kaip 
Jų Vartoti.

Ana dienų laikraščiai pra
nešė apie nedirbančių motinų, 
kuri bandė save gazu nusižu
dyti, kuomet negalėjo patal
pinti savo mažo, sergančio vai 
kų ligoninėje. Kaimynai visai 
nežinojo apie jos padėtį. Ji 
neprašė jokios pašalpos nuo 
pršnipinių organizacijų ir ne
šusi nešė su vaiko tėvu, kuris 
1-įtur gyveno — persiskyrus.

Bet tokios tragedijos nėra 
reikalingos. Kiekvieno prie
dermė ieškoti pašelpos, kuo
met kįla reiklias. Šiandien 
daugelis tų, kurie reikalauja 
pašelpos, praeityje davė aukų

“Rada nosi kiemy Avienų 
“Nezinoja kiena yra 
“Imetie atgal i purwina

“Tas biernelis aimanavo 
“Kad be noses parwazievo

“Wieze daktaru ir kitu 
“Kad jam nosi prilibdvtu

“Negalėja prilibdyte 
“Rakie be nosies giwynte.”

DRAUGAS

toms pačioms organizacijoms.
Kur nedirbantis žmogus ga

li kreiptis reikale pašalpos?
K uomet beveik kiekviena 

vieta turi savo pašalpos ma
šinerijas, sunku kiekvienam 
asmeniui pranešti, kų reikia 
daryti. Apielinkės padėtis, 
žmogaus pilietybės stovis, 
kaip ilgai gyvena toje vieto
je, yra labai svarbūs fakto
riai prašant pašelpos.

Pažiūrėkime, kas daroma di 
dėsniuose miestuose šioje ša
lyje. Imkime New Yorkų.

New Yorke centralis komi
tetas praleido net $8,000,000 
ir šiandien tas pats komitetas 
deda pastangų gauti daugiau 
pinigų. Pinigai mokami šei
mynų galvoms — $5.00 į die
nų, trims dienoms į savaitę. 
Jie pristatomi dirbti viešose 
vietose arba kokiose nors or
ganizacijose. Charity Organi- 
zation Society, Association for 
Improving -the Conditions of 
tlie Poor, Salvation Army, Y. 
M. C. A. ir Y. W. C. A. pei
kia iš vien su tuo komitetu. 
Atstovai kelių šimtų tokių or
ganizacijų sudaro Gerovės 
Taryba, kuri stengias suvieny 
ti pašalpinį darbų tame mies

te. Sočiai Service Eschange 
priima visus prašymus. Šita
me meste raukime net apie 
00 .. -p vadin i.1, i “duonos 
linijų”, maisto sbičių. ir pa
našių agentūrų.

Chicag'ųe.
Šitame miesto Gubernato

riaus Bedarbės ir Pašalpos 
Komitetas paskyrė “Darbo 
fondų”. To fondo užduotis 
yra surasti darbus. Chicagos 
United Cbarities, dirbdama iš 
vien su darbo unijomis ir ki
tomis organizacijomis, įsteigė 
po visų miestų net 18 skyrių 
Ir pašalpos stočių.

Detroitas.

Miestas yra vienas turtin
giausių Amerikoje bet ir čio
nai .»< tomobili j fabrikai at
statė tūkstančius darbininkų. 
Viešos Gerovės Departamen
tas (Dept. of Public Welfare) 
stengias, kiek gal, teikti pa- 
gelbos darbininkams ir jų šei
mynoms. Ji duoda maisto, už
moka randų, pristato pieno 
ir medikalių daiktų, kur rei
kalinga. Šeimynos, kurios 
kreipiasi prie šio departamen
to, turi būti gyventojai De
troito ne. mažiau vieno meto.

Philadelphia.
Philadelpliijoj įsteigtas ceu- 

tralis komitetas, kuris veda 
pašalpinį darbų per egzistuo
jančias pašalpines agentūras. 
Yra atskiri komitetai “šeimy
niškam darbui”, darbams mo
terims ir merginoms ir neve
dimiems vyrams ir išdalinimui 
drabužių. Vyrai, neturintieji 
namų, gauna du syk valgyti 
į dienų ir pernakvojimų už 
atlikimų kokio nors darbo. Y- 
ra atskiras komitetas, surasti 
darbus svetimtaučiams.

Minėti industria'.iai miestai 
stengias išrišti pašalpos pro
blemų. Be tų komitetų, turime 
dar paminėti svarbų darbų, 
Kurį atlieka įvairios svetimų 
kalbų draugijos ir organizaci
jos savo tautiečiams. Yra y- 
patingai svarbus darbas, nes 
svetimtaučiai nenori kreiptis 
prie amerikoniškų įstaigų, nes 
jie mano, kad jeigu kreipsis 
pne tų organizacį į, juos ga
lės deportuoti iš J. A. Vals- 
tvbių, kaipo visuomeniškas 
Sunkenybes. Nesykį mes ban
dėme įrodyti, kad ktr svetim- 
iantis prašo pagclbc.i iš prie
žasties bedarbis, nereikia bi- 
j.dis

3
- -------------------

Ed. .Dudley, iš AVilmington, 
Del., vienas geriausių golfinin- 
kų.

New Yorke vokiečiai turi 
eeidralį komitetų, kuris renka 
pinigus ir teik'a savo tautie
čiams drabužių ir nuristo.' N< 
a •« na vokiška šeimyna gaA’o 
pin’gų randai iš šio komiteto. 
Nervegai Brooklyne dalina 
p’rdgus, maistą ir drabužius 
savo tautiečiamClevelande, 
čekai senai veda pašalpinį dar 
ba veikdami iš vien su patal
pinėmis miesto draugijomis.

—--------- f
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LIETUVOS VYčOlENA GRAŽIAI PAVYKO.
(Pabaiga)

Track meet atidėta.
Sporto komisija jau buvo 

beruošianti, bematuojanti lau
kų, track meet (lenktynėm), 
bet kadangi jau buvo apie 8 
vai. vakaro, tat sutarta lenktv 
nes atidėti. Lietuvos Vyčių vi- 
durvakarinių valstybių track 
meet įvyks Chicagoje, rugį). 
(August) 16 d., rodos, McKin- 
ley parko sporto aikštėje.
Waukeganas pasipuošęs svečių 

laukė.

Prieš Liepos 4 d. angliški 
AVaukegano laikraščiai kas
dien ant pirmojo puslapio dė
jo ilgus pranešimus apie ruo
šiamųjų K. oi' L. Dav, ragin
dami waukeganiečius gražiai

navimu. Vertėtu visus juos su
žymėti ir paskelbti.

L. Vyčių Dienai suruošti į 
daugiausiai darbo įdėjo, visa 
gražiai sutvarkė, visų tos iš
kilmės naštų ant savo pečių 
išnešė komisija šių asmenų. 
Chicagos Apskričio: Stasys 
Šimulis, Luke Krekščiunas ir 
Bronė Stulgaitė. Wisconsino 
Apekr.: K. Mažeika, N. Kese- 
rauskas ir P. Marčulaitis ir 
komisijos kooptuoti Waukega- 
no veikėjai pp. A. J. Sutkus 

i ir J. Šimulvnas. Garbė ir pa-!• X- j

dėka jiems!. ,
Vienu žodžiu, pirmoji Clii- j 

cagos ir Wisconsino Vyčių;

DRAUGAS
. j?i. . .i . j,.i. ,

že raudas daug spragų, Cice
riečiai visas užpildys. \ 

Prie tikietų pardavimo bus 
“Draugo” generalinis agentas 
p. J. Mockus, o jam į pagelbų 
suorganizuotas didžiausias šta 
bus, kurį pasižadėjo nuvežti

Per sumų “Avė Maria” gie
dojo p. ijauraitieuė.

Po sumos parapijos svetai-
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si jau ruošias, ries laiko ne 
daug liko.

X Šilališkių išvažiavimas į

svečių: dvasiški jos ir pasaulie
čių. Per pietus pasakyta jubi- 

M. Navickas, M. Sriubas ir K. batams daug linkėjimų. Pietų:

nėj buvo surengti šaunus pie- vyks 16 d. rugpiučio, Dam 
lūs, kariuose dalyvavo daug brauskio ūkėj, WiJlow Springsl

Stulgis taip pat ir p. J. Moc
kus.

Piknike ketina būti ir dau-t 
giau prašmatnių cioeriečių 
darbininkų.

X Pavyzdinga Petrauskų 
šeimyna Ciceroje. išaugino 3 
sūnus, kurių vienas ateinantį 
pavasarį bus įšvęstas į kuni
gus, kitas šįmet baigė univer
sitetų, o trečias taip-gi nema
no pirmiesiems pasiduoti.

Birželio 28 d. p. Petrauskai 
(25 metų) 
Per sumų

bažnyčioje jubiliatai ir visi da

III.

pasipuošti Chicagos ir AVis.l““““8 pilniausiai pasitenkinę 
consino Vyčių paradui. Taipir pageidaudami, kad tų Aps- 
ir padaryta. Lietuvių kolonija

Califoraijon į Outdoor Life paradų atgabenta ši rūpužė 
Dienų kuopuikiausiai pavyko..— “Miss Arizona ’, kad savo giminės šokinio lenktynėse ap- 
Diena buvo graži. Visi, kas gintų karimų, kurių ji laimėjo. Kaip matome, Amerikos žino- I uūnėjo sidabrines 
tik dalyvavo vakare grįžo į nės visokių niekų prasimano. 1 Mubo sukaktuves,

lė šokiams
kričių Vyčiai kas met tokias 'valgiams

surengime daugiausiai prisi-1 
dėjo p. J. Bukauskienė.

X Liepos 3 d. Petraičių šei
mynų ištiko nelaimė. Parva
žiuojant nuo daktaro, ant 50 
Ct. ir 14 str. vaikėzas galva- 
t ruki u lėkdamas trenkė į Pet
raičių automobilių, kurį sudau 
žė ir vaikų sužeidė.

Bloga, kad tėvai pataikau
ju savo vaikams. Kuomet tų 
vaikėzų nugabeno i policiją, 
pats pasisakė, kati jis nebeži
nojęs kaip tų automobilį val
dyti.

X Šv. Antano parapijos pik 
uikas įvyks 26 d. liepos, Rerg-

Jog Nieks 
Nekviečia

iškilmes
rengtų.

mirgėte mirgėjo Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis. Ypatin
gai gražiai buvo papuošta Lie
tuvių Auditorija su didele 
virš durų sveikinimo iškalba.
Miesto gatvės' kuriomis trijų 
mailių ilgumo automobilių pa
radas važiavo, irgi buvo vėlia
vomis išpuoštas. Žmonės, už- 
girdę parado muzikų, sustojo 
ant šalygatvių, o važiuojant 
gražioniVs rezidencijų gatvė
mis ant “po’rčių” stovėdami ir
rankomis mosuodami sveikino Inip&i aclu
svečius. Didingas ir įspudin-iLeehavia“i' kuris 
gas buvo momentas. Visi sa
kė, kad Waukeganas da nėra 
matęs tokio gražaus parado.
Waukeganiečių nuoširdumas.

per liepos 4-jų su
Rap

PADĖKA.

Ąr žinot, kodėl jos nieks 

nenori T JI pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. Išgarga- 

Uuodaml su Llsterine, išva

lysime ųurpą ir užmušimą 

Ilgų peru*. Vartok k*a- 
dlen.

LISTERINE

ir įtaisyta pečiai ,apie piknikų. Būriais sustoję lyviai ėjo prie Šv. Komunijos 
gaminti. Svečiai (žmonės skaito ir interesuojas.; Sumų su atsista laike kun. P. mans Riverside, III. Vi-

Yuškevičius, asistavo diakonu
kler. Petrauskas, subdiakonu 
kler. Šmuli, o apeigų vedėjum 
kler. Urba.

Klebonas kun. U. Vaičiūnas 
pasakė puikų pamokslų ir su
teikė palaiminimų, kurį baigė 
“Te Deum laudamus”.

. gaus visokių užkandžių, ska- Sako, visi važiuosime į “Dr
augo” pikniką, nes ‘Draugas’ 
visokių mums žinių j namus 
atneša.

riliai pagamintų geriausių Ra- 
Icino šeimininkių, taip pat ge- 
irimo ir šaltakošės.

JS. L. R. K. A. kuopų valdy-

ADVOKATAI

Šiuo reiškiu širdingų pade-Į bos prašomos pasidarbuoti sa
kų' plačiai žinomam Cliicagoj vo kolonijose, kad kuodaugiau 
ir apielinkėj Mraboriui p. S. D. šiai žmonių atvažiuotų. 
Lechawicz ir'Sūnui už suteik-į Lietuvių Diena šįmet Raci- 
tų vienų puošnių automobilių ne bus ketvirta iš eilės. Pir- 
Liet. Vyčių Chicagos Apskri- mos trys pavyko gana gerai, 
čiui kaipo “Official Car” — Mūsų noras yra, kad ir ket- 
Liepos 4 d. Vyčių Dienos pa- virtoji Itacine gerai pavyktų.

p. Step. Peniai raciniečiai į Slieboy- 
maloniai ganų važiavo papuoštais tau- 

visur patarnavo. jtišknm vėliavom ir spalvom
Ig. Sakalas 'automobiliais, kas darė malo- 

Apskr. pirm. nų įspūdį. Lietuviai grarždai
--------- I atrodė svetimtaučių akyse.

CHICAGOS VYČIŲ KUOPŲ Mes norime, ir prašome, kad 
mus at- 
automo-

A. Janušauskas taipgi išsi
juosęs darbuojasi ir organizuo 
(ja darbininkus, kurie užims 
vietas prie geito. Birutės dar-

A, SLAK1S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. \Vashingtop St. 
Ro«m 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų SKIN ITCttlHG UOStvfaM aeodMna Zegpo fg
Right from the first touch, antiseptici 
healing Žemo takes tne i 
misery out of mosųuito bites, i , 
and many other skin afflictioną. 
it also for itehing, peeling tęęa. 
Bathera and other outdoor 
thank cooling Žemo for relief 
sunbum. Douse it on ivy-poiso 
Rimples and dandruff fade when s 
gntisaptic Žemo is applied. It 
atąntl^ eaaee razor-emart. Alvvaya

•19 nearby wherever yoų go. 
* ’ 35c, 60c, $1.00.

VaJucraia: Utarn.. Ketv., ir S abates 
— 6 Iki 9 vaj.

4145 Archer Avė. Tel. Infayette 7337

PILKAS EGZAMINAS 
M.00 TIKTAI

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
lAogm Bagdziuna* Bpr.fąn)

ADVOKATAS
105 V. Adams St. M». 21»

Talejphone RaadolpA <727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9096 

Name: $ Iki 9 ryte Tel. Repub. 9899 aisvd motu
3NIS31SI1
'00 89 tndnvjna eniaui 

iad saiuvpntop'OA šf uijj 
-įsa |f 17IJ33 djatj ’ąAutę^ 

į, 'osz od tiureunua ujo
!' -oi eupajsĮ-i "tįsotu hiuap
t jn 009 IWX°tu

S9ADS 41

4OI|M l|4|M SOAO|6

Midgct radio
*....... *27.00

Radio su vikt ro- 
la už .... $59.QO 
3 Šmotų Parlor Se-

...... *49.00
Electric Refrigiato-

ri“8..... .• *09.00
Raukinė viktro-

la........... *0^0
Pasinaudokite BUDRI KO 

nupiginto m i s kainomis.

Klausykitės Lietuvių ra
dio programų Sekmadie
ninis iš VVCFL ir Ketve
rge vakare iš WHFC

los. F. BiiH,
Ine.

3417-21 S. Haisted 
Street

Photie Boutevard 4705

visi svečiai ir pas 
važi uotų papuoštais

Didelio nuoširdumo parodė 
Waukegano lietuviai, ypač pp.
Sutkus ir Šimulvnas, kurie L. Vyčių Chicagos Apskri-biliais. Tas daro įspūdžio, 
savo automobiliais per visų(.čio mėnesinis susirinkimas iš i Laiko mažai lieka. Visi tu- 
dienų visiems teikė patama-■ Liepos (July) 8 d. lieka nukel-1 riiu sukrusti ir darbuotis, kad 
vinto. Šaunus vyAi iš Šv. An-tas į Liepos 22 d., kad davus kuogeriausiai prisi rupaus.
tano, Juozapo ir kitų draugijų 
taip parke, kaip Lietuvių 
Auditorijoj visų dienų gražiai 
darbavos. Moterys ir mergai
tės parke svečius vaišino ska
niausiais užkandžiais, o Lie
tuvių salėj buvo duodami tik
ri pietus. Visi džiaugėsi Wau-

DĖMESIUI.

J. P. WAITGHES
Lietuvos Advokatas

progos Apskričio pikniko ir Ypač širdingai prašom ja«- 
K. of L. Dienos komisijoms su- •pinių' 
tvarkyti reikalus
sus-me pilnus pranešimus. Vi- bų.
sos kuopos prašomos įsidėmė
ti ir kuoskaitlingiausiai suva
žiuoti Liepos 22 d. į Dievo 
Apveizdos parapijos salę, 18

kegano lietuvių veikėjų ma- iSt. ir Union Avė.
lonumu, širdingumu, vaišin- 
šingumu ir mandagiu patar-

IkA > vai. kortuose — nuo S Iki 9 
Sųbatomia nuo 9 Iki 9

52 Kast 107th Street
Kampa* Mlcblgan Ava 

Tel. Pullman 595,0—namų Pull. 6877 
Miesto ofHe pagal sutarti

127 N. Dsarborn Street
KetvergaU ofisai uždaryti.

. ____________ , 8PSC1AH6TA8
. ir v ,, T> Taigi nenusiminkit, bet eikit pa/Vyčius dalyvauti. Bus tikrą *peclallstą, ne pas koki nepa-

ir padaryti | visokių žaidimų, dainų ir kai- įCoriuJSaus^'M^ juS k£ 
Ida, ai kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno įSegzainlnavimo. Jus su 
taupysit laiką Ir pinigus. Daugeli/ 
kitų daktarų negalėjo pagelhėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radlo — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlSkas egzaminavi
mas kraujo atidengs 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 nuo Ugų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, krąųjo nėr 
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pa/ 
man*

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

In ėjimas Rūmas 1011
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandoj’ Nuo 10 ryto Iki 

1 pc piet. Vakarais nuo S Iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1

po nlat

I. Sakalas,
Ap. pirm.

Laukiam pilni vilties ir ti
kimės, kad viso Wisconsino 
lietuviai dalyvaus toje iškil
mėj — Lietuvių Dienoj.

Kviečia
Komitetas.

LIETUVIAI AMERIKOJE
RACINE, WIS ~

Lietuvių Diena.

Lietuvių Dienų rengia S. L. prašome

Telephone Dearborn 0057

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1461

Nuo 9:90 iki 5 vai. va*.

Local Office: 1900 S. UNION kV$. 
Tai. Roosevelt 8710 

Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vgk. 
(Išskiriant Saredas)

cicao, ui
Radio Stotis A J J.
Ciceriečiai smarkiai su

bruzdo ruoštis į “Draugo”
Port VVasliingtono, Milwaukės 
Kcnoshos ir liacino.

Gerb. "VVisconsino valstijos'piknikų, kuris įvyks liepos 12 
lietuviai ir lietuvės! Visus'd., Cernausko— Birutės dar-

vzt

X

dalyvauti Lietuvių
R. K. A. VVisconsino Apskri- Dienoj. Užtikriname, kad vi-Į 
tys Itacine, Wis., nedėlioj, lie

Justice Park, UI. 
‘Draugo” agentas p. J. 

savaitę
pos (Julv) 26 d. 1931 m., Mid- 
way l’ark darže. Prasidės 11 
valandų ryto.

Parkas randasi už 6 mailių 
nuo Ručine į šiaurius prie 
Highway 15 tarpi1 Ručine irį 
Mihvaukee.

Lietuvių Diena prasidės j
11 vai. ryto Šv. Kazimie’c pa- 

" • • - -r» I
rupijos bažnyčioj, 815 Park 
avė., iškilmingom šv. Mišioin 
ir pritaikintu iškilmėm pamo
kslu. Visi svečiai prašomi da-'į 
lvvauti pamaldose.

Tuoj po mišių visi važiuos 
į Midway Park, kur prasidės 
įvairus programas. Iškilmėje 
dalyvaus visas VVisconsino 
jaunimas iš penkių (>arapijv. ir 
chorai, būtent Sheboygano,

si būsite patenkinti. (Mockus jau praeitų
Midway Parke yra puiki sa- išnešiojo po biznierius iškabas

SILLrV VNCLS

T

A, A, OLIS
ADVOKATAS
11 South La Salia Street 

Room 1701 Tel. Randolph 0911

Valandos nuo 9 ryto Iki B vai. vok. 
8241 S. Halstcd St. Tel. Vletory 0(49 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Rety. ir Subatos vakare

l
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SENIAUSIŲ CHICAGOS LIETUVIŲ ATSIMINIMAI.
JONAS LEKAS

(Galas)

Į Lietuvą.

Pagyvenęs Amerike

metus. Jis turėjo užtektinai 
sveikatos datęsti iki šimto, bet 
atsitiko nelaimė — arklys jam 
smarkiai įspyrė ir iš to mirė.

DAKTARAI:

vesti. Būdamas prie darbo la
imi pririštas1, aš negalėjau nei 

. . .. .. . lietuviu persirita per 6n me-nnslyti apie ilgas apsivedimo .1 „ .
čerenionijas. Nors jau daug

“Nedaugelis iš Amerikos

nietą' ant savo kupros turėjau, 
apie gerai atrodžiau ir sakih.u, 

tuziną metų, vykau Lietuvon kad nian reik jaunos dailios 
savo sumanymų vykdinti. Bet panelės. Žinojau, kad pas 
nusiklojo taip, kaip maniau. Baltaragienę ant Žilvičio sa- 
Tuoj buvau paimtas į kariuo- lhmo gyveno pora mergelių, 
menę. Kadangi iš Lietuvos į Vienų gražų Vakarą ir einu 
Ameriką pabėgau nepilname- pas Baltaragienę. Ji man buvo 
tis, tai bausmės nebuvo. Tar-' pažįstama ir pažirto,jau taipgi 
navau Gardine. Daugelis nu- į jos burdingierkas. Šeimininkė, 
siskųsdavo armijos gyvenimo Į pamačius rtiane, atspėjo, ko aš
sunkenybėmis. Man-gi tai tik atėjau. Jos paklausiau, kurią

LIETUVOS KONSULAS P. 
A. KALVAITIS SU 

ŽMONA.

Birželio išvažiavo i i
“fonios” buvo. Visos “učeni- man perši. Ji atsakė, kad gir-
jos” man buvo menkniekis. *

“Sugrįžęs iš kariuomenės, 
pradėjau žvalgytis apie dva
rus, bet tuo tarpu ėjo japonų 
karas. Netrukus ir aš gavau 
pranešimą “jovytis”. Tada aš 
šast per rubežių ir jau žino
mais keliais atsidūriau Ame
rikon. Vėl apsigyvenau Cliica- 
goj. Tada jau reikėjo pienuo
ti nuolatiniam apsigyvenimui 
Chicagoj. Gerų darbų stock 
yarduose man niekuomet ne
trūkdavo, bet neužilgio suma
niau eiti į biznį. Tai pirkau 
namą, kuriame dabar gyvenu 
ir įsitaisiau valgomųjų daik
tų krautuvę.

Greitas ir geras apsįvedimas.

“Jau ėjau keturiasdešimt 
ketvirtus savo amžiaus metus 
ir antrus metus buvau biznyje 
išbuvęs, kai sumaniau apsi- 
---------------------- :—:s

tus amžiaus, o aš, ačiū Dievui, 
iš savo prabočių, paveldėjęs 
gajumą, jaučiu galėsiąs gy
venti ir dirbti dar daug metų.
Daugeliui dabar bėda darbas 
gauti po 40 metų amžiaus, o 
aš tikrai žinau, kad aš, turė
damas 64 metus amžiaus, 
stock yarduose greit darbų su- 
širaščiau.

“Nuolatai apsigyvenęs Bri- 
dgeporte, ėmiau daugiau dė
tis prie vietinių reikalų. Man 
labai tiko kun. Kriaučiūno dar
buotė parapijos reikaluose. Ti- .! • , - t* • u ulinio- Centro rengiama pirmako man jo būdas. Jisai buvolT (.
labai vieningas. Todėl svečių

Tel. Canal 6784

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHlRUROA8 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 

▼yru. mtoterų ir vaikų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priimk kasdienę ano 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomls Ir seredomli tik 
Iškdlno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
2130 WEST 22rtd STREET

CHICAGO

Telefonas Grovehlll >888

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUĖTTE BOAD 
Ofiso Valandos:

Kuo t — ir Vai. ryto. Kuo 1 vai.—- 
4 Ir 8:80 iki S vai. vakare.

Seredomls nuo 9 — 18 vai. ryto 
Nedėllomls pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Wentern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija. 8859 Ko. LeavlU BL 

Tel. Cenal 88 89
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. y." 

NedėlloJ pasai susitarimą

JULIJONA
KISĖL1ENĖ

*

MirS Lietuvoje, birželio 17, 1931 
4 vai. ryto, 82 metų amžiaus. 
Kilo iš Utenos apskr., Anykš
čių parap., Bičiūnų kaimo, Ir 
tapo palaidota Anykščių para
pijos kapinėse birželio 19, 1931.

Paliko dideliame nuliudime 
Amerikoje 2 sunu: sūnų Juo
zapų Chicago, Iii, Ir sūnų Ka
zimierų Philadelphijoje, Pa. O 
Lietuvoje broli Antanų ir 3 se
seris: Grasildų, Onų ir Teklę. 
Jos broliai: Antanų ir Jurg). 
Švogerj Antanų Strazdų 1ę duk
terį Antelę Strazdienę, 2 sun’l 
Kazimierų Ir Antanų Ir pusbro
lį Kun. Klemensų Kisėllų Ir Jo 
seserį Uršulę Ir brolj Antanų 
ir dukterį Anelę.

Už Jos sielų’ atmintinės pantai 
dos jvyko liepos 6 d.. 1981 m. 
8 vai, ryte, buvo šv. Mišios su 
Kkzegvljomis švenč. Panelės M. 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
Chicago. III. (Brlghton Park).

Visais reikalais rūpinosi sūnūs 
Juozapas.

kaip dvasiškių, taip ir svietiš- 
Uolu-

di Varčiuniukę. “Orait”, sa
kau. Aš, jaunikis 44 metų 
amžiaus, buvau suvestas su 
partele 23 metų amžiaus, ir
sutarėm kelti vestuves. Ir nuolatai turėdavo,
kaip laimingai mes gyvenome! nias j° buvo didelis. Lankė jis 
Tų laimę man sudrumstė karo tietuvią kolonijas ne vien Clii- 
metu ištikusi influenza, kuri caS°.i, het pasiekdavo ii apv-
tai mano gyvenimo draugę ir 
vaikų motinų be laiko nuva
rė į kapus. Be moters su ma
žais vaikais gyventi fonių nė
ra. Pavargęs, pasikamavęs a- 
pie pusę metų, sumaniau ieš
koti draugės, kuri padėtų gy- 

Į veninio naštų nešti. Žinojau, 
kad ant Ažuko saliuno gyve
na našlė Kazimiera Leonaitie- 
nė. Jos vyras buvo nesenai ini 
tęs iš didelio susikrimtimo po 
sprogimo Tananevičiaus ban
ko, kur jo pinigai žuvo. Leo- 
naitienė, pamačius mane tarp 
durų, pasakė, girdi be nepasi- 
piršti atėjai. Taip, atsakiau, 
ir nejuokauju. Žodis po žo
džiui sutarėva. Ant rytojaus 
maniškė jau nėjo darban.

“A. a. mano tėvukas- taipgi 
buvo suvėlinęs apsivedimų. Jis 
taip-gi nevedęs sulaukė 44 me 
tų amžiaus. Jis butų ir toliau 
apsivedimą atidėliojęs, jei ne
būtų pasipainiojęs geras pirš
lys. Buvo taip: Lygumų kle
bonas, matydamas, kad ma
no tėvukas, turėdamas gerų 
gyvenimų, o nesiskubina apsi
vesti, sumanė apvesdinti jį. 
Kartų atvyko pas jį ir liepė 
gražiai pasirėdyti, nes esąs 
svarbus reikalas važiuoti į vie 
rią gerą vietą. Žinoma, negi at 
sisakys, paklausė klebono. Kle 
bonas nusivežė pas gerą gas- 
padorių, kurs augino gerą 
dukterį. Papiršo ir netrukus į- 
vyko šaunios vestuvės.

“Tėtušis mano išgyveno 85
—i

linkės. Dabar, automobilių ga
dynėje, tas dar butų notai p 
sunku. Bet anais laikais buvo 
kas kita. Kad lengviau būt pa
siekti kitas kolonijas, parapl- 
jonai buvo įtaisę jam arklį ir 
karietą. Jo darbai būdavo ge
rai suplenuoti, reikalai pra
matyti. Sakysim buvo suniany 
ta statyti lūokyklą ir salę. 
Kiek taxla griežtų pasiprieši
nimų bUvo. Girdi perdidelė sa
lė sumanyta. Sumanymas bu
vo įvykintas. Kas dabar pasa
kys, kad blogai padaryta.

“Anais laikais reikėjo žinė- 
jimo ir pramatymo, kaip mie
stas plėtosis, kad parapijos 
reikalus tinkamai vesti. Rei
kia atsiminti, kad Bridgejior- 
te tąsyk dar buvo kopūstų dar 
žų ir balų, kur antys maudy
davosi. Į pietus nuo 35-tos gat 
vės nieko kito ir nebuvo, kaip 
kopūstų laukai. Na, o vėliau 
ėmė Čia dygti fabrikai, ku
riuose lietuviai uždarbiauti 
galėjo ir įsistiprinti Bridge-

Lietuvą vakacijonis su Ekono 
ulinio Centro rengiami 

•Jaunuolių Ekskursija, Švedų 
.Amerikos Linija, motorlaiviu I
“Gripšliolm”. Gotlienburgą pa į 
siekė liepos 5 d. Iš Švedijos 
plauks tiesiog j Klaipėda, mi
nėtos linijos laivu “Borg- 
liolm” sykiu su ekskursan
tais. Ponas konsulas žada iš
būti Lietuvoj apie tris mėne
sius laiko, paskui grįž vėl j

Krikštijo gerb. kun. A. An
driušis,

X Pereitų sekmadienį Au.š- 
'ros Vartų par. piknikėly pasi
žymėjo kontraktorius K. Saka

Ofiso Tel. Vlctory <898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

TeL Lafayette 8791

DR. A. J. JAVOIŠ
V*l.: i iki 8 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedalioje pagal SutartJ.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

?

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiamė Širdingą, simpatingą it ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai rėikAlrngas.

J. F, EUDEIKIS Sc CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avertue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

. . .. . VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 rak
Ti>, ji>ai bus ii JhaugO pik Nedaliomis Ir Šventadieniais 10-12 
nike su savo dideliu kostome-
lių skaičium. Pastaruoju lai
ku jis daugeliui westsidiečių 
pataisė ir atnaujino namus.

TĖVŲ MARIJONŲ
MISIJOS

/ _____
Šių vasarų ir ateinantį ru

denį Marijonų Tėvai Misijo 
Chicagą konsulo pareigas ei- darbupjasi šiose vie-
ti. Linksmu vakacijų Lietuvoj Pose •
ir laimingai sugrįžti atgal. Kun- J- Vaitkevičius vasa-

_. ros metu laiko paskaitas Šešis mveikslas nutrauktas .senins Pranciskietems Pitts- 
burgh, Pa. Taip pat joms lai
kys ir metines rekolekcijas.

Kun. A. Petrauskas laiko 
novenas:

Nuo liepos 17 d. ligi 26 d. 
noveną į šv. Onų Aušros Var
tų parapijoje West Side’je.

Nuo rugsėjo 9' d. ligi 17 d. 
noveną į šv. Prąnciškų šv. An
tano parapijoje Cicero, III.

Nuo rugsėjo 20 d. ligi 28 d. 
.Misijas Gary, Indiana. Toli- 

1 mesnė Misijų tvarka dar ga-

'ant laivo prieš išplauksiant iš
uosto.

Ran.

Į porte. Kun. Kriaučiūnas pra- 
linatė apylinkės supramonėji- 
iiną ir lietuvių gerą ateitį. 
'Todėl jis ir tiesė plačius pa
matus didžiai parapijai.”

CHICAGOJE

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M, T. SIRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 782G. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevrart 8191

OR.H. BARTOH
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STRAKT 
VaJ.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
E.nglewood 6641 
WentWorth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

€558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakarė '

X Pereitu sekmadienį Auš-į[ūtjnaį nenustatyta. GG. Klc 
ros Vartų par. bažnyčioj pa »bonai, norintieji kviesti pas
krikštyta siuvėjo .Juozo Judi- lsaVe Tėvus Marijonus su Mi 
kio duktė vardu Bronislava 
— Agnės. Krikšto tėvai buvo 
p. Antanas Valonis, krikšto 
motina p-lė Elena Armoniutė.

GRABORIAI:

J. f. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystės.

OFISAS
<68 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYŪIUS: 1238 & 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglauslA. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2518 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me (Klaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 A ubu m Avenue

EZERSKI
LIETUVIS ORABOR1UH 

Ofisas

4603 So. Marslifield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A.PETKUS
GRABORfUS

4443 So. Talmaai! Avė. 
Tel. Virginia 1200

Yards 1138
Chicago, III.

Tel. Hemlock 8709
Rez. TeL Prospect 0819

DR.D.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 8165 South Kedzle 
Rez. 6623 S. Wihpple 

VaL 2-4, 7-9 v. v. Uaklriant Ket

OFISAI:
4901 - 14 8L 2984 Washlngtoa

K-18. 1-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
1. Cicero (42 Tel. Kedzle 2460-2481

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHlRJjrtGMI
Reridedcijk 

4729 West 12 PI Nedėltomtg
Tel. Clcrėd 2888 Susitariu

A. L DAVIDONIS, M. D.
4918 80. MICHIGAH AVENUE 

Tel. Kenwood 4107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai i*yto:
Nuo 4 Iki 8 valandai vakare

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avendo
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 ryt*

Telefonai dieną, ir naktj 
Vlrglnla 0036 1

sijomis, prašome nesivėluojant 
pranešti šiuo adresu:

Tėvų Marijonų Vienuolija, 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ofiso Tel. Vlctory 8487
Of. ir Rez. T9L Hemlock 287<

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

Vai. 9-12 rytate: 7-9 vak- 2-ro Of. 
Vai.: 8-4 po plet. Utarn. ir 8ubat. 
<-( vak. Šventadieniais pagal sutarti

Phone Lafayette 9710

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

e X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė.

Tel, Reptfblic 7868 
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 vai. vak. 

NedėlloJ pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT, DR. F. S, SZYMfiZAK
Gydytojas ir chirurgas 

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v, y, JĮ; 9:30 — 9■ ■ . ■

DENTtSTAI
=fc

Phone Boulevard 7042

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Hl.

S, M. SKUDAS
UBTUVtS GRABORIRS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7619'

I. J. Z O L P
OR1BORIU8 tK LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weat 46th St.
Kampas 4<th Ir Paulina Rts. 

Tel. Boulevard 6241 - 8411

LIETUVIS* AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų (templm* kurte 
erti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, skaudama aklų karftt). Nuimti' 
cataractuk Atitaisau trumpu rėgye- 
t« ir tollmg regystę.

Prirengiu teisingai akinius vlsuosė 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
Ikare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 12

Ipo pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 

|P4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Dangčių atsilikimų akys atitaisomos 
beszklnlų. Kainos pigina kaip kltut

4712 S. ASfiLAND AVĖ. 
TėL. Boulevard 7589

Tel. Tartis 1829

DR. G, SERNER
LIETUVIS AEIU BPEGIALMtAN

Nubudimo valandoje krelpkitėe | 
prie manęs. patarnausiu slmpatlt- i 
kst, snantiaglal, gerai Ir plgian ’ 
negu kitur. Koplyčia dėl termenų 
dykai.

-©t

Otinaa ir Akinių Dirhtirrl 
756 West 35th St
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; n no 8—8 
Nedaliomis: nuo 10 iki H,

DR. 6. L YEZELIS
DENTISTAŠ 
4645 Šo. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. F. Z. Z ALATOfflS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 S. Artesian Ava. 

Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
6 iki 8:80 vakare

tel. Canal «2Y

ra, g. L m
D N N t f B t A 8 

2201 WEST 22nd STREET
• (Kampas Leavltt 8t>
Valandos Noo t 

nud 1 rttf 4 
Seredo) pagal sutirtj

Boulevard 7699

. Iki 11 ryto 
4 ttkaVė

Res. Hemlock 7491

M, A P. MZLAUSKIS
D Ė N 11 S t A S

4712 Šo. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki t vakare

Teis. Čicei*o 1246

DI. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kėsdien nuo 10 V. ryto Iki 9 

vai. vakaro
Nedėllomls Ir Heredomis nusitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

Vai.:

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. COPLEfi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 

Oakley Avenue ir 24-tas Street
Telef. Wllmette 196 arba 

Canal 1719
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlfale 

Ir Ketvergals vakare

Dfl. CHARLES SICAL
Perkėlė Metro ortsų po nlrmeMa

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
ŠPĖOfJALlCTAS

Džiovų. Motetų »• Vyrų Llfų
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedaliomis io utį įf

Telef. Michvoy 2880

DR. MAURICE KARK
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza. 8200
VALANDOS:

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



C H I C A G O J E

» Triniitihinkas visam pasau
liui praneša, kad neprigulmin- 
gas Cicero jau visas jėgas su
mobilizavo darbams ‘Draugo’ 
piknike. Ciceriečiai, vadovau
jant Juozui Mockui ir A. J. 
Janušauskui palaikys tvarką 
prie tikietų ir darže. Tam dar
bui yra surinkti dručiausi vy
rai. Lietuviškas vengras jau 
turi įvairių vaistų iš Palangos. 
Tie vaistai gelbsti nuo šalčio,w________ ? PQni Zofija Leščauskienė Turi gg puslapius, o kainuoja
karščio, nuo lietaus ir kitokių vieft P®8 Simines Aurora, III. tik 25c. Ją galima' gauti 
negerumų. Be to jis bus paga- PP- Lazauskai yra amžini na- “Drauge”, 2334 So. Oaklev 
tavas suteikti kas tinka ir ne- r’^ R- B. ir poni Leščaus- Avė., arba pas patį kun. Juo- 
tinka skaityti. , kienė, kaiP teko girdėti, rim- Jusevičių, šv. Kryžiaus Li-

Iš Town of Lake praneša- lai organizuoja Auroroj nau- goninėje, 2700 W. 69 St., Chi- 
ma, kad p-nia M. Sudeikienė skyriU- Valio p. cago, III.
ir p-lė Anastazija Mažeikaitė Leščauskienei ir josios baudini Vienas knygutės leidėjų, 
suorganizavo gražiausias ir ^am darbui. Lauksime toli- -
stipriausias moteris ir mergi- mesniU žinių. p-ni M. Tamanauskienė ir p.
nas dirbti prie ice-creamo. J. ------------ E- Ežerskienė pasižadėjo vi-

P-lė Felicija Nausėdaitė sos kitam susirinkimui atsi- 
‘Fourth of July’ praleido pas vesti po naują narę į mirusių 

vietą.
Sukalbėta malda už A. A.

Lisauskas, Silvestras Paukš
tis, biznieriai K. Būras, Ka- 
valčikas ir J. Kinčinas suda
rys gerą būrį talkininkų, kil

savo mokyklos drauges net 
300 mylių nuo Chicagos, bfl- 

rie gelbės dovanomis, dariau ir tent Quin<>L IJ1-> ant kranto B. Naugžemienę ir Julijoną 
darys gerą biznį. Ad. Stugis Mississippi upės. Labai graži Mockienę ir baigta susirinki- 
expresininkas, patarnaus su sa tai vieta- nias &raži°j tvarkoj. X.
vo dideliu troku. * ------— --------

D Dievo Apveizdos par. ji P‘lė Stasė Bytautaitė viešė- PAVYKO.
talką ateina šv. Onos dr-jos 3° P88 PP- Rakauskus, Sodus, | ------------
narės, vadovaujant Onai Bup Mich. Town of Lake. Nedėlioję,
vydienei ir Onai ZdanevlČlu- Visos grįžo iš atostogų, nors Liepos (July) 5 <j., 1931 m., 
tei. Jos turės maišė visokių trumpų, bet labai malonių. įvyko Labdaringos Sąjungos
laimių ir karštų hot dogsų ant ------------ 1 kuoP°s įvažiavimas Mar-
saulės iškeptų. Graborius Si- LiePos 3 d- įvyko A. R. D. quette parke. Išvažiavimas pa- 
inonas Skudas suorganizuos 2 sk- susirinkimas, nors nes- vyko ir davė gražaus pelno, 
stambiausius 18-tosios kolonl- kaitlingas, bet gyvas ir turi- Daugiausiai pasidarbavo 
jos biznierius ir sų jais at- n*ngas. pirm. M. Sudeikienė. Ant-
vyks į pikniką. Petras Vara- Plačiai aptarta busimas A. ras smarkas darbuotojas buvo 
kulis Juozas Puplesis, Kaži- R- B- Centro piknikas, kurs į- P- Juozapas Lasauskas, kuris 
mieras Matjošaitis organizuo- vyks rugp. 23 d., Marąuette taip-gi pasižadėjo pasidarbuo
ja vyrus į darbą, o šiuo tarpu Parke. ?ti Labdarių Centro piknike,
jie platina tikietus. j Čia pat išrinkta 2 sk. pikni- kuris įvyks Liepos (July) 18

North Sidės darbininkai ir ko komisija: būtent mūsų vei- /k, ^931 m., Birutės darže. P-lė 
darbininkės susitarė pasidar- Į klįoji p-ni Marcelė Tamanausr O- Navickaitė ir O. Knataus- 
buoti “Draugo” piknike prie kienė ir p. J. Šaltenienė. kaitė taipgi darbavos. Val-
įvairių biznių. Su dovanomis Tuoj po susirinkimo, už va- &*us *r ?erimą suaukojo mūsų 
važiuoja Vincas Nausėda, Pe- landos laiko, jau p. Tamanaus £erk- biznieriai p. Kinčinai, 
tras Sriubas, Vladas ir Moni- kienė telefonu pranešė sky- P- Paukščiai ir p. Pilipavičiai, 
ka Braziai ir Jonas Kaitulis, riaus pirmininkei, kad dar tą ®u automobiliais patarnavo 

Brighton Parke eina “Drau pati vakarą, jau gavo 20 sv. P- Juozapas Sudeikis ir p. 
go” tiiketų platinimas ir do-^bot dogs” ir pasižadėta ska- Stanislavas Jančauskis. 
vanų rinkimas. Tas darbas ge- nių “kraštukų” namie paga-' Labdarių Sąjungos 1 kp. dė- 
riausia sekasi F. Gubistai.' mint. Ot, musų veikėjos, tik koja visiems, kurie dalyvavo 
Brightonparkiečiai skaitlingu džiaugtis jomis galima. Lai ’r kokiu nors būdu prisidėjo 
atsilankymu rengiasi sukirsti Dievas atmoka už duosnumą. P^e sėkmingo pikniko, 
visas kitas kolonijas. Expres-j Centro piknikui darbuotis i Labdarė,
sininkai V. Gotautas, Antanas pasižadėjo mūsų tyli, bet 
Tičkus ir Juozas Manikas gel-'darbšti rėmėja (amžina narė)
bės su trakais. I p-lė Petrytė Jančauskaitė, p. _________

Boselsndas, Pdlman/J. GudjomenS, p. Teofilis 611-j y AleliunaSj kurs 
Melroae Park rengei skait- ktienS ir p. Ant. Adomaitienė.' davin5ja rekordug 2249 W. 
tingai atsilankyti P-ni Lapinskienė (duktė A.'22 tnr5jo „elaimę Jam
. Bndgeportas, B. Sekleckiui A. p. B. Naugžemienės) pasiža 
vadovaujant pasirodys su siur dėjo gerbdama atmintį savo 
prizu. 'motinėlės, dirbti A. R. D. ir

Iš Marąuette Parko ateina padėti kiek tik ji sugebės, 
žinių, kad ten “Draugo” re- Štai, piknikui p. Lapinskienė 
mėjų netrūksta ir jie rengiasi pagamins “grab bag”. ‘ 
dalyvauti “Draugo” piknike.! Pirmininkė išreiškė 
Žinoma čia pirmoj vietoj stovi liūdesį dėl netekimo
Peoples Fumiture Co. “Drau
gą” remia jos bosai ir darbi
ninkai. Peoples Furnitūra Co. 
garsina “Draugo” pikniką 
per radio. Toliau remia Stan
ley Studio, 2656 W. 69 St.,

kontraktoriai Jonas Pudževe- 
lis, M. Zizas, D. Gricius, laik
rodininkas R. Andreliunas, 
2650 W. 63 St., kursai užlaiko 
didžiausią Marąuette Parke 
laikrodžių, žiedų ir gaidų krau 
tuvę.

BRIDGEPORT ŽINELĖS.

liepos.
Poni H. Nedvarienė, M. S. 1 sas. Knygutė labai naudinga 

kps. pirmininkė, su savo vy- kiekvienam žmogui perskaity- 
ru, dukrele ir draugėmis pp. ti ir arčiau susipažinti su šv. 
B. Bytautiene, A. Nausėdiene Mišiomis.
ir p-le M. L Gurinskaite ma-1 Labai tinka ją duoti kitiems 
loniai viešėjo Tėvų Marijonų dovanų, ypač tiems, kurie ne- 
farmoje, kur 4 liepos visuomet lanko bažnyčios sekmadieniais 
malonu praleisti toli nuo mie- įr šventėmis, nes ji ypatingai 
sto trukšmų ir durnų. 'primins jiems jų priedermes.

Knygutės kaina labai pigi.

‘ i Bridgeport. — Dr-jos Palai- 
didelį mintos Lietuvos susirinkimas 
mūsų įvyks liepos 8 <L, 8 vai. vak., 

darbščios narės A. A. p. B. Lietuvių Auditorijoj. Kurie 
Naugžemienės. Nuo naujų me- nariai pasilikę su mokesčiais, 
tų iki dabar negailestinga mir malonėkite užsimokėti. Beto, 
tis atskyrė net tris rėmėjas iš išgirsite raportą iš knygų pa- 
mflsų skyriaus. Čia pat p. O. tikrinimo.
Aleliunienė (2 sk. nut. rašt) Valdyba.

SV. MIŠIŲ AUKA
Jau išėjo iš spaudos kun. 

Juozo Jasevičiaus knygutė 
vardu “Sv. Mišių Auka.”

Šioje knygutėje yra aiškiai 
įrodyta šv. Mišių vertė. Kiek
viena šv. Mišių malda paaiš
kinta ir pagaliau įrodyta, dėl 
ko mūsų Šv. Bažnyčia reika
lauja, kad kiekvienas žmogus 
klausytų šv. Mišių sekmadie
niais ir šventėmis.

Bridgeportietės veikėjos ir i§ tų pastabų matytis, kad 
jų šeimos įvairiai praleido 4 gįoje knygutėje yra pajudinta

švarios mūsų šv. tikėjimo tie-

ŽlNiy-ŽINELĖS

vogė mašiną su rekordais.

PRANEŠIMAI

draugas

KAS NUPULDĖ PASAULIO 
PREKYBĄ

Ekonominis persilaužimas ir 
didelis nedarbas pasauly iš
kilo nupuolus tarptautinei pre 
kybai, gi prekybą nupuldė Ru
sijos bolševikai.

Taip tvirtina garsusis Vo
kietijos potašąus pramoninkas 
Arnold Rechberg.

Jis nurodo, jog pirm karo 
pramoninės valstybės turėjo 
plačią prekybą ne tik Rusijo
je, bet Kinijoj, Indijoj, Afri
koj ir kitose mažiau kultūrin
gose šalyse. Karo metu veda
ma prekyba suiro, gi po karo 
— pradėjo mažėti ir nykti.

Po karo visas laikas yra ne
begalima jokia prekyba su Ru 
sijos bolševikai, kurie kerš- 

ito pasauliui dėl jų nepripaži
nimo. Tad jie jau kelinti me
tai imasi visų priemonių visur 
sugriauti prekybą. Suirutes jie 
kelia Kiinijoj. Kur gyvuoja su 
irutės, tenai negalima preky
ba.

Rusijos bolševikų pasiryži
mas kiekvienam aiškus. Su
griovus prekybą, turi kilti ne
darbas. Nedarbo metu bolše
vikų agentams yra lengviau 
kurstyti darbininkus. Jie tiki
si ten ir kitur pastumti dar
bininkus į sukilimus ir ką-nors 
laimėti abelnąjai socializmo 
idėjai.

Recbberg yra nuomonės, kad 
ekonominis’ persilaužimas ir 
nedarbas pasauly gyvuos, kaip 
ilgai Rusiją valdys komunis
tai.

Prezidento Hooverio suma- 
I nymas vieneriais metais nu- 
1 traukti karo sįfcolų mokėjimą

DVEJOPAS PATARNAVIMAS

KaJkurie sako: “Ai apselnu be 
telefono. Retai teprlselna Sauk
ti.”

Taip manant, užmirštama. pa
saukimai 1S kitur. Velk kiekvie
nas telefono vartotojas gali atsi
minti atsitikimus, kuomet telefo
nu gaunama žinia didelės svar

★ ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY ★
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Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$42.50 už $50.00 ir $85.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
MII

yra gražus sumanymas. Bet 
šio sumanymo vykdymas ne
pakeis gyvuojančios padėties. 
Šis sumanymas Europai gali 
palengvinti tik vieno mėnesit 
laikotarpiu. Paskui ir vėl grįž 
kaip buvę šiandieninė padėtis.

Pramoninkas Recbberg ne
paduoda sumanymo, kuriuomi 
einant būtų galima atgaivinti 
geruosius laikus, atnaujinus 
prekybą. Jis tik mintija, kad 
pirmiau reikalinga iš Rusijos 
išvaikyti raudonuosius gaiva
lus. Tai atlikti galima tik ak
lai blokuojant raudonųjų val
domą Rusiją, taip kad joki 
daiktai ten nebūtų įvežami ar
ba iš ten išvežami.

Jei tas būtų atlikta, bolše
vikai greitai sukluptų, Rusi
ją kiti žmonės apvaldytų ir 
tada pasaulio valstybių tarpe 
kiltų pasitikėjimas.

Kitaipgi vrn tuščios pastan
gos darbuotis pagerinti pasau
ly ekonominę padėtį. Be pre
kybos atnaujinimo tas negali
ma.

PADĖTAS Į KALEI IMĄ 
ŽYMUS URMININKAS

P. KAMBERIS

Kaip teko patirti, sąryšy su 
transporto ekspedicijos konto
ros afera taip pat suimtas ir 
žinomas Kauno urmininkas p. 
Kamberis. Jis yra labai tur
tingas, laikomas Kauno mili
jonierium; senamiesty turi di
delius namus, cukraus, ryžių 
ir anglių urmo sandėli ir vedė 
stambias operacijas su dau
geliu vietos ir užsienių firmų. 
Bet neseniai dėl kažkokių 
priežasčių p. Kamberio reika
lai ėmė smukti. Afera ar ban
krotas tšėjo aikštėn, kada už

bos — jums relSkė daugiau, ne
gu tuzinas arba net Šimtas išvi
dinių pašaukimų.

Galėjimas pašaukti yra tik pu
sė telefono patarnavimo. Kita pu 
sė yra kitų galimybė paSauktl 
jus blle kur, blle kada Vien tas 
turi daugiau vertės, negu telefo
nas jums atselna.

gautas paskolas transporto 
kontoroj nerasta užstatyto 30 
vagonų cukraus. Kalbama, kad 
bankrotas siekiąs iki 2 mil. li
tų ir dėl to yra nukentėję kelt 
bankai, vietos bei užsienių fi
rmos. Kamberio firma veiku
si jau apie 40 metų ir palai
kiusi santykius su daugiau, 
kaip 1000 pirklių.

Be to mums praneša, kad 
čia minimas Kamberis nemaža 
uždirbdavo įvairiomis speku
liacijomis. Taip, pav., ne be 
valdininkų pagelbos sužinojęs, 
kad rengiamasi pakelti muitai 
cukrui, jis prieš pat pakėlimą 
yra įvežęs Lietuvon apie 700 
tonų cukraus. Ši operacija jam 
davusi keliasdešimt tūkstančiii 
dolerių pelno.

Kamberis yra areštuotas ir 
padėtas sunk. darbų kalėjime, 
ant jo likusio turto uždėtas 
areštas. Prietelių pastangos 
ligi teismo už didelį užstatą 
Kamberį išlaisvinti nuėjo vel
tui. Taip pat areštuotieji ko
ntoros vedėjai Alperavičius, 
Segalis ir Rabinavičius už už
statą nepaleidžiami. “R.”

Liepos pradžioje išvyko au
tomobiliu kelionėn, “aplink 
Europą” prof. K. Pakštas, p. 
Pakštienė, “Ryto” redakcijos

Parsiduoda dressmaking 
shop. Kaina pigi. Biznis nuo 
senai gerai išdirbtas.

1803 W. 46 st.
Tel. Lafayette 7783

Dėžų dirbtuvė ' siūlo malkų po 
$4.50 už vežimų.

Vards 5055

AUTOMOBILIAI
----*—

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. Širdingai 

prašau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiSkala {tai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais i&tobullnimais, kokius tiktai 
NASH taip gali {rengti už tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenne

Lafayette 2082

Parsiduoda automobilius. 
Kaštavo $1,700, o parduosim 
už pusę kainos. Priežastis — 
vyro mirtis. Kreiptis

6014 So. KecLzie Avė.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
T l

Namų Statymo Kontraktortus 
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5624

Telef. Republic <394

D. GRICIUS
O ENK RALIS KONTRAKTORTUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kalnoa prielnamlausloa
2462 WEST 69th STREET

Pbona Vlfglnla 2054

JŪSEPH VILIMAS
NAMU 8TATTMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

Sapos Telef. Namų Telef.
Hemlock 3857 Republic ICIt

JOHN YERKES
Plumblng 4k Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darban’ pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

Trečiadienis, Liepos 8, 1931

narys p-lė O. Labanauskaitė. 
“Ūkininko” redaktorius J. 
Dagelis ir agr. Valatka. Va
žiuos per Vokietiją, Lenkiją, 
Austriją, Šveicariją, Italiją, 
Ispaniją, Prancūziją, Belgiją, 
Olandiją ir Daniją. “R.”

SUIMTAS GRUZDŽIŲ 
VALSČ. RAŠTININKAS

Šiomis dienomis suimtas 
Gruzdžių valsč. raštininkas Ja- 
siūnas. Jis įtariamas žmogžu
dystėj. Dabar patalpintas Šiau 
lių kalėjime. Visi jį žinojo, 
kaip “pavyzdingą” girtuokli.

“R.”

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra 
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos lnstru-

I mentus.
2650 West 63rd St. Chicago

Telefonas HEMLOCK 8380

AUTOMOBILIU KONE PER 
VISAS EUROPOS VAL

STYBES

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREETf VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4(44 SO. PAULINA. STREET
Tel. Boulevard 1389 »

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, 111.
Turim gražią užeiga, užlai- 

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 Removal

Į 3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

1 Res. Tel. Tards 3408f _ ... ...... . - _ _ _ w X
• AB ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockvrell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
, tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
kitus miestus.

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunflams pinigus Lietu

von paAtu { dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
t Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legallikus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglClų,

Apdraudžiamo nuo* ugnlea 
taraedo; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuofitrdžtu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
.3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yarda 4669




