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Du Amerikiečiu Lakūnu Skrinda Į Japoniją
MUSSOLINI SVARSTĄS. AR NUTRAU

KTI SANTYKIUSSU VATIKANU
Dešinė jantiems Rusijos Bolševikams Britanija j 

Žada Kreditą; Atnaujinamos Riaušės Korė-, 
joj; Prez. Hoover Užimtas Nusiginklavimo; 
Klausimu i

IŠSKRIDO J JAPONIJĄ MUSSOLINI SVARSTĄS

SEATTLE, "VVash., liepos 9. 
— Vakar iš čia išskrido j To- 
kyo, Japonijoj, du amerikie
čiu lakūnu iš Texas valstybės. 
Tai R. L. Robbins ir H. S. Jo
nės.

Jiedu 5,100 mylit} nori at
likti be nusileidimo. Žibalo jų
dviejų orlaiviui bus suteikta 
ore, t y. nenusileidžiant ant 
žemės, Alaskoj ir Siberijoj.

Jei ši kelionė pavyks, jiedu 
laimės 25,800 dolerių dovaną.

AMERIKIEČIŲ ŠAULIŲ KUOPA
i WICKERSHAMO KOMIŠKA APIE 

AMERIKOS KALĖJIMUS
WASHINGT0N, liepos 9. kiaušį iš drausmės nukrypimą

- Prezidentas Hoover leido 
į paskelbti Wickershamo komi
sijos raporto dalį apie įstaty
mų vykinimą.

Komisija tyrinėjo federali- 
niuose ir valstybiniuose kalė
jimuose padėtį ir tvarką. Y- 

| pač pataisymo įstaigose rado 
(nežmonišką su kaliniais jau-

plakami, kankinami, ar kitaip 
kaip žiauriai baudžiami.

Kai-kuriuose kalėjimuose 
baisios nešvarybės, pasibaisė
tini tamsūs urvai, į kuriuos 
uždaromi jauni kaliniai.

Komisija ypač karčiausiais 
žodžiais kritikuoja ir smerkia 
vieną AVashingtono valstybės 
įstaigą. Kai-kuriose kamerose 
nėra jokių šviesų, nei narų.Atvaizduojama amerikiečių parinktinų šaulių kuopa (American rifle team) Frank-(nuoliais žiaurų apsiėjimą. Kai- 

fort arsenale, Philadelphijoj. Ši kuopa vyks į Bisley, Anglijoj, kur įvyks tarptautinis' kuriose įstaigose jauni kali-.Kaliniai turi miegoti tiesiog 
šaulių suvažiavimas Įgyti čempijonatą. įnjaj (kai-kur vaikai) už men-įant aslos.
ATSISTATYDINO GRAND 

ISLAND VYSKUPAS

ROMA, liepos 9. — Prane
ša, Italijos ministeris pirmini
nkas Mussolini svarstąs klau
simą, ar nutraukti santykius 
su Šventuoju Sostu.

Mussolini ir jo sekėjai triu
kšmauja, kad Šventasis Tėvas 
Pijus XI pastarojoj enciklikoj 
paskelbė pasauliui visą teisy
bę, kas veikias Italijoj, kaip! DENVER, Colo., liepos 8. 
fašistų ąyriausybė puola ka-; —Atsistatydino Grand Island, 
talikus, kaip ji nori sumono- Neb., vyskupijos vyskupas J. 
polizuoti jaunimą savo politi-1 a. Duffy. Tai atliko dėl svei- 
niams tikslams, ir t.t. Fašis- katos susilpnėjimo. Šventasis

CHICAGO JE

SAVININKAI GAVO 
“INJUNCTION”

MEKSIKOS KONSUUS 
PALIUOSUOTAS KITO 
TEISĖJO PARĖDYMU

Einąs Meksikos konsulio pa
reigas Chicagoj Adolfo Do- 

(minguez kalėjime išbuvo ke-

Kaltinami 47 Chicago Perkaso 
Advokatai

MONGOLIJOJ SULAIKYTA 
DU LAKŪNU

tai tai visa slėpė.

ŽADA KREDITĄ 
MASKVAI

SUANGHAI, liepos 9. — 
Liepos pradžioje du vokiečiu 
lakūnu iš Peipingo orlaiviu 
vežė paštą į Maskvą. Buvo

LONDONAS, liepos 9. — 
Britanijos darlio partijos vy
riausybei pagailo Rusijos bol-‘ 

priverstu nusileisti Mongoli-i ševikų, kurie pradeda išpažin-į

,Sostas patvirtino atsistatydi
nimą.

Į Vyskupas Duffy pasiliks sa- 
j komoj vyskupijoj, kol bus pa
skirtas kitas vyskupas.

ATSINAUJINA RIAUŠĖS

TOKYO, liepos 9. — Korė
joj. Tenai jiedu sulaikytu ir ti savo paklaidas apie sočia-'joj korėjiečiai atnaujina riau- 

lizmo ir komunizmo tvarkos ges prieš kiniečius. Nužudytanepaleidžiamu.

PERSAI PEREIĘ IRAKO 
SIENĄ

JERUZALE, liepos 8. — 
Tarp Irako ir Persijos kilo 
nesutikimai, anot žinių iš Ba
gdado. Persų kariuomenės bū
rys perėjęs Irako sieną arti 
Čanagin.

dar daugiau pastarųjų.

KINIEČIAI PUOLA KO
RĖJIEČIUS

nepavyki mus.
Kadangi Stalinas Rusijos į 

pramonėje įveda atmainų, I 
Britanijos vyriausybė Mask
vai žada apie 25 milionus do
lerių kredito 30 mėnesių lai- TOKYO, liepos 8. — Pir- 
kotarpiui. miau korėjiečiai puolė Kore

lis klausimas bus patiektas joj gyvenančius kiniečius, ku- 
parlamentui. į rių arti vieną šimtą nužudė.

BRITANIJA NEPATEN
KINTA

LONDONAS, liepos 8. — 
Čia reiškiamas didelis nepasi
tenkinimas Amerikos su Fra- 
ncija sutarimu karo skolų mo
kėjimo nutraukimo reikale. 
Pažymima, prezidentas Hoo
ver perdaug nusileidęs Fran- 
cijai.

VOKIEČIAI STATO DI
DELI FONDĄ

BERLYNAS, liepos 8. — 
Apie 1,000 vokiečių pramoni
nkų, bankininkų ir pirklių pri
siuntė laišką valstybės bankos 
prezidentui Luther. Jie pažy
mi, kad šiai bankai reikalin
gus kreditus garantuoja puse 
biliono markių. Tuo būdu ba
nkai užtikrinamas užsienių pa
sitikėjimas.

HARTFORD' CITY, Ind., 
liepos 9. — Keturi plėšikai 
apiplėšė vietos banką. Pagro 
bta 12,000 dol.

Visa eile nekilnojamų sava- . . . , _
¥. ..... . tunas valandas. Paliuosuotas . . . . ....

scm savininkų, kuriems pri- ........ . .. „ jo teismo komisiomerius api-. • ,, v . kriminalinio teismo teisėjo Buguli apie 5,000 sklypų žemes . ., ...rke parėdymu. Ateinant} plr

Illinois valstybės vyriausio- Teisėjas Taylor tad vyriau-

Chicagoj, apirubės teisme ga- madienį teisėjas Burke atliks 
išklausinėjimus.

Kongulį Dominguez 6 mėne-
, v- .... . 1 aiams kalėjimu nubaudė So.kesčių nemokėjimą uz 1*929 m.> . . ....Chicagos policijos teisme tei- 

•Sis “injupction” yra laiki-Jsėjas ,Oreen> kaip aakoma, 
nas. Jis neliečia visą kitų že-įtei8m0 kada konsulja
mės sklypų, už. kuriuos neuž- ir jo advokatas mėgIn0 uis.

vo “injunction,” kadĮ pradė
jus liepos 13 d. jie nebūtų at- 
savinami Trtro'fų’ sklypų už mo-1

rubės teisėjas Thomas Taylor 
atrado kaltais 47 Chicagos ad
vokatus, kurie anais metais 
“geraisiais laikais” Chicago 
Sanitarinio Dist rikto teisių 
departamente tarnavo, ėmė 
riebias algas už tai, kad nie
ko neveikė.

siąjam teismui rekomenduoja; 
9 advokatams atimti advoka
tų teises, 11 suspenduoti dviem 
metam ir 27 — vieneriems 
metams.

Tarpe pirmųjų* devynių yra 
ir advokatas Kleofas Jurge
lionis. -

mokėti mokesčiai.

SUSPENDUOTI 4 PO- 
LICMONAI

------------------- i Dabar kiniečiai atsisuko pul-
PREZ. HOOVER NUSIGIN- ti Mandžiurijoj gyvenančius 

KLAVIMO KLAUSIMU korėjiečius. Japonija siunčia 
------------ daugiau kariuomenės i Kore-

AVASHINGTON, liepos 9. ją ir Mandžiuriją.
— Apsidirbęs karo skolų mo-‘ ... .. . , ... ,. . , i Kinijos vyriausybe įskėlėratoriumo reikalu, prezidentas ! ....... . , .xr , , , . , protestą prieš kiniečių zudy-lHoover dabar daugiau domės „ . . '.... . ..... mą Korėjoj,atkreipia į nusiginklavimo
klausimą. . Japonijos ministe.rių kabine-

Vienas policijos lęitenaptas, 
vienas seržantas ir du eiliniu 
policmonu suspenduota tarny
boje už nesulaikymą “gambli- 
nimų” įvairiais ratais gatvių 
karnivaluose. Šiame atsitiki
me einasi apie Auburn Park 
Business Men’s Ass. kamiva- 
lą. :
- Suspenduoti policijos nariai 
priguli Gresham stočiai.

me paaiškinti apie baudžia
muosius ten meksikonus dar
bininkus.

Šin reikalan įsimaišo Mek
sikos vyriausybė. Valstybės

• f

departamento sekretorius 
parėdė Illinois gubernatoriui 
Emmerson tuojaus pravesti 
tardymus ir apie tai pranešti 

i departamentui
Konsulio advokatas Baker 

pranešė, kad teisėjas Green 
būsiąs traukiamas tleson gau
ti iš jo atlyginimą nukentėju
siam.

LIETUVOJE šilankant ne tik narius, bet ir 
šiaip prijaučiančius. “R.”

VYČIŲ EKSKURSIJA 
ATPLAUKĖ

SUDEGĖ MOTORINIS 
MALŪNAS

DIRBA “BOARD OF 
REVIEVV”

BEDARBIAI REIKALAUJA 
PAŠELPOS

Kai-kas spėja, kad prezi
dentas ar tik nepaskelbsi tuo- 
mi klausimu kokio nors svar
baus pasiūlymo Europos val
stybėms.

tas išsprendė, jog Japonija 
neatsakominga už korėjiečių 

su kiniečiais riaušes. Nežiū
rint to, kabinetas žada atly
ginimą nukentėjusiems kinie
čiams.

i DETROIT, Mich., liepos 9. 
Kas Chicagos miesto nckil-l_ BeSe)pdaroaa bedarbius Sis 

nojamųjų savasčių savininkų ie>ta, kuone bankrntija Ka. 
norėtų paduoti nusiskundimų I da nutrauklas Šelptoms, .beda- 
dėl peraukštų mokesčių už:rbiai tiesiog mai5tu9 kelia 
1930 metus, gali kreiptis j R^įbalauja savo pašelpai su-
“LzvovU _ - ... - -

SHARKEY SU VVALKER

NEW YORK, liepos 8. — 
Ebbet stadijume, Brooklyne, 
liepos 22 d. boksininkas Shar- 
key kumščiuosis su Mickey 
VValkeT. New Yorko bokso kp- 
misija laimėjusį žada paskel
bti pasaulio čempljonu, kada
ngi Schmelingo čempijonato 
komisija nepripažįsta.

TARRYTOWN, N. Y., lie
pos 9. — Milionierins senis 
Rockefelleris vakar minėjo 92 
metu amžiaus sukaktuves.

DEGA KRŪMOKŠNIAI IR 
SODNAI KALIFORNIJOJ

SAN FRANCISCO, Cal., 
liepos 8. — Napa, Solano ir 
Yolo apskrityse dideliuose plo
tuose dega krūmokšniai ir mi-»
škeliai. Kai-kur paliečiami ir 
sodnai.

Gaisrus gesinti pakviesti 
marinai iš Mare salos.

t TRIESTE, Italija, liepos 9, 
— Vakar palaidotas minęs A- 
osta kunigaikštis.

board of review” apskrities 
būte, vidumiesty.

Šis “boardas” skundų pri
ėmimui paskyrė 10 dienų. Va
kar prasidėjo išklausinėjimai.

AREŠTUOTAS PO- 
LICMONAS

Areštuotas Chicagos vakari
nių parkų poliemonas H. E. 
Rasmussen, 39 m. Jis kalti
namas vogtų automobilių pa
rdavinėjime.

daryti 100 milionų dolerių fo
ndą.

MAŽIAU KELEIVIŲ PER 
ATLANTIKĄ

NEW YORK, liepos 8. — 
Šiaurinio Atlantiko vandeny
no keleivinių garlaivių kom
panijos praneša, kad šįmet žy
miai sumažėjoi žmonių kelia
vimas skersai Atlantiko.

Šįmet ligi liepos 3 d. apie 
127,000 žmonių mažiau perve
žta skersai Atlantiko, palygi
nus tai su praeitų metų tuo-

Važiuojantį automobiliu po
licijos kapitoną Hughes užpuo
lė keli plėšikai. Vos apsigynė, mi pat laikotarpiu.

Vyčių ekskursija birželio 18 
d. atplaukė Klaipėdon, viso 
apie 50 asmenų. Ekskursiją, 
be kitų, sutiko “Pavasario” 
Centro Valdybos pirmininkas 
dr. J. Leimonas, Taip pat eks
kursijos sutikti išvyko į Klai
pėdą “Pavasario” Centro vi
cepirmininkas p. Berulis.

I ■ “R.”

Birželio 13 dL sudegė pil. 
Juodišiaus Miko Vilkaviškio 
apskr. Paežerių valse. Bėhri- 
ninkų km. motorinis malūnas, 
2200 litų vertės. Malūnas bu
vo apdraustas 12,000 litų 'su
moje. t '•‘<R.”*■$. J

SUDEGĖ MOKYKLA

Gegužės 8 d. užsidegė Vai
niūnų kaime Seirijų valse. pil. 
Miliaus gyvenamas namas, kur 
buvo Vainiūnų dviejų komple
ktų pradžios mokykla. Sudegė 
stogas ir įgriuvo lubos.. Nuo
stolių padaryta apie 2,500 li
tų; mokslas nutrauktas. Spė
jama, kad gaisras kilęs iš pa
degimo. “R.”

EKSKURSIJA ITALIJON

Ekskursiją Italijon organi
zuoja p. J. Baltrušaitis, Fin. 
Min. referentas. Ekskursantų 
susirašė apie 20, daugiausia 
studentai ir mokytojai. Pąke- 
liui sustos Miunchene. “R.”

BAIGĖ FILOSOFIJOS 
SKYRIŲ 4 1

25 METŲ GYVAVIMO 
SUKAKTUVES

25 m. gyvavimo sukaktuves 
birželio 21 d. šventė Lietuvos 
Kat. Darbininkų šv. Juozapo 
dr-ja.

Sekmadienį 10:30 vai. Kar
melitų parapijos bažnyčioje 
pamaldos. 13 vai. Karmelitų 
parapijos salėj iškilmingas SU

Poetė Gražina Tulauskaitė 
šiomis dienomis baigė humani
tarinių mokslų fakulteto filo
sofijos skyrių. “R.”

ČHlČAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies debesiuota; 
nepastovus oras; maža tempe
ratūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

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 mrk 23.82

sirinkimas, į kurį laukiama at- Šveicarijos 100 frankų 19,27
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būti išstumta iš visuomeninio ūkio centro, 
kurį dabar ji užima. Darbo rinka kai kuria 
prasiu® turėtų būti visai panaikinta. Jos 
vieton turėtų stoti viešai teisinis profesinis 
(pagal užsiėmimų) visuomenės susigrupavi- 
mas: iš profesijos, užsiėmimo ūkiški ir ne
ūkiški vienetai bei darbdavių, bei darbi
ninkų grupių bendravimas. Darbininkijų 

paversti luomu, enciklikos supratimu ne
reiškia, kad darbininkų luomas kaip toks vi
suomenėj užima tam tikrų luomų tarpe vie-

Labdarybės Skyrius.
ŠELPIMO DARBAS.

Šelpimo darbas yra labai 
svarbus. “Palaiminti gailestin 
gieji, nes jie laimės gailestin
gumo”,

rių sugniaužęs laikai, yra iš
nikusiojo duona; rūbai, ku
riuos užrakinęs turi, yra puli- 
ko rūbai; avalinė, kuri pas 
tave pdėja, priguli basam

(Mat. 5, 7), taip sako vargšui; žemėje užkastieji pi-
pats Kristus. D kas iš mūsų nigai turi būti atiduoti reika 
nereikalauja Dievo pasigailėji laujtnčiam. Taigi tiek papil 

tų, bet kad darbininkai pagal savo profesijas J mo. Juk mes visi ant šios že-
priklauso įvairiems Į įnės gyvenantieji žmonės esa

11HUANIAN DAILY FRIEND
PubUahed Daily. Bxoapt Bunda?.

One T«*r — $(.•*. BU i 
* — (>•». Ona Moatk 
— *7.ta BM Henrika -

atrtUCRIFTIONB: 
te ta Tbraa

*»v» - Ona Ta 
•»» — tie.

(užsiėmimus, darbų)
visuomenės sluogsniams ir ten užima ati
tinkamas . vietas. Enciklika neduoda pabaig
to profesijų suskirstymo tvarkos vaizdo, bet 
teikia tiktai kai kurias pagrindines mintis.
Viena tokių pagrindinių minčių yra šv. To
mo nurodoma santvarkos mntis: tvarka y- pasigailėjimo. Tos pagalbos ir 
ra vienybė narių daugybėje; taigi daugybė pasigailėjimo susilauks, kurie 
visuomenės narių, sujungtų stipriu vienybės dirba gailestingumo darbus.

me vargšai, jei jau ne kūno 
silpnybėmis, tai dėl nusidėji-

dui neteisybių, kiek gali su
šelpti vargstančių ’ ’.

Būti gailestingu liepia mūsų 
širdis. Kas gailestingumo sšvo

Advari
“DRAUGAS'’

DAUGAS" 2334 S. Oakley Av., Clricav

DIENOS KLAUSIMAI
ENCIKLIKA APIE SOCUAUNĮ 

TEISINGUMĄ.

Dabartinis Šv. Tėvas Pijus XI 40 metų 
"Bėrom Nuvarom ” enciklikos (enciklika 
yra tam tikras šv. Tėvo raštas) sukaktuvių 
paminėjimo proga, išleido naujų enciklikų 
apie visuomenės tvarkų, jos atstatymų ir to
bulinimų pagal evangelijos dėsnius. Šv. Tėvas 
Pijus XI pasilieka Leono XIII enciklikos 
“Bėrom Novarom” krypty ir savo encikli
kos svarbiausiu, punktu stato darbininkų 
klausimų' tiktai daugiau praplėsdamas ribas. 
Naujoji enciklika daug kalba apie naujųjų 
visuomenės tvarkų: nustato tikslus, nurodo 
kelius ir priemones. Tai sudaro beveik visos 
enciklikos branduolį.

Vokietijoje Šv. Tėvo atstovas, dabar 
kardinolų kolegijos sekretorius Pacelli Frei- 
burgo Katalikų Dienoje kalbėjo apie “Mūsų 
kaTŠtas pastangas išsivaduoti iš klasių pasi
dalinimo ir rasti luomų bendradarbiavimo 
kelius”. Tie tada aiškiai nurodymai, su
daro vedamųjų mintį, ^urių vysto naujoji 
enciklika. Norima pasukti žmoni jų į tikro
sios visuomenės tvarkos ir socijalinės (vi
suomenės tvarkos būklę yra daug pasikėsi
nimų ir trukdymų. D dabartinę visuomenės 
ūkio būklę enciklika pažymi kaipo dirbtinų, 
smurtiškų ir dėl to nepastovių. Sinurtiš- 
kump dirbtinumų enciklika pastebi tame, 
kad šiandieninis visuomenės ūkis vedamas 
ne vien tik į rinkas bendrai, bet ypač į darbo 
rinkas, nes dabartinio visuomeninio gyveni
mo kivirčai, visoki nesusipratimai vyrauja 
tarp darbo rinkos luomų. Tie luomai, ar 
partijos nepaiso aukštesnių ir platesnių 
interesų vienodumo ir bendrumo ir įeina į 
prieštaraujančius tarp savęs santykius. To
kiai padėčiai esant, tikra visuomeoės tvar
ka neįmanoma, negalima. Darbo rinka turi

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
ANTROJI DALIS.

(Tąsa)
Ligonis savo daktarui dažnai būna 

labai atviras. Atminkite, kad daktaras, 
kaip čekistas, G. P. U. narys, turi būti 
visada pasirengęs ginti revoliucijų. Jums 
teks atsakyti, jei, pastebėję savo pacien
tų kontrrevoliucijiškus nusistatymus, tuo
jau nepranešite G. P. U. Ona G. yra ne 
vieaintėlė, gavusi tokius pažeminančius ir 
įžeidžiančias kiekvieno gydytojo garnę

tuviai katalikai turime Lie
tuvių Labdaringųjų Sąjungų, 
per kurių męs jau daug gra
žių darbų, labdaringų darbų 
esame nuveikę. Del to, kiek
vienas geros valios lietuvis 
privalėtų būti aktyviu nariu 
šios kilnios organizacijos.
Darbo yru daug. Vargšų nr- 
rime didelį skaičių, ypač. šiais 
nedarbo- laikais. Kada visi 
būsime labdariais, visi šelpsi-' 
me ir visi dirbsime, tada visi 
musų labdaringieji reikalai 
bus pilnai aprūpinti.

L-rys.
Antanas J.-Su’ki.s, iš V.'au- 

MUSŲ PARENGIMAI. kecan, Ilk, įžymus lietuvių 
------------ katalikų tarpe veikėjas, narys

Šį pavasarį labdarių paren- County Board of '-'upervisovs, 
girnai nepavyko. Tai įvyko ne kuris daug pasidarbavo L 
dėl mūsų priežasties. Juos su- Vyčių ITienos (Liepos 4 d? 
trukdė lietus ir kitos kliu- pasisekimu".

inių. Visi, be jokių išimčių, rei- širdyje nejaučia, tas nėra ver- 
kalingi Dievo pagalbos ir pa- tas vadintis žmogumi, 
sigailėjimo. Tos pagalbos ir K,m Pr MeSkausl(aS) M

I. C. apie tai sako: “Gailes
tingumas širdį nuramina ir lai 
mingu padaro. Galimas daik
tas, kad nėra didesnio pasige
rėjimo, darančio palengvinimo 
kenčiantiems. Gerasis Dievas

Dar enciklika pabrėžia krikščioniško 
visuomenės mokslo pagrindinio principo (tie
sos) būtinumų ir nesugriaunamumų. Dabar
tiniu laiku šio principo iškėlimas pageidau-

j Būti gailestingu ir pats svei 
kas protas reikalauja. Kas 
nežino, kad pasaulyje nėra ly
gybės ir vargu kada jos su
lauksim. Vienas į šį pasaulį

tinas, nes tuo tarpu yra išvedama griežta . . _ ... . i j x- - ateina romuose, kitas vargui- lyga, kad ta laime išplauktų iš
ir ai įmja gyvenime. yriuje apie lūšnelėje. Vienas šilkais Jėzaus širdies ir pereitų per

apsitaiso, kitas vos pridengia mūsų brolių širdis, nes tik tuo 
save skudurais. .Vieno stalai met lieka ji tikra ir gryna.

nuosavybę pabrėžiama, kad žmogus stovi 
aukščiau bendruomenės ir krikščioniškas 
mokslas išgelbsti žmogaus asmenybės ver
tę nuo komunistiškos visų lygybės.

Be visuomenę sudarančio principo, enei- , ~7
klika iškelia tvarkantį principe kuris su- dŽ'”’ k“ “epaZVelgS1 
teikia visuomeniniam gyvenimui tikrųjų 
tvarkų, kuris pakrikusiam ūkiui duoda for
mų. Šį tvarkantį principų enciklika pasako 
socialiniu teisingumu ir . socialine meile, 
išvidiniu gaivinimu. Tai visuomenės tvarkos 
“siela” kaip vykusiai išsireiškia enciklika.
Kol ši enciklika nepasirodė, dėl “soeijalinio 
teisingumo” virdavo kovos, nesusipratimai.
Kai kas priekaištaudavo, kad nė vienas 
popiežių leidinys apie tai nekalbėdavo, ty
lėdavo. Tai netiesa. Jau Šv. Tėvas Pijus X 
“sociajalinį teisingumų.” įvedė į Šventojo 
Sosto žodynų savo 1904 m. enciklikoje, iš-

apkrauti gardžėsiais, o kitas 
duonos plutelės neturi. Žo

ys. Del to rengiame vienų 
leido žemėje truputį paragau- pramogų ekstra, būtent — 
ti tikrosios laimės, bet su sų- piknikų liepos 18 d., Birutės 

(buvusiam Černausko) darže.

KUR KREIPTIS DEL PA
ŠALPOS,

Taigi, jei sunkus tau rodosi 
gyvenimas, jei tas gyvenimas

nėra įplaukia nuobodume ir tuštv- 
lygvbės. Del to tie, kurie turi, beje arba skausme, pamylėk 
jei jie yra žmonės pilnoje to gailestingumų, o su juo nu
žodžio prasmėje,, jei jie turi plauks į tavo širdį ramybė,
bent kiek Dievo ir artimo mei- - palengvinimas ir jėga fvg gai
lės, jie privalo dalintis su 
tais, — kurie neturi, kurie 
gyvenimo naštos ar vienu ar 
kitu būdu yra prislėgti.” Jei 
kas turi žemiškų gerybių aps
čiai, sako šv. Tomas, suilg pri
gimties teisių reikalavimų pri
valo jomis šelpti vargšus.” 
O šv. Berilius sako: “Del ko 
per daug tu®, o kitas mažai?

vi rasa ant išdegusios žemės.”

Manome, kad lietuvių visuo
menė parems šį labdarių pa- j 
rengimų. Parama Labdarin- 
gųjai Sąjungai šiuo laiku, 
kaip žinoma, labai yra reika ' 
linga. Ūkio skolos reikia reo-

Privalės ir Viešos Pašalpinės 
(Agentūros.

, . , . įvykstantis
kiekvienas na- ‘

Pagaliaus, juk visa visuo 
menė yra lyg vienas dalelis 
kūnas, kurio
rys turi bendrai rūpintis sa
vimi. Kaip mums rūpi savi 
reikalai, sava sveikata bei lai
mė, taip turi rūpėti ir kitų 
žmonių, ypatingai nelaimėje

•leistoje Grigaliaus Didžiojo sukaktuvių ,
proga. Tų mintį kėlė ir kituose raštuose. ? i i

XT . .. ... ... . juos vartodamas nuopelnus ap nėNaujoji enciklika nagrinėja senų mintį, 
ir jų pritaiko mūsiškėms sųlygoms. Visuo-1 Arėtum, o kaitas už kantrybę 
menės gerovė statoma uždaviniu, pareiga, užmokesnį gautų? Duona, ku- 
Pritaikomas teisingumas praktikoje. . To' 11 ’-! - ............. .

to,'* kad gerai ganggįų t
Kad labrSu ' Išvysčius žmo-

6«. xvx„.u, x. xx- Pašulpinę mašinerijų galime
kėli ir šelpimo darbas dirbti, padai! iti į dvi grupi — viešų 
Be to, juk vietoje stovėti ne- ir privatę.I
galime. Reikės eiti prie prie į Viešos, arba valdiškos agen 
glaudų statymo. Taigi, labda- turos steigiamos valstybių, 
rių parengimai turėtų būti apskričių ir miestų. Tam agen 

j lankomi ir nuoširdžiai remia- turam taksuojami žmones už- 
mi. Tikimės, jog liepos 18 d. laikyti. Visos agentūros pap- 

Labdaringosios rasta' vadinamos “Depa? t- 
t-ą.ji ingos piknikas bus parišę- rnciit of Welfare”, “Bureau 
kęs, kad susilauksime daug of Sodai Welfare”, “City

iš Chica<'o* Aid” “CoUDty Aid”, “State 
llospital”, “City Hospital”,

-“The Poor Commission”, 
linkių. Lanksto visus uzkvie-'u/-. c ,, T1 ,, .I Overseer of tlie Poor ir 

pan. 'žfei&agai galima sakytį, ..

svečių ne vien I
bet rr plačiųjų Chicagos apy-

Kvieslys.
se gailestingumo jausmų,

kad sėkmingiau varius šelpi- ______ imzacijas.
nio darbų, mes, Amerikos lie- PLATINKITE ** DRAUGĄ” prasti k

pritaikymo nurodymai randami net trijose (dėsnių) dvilypumo, individualiniam (asme- 
vietose. Pelno paskirstymas, kurio reikalauja niškani) gėriui — individualinė (asmeniš- 
kapitalas ir ūkiškame bendradarbiavime, turi ka) etika, (dorovė), socialiniam gėriui — 
būti atliekamas atsižvelgiant į visuomenės ' socialinė etika. Tai visa yra žmogaus veikimo 
gerovę. Turtų pasidalinimas turi būti vi-,sritims, visiems valstybės ir visuomenės sie- 
suomenės gyvenimui naudingas, o ne atvirk- į kiniams bei tikslams yra vienas tikslas, ku- 
ščiai. Dar aštresnis klausimas yra atlyginimo ■ rį iškelia Dievas, visų tikslų tikslas, 
klausimas priklauso mainų teisingumui, bet į Jei kas galvodavo, kad Roma, kaip nuto- 
vis dėl to, atlyginimo klausimas yra artimas lusi nuo ūkiško ir politiško tautų gyvenimo, 
bendram ūkiui ir negali būti atskirtas. Rei- teištars keletu nieko nesakančių apibendri- 
kia skaitytis ir čia su visuomenės gerove ir ninių, tai liks nustebintas, kad čia kalbama 
tos gerovės reikalavimais. j apie tikrovę labai aiškiai. Kiekvienas prak-

Enciklikoje nėra jokio dorovės normų tikuojantis katalikas įsitikinęs, kad jo Baž-
3R-

munistiškas organas. Ji cenzūruoja net 
profesorių paskaitas.

Ši grupė dalyvauja egzaminuose, turi 
teisę studentus klausinėti ir turi nulemian 
čių reikšmę galutiniam kandidatė* mokslo 
įvertinimui. Profesoriaus nuomonė yra 
antraeilė. fturpė turėjo kasdien dalyvauti 
5 arba 6 posėdžiuose: čia komunistų ja- 
čefkoje, čia vykdomajame komitete, čia 
trijulės grupėje ir t. t. Aišku, jis neturėjo 
laiko, kada galėtų studijuoti, apie tai jis 
ir pats man labai ciniškai prisipažino. Pro 
fesoriai jį laikė didžiausiu nemokša, bet 
jie nedrįso sukirsti jį egzaminuose, nes 
žinojo, kad tada jie atsidurtų didžiausia
me pavojuje. Dabar Šurpė — medicinos 
daktaras, mokytas universiteto bendradar

peFspejimus. Aš porinau to paties fakul- bis. Jis vis dar tebėra trijulės narys. Fak-
tetd studentų Eduardų Šarpę. šis studen
tas beveik visai neklausė paskaitų, buvo 
didelis nei n1, nelis, beveik bemokslis, bet 
jis fegulia riš Irai gaudavo už kiekvienų se
mestrų profesorių parašus ir kasmet pe
reidavo į aukštesnį kursų. Taip jis pabai
gė savo mokslų Ir gavo medicinos dak
taro diplomų. Mat, jis buvo universiteto 
trijulis narys. Ši trijulė yra galingas ko-

tiškai jis beveik universiteto rektorius. 
Jo ir jo collegų Chenkino ir DorŠto, kitų 
trijulės narių, o taip pat ir G. P. U. agen
tų iniciatyva išsiųsta Sibiru keliosde- 
žiintys Rostovo universiteto studentų.

Taigi, gerbiamasis skaitytojas" gali 
spręsti, koks mokslas gali būti Sovietų u- 
niversitetuose ir kokių reikšmę gali turė
ti sovietų diplomas. Nanseno ir k. misi-

' kad daugiausia pašalpos tei
kiama žmonėms per šias orga- 

Bet tų lengva su- 
uoniet atsimename.

------- :---- -------- ... .. ■ - . ------- jog yra .lengviau paimti piųi-
nvčia, kuri gyvena jo vargais, rūpesčiais ir gų tani tikslui iš taksų fondų, 
nelaimėmis, perskaitęs enciklikų nesistebės. ,, ne juos rinkti nuo žmonių. 
Tik džiaugsis, kad bažnyčios Galva paskel-! Viešos pašalpinės organizn- 
bė, ko moko bažnytinė išmintis. /'jos, paprastai, teikia pagel-

Ši enciklika yra didžiausios reikšmės bos pirmiausia Amerikos pilie
katalikų gyvenime. Dabar katalikai turi vie- įiams ir tiems ateiviams, ku- 

• • • 1 Jnų socijališkai krikščioniškų linijų. Del to rie yra čionis išgyvenę daug 
dvejonių nebus. Reikia tik tai įamžinti gy- metų. Kaikurios valstybės įs- 
venime, o vieninga linija nusistos ir atstatys taiymai reikalauja, kad jų 
vienybę. Šv. Tėvas Pijus XI savo aplinkraš- v'ešos įstaigos praneštų J. A. 
čio pabaigoje visus su rimtumu šaukia visa Immigracijos Inspektoriams 
lai siekti. (galima, išdeportavimui) var-

“M. L.” ‘ .(Tąsa ant 4 pusi.)

jos aš buvau oficiališkai įgaliotas šelpti nuosius diplomatus, busimuosius virsimu- munizmas yra absurdas, neturįs teisės eg-
ir maitinti tūkstančius studentų; man 
savo rankose teko turėti tūkstančius pra
šymų, studentų parašytų, kur buvo įrodi
nėjama teisė gauti valgio valgyklose, lab
daringų įstaigų laikomose 75 proc. visų 
prašymų buvo privelta tokių didelių sti
liaus ir ortografijos klaidų, kad net mane 
priversdavo pradėti abejoti, ar jų autoriai 
galėtų būti studentai. Prie senojo režimo 
net pirmos klasės gimnazistas už tokių or
tografijų būtų gavęs vilko bilietų. Dabar, 
sovietų režimo dėka, studentai -r- būsimre^ 
ji advokatai, medikai, istorikai ir kitokie 
mokyti žmonės — nemoka taisyklingai 
parašyti net paprasto prašymėlio.

Sovietų mokyklose, kurios tarnauja 
vien komunizmo propagandai, iš progra
mos išmesti visi tie mokslai, kurie gali 
sukelti mokinio paabėjojimų marksizmo ir 
materializmo idėjomis. Sovietų mokykla 
rūpestingai slepia nuo mokinių visa, kas 
yra nekomunistiška. Bet pats gražusis ko
munistiškos kūrybos žiedas, pereinąs į 

\ aiškų absurdų, yra vadinamasis Rverdlo- ' 
Vo universitetas. &s universitetas rengia 
busimuosius komunistų komisarus, raudo-

kus ir administratorius, kurie ateity turės 
pakeisti dabartinius valdytojus. Tiktai ko
munistas tegali būti Sverdlovo universi
teto stmleutas. Į tų universitetų priimama 
tokiuo būdu: apskričių komunistų komite
tai numato į šį’ universitetų kandidatus,

zistuoti. —
Štai dar labai tipinga scena, kurių aš

mačiau vienoje valsčiaus mokykloje. Ti- 
chorecke (171 varstas nuo Rostovo) aš 
turėjau dalyvauti mokyklos vaikų apžiū
rėjime. Aš šių vietų gerai pažinau ir į

rūpestingai juos išrinkdami iš komunistų j mokyklų nuvykau gerokai anksčiau negu 
partijos narių. Pirmenybė yra duodama oficiališkai buvo išskirta, aš į ten nuvy- 
tautų mažumoms, mažiausia kultūringoms, kau 9:30 vai; ryto, kada manęs visai dar 
pav., čuvašains, čeremisains ir kitiems, nelaukė, ir tiesiog įėjau į klaisę, kur kų 
Kandidatas neturi žinoti daugiau, negu ‘ tik buvo prasidėjusios pamokos. Prieš ka- 
reikalaujama; kandidatas neturi mokėti tedrų stovėjo kokių 8-9 metų berniukas, 
daugiau kaip 4 aritmetikos veiksmus; turi ' o šalia jo sėdėjo du vyrai: vienas — ko-
niokėti rašyti ir be to, dar truputį geo
grafijos išmanyti. Tai tam reikalinga, kad 
kandidato smegenys būtų laisvi nuo bet 
kario mokslo ir nereikalingų žinojimo, nes 
tik tada kandidatas tegalės be jokių kliū
čių persiimti marksizmu ir leninizmu. 
Kandidatas labai nedang teturi mokėti, 
nes visko reikalingo jis išmoks universi-

munistų pačeikos sekretorius, o antras— 
mokyklos mokytojas. Ir aš išgirdau šitokį 
dialogų:

Mokytojas: — Pasisakyk, Jonuk, ar tu 
meldies?

Berniukas: — Taip, drauge mokyto
jau, aš meldžiuos.

Mokytojas: — Ar tavo Dievas duoda
tete. Pasirodo, kad tik tokiose sąlygose tau tai, ko tu prašai? 
galima išauklėti tikrus komunistus. Berniukas tyli.

O kokia silpna turi būti ta valdžia, 
kuri bijo šviesti savo valdomųjų pilie- .'
čiųl Vis labiau ir. labiau aiškėja, kad ko- ' (Bus daugiau)

i. ,
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PRAŠAU NESIJUOKTI.

Lietuviški) cilinokratų tė
vus Maikis iš Bostono labai 
nusiskundžia raplanais (orlai
viais), kurių vairuotojai ir ke
leiviai kaip tik kuris spiauna 
iš orlaivio, tai vis pataiko jam 
ant galvos ar už kaklo. Jis 
sako, kad svietas dabar labai 
pagedęs, kad vyresniam nėra 
jokios pušenavonės: nei tu e- 
lektros dykai pasiimsi, nei 
mulkių raudonam palociui re
montuoti gausi. O labiausia, 
kad ir patys cilinokratų vai
kučiai — komunistai savo tė
vus šaukšte vandens skandi
na.

Dabar, kada Rasiejaus ko
munizmo caras Stalinas, kaip 
tai sakoma, pasuko dešinėn, 
ypač. kad darbininkams algos 
bus mokamos ne lygiai vi
siems, bet, pagal atliekamo 
darbo rūšį, Chicagos tavorš
čių komisarėlių tarpe atsidus
ta iš visos taip sakant kruti

nės, ba iki šiol nei vienas jų 
čia komunizmo nepraktikavo 
ir priklojo lygybei nedavė: 
Vorkerio buržujai gaudavo 
daugiau algos, negu lietuviškų 
tavorščių komisarėliai, o pas
tarieji pasiimdavo daugiau, 
negu savo ofisų dženitoriams 
duodavo. Komunizmo nei peno 
vertės nebuvo.

Vienu žodžiu, Stalino pasu
kimas dešinėn dabar did. ta- 
vorščių fišėms čia atnešė tiek 
ir tiek patiekos:

Sykį nuvykau į muziejų pa
klausyti paskaitos apie tropiš
kų kraštų gyvijų. Po paskaitos 
būrelis sutareva apžiūrėti mu
ziejų ir paėmė vadų — aiš
kintojų.
— Dabar negalima eiti į mu

ziejų, — sako vadas, — nes 
viduj griežtai uždrausta rūky
ti.

— Juk nieks iš mūs nerūko,
— pastebėjo viena" iš būrelio.

— Ar-gi nematot, kad aš 
rūkau, — šaltai atsakė mums
vadas.

KATALIKIŠKOJI MO
KYKLA

Turiu pripažinti, jog už ga
rbę laikau stoti į šį kontes- 

! tų. Nors mažai galėsiu kų pa
pasakoti, vienok dėsiu pasta
ngų. Aš savo prakalbėlę pra
dėsiu paaiškinimu apie kata
likiškas parapijines mokyklas.

Parapijinė mokykla yra ka
talikiška įstaiga, užlaikoma 
parapijos, kurios ypatingas 
tikslas yra — mokinti tikėji
mo dalykų, o kitas — palai
kyti tautybę. Be to, dar ka
talikų mokykla teikia visas 
reikalingas pasaulines pamo
kas, kurios paprastai, duoda
mos kitose mokyklose.

Visose lietuvių parapijinėse 
šio miesto mokyklose mokyto
jauja vienuolės, kurios tani 
tikslui savo gyvenimų yra pa
aukojusios.

Parapijų klebonai yra vy
riausieji mokyklos vadai. Mū
sų, Chicagos arkivyskupija 
turi valdžios ant kiekvienos 
mokyklos, mokslo metais ap

lanko jas, kad įsitikinus, jog 
jose mokoma sulig nustatytos 
programos. Visi kvotimai taip 
gi prižiūrimi Arkidiocezijos 
mokyklos komiteto. Trumpai 
suimant visa, galime pasaky
ti, kad katalikų mokykla duo
da maisto protui ir sielai.

Tat ir aš laikau už didžiau
sių laimę lankyti tokių mokyk
lų.

Skirtumas viešosios mokyk
los nuo parapijinės yra labai 
aiškus. Pirmiausiai viešose mo 
kyklose nėra tikybos pamokų, 
ir dar žiūroma, kad nebūtų. 
Ten susirenka vaikučiai įvai
rių tautų ir įvairių tikėjimų. 
Taigi net pagalvoti apie lie
tuvių kalbos pamokas nėra ga
lima. Tos pačios mokytojos, 
kai kurios kad ir katalikės, ta
čiau negali mokinti katalikų 
tikėjimo. Kitos yra protesto- 
nės ir kitokių tikėjimų. Ste
bėtina, bet teisinga, kad dau
guma jų nežino nei nepažįsta 
lietuvių tautos, tat negali nei 
lietuvių vaikus pavyzdingai 
išmokyti. Be to, visa mokyk

los atmosfera yra pagoniška: 
nei tu kryžiaus matysi, nei 
šventojo paveikslo, tik kur ne 

i kur kumpi' pastatyta kokia ro
mėnų stovvla, kuri vaizduoja 
dievaitį ar kų kitų. Jau iš to 
galima spręsti, jog ir liuosu 
laiku nėra į kų gražaus pažiū

rėti. Žinome, mokslas stovi 
gan aukštai, bet šiais laikais 
ir katalikų mokyklos gali pa
sigirti, jog ir jos greta stovi; 

‘ o pridėjus lietuviškas pamo
kas, mūs mokyklos bus daug 
aukščiau pakilusios.

Iš to visa galima spręsti, 
jog tas skirtumas daro dide
lio įspūdžio į jaunąsias širdis.

Tur būt nedaug reikia įro
dymų, kodėl aš pasiskyriau 

parapijinę mokyklų. Pirmoj 
vietoj stovi mano išganymas, 
o mokslų apie jį kaip tik gau
nu savo mylimoj mokykloj. 
Mano gimtoji tėvučių kalba 
yra antra priežastis. Čia kuo- 
geriausiai esu patenkinta vi
somis lietuvių kalbos pamo
komis. Tiesa, biskį sunkiau, 
negu viena anglų kalba, bet 
juo sunkiau, tuo geriau, nes 
kalbos išlavina žmogaus pro
tų. Prisipažinsiu, kad myliu

ir mylėsiu seseles mokytojas. 
Man rodos, jog jos tai mūsų 
regimi angelai sargai, jos vi
suomet mus sergsti nuo pikto 
ir meldžiasi už mus. Žodis 
“sesutės” kiekvienam pasako, 
kas jos yra.

Negaliu praleisti nepaminė
jus gražaus mandagumo, šve
lnumo, kų, be abejo, priduo
da žmogui tikėjimas. Ir, šim
tai priežasčių mane traukte 
traukia prie šios mokyklos. 

Bet, manau, pasitenkinsite tais 
pastebėjimais, kuriuos esu pa
davusi.

Dabar, laikau už priedermę 
paraginti visus tėvus ir vai
kus remti parapijines mokyk
las, ar jos Jous pradinės ar 
aukštesnės. Laikykime už gar
bę teikti joms reikalingos pa- 
gelbos.

O, laimė ant laimės, kad 
turime šias gražias įstaigas.

Todėl, visi jaunieji — lan
kykite jas.

Suaugusieji šelpkite jas.

Senieji raginkite lankyti 
jas.

Marijona Bitinaitė,

Aušros Vartų para p. Mok.

PRIVALOMAS PRADŽIOS 
MOKSLAS

Privalomas pradžios moks
las nuo lapkričio 1 d. bus įves
tas Andriejavo valse., Kretin 
go apskr., ir Raseinių ir K>a- 
žių valsčiuose. “R.”

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 

AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avo.

V. Duoba *
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3225 Lime Street 
M. Šlikas

10555 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybų arta 
agitatorius.

METINIS U DRAUGO M

NEDELIO JE. LIEPOS - JULY
Chemausko Darže

DABARTINIAME BIRUTĖS PARKE
79 th ir Archer Avė, Justice, III,

Piknike Bus Visokių Įvairumų Visus širdingai kviečiame atsilankyti
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SUGRĄŽINIMAS ATEIVIŲ. važiavę iš J. A. Valstybių kai- vilktos skolos būtų visai pa- rių. Kiti — ncsąlyginiai _
po “visuomenišku sunkeny

ir paskelbti nuosavų atpildy-, Nuo liepos 17 d. ligi 26 d. 
mų mokėjimo nutraukimų. 1 aovenų į šv. Oną Aušros Var 

Šis dalykas būtų labai ne-] tų parapijoje AVest Side’je. 
parankus Erancijai. Tad šian-į Nuo rugsėjo 9 d. ligi 17 d. 
die ji darbuojasi rasti bent | novelių į šv. Pranciškų šv. An- 
kokių teisotų priemonių sulai-j tano parapijoje Cicero, 111. 
kyti Vokietijų nuo to žygio. , Nuo rugsėjo 20 d. ligi 28 d. 
-1 ‘ •—{Misijas Garv, Indiana. Toli-
TĖVŲ MARIJONŲ ! mcsnė Misijų tvarka dar ga- 

jęj I S I I O S bitinai nenustatyta. GG. Kle-
____ * i bonai, norintieji kviesti pas

Šių vasarų ir ateinantį ru-|8av® Tėvus Marijonus su Mi- 
denį Marijonų Tėvai Misijo-! ėjomis, prašome nesivėluojaiit
nieriai darbuojasi šiose vie- pranešti šiuo adresu:

Praėjus “moratoriumo” lai-L .•' 1 tose:

naikintos arba nutrauktos kur 
į skolų mokėjimo pabaigų.

Imigrantas, kuri. prašo, kad Šiaipgi yra tik ap.ui.kmm,a.,. ■ kictija" "nW,rokėi”i,ireiiiiJ ari 
jo žmona ir jaumaji vaikai, ar Argi nslongviau valstybėms pildyinų Bet ~ ,„r-s mok6ti 
ba jo motina būtų išsiųsti tuo |užtraukti paprastas paskolas
nauju aprūpinimu, turi su- .vietoje moratoriumo.
prasti, kati aut visados jis si, karo skolų mora- pildymus Vokietija
ja., atsisveikina, jei mano <a torju,nu pa.ųtai’ąjam kare da-ine Erancijai, bet tarptautiniai 
du nors vCl parsitrau ti į . . [jyygy^į^ vaJstybės bus nerei bankai Šveicarijoje, gi ši ban- 

kalingos kreditoriams atmokė- •<« jai tuojau tų sumų grąžins 
ti apie 800 milionų dolerių vie- paskolos formoje, žinoma, jei 
nerių metu laikotarpiu. Iš tos ji to bus reikalinga, 
sumos Vokietija nereikalaus!
išmokėti karo atpildymais a- Uui> kas baig.sls Jiepos , U )
pie 400 mil. dol. Kitos valsty- 1932 metais, Vokietija išnau- 
bės negaus skolų iš kitų

bė“
Valstybės Departamento < gali sugrįžti kaip nekvotiniai 

“ateivių sugrąžinimo į savo]ateiviai, kuonits, sugrąžintas 
šalį projektas” šiandien ma-'ateivis gal nie’.j'Jomet nega- 
žai tesuprantamas. Nesupra- lės sugrįžti atgal j J. A. Vais
tinio svarbiausia priežastis y- tybes.
ra tu, kad šiandien labai daug Sugrąžinimo projektas in- 
girdime ir skaitome apie su- ima tik ateivius, kurie gyveno 
sekimus ateivių, kurie nelega- J. A. Valstybėse nedaugiau 
liai šion šalin atvyko ir apie tris metus. Daugelis nedir- 
didesnius skaičius deportavi- bančių, biednų ir pavargusių 
mų. Kaikurie ateiviai kreipia- žmonių noriai grjž atgal į‘savo 
si į Foreign I^anguage Int'or- šalis, nes jiems nereikės pim-
mation Service klausdami, ar giniškai prisidėti prie sugrjži • | wbent vįsi ^onaį į^gy.
šis naujas sugrųžinimo atei- 1110. Šis sugrąMnimas sulig !yenp Jnflžiau nei trig mehw |

A. V.
Jeigu vyras, kuris tiki su

grįžti į savo šalį valdžios lė
šomis, turi čionai žmonų ir 
vaikus, jų valdžia negražius

vių projektas nėra naujas de- dabartinių regulacijų pilnas 
portavimo projekte. Bet iš visokių komplikacijų ateiviui,
tikro tas ateivių sugrųžinimo (kuri.-: pilnai nesupranti Ha lno negu tris metus, tu-
projektas nėr deportavimo ak- tymo aprūpinimų.
tas ir žmogus, kuris legaliai pragyj tokios pagal-į arba gauti pinigų iš kitur, tik
įleistas šion šalin, uogai būti bog
priverstinai išsiųstas. Ateivis

Tik ateiviai, kurie įvažiavopats turi pareikšti

apie 130 milionų dolerių. 
Einant “moratoriumu”, Vo

anas pastarąsias. Su Erancija 
sutarta, kad nesąlyginius at- 

sumokės

lr jo ims mokėti tuos ir kitus ka
ro atpildymus, gi liepos 1 d., 

kiu bailu neturės nuostolių j933 Ju, pradės dalimis atino- 
. v. .... v , .nei Erancija, nei Britanija, nei k{ų; vr dešimti metu tu os 400

i - __ i'i kitos valstybes. Tik vienos J- milionų dolerių, kurių nemo-
Ainerikos "Valstybės vieneriais kt\s -''“inoratoriunio” laiku.

paskutinio įvažiavimo. Seimy- 
nos narys, kuris čionai išgyve-

ne iš J. A. Valstybių valdžios, 
įstatymas neliečia Ameriko-

norų ir
paduoti “sugrųžinimo” apli
kacijų. Toks sugrąžinimas nė-1 IW,‘,nR»raclJ0S V1ZO1111S , ...
ra deportavimo*, bet taipgi |W»« «» pėlmi bovo-prašyti kreiptis pne
negalime vadinti jį liuosnorin^’J05 I»™urėjiimi, guii bflti pašalpmitj draugijų n- Įstaigų, 
išvažiavimu, kaip atsitikime;su8r»anti ėdžios lėšomis, viešų ir privačių p.ldyti si sn- 
ateivio, kuris vyksta užsieni J Ateiviai> kuri,! gyveno čionai Wmimo ateivių pienų. Nes

J. A. Vai. su tinkamomis ie gbnusių vaikų.
ir buvo [ Imigracijos ofisų viršinin-

pačios kitoms nemokės. To-i,

Kun. J. Vaitkevičius vasa
ros metu laiko paskaitas Se
serims Pranciškietėms Pitts- 
burgb, Pa. Taip pat joms lai
kys ir metines rekolekcijas.

Kun. A. Petrauskas laiko 
novenas:

metais neteks apie 260 milio- 
nų dolerių nuostolių.

Prezidentas lloover origina- 
liniu savo sumanymu norėjo 
pagelbėti Vokietijai. Tečiaus 
tas nepavyko. Jo sumanymų 
Erancija perdėm suglamžė 
taiji, kad iš viso sumanymo

Einant Youngo planu, Vo
kietija turi teisę savanoriai 
paskelbti savo mokamiems ka
ro atpildyniams dviejų metų 
“moratoriumų”. Pasibaigus 
šiam “moratoriumui” Vokie
tija gali pasinaudoti ana teise

ADVOKATAI

aplankyti savo giminių. Tiekiau kaip tris metus mį- .voMku mato, kad kits visokių
įeina sin įstatymam lik kaiku-:problemų. T . .. .

KUR KREIPTIS DEL PA-Iriais atsitikimais tas trijų j Dedama pastangų suintere-( okictija, kaipo nugalėta,
______ I . . . • « • iHViinzuint ii» Ir n Iz\ct

ŠALPOS.

(Tąsa nuo 2•puti).

dus visų nepi liečiu (apsigy 
venusių ateivių) jų priežiūroj, 
jeigu žino kad tokie ateiviai 
išgyvenę J. A. Valstijoje ma
žiau penkius metus. Jeigu atei 
vis, kuris išbuvo čionai ma
žiau 5 metus gali įrodyti, jog 
jis, jo žmona arba vaikas, 
tapo “visuomeniška sunkeny
bė” dėl priežasčių, kurios pa
kilo po įvažiavimo, jų negrii 
;Šdeportuoti. Greičiau išdepor 
tuoja žmogų, kuris serga ko
kia neišgydoma lig *, turi kokį 
baisų fizinį trukumų. Taipgi 
pasitaiko, kad kuomet šeimy
na neužlaikė gere rekordo at
vykus į J. A. Y. (sakykime, būti sugrąžintas, nepaisiant 
Lad tėvas yra girtuoklis, ar-'metų arba giminystės, 
ha.tėvai apleidi vaikus ir na-

trijų Į Dedama pastangų
metų laikas gali būti skaito- suoti svetimų kalbų organiza- Į* ranc,ja> *>’ kitoms jos sųjun- 
nias nuo “paskutinio” įva- Įvijas. Nes tikima, kad patys valstybėms moka dvie- j
ž'avimo. 'svetimtaučiai greičiau kreip- riišių karo atpildymus fro

Bile žmogus, kuris Įvažiavo sis prie savo organizacijų, ne- jParac’.ias)- Vieni jų yra sų- 
i šių šalį nelegaliu būdu, ne-'gu prie amerikoniškų. Tos or-j^^n’ab burių kas metai iš-Į 
im i teisės prašyti tos pagcl- ganizacijos ( gali atlikti daug nlo^a apie 24.» milionus dolo 
bos; tokis sioivis negal būti daugiau, negu tik teikti infor-
v aidžios lėšomi; sugrąžintas. Jmacijas. Tokios organizacijos 
«'eigp tokio žmogaus paskuti- pilnai žino padėtį savo šalyse 
uis įvažiavimas įvyko po lie-^ir žino, ar jose ateiviams bus 
p; s 1 d., 1924 ni.r ji gali iš- , geriau arba blogiau. Ir patys
depirtuoti.

Sugrąžinimo aplikacijos jau 
g.ūtvos ir gėlimą gauti imi-'sako. Bet tokios organizacijos 
gi l i > jos ofisuose ir iš beveik j turi pilnai susipažinti su ši- 

geriau žinomose pašai- tuo klausimu.
pliuse orga i'.zaeijose.

Atskira aplikcija turi būti

ateiviai greičiau tiki tai, ką 
jiems savas tautietis pa-

Amerikoniškos organizaei- 
5; jos, kaip tai International Ins

titute of the Y. W. C. A.išpildyta ir pasiųsta kiekvie- ,
....... . Couneil of Jewish Women,nam •asmeniui, kuns tik non . . 7

C'atholic Inunigrant Aid ir ki
tos, maloniai veiks iš vien su 
svetimų kalbų organizaeijo-

x m . v , Aplikacijos viena pusė rei-'n,^ joms tik reikia pranešti,
mmj. Tokius žmones gali de- kalauja pilnų informacijų, ka-] F. L, I. ».
portuoti. (da ir kokiu būdu ateivis įva-' _______________

Privatės agentūros savo tik-]žįtlv0 j j. a. Valstybes ir ar KARO SKOLŲ “M0KAT0- 
rl.-’TPS renka pinigus nuo pi’i-Įgavo kokios viešos pagelbos. RIUMAS.’’
va"jų žmonių. Daugely vietų J Jeigu negavo, tai kodėl dabar ________
pririgai renkami laike taip va-
d’»itmų “coni’uunity cbest”

įeikalauja viešos pagelbos. Padaryta Paryžiuje sutarti-' 
Antra pusė turi būti išpildyta1 n,į paskelbta karo skolų “mo- 

•anių. Privatus pašaipiuos j viešos pašelpinės draugijos at-'' ratoriumas’’ viėnerieirts me- 
01 ganizacijos pap estai ne-• st.ovo> prįe kurįos ateivis krei- tams. Išanksto yra sunku nus- 
uaro, jokio skirtumo tarpe pi- ;pggį pagelbos. Ateivis pats tu- pėti, kaip tas karo skolų nemo 
lumų ir ateivių. Jų tikslas y-Į,j pasirašyti po aplikacija ir kėjimas vieneriais metais at- 
ra teikti pašalpą visiems žmo-iprje jos pridegtas pašalpinėAilieps į ekonominę pasaulio 
nėms ir tų daugumoj atsitiki-1 draugijog pranešimas. |padėtj. Žinovai pareiškia, kad
mų stengias atlikti. Bet reil:a-Į Transportacija teikiama kaip tas nepagerins ekonominio 
lauja, kai kada kad aplikan-,tik buna pertikrintas legalia bstovio. Pasibaigus metams bus 
tas, pilietis ir ateivis, butų vie'įleidimas ir kaip tik greit Co-'d*,- blogiau, ypač kada vais
tiniu gyventojų nors per me- ,iniiii.ssioner General of įmini- tybėms kasi metai be nuolati- 
tuH- Jgration AVasliingtone pertikri-!nių mokesčių prisieis mokėti

Per daug imtų vietos išdės- na ateivio padėjimų. (dalimis dar “moratoriumo”
tyti surasus visų viešų ir pri- Rngrųžimn įnirtimai (metu užvilkintas skolas,
račių pašalpinių organizacijų , “Moratoriumas” būtų grn-
didesniuose miestuose. Patar Į Tuo būdu sugrąžinti į savo .us da|vka< jeį įo laiku už
tina ateiviams, kur tik galima, šalis, ateiviai niekuomet nega-
visų pirmiausia kreiptis prie lės sugrįžti. Jie negalės gauti 
savo kalbos organizacijų. Nors sugrįžimo leizlinio. Jie oficiališ; 
tos organizacijos neužsiimtų kai “išbraukti” ir skaitomi į 
tuoni darbu, liet jų valdybų, kaipo ateiviai, kurie ant visa-! 
arba nors sekretorius, žino, dos. išvažiuoja. Jeigu kada 
kur gali kreiptis dėl reikalin- nors norėtų sugrįžti, turėtų] 
gos pagelbos. Mažesnėse vie- atvažiuoti kaip neparinktinės Į 
tose, kur nėr savo kalbos or- kvotos arba paprastieji imi-1 
ganizacijų, arba žmonių, ge- grantai. Kadangi beveik visų! 
riausia kreiptis prie vietinio šalių kvotos labai mažos, jie;
Raudonojo Kryžiaus Skyriaus,' negalės gauti vizų, nes jos iš-! 
arba International Institute,(.dbaigusios daugeliui metų. Ir, 
arba Y. M. C. A. Ten patars galime sakyti, kad Amerikos j

nn

PILKAS EGZAKKA8 
16.00 TIKTAI 06.00

SP'BCIA.l.iaTAS
Tai* nenusiminkit, bet eikit 

tlkr* «pecl»llstą. ne pns koki 
t*rėl{. Tikras specialiste* art* pse- 
fesortm, neteisus Juev kas ju» kea- 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno lSegzamlnavimo. Jus su
taupysit laiką lr ptnląus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks 
mlngumų.

Mano Radio — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgsno Apasataa lr vi- 
slžkua baktertotogižkae easamlnnrl- 
mas kraujo atidengs man Juwį tik
ras negeroves, lr jeigu až paimsiu 
žos gydyti, tai Jašą sveikata ir gr- 
vumas sugry* ūma taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo nar 
rų, iirdles, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą. (at
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlleklt neatėjg pas 
din*.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandor* Nuo 10 ryto Iki 

l pc plot. Vakarais nuo s iki 7 
Nedėlionais nuo 10 ryto iki 1

po plot

kiuį reikia kreiptis.
r. l. į. s.

kr: sulai užsieny neišduos vizų i 
tokiems žmonėms, kurie bus iŠ

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. \\'a.shington Si. 
Roccn 1502 Tol, Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir gubatos 
— ti iki 9 vai.

4145 Archer Avc. Tel. Lafayctte 7337

T ė vi} Ma rijau ų V i en uol i ja, 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, UI.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl» l« a Famous Vlvanl Ret and In- 
eludcs. tari- powder. 11.00; Rouge, 76c. 
Tįsau. Crcam {1.00, Dcptlatory 91.00, 
Fartsl Astrlngent 91.76. Bath Salt t.00. 
Tollet AVater 91.25. Pcrfume 92.76, Brll- 
llantlno 76c. Skln tVhltcnor 75c. Totai 
Valus 112.00. Spectal prlce, 91.97 for *11 
ten pfeces to Introduce thts line.

Vardas .................................
Adresas .....................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

B«s Van 58O-5th Avenue, N«w York

PROBAK

Midget radio
už.........>27.00

Radio su viktro- 
la už .... $59,00 
3 {Arnotų Parlor Se-

>49.00
Electric Refrigiato-

vus......$69.00
Rankinė viktro-

la ......... .. >9.50
Pasinaudokite BVDRJKO 

nupiginto mis ka i ii o m is.

Klausykitės Lietuvių ra
dio programų Sekmadie
niais iš AVCFTj ir Ketvc- 
rgo vakare iš AYIIFC

Jos. F. Bmtrik,
Ine.

5417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boulevard 4705

Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohie St., Chiogs

Tyros, Aiškio*, Sveiko*
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas
Marine valo. švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgstte 
Knyga “Eye Care” arba “E>« 
Beauty” ant pareikalavimo.

Namų Tel. Hyde Tark 3395

JOHN B. BORDEN
įJohn Bagdzluna* Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telepbone Itandolph 6727

2151 W. 22 St. e iki 9 vak.
Telepbone Ilooeevelt Pt>98 

Name: 8 Iki 8 ryte Tel. Regok. #8»» |

j. p, wAiretiES
Lietuvos Advokatas

Iki > vai. kortuose — nuo 8 Iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michlgan Avė.

Tel. Pullmao 5988—namų Pull. 6877 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N*. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

Telepbone Dearborn 0057

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION A V E. 

* Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

(Išskiriant Seredas)

A, A. 01J S
ADVOKATAS
11 South La- Salio Street

Room 1701 Tel. Randolph 0881
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
8241 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0662 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. lr Subatos vakaro

i

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas 
—• arba grąžiname

pinlpus 
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis j mus 
50c. už 5 — $1 už 10 

Sempelis — ioc.

PROBAK CORPOMTIOK
nrir avinui

HCmiK SK1N BAHISHEŪ 
6T ANIISEPTIC ŽEMO

If itehing, burning «kin makes lrfg 
unbearable, ųuickly apply Žemo, the 
eoothing, cooling, invisible famtly 
antiseptic. Thousanda find thatZemo 
brings swift relief from Itehing, helps 
to draw out local infection and ra* 
store the skin to normai. For 20yem 
Žemo has been clearing up skin, re- 
lieving phnpleB, rash and other aldn 
irritations. Never be without it. Soid 
everywhere—35c, 60c and $1.00.

This new cheese

Now—Kraft-Phenix’ ncw achieve- 
mentl Rich mellow cheese flavor 
plūs added health oualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuabte 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every otn 
caneatitfreely!

Velveeta spreads. sliccs, tneltu 
and toaats bcautifully. Try a half 
pound packagc today.

KRAJT

VZelveeto
V The Deliciou* Nsw Cbeeso Food

Hitt’and Runn — lt Looks as Though Bulis Doc

TKlVVt 4OT

ik i)ecwt Totb< $01**1 1
O 7ui« tVCRV SWW. 19ĮTt

•tiuli 70uR

or Splits Fccs With an Undertaker! BY HITT
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LIETUVIAI AMERIKOJE CHICAGOJE

MONTREAL, CANADA i vardu įteikia dovaną ir ant- NAUJA LIETUVIŲ KRAU

Klebono Varduvės.

rą gyvų gėlių bukietų. Toliau 
seka sveikinimai parapijos 
komiteto ir sekančių draugijų 
pirmininkų: Sv. Kazimiero,

TUV*.

DAKTARAI:

Birželio 24 dienų Įvyko Mon- 
trealės Šv. Kazimiero parapi- Šv. Jono, Šv. Onos, Šv. Elzbie
tos gerb. klebono kun. J. J. tos, Šv. Pranciškaus, Gyvojo 
Bobino varduvių dienos vaka- Ražančiaus, Nekalto Prasidė- 
rėlis. Programų paruošė nenu- jimo merginu draugijos, para- 
ilstantieji lietuvių mokyklos pijus cho- - ir Šv. Teresės 
mokytojai, prigelbstint Šv. Te- jaunimo draugijos, 
rėsės draugijai. j Baigus sveikinimus, prasi-

Nepaisant karštos dienos, (^JJ° dviejų aktų komedija
žmonių prisirinko gana gražus 
būrelis. Visi linksniai šneku
čiuodamiesi laukė paskirto

“Numirk , o viską sužinosi 
iš kurios publika gavo pro
gos gardžiai pasijuokti, nes,

programui laiko. Išmušus aš-Į^P *r visuomet, mūsų mėgė- 
tuonioms, štai, pasirodo ir'Ja^ savo užduotis išpildė ge- 
niūsų gerb. klebonas kun. J.įla^ Komedijų vaidino: V. Ba-

Bridgeport. — l*p. Gedgau
dai atidarė moderniškų groscr 
nę ir minkštų gėrimų bei 
“ice-cream” krautuvę,, po 
num. 919 W. 33 St. (Pp. Nau
sėdų name). Visa čia užlaiko
ma labai švariai ir patarna
vimas mandagus. Kainos la
bui prieinamos. Pp. Gedgau
dai patyrę biznieriai, tad ne
abejotina, kad plačiai išdirbs 
biznį.

Geriausio pasisekimo nau
jai lietuvių įstaigai.

Kaimynas.

operacija liepos 7 d. Draugai 
bei pažįstami lankvkit ligonę, 
kuri yra viena iš musų visuo
menės riničiausų veikėjų; be 
to moteris dideliai kilnios ir 
gražioš širdies. Lai V. Dievas 
suteikia sveikatos, o kančio
se kantrybę ir stiprumų.

X.

MOTERŲ SĄ GOS 1 KPS. 
SUSIRINKIMAS.

Bridgeport. — M. S. 1 kps. 
susirinkimas įvyko liepos 7 
d., šv. Jurgio par. svet.

Aptarus bėgamus reikalus

Tel. Cunal (764 Telafoi GrovehlU 9262

J. Bobinas. Publika linksniai advokatas, J. Dereške-
jį priima sveikindami gausu 
delnų plojimu ir ilgiausių 
metų ovacijomis. Aprimus 
šiam ūpingam pasveikinimui, 
tuojau atsidaro scena, kurio
je pasirodo graži grupė visai 
<la. jaunučių lietuvių mokyk
los vaikučių. Visi sutartinai, 
švelniais balseliais pasveiki
na savo gerb. dvasios vadą. 
Iš jų tarpo pasirodo dvi gra
žiai pasipuošusi mergaiti, per
skaito širdingų gerų linkėjimų 
pareiškimų, įteikia dovanėlę 
ir dideli gyvų gėlių bukietą.

Prasišalinus vaikučiams pa
sirodo prograrno vedėjas A7. 
Bačys, pasveikina gerb. kun. 
J. J. Bobiną ir iš eilės šaukia 
katalikų draugijas. Čia pir
miausia P. Tautkus mokytojų

i ‘
A | A

VLADISLOVAS
KILEVIČIA

vičiutė — jo žmona, V. Rem- 
deika žydas, M. Bliudžius — 
gydytojas, J. Navickas — ad
vokato giminaitis ir K. Pela 
kauskas — advokato tarnas. 
Taip-gi buvo vienas dealogas 
“Jackus ir Daračiukė”, kurį 
vaidino V. Bačys ir O. Bo’ 
binaitė. Čia ir-gi juokų buvo 
be galo, be krašto. Šv. Kazi
miero parapijos choras, vado
vaujant varg. p. Žižunui, su
dainavo keletu gražių daine
lių, kurias publika priėmė 
gausų delnų plojimu. Galų ga
le buvo pakviestas ir pats 
gerb. klebonas kun. J. J. Ro
binas, kuris gražia ir turi
ninga kalba dėkojo savo para- 
pijonims už linkėjimus ir už 
atjautimą sunkiose jo užduo
tyse.

Čia laikau sau už garbę 
pareikšti, kad mūsų gerb. kle
bonas, nors ir yra gimęs už ri
bų brangios tėvynės, Lietuvos, 
bet savo kalbą, vartoja labai 
gražiai ir yra giliai pasišven-

SUNKIAI SERGA P. 
ŠEDIENĖ.
_________ %

M.

Town of Lake. — Ponia M. 
Šedienė, A. R. D. Centro vice- 
pirm., sunkiai serga šv. Kry
žiaus ligoninėj. Jai padaryta

togaus upės krantelio links
mai žaidė, maudėsi ir gėrėjosi 
gamta ir tyru oro. Be vaiku
čių, buvo graži grupė atvyku
siu mainyčių, kurios ir gi ga
vo progos pasimaudyti tyrame 
vandenėlyje. Taip-gi buvo mo 
Rytojai, mokytojos ir kiti 
Iiuosesni žmonės. Be visų 
linksma ir malonu mums bu
vo turėti su savim svečias iš 
J. A. Valstybių gerb. kun. 
Valantiejus iŠ Waterbury, 
Conn., kuris tuo laiku buvo 
atvykęs į savo puseserės jung
tuves.

Saulutei ruošianties į rau
doną vakarų patalinę, mūsų 
vaikučiai susėdo į trokus ir 
linksniai dainuodami lietuviš
kas daineles traukė namo.

H

DR. A. RAČIUS
OYDTTOJĄS, CHIRURGAS 

IR OBSTKTRrKAB
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 

▼yru, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligoalaa priima kasdieną nuo 
pietį) Iki S v&l. vakaro. 

Nodėllemls ir seredomla tik 
lškalno susitarus 

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

CHICAGO

CHICAGOS VYČIŲ KUOPŲ 
DĖMESIUI.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE KOAD
Ofiso Valandom 

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vaL—
4 Ir 8:80 lkt 8 vai. vakaro. 

Seredomla nūs 9 — i> vai. ryto
Metfllomla pagal sutartį.

Ofiso Tel. Vlctory 8898 * 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 StreetL. Vyčių Cbicagos Apskri

čio mėnesinis susirinkimas iš 
ir išklausius įvairių raportų, 'Liepos (july) 8 d. lieka nukelJ™^™085, P°P‘et’ 
pasirodė, kad is pereito tvy-:ta8 į Uepos 22 d., kad davus 
kušio išvažiavimo birželio 22 progOS Apskričio pikniko ir 
♦k pelno liko ii sąjungietės la- of ])įenį©8 komisijoms su- 
bai patenkintos savo pramo- į tvarkyti reikalus ir padaryti
g8, s . !sus-me pilnus pranešimus. Vi-

1 kuopa ką nutaria, vis į-! sos kuopos prašomos įsidėmė- 
vykdiną, už tai galime džiaug įį įr kuoskaitlingiausiai suva- 
tis savo darbais ir malonu a-^^į Liepos 22 d. į Dievo

Apveizdos parapijos salę,
A p. pirm.

L Sakalas,S.

pi e juos rašyt.
Seimas.

Tariasi apie busimą M 
Seimą; išrinkta delegatės,'
taip pat ir įnešimų komisija, 
kuri turės savo posėdį įneši-, 
mams aptarti.

Rems “Draugo” pikniką.
Poni B. Bytautienė atsinešė 

susirinkiman “Draugo” pik
niko bilietų ir čia pat juos są- 
jungietėms pardavinėjo.

1 kp. visuomet remia

LIETUVIŲ VALANDA.

Draugo” pramogas.

DR. J. J. KOWARSK!S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė 8o. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2869 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2839
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

NedėlloJ pagal susitarimų

TeL Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 rok. 

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

Tel. Wentworth 3000
Bez. Tel. Stewart 8191

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOLTS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albauy Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Pereitą sekmadienį vėl te
ko klausytis gero radio pro- 
gramo, kurį davė Jos. Bud l i
ko krautuvė. Programas pra
sidėjo vargonų solo.

Reikia pripažinti, kad p. 
Saulis tikrai artistiškai gro
ja vargonais; net keturis sy-

Tel. Hemlock 8700
Rez. TeL Prospect 0819

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaa 6156 South Kadžio 
Rez. 6622 S. Wlhpple 

VaL 2-4, 7-9 ▼. v. Išskiriant Ket.

DR. H.'BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 8t. 2924 Washington
19-13. 8-4. 7-9 12-3. 4-8, Blvd.
Tai. Cicero 882 Tel. Kedzie 2469-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 West 12 PI. 
Tel. Clcreo 2888

Nedėliotais
Susitarus

!kius išpildė gražius lietuvių 
Mūsų kps. susirinkimai tvari muzikos gabalėlius, 

kūs ii- ramius nieks priekabi,j • Per visą valandą dainavo 
neieško ir viena kitos neuž-įimisų du geriausiu daininin- 
gaulioia. Kuopos valdyba p-niku -- Kastas Sabonis, Jonas
H. Nedvarkaiė, pirm.; rasti-’ Romanas. Jų dainos darė gi-

A. L DAVIDOttlS, M. D.
4919 80. MICHIGAN AVENUB 

Tel. Kenirood 6197
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 8 lkt 8 valandai vakaro

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

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.

Nedėliotais nuo 10 Iki 12 ryta

airė liepos 6, 1931 m. 5 vai. 
/ak. apie 20 metų amžiaus. Gi
męs Chieago, III.

Paliko dideliame nuliudifcie 
tėvelius Petronėlę ir Baltra
miejų Kilevlčius, 4 brolius 
Martinų, Stanislovų, Kazimierų 
Ir Antanų, 4 seseris Petronėlę 
ir švogerį Juozapų Poškus, 
Ksavierų, Modestų Ir Kristinų, 
4 dėdės Kazimierų, Vincentų, 
ir Petrų Kilevlčius Ir Antanų 
Ja.rcekų. Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3353 So. 
Union Avė. Laidotuvės (vyks 
šeštadieny, liepos U. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas J 9v. Jur
gio par, bažnyčių, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ’
Tėvai, Broliai. Seserys,

Dėdės ♦» GHrrfočs. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Masalskis, Tel, Boulevard 4139

r**

tęs mūsų išeivijai. Pas jį piri- į Ačiu gerk klebonui ir mo- 
kybės nerasi, ir jaunam ir kytojams už nenuilstanti jų
senam, beturčiui ir turtuoliui, 
mokytam ir tamsuoliui, jo šir 
dis visiems lygiai atdara.

Programas užsibaigė Lietu
vos himną ir publika linksmai 
išsiskirstė namo.

Garbė jums, brangūs nien- 
trealiečiai, kad nepamirštate 
pagerbti savo vadus.

Vaikučių Piknikas.

Birželio 29 dieną lietuvių 
mokyklos vaikučiai laikė sa
vo metinį išvažiavimą. Penki' 
dideli trokai pilni vaikučių; 
nuvažiavo dvidešimts mylių 
atstu nuo Montrealės. Ant pa

triūsą ir rūpestį dėl mūsų, 
inontrealiečių, gentkartės.

Tremtinis.

ninkės — pp, U. Gudienė irzliausio įspūdžio. Stepukas vi- 
Izabelė Gedvilienė ir ižd. p..są glėbį gerų ir juokingų špo-
Ė. Bytautiėhė, gabiai kuopai įsų prikrėtę. O tarpe dainų bu-

Oflflo Tel. Vlctory 8687
Of. Ir 'Rez. Tel. Hemlock 8874

vadovauja. Tai prityrusios vei
kojos, kurios organizacijos 
reikalus nuodugniai supranta.

. Rap.

GRABORIAI: i

vo gera ir šauni transkripci-
jos muzika. Tokiu būdu visa 
valanda buvo gyva, žingeidi 
ir įvairi.

Budriko valandos rėmėjas.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Telefonai dienų Ir naktį 
VI r gi ola 0034

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS DR. VAITUSH, OPT,

DR. j. P. POŠKA
DR. S. RIEZIS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

-

■

i

■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiam# širdingą, simpatingą ir ramų| 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas-

J. F. EUDEIKIS & CO.
GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avcmie

Fidi Tcfc/onoK? YARDS 1741 ir 1742

OF. 8138 S. HAI^TED STRETT 
REZ. 8504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytaLs; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: S-S po plet Utarn. ir Subat. 
8-6 vak. Šventadienlala pagal autartj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. LeavMt St. Tel. Canal 622: 
Rezidencija: 6628 So. Richinond Av«

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. va

NedėlloJ pagal sutartį

Laidotuvėse pa
tarnauju gorlausta 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- 
sau prie grabų 11- 
dirbystėa.

OriSAdB
868 Weet 18 Street 
Telef. Canal 817d 
SKYRIUS: 9288 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4489

Patarnauju laidotuvėse kuopiglauela 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbą busite ažganėdlntL 
Tel. Roeeevelt 2615 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chieago 
SKYRIUS

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4454 SO. W00D STREET

Vai.: 1 — 4 v. v. Ir 8:30 — 9 v. v.

Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORB
Gydytojas ir Chirurgas

Res. Prospect 64E

DENTIST AI

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avi 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet aųilnlngae Ir 
nebrangus, nee neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenrne

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, III.

Palengvins aklų Įtempimų kari/ 
eetl priežastim galvos alro.ii.i6jiT.ro 
svaigimo, aklų aptemimo, nerrnotn- 
mo, skaudamų akių karšų. Nuima 
cataractua Atitaisau trumpų regya- 
tf Ir tolimų regyat*.

Prirengiu teisingai akinta* visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
ma* su elektra, parodflnča mažiau
siais klaidas.

Speclaiė atyda atkreipiama moky
klas vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki S va 
Ikare. Nedėllomis nuo 10 ryto lkt 12 
‘ po pietų.

EZERSKI
S. M. SKUBĄS

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER

Tel. Ganai 4331

DR. 6. L BL0Ž1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tag Street , 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
ir Ketvergai* vakare

DENTI8TA8
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavltt Bt.)
UR. CHARLES SE6AL

LIETUVIS ORABORIUS
ortas*

4603 So. Marshfield Avenrre
TeL Boulevard 927T

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WB8T 18 STREET 
Tel. Roesevelt 7883

I. J. Z O L P

A. PETKUS
LIETUVIS ORABORIUS

GRABORIUe IR LAIDOTUVIŲ 
VEDAI AŠ

1850 W«st 46th St

-i

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chieago, UI.

Kampas 4ttk 
Tel.

Ir Paulina ■ 
8198 - I4IB

Msštadimo

dykaL

valandoje krelpklM* 
patarnausiu stntpatlš-

••val Ir rlglaa 
KoplyRa dėl įsi Bisau

kliša

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUK 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Valandos Nuo 9 Iki 19 ryt* 
aue 1 lkt B vakare 

BsredoJ pagal sutartį

Boulevard U89
Rez. Hemlock 7691

TeL Verdi 1829

DR. G. SERNER
EJETVYIl AJOV 8FBOIALIBTO

DR. A. P. KAZLADSKIS

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ll&ų 
ryto nuo 10—19 nuo 2—4 p* 

pietų: 7—8:80 vakaro 
Nedėllomis 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

vai.

Ofisaa ir Akinių Dirbtavš 
756 West 35th St 
Kampas Halsted St. 

Valandos: no® 10—4; na* 6—8 
Nedaliomis j ako 10 iki 18.

uJlL

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 

VaL: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
DR. MAURIGE KARN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASUI,A M) A V
Tale. Cicero 1280

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVI8 DENTISTA8 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėllomis ir Seredosnln susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3269

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



West Sidės Šv. Onos dr-ja 
turėjo mėnesines pamaldas 
antradieny, liepos 7 d. Po pa
maldų turėjo susirinkimų, ku- 
rin atsilankė “Draugo” pik
niko komisija. Kadangi pra- 
matoma, kad piknikas bus di
delis, tai pakviesta darban vi
sos narės, kurios ves restora
nų. ši draugija dar nesenai 
sutverta ir nėra labai skait
linga. Todėl joms j talkų pa
kviesta p-nios Šarpienė, But
kienė, Jakonienė, Miliauskie
nė, Bernotienė, Masilionienė, 
Benaitienė, Gasparkienė, Judi- 
kienė, Mažienienė, Šturnienė,
Pletienė, Lakavičienė, Jusevi- lietuviai tikrai Salima 
čienė, Štriaukienė, Glebauskie- d“uoti’. kad eSame .labai daug
nė, Zaurienė, Vyšniauskienė, P^eję pne išgavimo Lietu- į OraboHus j P Radžius, 668 
Jasnauskienė, Aitutienė, Bal- de .JUr® P^P8251111™0 ® w 18 st> buvo nuvykęs į 
ciumenė, Karlavičienė, Teklė ašy ių vyriausy- gyj^ton park^ prie Archer
Barauskaitė, Karalina Usaitė, ‘ a® .m® me.8 “ I Avė. ir So. Califomia pas vie-
Marijona Masiliunaitė, Agota ra ? PnPa 1_ šeimynų bilos kolektuoti.
Kairaitė, Juzefą ir Ona Jako-!1111110 ien4 paminė . Skambino varpelį keletu sykių
rintės. | Lietuva pripažinta 1922 m., |prie priešakinių durų ir vis

Pikniko rengimo komisija 1,eP°s 27 dien*> prezidentui niekas neatsiliepė Paskui nu- 
prašo kad biznieriai turintieji Hardingui prezidentaujant. prie ^pa^į,^ durų įr 
paskyrę “Draugo” piknikui Lietuvos atstovu tada buvo barškino Taipgi jokio atsiiie. 
dovanų, teiktųsi apie tai pra-,P- V- Čarneckis, Juriskonsultu pimo nebuvo gugrįžo prie 
nesti. Dovanos yra labai įver- ndv* Mastauskas. frontinių durų ir vėl skambi-
tinamos. Dovanoms tinka šie Dienraščio Draugo vado- 'jjo. Niekas neatsiliepė. P-mo? 
daiktai: cigarai, čiugumas, sal vybč sumanė šiemet Lietuvos Radžius jau ketino eiti šalin, 
dainiai, visokie daiktai lairiiė- pripažinimo sukaktuves pami- kai staiga atsidarė durys ir 
jimams, valgomieji daiktai tin uėti ateinančiame sekmadieny- pasirodė labai susijaudinusi 
kantieji restohanui. Rengimo je kartų su “Draugo” pikni- mergina.
komisija nori viską iš anksto ku, Birutės (Čemausko) dar-
surinkti, sutvarkyti, o davė- že- Yra rengiamas programas. Pasirodė, kad kuomet p. Ra
jus tinkamai surašyti ir jų biz- Kalbės valstybės prokuroras džius brazdinosi apie duris,
nius išgarsyti “Drauge”. adv. Frank Mast (Mastaus- tai viduje holdaperiai darba-

Orkestros vedėjai praneša, kas)> kuris daugiausia yra pri VOSb Tas atsit,ko aPie 10 vaL
kad piknike grieš ta pati or- įdėjęs prie išgavimo lietu- ryte-
kestra, kuri buvo Vyčių išva- vai nepriklausomybės. Jisai p nas Radžius džaaugiasį, 
žiavime Liepos Ketvirtoje, tai P^arė savo apsukrumu ir kad nebandė pradaryti užpa- 
Waukegane, 111. Ten ta orkes- sumanumu. Del to bus labai j- kalinių durų. Jei tų būt daręs, 
tra visps patenkino, tai be a- domu iš 3° P^es lupų išgirs- tai būt susidūręs su pieši- 
bejonės ir “Draugo” piknike fi’ kaiP susidarė toji graži is- kais. Plėšikai pelnė toje šei- 
visus patenkins. Ji vadinasi toriia> kurios mūsų tauta nie- uiynoje keletu šimtų dolerių.
Norshore orchestra.

PEOPLES RADIO PROGRA
MAS.

Ir praeitame antradienyje,
(kaip ir visais antradieniais1 nančių lietuvių 
per Vasarų, nuo 6:30 iki 7:30 f TaiSb Siuomi nuoširdžiau-if

' vai. vakare ėjo Peoples Furni- piečiu lietuvių visuomenę Marąuette Park. — Stanis 
ture radio programas, kurį skaiGingai atvykti į Lietuvos lovas Mačiulis, prityręs foto- 

’išpildė “Pirmyn” choro solis- pripažinimo šventę, į “Drau- grafas, turi savo studijų po 
tai, duetai, trio, p. Steponą-'s°” piknikų liepos 12 dienų,'num. 2656 W. 69 St. Studija 
vičiui vadovaujant. Progra- Birutės (Oernausko) darže.” ištaisyta pagal naujausios ma-

GERAI VAROSI.

mų įvairino lietuviškoji muzi
ka, išpildyta reprodukcijos 
būdu. Pranešėjas p. J. Bulevi- 
čius paskaitė gana įdomių da
lykų iš Peoplce karutuvių vei
kimo. Išgitdrn.e,

We8t Si dės senas biznierius 
fotografas Adomas Zalatoris, 

kad d lig r 2322 So. Leavitt st džiaugiasi 
rn geriausias ’aikas pirkti vi-j8®5™ sūnaus Romano pasiseki Jo kaimynas kontraktorius 

^sokius namų reikmenis ir ra-*^a moksle. Šiemet Romanas J. Pudževelis, 2650 AV. 69 St 
dio Peoples krautuvėse. Bran-' oloR universitete gavo mok Į užlaiko pirmos klesos de
giausi dalykai paleidžiami pi-1 r1° 1«P«U Bachelor of .creamų, turi įvairių cigarų, 
gia kaina. Arts. Jisai tęs mokslus ir to- saldainių ir tt. Biznis šiuo sy

liau. Antras sūnūs Vytautas kiu eina gerai. Dabar jisai 
gelbsti tėvui jo darbuose. Dūk sugrįžęs iš vakacijų gerai jau
tė Birutė sekančiais metais čiasi. Per paataraaios kaitras 

1“Draugo” Redaktorius, kuris'baigs šv. Kazimiero Akademi-;netoli jo ice-creaminės vienas 
puvo atvykęs į studijų kaipo jų. praeivis buvo saulės spindulių
svečias, padarė tokį praųeši-1 P-roai Zalatoriai West Sidėj uogautas. Jo namuose buvo su
lų: yra apeigyvenę 1906 ir čia teikta jam greita pagelba.

i Lietuvos, pripažinimo paminė
jimas.

GOJĘ

“Man tikrai yra malonu vėl 
prabilti į radio klausytojus ir 
priminti vienų labai svarbų 
mūsų tautoje įvykį, nuo kurie 
gana daug priklausė Lietuvos 
Nepriklausomybės išsilaiky
mas. AČiu Peoples Pumiture 
Co. vadams, kad jie man tų 
progų davė. Aš noriu primin
ti, kad šį mėnesį sukanka de- 
vynį metai nuo to laiko, kada

Jono Kulikausko, “Drau
go” intertipisto, žmonai Ag- 

Jungtinių Valstybių vyriausy-1 nei Mary Thompson ligoni- 
bė pripažino de facto ir dejure nėj šiomis dienomis padary- 
Lietuvų". Tai įvyko liepos mė- ta sėkminga ant tumor’o o- 
nesio 27 dienų. Svarbus tai peracija. Operaciją darė Dr. 
buvo įvykis, kuris visų mūsų Obraitis-Mastausklene. Li- 
tautų nepaprastai nudžiugino, gonė jaučiasi gerai 
Iš tos priežasties Lietuvoje ir j Ligonę galima lankyti ka- 
Amerikos lietuvių kolonijose S(jien §įomis valandomis: 
įvyko didžiausios manifestaci- nu0 2 iki 4 po pietų ir nuo 
jos. Ir buvo kuo džiaugtis. Juk 4 7 iki 9 vakare, trečiame au- 
Jungtinės Valstybės buvo pir- kšte 06 kambary, 
murinės, kurios besųlyginiai • .
Lietuvų de jure pripažino. Tai! ^ary Thompson ligonine 
buvo pralaužymas pirmutinių rai? aSI nį,n?’l , . ... C
ledų. Kai Amerika Lietuvų 
pripažino, tada ir kitos vals
tybės buvo priverstos tų pa
tį padaryti. Mes, Amerikos

kada nepamirš. Suprantama p. Radžius sa-
Šioj pripažinimo šventėj, vo bilos tuo sykiu neiškolekta- 

liepos 12 dienų, Birutės dar- vo, bet bent tuo džiaugiasi, 
že, bus ir seniausių Chicagos kad neprisiėjo susidurti su
lietuvių kontestas. Išrinksimu lioldaperiaisl 
12 seniausių Chicagoje gyve-

GAVO A. B. LAIPSNĮ.
Į dos. Jo fotografijos ar tai ats 
■ kirų asmenų ar grupių išeina 
labai gerai. Todėl jisai pa
tenkina savo darbu kostome- 
rius iri biznis jam eina gerai.

juos veik visi lietuviai žino ir 
jie žino veik visus čionykš
čius lietuvius ir jie yra Auš
ros Vartų parapijos garbės 
nariai. P-nas Zalatoris žadėjo 
pufotografuoti tuos, kurie 
“Draugo” piknike pasižymės 
biznio daryme.

ATLIKO SĖKMINGĄ 
OPERACIJĄ

Avė. ant Ashland ir Washin- 
gton boulevard.

Rap.

GRABORIAUS RADŽIAUS 
PRIETIKIS.

DRANGAS

Kontroktorius D . Gricius 
šiuo laiku yra labai “busy”. 
Mat jis stato Gimimo Panelės 
Šv. parapijos klebonijų ir Dr. 
Yuškai namų. Sako, kad kle
bonija ir Dr. Yuškos namas 
busiu vieni iš gražiausių viso
je toje apygardoje.

Kontraktorius M. Zizas pra
dėtus namus baigia statyti. Ji
sai statybų varo taip sakant 
“wholesale”, tai yra ant sy
kio stato po 5 — 10 namų. 
Toks statymo būdas naudin
gas ir kontraktoriui ir žmo
nėms. P-nas Zizas nuolatai da
ro naujas sutartis namų staty
me.

Antanas Michalo real esta- 
tininkas, pasižymėjęs politi
kas, turįs krautuvę po num. 
2614 W. 69 St. paskyrė “Drau 
go” piknikui gražių dovanų.

Brighton Parko kontrakto
rius J. Vilimas, 4556 So. Rock 
well St. pradėjo plačių namų 
statybų Marąuette Parke. Sta
to 2 flatų namų 6504 ir 4 fla- 
tų 6500 So. Washtenaw avė. 
Pradės statyti gražų namų po 
num. 6801 So. Maplewood avė. 
Nesenai baigė 2 flatų naujau
sios mados namų po num. 7012 
So. Maplewood avė. Savinin- 

jkas šio namo yra St. Bud- 
rick. Tame name vienų flatų 
pasirendavojo konduktorius 
Juozas Milash.,

Taigi su statybos arba real 
estate reikalais galite kreiptis 
pas kontraktorių Juozų Vili
mų, tel. Virginia 2054. Savo 
patarnavimu jiš rūpinsis visus 
patenkinti.

X A. Judikaičio ir P. MP-si- 
liausko ice-creaminės iš nak
ties langas rastas peršautas.
Ice-creaminė randasi 2301 So.i ■
Western avė.

,X Kun. A. Briška, Nek. Pra 
sidėjimo Panelės Šv. par. kle
bonas, su kun. J. Šiaulinsku, 
Šv. Jurgio par. vikaru auto- 
inobiliumi išvyko vakacijų 
dviem savaitėm.

Į X Magd. Šedienė, 4617 So. 
Hermitage avė., susirgo. Šv. 
Kryžiaus ligoninėj Dr. Biežis 
jai padarė operacijų.

X Aušros Vartų par. daržas 
-užimtas šitaip: sekm. liepos 
12 d. piknikėlis “Draugo” nau 
dai, liepos 19 Apaštalystės

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
82 X. 107 St. Kampas Michigan AvenueTelefonas Pullman 5950 ’ \

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 
patarimai, visi rašto darbai, ir tt

umimiimmmiimniuinniiNniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit
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
iiiMiiniiimiiiiiiniwnmiinimminnininninwiimiiinmwmiiniinniiŽ

Maldos dr-jos piknikėlis par. 
naudai. Liepos 26 d. šv. Onos 
dr-jos piknikėlis par. naudai. 
Rugpj. 2 d. Marijonų Rem. 19 
sk. Kolegijos naudai. Rugpj. 
16 d. parapijos piknikas. Rug- 
piučio 23 d. Tretininkų pikni
kėlis par. naudai.

X P-lė M. Šlapikaitė, L. V. 
“Dainos” choro narė dabar 
leidžia atostogas pas savo tė
velius GTand Rapids, Mich.

PRANEŠIMAI
Marąuette Park. — L. R.

K. Susiv. 163 kp. pusmetinis 
susirinkimas įvyks liepos 9, 
7:30 vai. vak., par. svetainė
je. Malonėkite visi nariai už
simokėti užsilikusius mokes
čius.

Valdyba,

LAIŠKAI PAŠTE

501
502 
518 
532 
536

Antonavičiui P. 
Baculiai K. W. 
Kazukauskui A. 
Poviloniui J. 
Rudminui M.

PERDAUG KALBAMA 
APIE BLOGUOSIUS 

LAIKUS

DETROTT, Mich., liepos 8. 
— Milionierius plieno pramo
ninkas C. M. Schwab pareiš
kia, kad perdaug kalbama a- 
pie bloguosius laikus. Girdi, 
kuo mažiau bus apie tai ai
manuojama ir daugiau dirba
ma, tuo greičiau gryšių gerie
ji laikai.

ŽINOTINA NEUŽSIMOKĖ
JUSIEMS MOKESČIŲ

Praneša, kad visi nekilno
jamųjų savasčių savininkai 
mokesčius už 1929 metus turi 
užsimokėti ligi šio liepos mėn. 
13 d. Nes pradėjus šia diena 
bus imta darbuotis savininkus 
atsavinti.

PASKOLOS KARO 
VETERANAMS

WASHINGTON, liepos 8. 
— Ligi praeito birželio 27 d. 
pastarojo karo 2,064,000 vete
ranų iš valstybės iždo pasko
linta 792,436,000 dolerių.

36 ŽMONĖS SUŽEISTA

NEW YORK, liepos 8. - 
Vienoje nelaimėje čia trys ga

. * '

tvekariai sudaužyti, 36 žmo
nės sužeisti ir vienos vaistinės 
priešakis apgriautas.

PROHIBICIJOS AGEN
TAMS PARĖDYMAS

AVASHINGTON, liepos 8. 
— Prohibicijos vykinimo di
rektorius Woodcock parėdė, 
kad agentai daugiau užsiimtų 
svaigalų šmugelninkų gaudy
mu, bet neliesti) privačių pa
vienių asmenų.

MARIJAMPOLĖS MIESTO 
RINKIMŲ DAVINIAI

Išrinkta 15 atstovų. Iš jų 
8 lietuviai, 6 žydai ir 1 vokie
tis.

Savivaldybininkų sųrašu prn 
ėjo apyg. teismo narys Skrin- 
skis, ginui, direkt. Pr. Gustai
tis, gimn. mokyt. Bernotas, 
gydyt. Bagdonas, sekret. Bu- 
jauskas, valdininkų sųrašu — 
mokyt. Bakūnas, inspekt. Mau
rukas, Liet. banko direkt. Prū
sas.

— I ■ I I ■ 1 M
Parsiduoda dressmaking 

shop. Kaina pigi. Biznis nuo 
senai gerai išdirbtas.

1 1803 W. 46 st.
Tel. Lafayette 7783

REAL ESTATE

-p IEIKItWICZ<5(o-

AUTOMOBILIAI

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel Lafayette 1083
i Tel. Yards 542 3

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

i AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. Širdingai 

prašau atsilankyti Ir pamatyti nau- 
į Jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatllkaia {tai
symais. sport Royal tekiniais Ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali {rengti už tokias 
prieinamas kainas.

įBALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2083

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS.
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6528

Telef. Republic 6198

D. GRICIUS
OENERALIP KONTRAKTORIUS 
Statau namui kaip mnro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET
Phoni Virtini* 1064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

Aipoi Tilef. 
Himlonk 2847

Namų T«l«f. 
Republlo 8488

JOHN YERKES
Plumblng A Hnatlnt Lletuvta 

KONTRAKTORIUS
Mano darbai pilnai (aranžuotas 

Kalnai prlilnamoi2422 WEST 69th STREET

Ketvirtadienis, Liepos 9, 1931

1 Vokiečių sųrašu — Šūkis, 
i Žydių sųrąšu — Rozenfeldas, 
Bialoblockis, Levinas, Stoklic- 
kis, Altšuleris ir Rotšteinas.

“R.”

UŽDRAUSTAS ĮVEŽTI 
“KOENJGSBERGER ALL

GEMEINE ZEITUNG”

TJž nukreiptus prieš Lietu
vų straipsnius vidaus reikalų 
ministerija uždraudė vienerie- 
ms metams įvežti “Koenigs- 
berger Allgemeine Zeitung.”

‘R.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mpdoa ra • 
dlo. pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

9650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

4644 SO.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųiies 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells 9vidžlų kiauli
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS

Ogden <& Venard avės 
Downers Grove, 111.

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

r 7 BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO

Local & Long Dlstance Resno vai

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

Res. Tel. Yards 3408

J AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.

Tel. Republic 5099
Mes permnfuojame pianus, 

iforničiūs ir kitokius dalykus.
i Musų patarnavimas yra grei 
į tas, geras ir nebrangus.I

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nusiunčiami pinigui Lietu
von paAtu { dvi savaitei, tele
gramų { dvi ar tris dienai.

Laivakortei parduodame ant 
▼Įsų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
I Lietuva. y

Turime skyrių Lietuvoj.
■' Daromi {galiojimui ir vliui 
legalllkui dokumentui pirkime 
Ir pardavimo.

Daromi paskolas pirmų Ir 
antrų morglStų.

Apdraudllami nuo ugnies, 
tamado; taipgi automobiliu*

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu Ir nuožlrdilu patar
navimu.

Registruotai Notarai

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669

I
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