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CHICAGOJE LIETUVOJE

MIESTAS KOVOJA 
“INJUNCTIONS”

busimasis veterina
rijos INSTITUTAS

Rusijoj Žuvo Du Francūzu 

Lakūnu

Chicagoj gyvuoja daugybė 
įvairiausių šokių salių ir kitų 
užeigų, iš kurių plinta įvai
riausios nedorybės. Policija

Vilijampolėje steigiama ir 
statoma veterinarinė bakteri
ologijos laboratorija. Šių žie
mų joj dar prisiglaus matini-

CURTIUS REIKALAUJA PANAIKINTI 

KARO ATPILDYMŲ MOKĖJIMĄ
I

ŽUVUSIŲ BŪSIĄ 700

MIAMI, Fla., rūgs. 13. — 
Iš Britų Hondūras gauta ži
nia, kad mieste Belize žuvu
sių žmonių skaičius sieksiąs 
700.

Sugriautam mieste paskelb
ta karo padėtis.

VĖTRA EKVADORIUJE

GUDYAQUIL, Ekvado- 
rius, rūgs. 13. — Uraganas 
palietė Zaruma, sale Ramiojo 
vandenyno. Sugriauta ligoni
nė. Daugiau žinių kol-kas ne
turima.

į Suorganizuota speaialė poli
cija saugoti griuvėsius nuo 
plėšikų. Imtasi priemonių kon 
servuoti maistų, kurio neper- 
daugiausia.

Uraganas miestų pakliudė 
kaip 2:30 popiety. Apie dvi 
valandi siautė ir nutrūko. Ta
da ant miesto pakraščių ūž
telėjo jūros bangos ir uraga
nas išnaujo pakilo naikinti pa 
čius griuvėsius. Pranyko kaip 
5:30 vakare. Nuūžė į Meksi
kos užlajų.

o

Šiame stadijume 1932 metais įvyks “Olympijada,” ty. tarptautinės atletu žaismės.

DARBO PARTIJA KOVOJASPĖJAMA, MILIONAS 
ŽMONIŲ DALYVAUS EU

CHARISTINĖJE PROCE
SIJOJE

DUBLINAS, Airija, rūgs. 
12. — Tarptautinio Eucharis
tinio Kongreso rengimo komi-

DIKTATURĄ
TRUKDOMAS LAIŠKŲ 

SIUNTIMAS

norėtų jas išnaikinti, bet sa- *nkai, kuriems ji tarnaus kaip 
braižykla. Prie jos ateity ma
no atidaryti dar pavyzdingų 
ir po kelerių metų (po kokių 
5—7) arba veterinarijos sky
rių prie V. D. universiteto 
arba atskirų veterinarijos ins
titutų.

Dabar baigiama statyti la
boratorija bus busimojo ins
tituto užuomazga. Tuo tarpu 
veterinarijos mokslus užsieny 
studijuoja apie 60 pasiųstų su 
stipendijomis kandidatų. ‘R.’

vininkai iš teismų gauna “in- 
junctions” ir tuo būdu suvar
žomas policijos veikimas.

Miesto valdyba išsprendė 
kovoti ir griauti tuos “in- 
džiunkšenus.”

APSIGYNĘS PLĖŠIKŲ

Belize nebeliko nei vienų sija praneša, kad tikimasi tu-
sveikų namų. Labiausia nu
kentėjo vidumiestis. Kai-ku- 
rie namai suversti jūron.

URAGANE ŽUVO 6 KUNI
GAI JĖZUITAI

WASHINGTON, rūgs. 12.- 
J. Amerikos Valstybių vice- 
konsulis Ott iš Belize, Britų 
Honduraso, praneša, kad ta
me mieste nuo uragano (vėt- 

' ros) iš amerikiečių, kiek su
žinota, žuvo šeši kunigai Jėzu
itai, keturi šios draugijos stu 
dentai ir vienas brolis, kada 
uraganas sugriovė Šv. Jono 
kolegijų, Jėzuitų vedamų įstai
g?.

Britų ITondurase vyskupau
ja vyskupas Murphy, buvęs 
chicagietis. Vyskupas paskel
bė žuvusių kunigų ir studen
tų pavardes. Žuvę kunigai: 
Tracy, New, Perriš, Rooney, 
Palacio ir Kemphues; stu
dentai: Koch, Smith, Baumes- 
ter ir Burns; brolis Rodgers. 
Jie visi prigulėjo Missouri 
Jėzuitų provincijai.

SUGRIAUTOS VISOS 
BAŽNYČIOS

rėti nepaprastai skaitlingų 
Eucharistinę procesijų birže
lio 26, ateinančiais metais, už

------------------- baigiant Kongresų. Komisija
J. A. VALSTYBES PASIUN- spėja, kad procesijoje daly- 

TĖ PAGELBĄ vaus nemažiau kaip vienas mi
lionas žmonių.

WASHINGTON, rūgs. 12.- 
J. A. Valstybių vyriausybė į 
nukentėjusių nuo uragano Bri 

, tų Hondūras pasiuntė kelis 
karo laivus ir kelias marinų 
kuopas iš Nikaragua. Pasius
ta nemažai vaistų, palapinių 
ir maisto.

UŽ KARO ATPILDYMŲ 
MOKĖJIMO NUTRAU

KIMĄ

Procesija bus vedama iš 
Phoemix parko ligi O’Connell 
tilto, apie trijų mylių tolu
mos, kur minioms bus suteik
tas palaiminimas.

Šventojo Tėvo atstovas .(le
gatas) negalės nešti monstran 
cijos su Eucharistija tokį to
lumų. Tad bus pagamintas 
taip vadinamas triumfalinis 
karukas, kurio viduj ant
klauptuko atstovas klūpoda- 

GENEVA, rūgs. T3. — T. mas laiVs monstrancijų. Šį

LONDONAS, rūgs. 13. — 
Britanijos vyriausybė parla
mente iškėlė reikalavimų su-k’
teikti jai diktatūros teises, 
taip kad ji galėtų be parlamen 
to skelbti įvairius ekonomi
nius parėdymus.

Darbo partijos atstovai — 
socialistai kovoja tų vyriau
sybės reikalavimų.

ŽUVO DU FRANCUOS 
LAKŪNU

MASKVA, rūgs. 13. — Iš 
Paryžiaus į Tokyo, Japonijoj, 
be sustojimo skrido trys fran- 
cūzai lakūnai, Lebrix, Doret 
ir Mesmin.
Orlaivis ‘ ‘ Hyphen II ” nukri 

to netoli Tanipa upės skren
dant iš Maskvos į Kazanlų. 
Du pirmuoju žuvo, gi Mes
min sužeistas.

Chicagos paštos viršininkas 
A. Lueder praneša, kad paš
to j e daug trukdomas laiškų 
siuntimas į Kanadą, Newfou- 
ndlandų, D. Britaniją, šiauri
nę Airijos dalį ir į Laisvųjų 
Airiją. Tai dėlto, kad žmones 
nežino naujų už laiškus ap
mokėjimų.

Valgomųjų daiktų krautu
vės savininkas J. Cizinauskis, 
1458 W. 15 gat., policijai pra
nešė, kad jo krautuvę puolę 
keturi plėšikai. Bet jis sakosi 
juos išblaškęs ir, matyt, vienų 
pašovęs.

LENGVATA IR LIETUVAI

TRŪKSTA 145,000 DOL.

Anų dienų uždarytoj First 
Italian State banko j trūksta 
145,000 dolerių, kurie turėjo 
būti bankos vaultoje. Prapuo

lęs bankos prezidentas kol-kas
Nauji apmokėjimai yra to- nesurandamas.

Laiškai į Kanadą, Newfou- 
ndlandų ir Labradorų yra 3 
centai vienai uncijai arba šios 
daliai. Pavienės atvirutės —
2 centai, gi dvilypės atviru
tės — 4 centai.

Orlaiviais siunčiant — laiš
kui 6 centai, gi sekančioms riausybei. 
uncijoms arba joms dalims po 
10 centų priedo.

Į Britaniją ir Airiją vienos

APIPLĖŠTA BANKA

Amerikos laikraščiai prane
ša, kad didžiosioms valstyjbė- 

j ms susitarus sustabdyti karo 
skolų mokėjimų vieneriems 
metams, tąja sutartimi pasi
naudos ir mažosios valstybės, 
jų tarpe ir Lietuva. Ji šiemet 
Amerikos Jungtinėms valsty
bėms turėjo sumokėti 224,550 
dolerių, bet dabar mokėjimas 
atidėtas. “R.”

BELIZE, Britų Hondūras, 
rūgs. 12. — Šiame mieste, tu
rinčiame apie 13/100 gyvento
jų, nuo uragano žuvo apie 150

Sąjungos suvažiavime vakar 
kalbėjo Vokietijos užsienių mi 
nisteris Curtius.

Jis tarp kitko perspėjo ne 
vien Europos, bet viso pasau
lio valstybes, kad ekonomi
niais reikalais dirbtų visos 
bendrai, kad politinių skolų 
(karo atlyginimai — repara
cijos) mokėjimas būtų nut- 
trauktas. Sakė, kad Vokietija 
neatkels mokėti šių skolų Ir 
mokėdama suklups. Tada eko
nominiai suklups ir kitos pa
saulio valstybės.

■'į

Nurodė, kad busimoji nusi
ginklavimo konferencija ištik
tųjų būtų tųomi, kuomi skel-

karukų trauks studentai, ly
dint aukštiesiems Airijos val
stybės viršininkams.

Phoenix parke bus įtaisytas 
didysis altorius. Specialinės 
viėtos bus skirtos laikraščių 
atstovams, kurių tikimasi su
laukti keletos šimtų.

GANDHI UŽ NEPRIKLAU
SOMYBĘ INDIJAI

VATIKANAS IR ISPANIJA

MADRIDAS, rūgs. 13. — 
Skelbiama, kad Šventojo Tė
vo atstovas Ispanijai veda 
sėkmingas derybas su Ispani
jos respublikos vyriausybės 
nariais. Derybos seka naujos 
sutarties (konkordato) reika
lu.

žmonių. Tikras žuvusių skai
čius nežinomas, nes griuvėsiai Į biama. Kaip Vokietija nugin-

MARSEILLES, Franrija, 
rūgs. 12. — Per čia į Londo
ną vykdamas indiečių tauti
ninkų vadas Mahatma Gand- 
hi laikraštininkams pareiškė, 
kad Londono konferencijoje 
jis Indijai reikalausiąs nepri
klausomybės.

SOCIALISTAI ATSISUKO 
PRIEŠ TAUTININKUS

MADRIDAS, rūgs. 13. — 
Ispanijos tautininkai susisėb- 
ravo su socialistais respubli
kos kūrimo darbuose. Dabar 
socialistai nuo tautininkų atsi 
skyrė ir juos puola.

Penki plėšikai šeštadienį a- 
piplėšė Banco di Napoli, 906 
So. Halsted gat. Pagrobta a- 
pie 20,000 dolerių.

Ši banka priguli Italijos vy-

RENGIAMA DIDELE ŠVEN
TE — SUVAŽIAVIMAS

UŽDRAUDĖ PIKIETUOTI 
TEATRUS

Alytuje rugpiūčio 23 d. re
ngiama didelė Alytaus rajono 
pavasarininkų šventė — su
važiavimas. Programoje be ki
tų dalykų — dainų šventė.

“R.”
uncijos laiškui 5 centai; pa-i

1 Aukštesniojo teismo teisėjas 
M. Kavanagh ‘ ‘ indžiunšinu ’ ’ 
uždraudė operatorių unijai pi-

ŠERJFAS STOVI VARGŠŲ Pietuoti teatrus, kuriuose dir-

vieniai atvirutęi 3 centai; dvi
lypei atvirutei — 6 centai.

PUSĖJE

CLEVELAND, O., rūgs. 13. 
— Šerifas Sulsemann paskel 
bė, kad jis ateity nepašalin
siąs nei vienos šeimynos iš 
namų už neišgalėjimų mokėti 
nuomų, kol nebus surastos vie 
tos šeimynoms.

ba neunistai operatoriai.

NUSKENDO SLAUGĖ

Michigan ežere maudantis 
nuskendo Aubum Park ligoni
nės slaugė Miss M. Šaltis, 20 
metų amžiaus.

NUBAUSTAS MIRIOP
NESAMA PAVOJAUS 

ATEINANČIĄ ŽIEMĄ

NAUJAS TILTAS PER 
ŠEŠUPĘ

Ties Slabadais tarp Vilka
viškio ir Naumiesčio per Še
šupę atidarytas naujas tiltas. 
Tilto ilgis 78 mtr., plotis 6 
mtr. Jo statyba kainavo 160,- 
000 litų. “R.”

PRANCUZEVIČIŪTE GAUS 
STIPENDIJĄ

atkasinėjami ir surandama vis 
daugiau žmonių lavonų.

Mieste visos bažnyčios su
griautos. Labiausia nukentėjo 
katalikų Šv. Jono kolegija, ku
rioje žuvo 18 jaunų studentų.

kluota, taip ir visos kitos val
stybės turi būt nuginkluotos.

WASHINGTON, rūgs. 13.- 
Prezidentui Hooveriui praneš
ta, kad ateinančių žiemų be
darbių nebūsią taip daug, kaip 
laikraščių pranešama, ir tarp 
jų nebūsią tiek daug vargo, 
kaip tas atvaizduojama.

LONDONAS, rūgs. 13. — 
1933 metais į Chicagų vyks 
Maskvos operos trupė.

CLEVELAND, O., rūgs. 13. 
— Praneša, įvairiems dar
bams aplink diliuosius eže
rus bus išleista“ 95 milionai 
dolerių.

MASKVA, rūgs. 13. — Bol
ševikų laikraščiai rašo, kad 
sovietų Rusija laimėjusi Ge- 
nevos konferencijoje. Nežinia, 
ką ji ten laimėjusi.

0TAWA, Ont., rūgs. 13. -«• 
Ties McLeod upe susekta au
kso klodai. Vyksta ton pusėn 
žmonėš.

Plėšikas IT. C. Bonham, 29 
‘ra., teisme nubaustas miriop. 
Praeitų metų gruody jis nu
žudė vienos valgyklos savinin 
ką.

Trys plėšikai užpuolė krau
tuvę, 7200 So. Campbell avė. 
Pagrobę 400 dolerių.

Floosmore apiplėšta banka. 
Pagrobta apie 2,600 dolerių.

Iš teatro sferų teko sužino
ti, kad vilnietė artistė Pran- 
cūzevičiūtė gaus stipendijų 
studijuoti užsieny vaidybos 
menų. Šiam sezone ji vaidi
nime nebedalyvaus. “R.”

PINIGŲ KURSAS

GENEVA, rūgs. 13. — Me
ksika priimta T. Sąjungom

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr. 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.96
19.48
23.70
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“D R A U G A S”

ISeina kasdien. Išskyrų* sekmadienius 
> PRENUMERATOS KAINA: Metams — $<.»•. Pu- 

sėt Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — $3.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
ti* — $4.00, Kopija .01c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų nega
lina, jei neprašoma tai oadarytl ir neprlslunčlama tam 
tutsiai pašto lenkių.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 į 
vai. po piet.

į bė arba visi gyventojai. Kiekvienam atsitiki 
j me užgrobtos savastys parduotos ir gauti pi

nigai išvogti. Suprantama, daugiausia nau
dos tenka Bažnyčios priešams.

Ispanija ištikrųjų turėtų vengti tų už
grobimų, tauta neturėtų pasiduoti radikalų 
nekavimams, piktiems ir klastingiems jų no
rams.

Įvairūs Straipsniai.
BOLŠEVIKŲ VEIKIMAS 

RYTUOSE.

PASTABĖLĖS.

| provincijoj jau veikia ir čiez- 
į vičaika.

“ ' 1 Pačiame Nankinge — Kini-
Praeito liepos mėnesio 15 d. jos vyriausybės sostinėje — 

Kinijos mieste Šangbajuj po- komunistai agitatoriai yra j- 
dieija atlik© kratų amerikie- leidę šaknis. Komunizmo ide- 
cio ar kanadiečio Noulens iš- jomis paliesta daug karininkų 
laikomų įtartinų ofisų ir kon- ir net aukštųjų valdininkų, 
fiskavo visų eilę dokumentų. Tas pat yra Kantone ir kituo-
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j Kauno “Darbininkas” džiaugsmingai su- 
i Sukęs, kad “pagaliau, turėsime katalikų uni-i]s tų dokumentų kaip ant dėl- se miestuose.

versitetų Lietuvoj” rašo: -no pasirodė Rusijos bolševikų Policija susekė, jog areštuo-1

DIENOS KLAUSIMAI

BAŽNYČIOS NUO VALSTYBĖS ATSKY
RIMAS.

“Daugiau kaip per pusę sumažinus Teo
logijos — Filosofijos fakultetų, Vyriausioji 
K. V. C. Valdyba nutarė steigti Kaune Kata
likų Universitetų. Be abejojimo, katalikiškai 
Lietuvai seniai jau reikėjo turėti ir katalikiš
kas Universitetas. Tenkinimasis vienu Teolo
gijos — Filosofijos fakultetu galima dar bu
vo suprasti 1922 nu, Lietuvos universitetų 
steigiant, bet nuo 1925 metų tai buvo tik ten
kinimasis savo neryžtumn ir iš dalies Jepšiš- 
kunm. Del to ir tenka daryti tai šiandienų, ką 
reikėjo padaryti jau tada, kai valdžia buvo 
katalikų rankose.’’

Šventa teisybė pasakyta.
Pastarosios Ispanijos revoliucijos vienas 

vadų, Miguel Unamuno, viešai skelbia, jog 
tautinio steigiamojo susirinkimo Madride na
riai (atstovai) perdaug kalba, bet mažai kų 
veikia. ,

Unamuno tolinus nurodo, jog naujoj res
publikoj išpaviršaus atrodo viskas tvarkoje ir 
ramu. Ęet retai kam yra žinoma, koki dideli 
slapti sųmokslai organizuojami prieš Bažny
čių.

Jam teko sužinoti, kad Bažnyčios prie
šai rūpinasi visus religinius ordenus pana i-

Lenkų spauda pakėlė didelį riksmų dėl 
to, kad Lietuvos vyriausybė mananti uždary
ti lenkų mokyklas Kaišedorių apskrity, bū
tent — Širvintuose, Musnikuose ir Si.niili.*- 
kiuose. Tos mokyklos uždaromos būk tai dėl 
to, kad jos buvo vedamos lenkiškoje dvasioje 
ir lenkų kalboje. Apskrities viršininkas ir 
mokyklų inspektorius paskleidę visuomenėje 
pranešimų, kad lenkų vaikai bus priimami į 
visas lietuvių mokyklas. Tuo lenkai, žinoma, 
nepatenkinti. Vyriausybei pasiuntę atatinka-

veikimas Rytuose. Pats Nou- tas Noulens naudojosi net vie- 
lens ir jo žmona suimtu ir nu- nuolika pavardžių. Jis turi 
keltu į miestų Nankingų, kur penkis gyvenimo adresus, ke- 
jam įvyks karo teismas. turis telegrafo adresus ir vie-

Einant rastais raudonosios nuolik{* PaStos dėžučh*- SePV-' 
Maskvos planais, bolševikai mose bankp8e turi aPie 47>OCG 
darbuojasi susovietinti ir su- do^er^4 depozitų.
komunistinti ne tik Kiniją ir Pagaliau iš tų dokumentų 
Japoniją, bet Filipinų salas, patiriama, kad komunistų ar- 
Indo — Kiniją ir Olandų Rytų inČjos įkurtos provincijose Hu- 
Indijas. Tam milžiniškam dar- Peb, Honan ir Anliui. Baigia- 
bui pradžia jau atlikta. 11108 karti Sansi, Sehsi, ’Tu-

Kada Noulens areštuotas, nan’ &wantung ir Fukien. 
jis pasisakė esąs belgas, bet Apie tai visa pasiųsti re- 
taip pat turėjo Kanados pasą, P°rtai Maskvai, kuri finansno-

Pirmadienis, Rūgs, 14, 1931

AVasbingtonė pradėta statyti naujas ’triobesys respubli
kos archyvui laikyti. Ferry K. Health, iždo ministerio na-

is, išmeta pirmų lopetų žemės.

A-M,

VA *i y* *

..r.

ma, šykščiai aukoja. Tik tie TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
nesigaili pinigo, jei patys ak-1 RUGSĖJO IR SPALIU 
tiviai dalyvauja politikoje.

Aišku, sukelti kampanijai j 
fondus bus begalo sunku. L-e-!

MĖNESIUOSE.

3) Rugsėjo 25 d. prasideda
publikonų partija šiandie yra iškilminga Šv. Pranciškaus
geresnėj padėty. Neturi ižde Novepa Cicero, III. Laiko Tė-

išduotų kažkokiam Dettat Bou- Ja propagandų. .pinigų, bet neturi ir skolų, vas A. Petrauskas, M. I. C
langer. Tame pase prisegta Be tli dokumentų senai buvo Kas kita yra demokratų par-' 
fotografija buvo atatinkama žinomas atkaklus Maskvos vei tijai. Ši
fotografijai Belgijos pase. Bri kmias Rytuose. Bet nebūta do- dar - metų kampanijos, 
tų konsuliate sakoma, jog Ka, kumentahmų įrodymų ir Mas- Neg kk(Įa kampanijos luetu 
nados pasas yra klastuotas. kva aštriai atsikirzdavo. kaip jai prįtrUko fondų, tad buvo 
Belgija irgi jį išsižada, lygiai i tai dabar atsilieps Maskva? very.iania užtraukti paskolas, 
ir Šveicarija. 1 Šindie ši partija turi dar apie

Praneša, kad Kinijos vvriau BL0GI LAIKAI IR POLITI- 700 000 dolerių skolog. 
sybe Nankmge greitai apsi- ______ Abi partijos nuolat išlaiko

- V) Brooklyn, N. Y. šv. Kū- 
nemazai įsiskolinusi m „. dikelio Jėzaus Tereses Nove-

na, kuri baigsis spalių 3 d. 
Laiko Tėvas J. Vaitkevičius, 
M. I. C.

i 5) Spfalių 11 d. ligi 20 Mi
sijos ir Keturių dešimtų va
landų Pamaldos New Britain, 
Conn. Laiko Tėvas A. Petrau
skas, M. I. C.

dirbs su areštuotu ir iškels jeį per dešimtis mėnesių ne- *avo ofisus AVasliingtone ir, 
kinti Ispanijoj ir konfiskuoti visas bažnytines memorialų. Matote, kad lenkų vyriausybė j formalius Maskvai kaltinimus, gry£ šiai šaliai geresnieji lai- žiūrėkis, tas išlaikymas nepi-
savastis taip, kaip tas kitados padaryta Fran I etuvių mokyklas Vilniaus krašte uždarinėja J kadangi komunistai jau gana kai, paį 1931 metais republiko gus. Imant aplamai, kiekvie- Gerbiamųjų Klebonų, kurie
cijoj. . ’ai‘ turi būti gerai, bet kad lenkams neleidžia-1 įsigalėję kai-kuriose Kinijos ni? ir demokratų politinės par- na partija savo ofisų išlaiky- norėtų Tėvus Marijonus kvies

Stebėtina, kad ispanai nėra pasimokinę nia iietuvių vaikų lenkinti Lietuvoje, lenkai provincijose. tijos turės didelių nesmagumų mui į mėnesį išleidžia apie 3,- ti pas save su Misijomis, prn-
įvykiais Francijoj, kada tenai užgrobta visos didelį triukšmų pakelia, visas pasaulis apie 
bažnyčios ir bažnytinės savastys. tai sužino.

Jei ispanai nori savo Bažnyčių atskirti -------------
nuo savo valstybės, argi nebūtų gera, kad Pranešama, kad rugsėjo 16 d. Tarptauti-

Lš konfiskuotų dokumentų vesti savo kampanijas. Pu- 000 dolerių. Į metus pasidar- šome tuo reikalu kreiptis ar- 
sužinoma, kad Maskva savo miausia bris didelių nepatogu- 36,00(1 dolerių. Geraisiais lai- ba į pačius Misijonierius pa- 
propagandai naudoja ne tik mų atlikti skaitlingtis suvažiu- kais tokia suma yra menknie- gal nurodytus adresus, arba 
vyrus, bet ir moteris. Mote- vinilu*, kuriuose skiriami kan- kis, bet šiandie ji daug rems stačiai į Chicago, 111. 2334 
rys kinietės panaudojamos didatai į prezidentus ir vice- minga. Oakley Avė.
skaldyti Kinijos tautininkų prezidentus. Paskiau pati kam Patys suvažiavimai skirti Jvrfariic U Provi

ištarta nuomone paskum remsis Tautų Sųjun-į partijų, gi vyrai — vesti pro panija prieš rinkimus nebus kandidatus partijoms nėra į Vyresnybė

jie imtų pavyzdžio iš Jungtinių Amerikos nis Teismas Haagoje spręs susisiekimo gele- 
Valstybių. Kas priguli Bažnyčiai, negali pri- Žinkeliu Vilnius — Kaišedorys klausinių. Jo 
gulėti valstybei. Ne valstybė Bažnyčių ap
rūpino savastimis, bet geri žmonės. Delko gi Taryba. Teismui Lietuvos bylų spren-1 pagandų kareivių tarpe. Ko- tokia sklandi ir triukšminga brangintini, kadangi kai-kuric
Bažnyčia negali turėti savasčių, kaip tai tu
ri kitos kokios pasaulinės organizacijos?

Kur tik kokioj valstybėj įvyksta politi
niai perversmai, tenai tuojaus Bažnyčios 
priešai ima sukauti ir siekia užgrobti bažny
tines savastis, šis užgrobimų noras nepaeina 
iš tautų valios arba kokio — nors patriotizmo, 
bet tuomi nori pasinaudoti pavieniai žmonės. 
Jie nori, kad jiems tektų bažnytinių turtų da
lis.

Nebūta pasauly nei vieno atsitikimo, ka< 
užgrobtomis bažnytinėmis savastimis arba 
Bažnyčios turtais būtų pasinaudojusi valsty

džint kaip teisėjas dalyvaus ir Lietuvos atstu- munizmas skleidžiamas ne kada partijų iždai bus tušti, miestai nori turėtų tuos snva-
vas Lietuvos banko valdytojas p. Stašinskis. vien kiniečių kareivių tarpe, Šių abiejų partijų vadai jau žiavimus ir už tai. varžosi —i
Reikia pasakyti, kad ši byla Lietuvai yra la- bet ir tarpe Kinijoj esančių' šiandie susirūpinę pramatoma siūlo atatinkamas sumas par-1
bai reikšmingu svetimų valstybių i kareivių ir nelemta padėtimi. tijų iždams. Tad dažniausia

__________ ' jūrininkų. ‘ Politinėms partijoms dide- suvažiavimai įvyksta tuose
Socialistų dienraštis iš kaž kur sužinojęs,' Komunistų kuopelės jau gy- liūs fondus sudaro ne didieji miestuose, kurie daugiau piui-

būk tai Lietuvos konsulai Amerikoje busią pa vu°jft kinieči^ kareivių tar- aukotojai, ty. turtuoliai, bei gų pasiūlo.
pe. Taip pat Kinijos arsena- žmonių minios. Šiandie minios Ateinančiais metais miestai 
luose ir įvairiose visuomenės yra blogųjų laikų paliestos, margiai galės varžytis. Bus iškeisti. Gen. konsulas p. P. Žadeikis atšaukia

mas Lietuvon, jo vieton būsiąs paskirtas p. na^dos įstaigose
A. Kalvaitis, Chicagos konsulas, o C’bicagon
būsiąs atkeltas p. A. Daužvardis, vice-konsu-/
las New Yorke.

Gal ne geriau bus ir atcinan keltos nedidelės sumos.

GAISRAI
H

Musninkai, Ukmerg’-s aps- 
kr. Rugp. 4 d. Vileikiškių pa 
liv. dėl nežinomos priežasties 
užsidegė ūkiu. Rimkaus tro
bos. Sudegė kluonas, daržinė 
ir tvartai. Kluone su pašaru 
sudegė kuliamoji mašiną, mo
toras ir kiti ūkio padargai. 
Nuostolių padaryta p r 25,GJJKai-kuriose provincijose vai čiais metais. Tad partijų visa Tatai blogi laikai ne ti1 

stiečių tarpe sukurtos komu-;viltis yra tik turtuoliuose. Te- darbo žmogeliui, bet ir pobti- litu. Trobesiai buvo 10,000 li- 
nistinės unijos, gi Kiangsi čiaus šių didžiuma, kiek žino-jnėms partijoms. tų apdrausti. “M. R.”

ATMINIMUI...
/' •

(Tema imta iš anglų kalbos).

Ji stovėjo po nulinkusiomis medžių 
šakomis, kurios apglobė Ir, rods, atsi
kreipė į nusileidžiančių saulę, kurios 
liepsna paskutinius išdavinėjo spindu
lius; kitados ji būtų labai įspūdžiavus tais 
žavėjančiais nusileidžiančios Vakaruose
saulės spinduliais, bet gi šiandien ji sto- 1 ir aš kų-tik persiskyrėva ir aš apie tai

tavyj yra tose dienose, — tęsė toliau te
tulė, nesulaukdama nuo jos atsakymo; ii. 
geisdama surasti mergaitės sieloję nera
mumo priežastį, meldė, kad ji pasisakytų, 
kas jų neramina ir delko taip užsiminti ju
si...

Stepė mėgino užslėpti neramumu 
nusijuokimu, tačiau jos tetulė laikėsi sa
vo ir geidė išrišti neramumo priežastį.

— Ni^ko blogo su manim neatsitiko, 
— tarė pagalios Stepė. — Ignas Gintautas

išvaizda greitai pritraukė prie savęs j laisvamaniais jr indiferentais, visai šutei- 
geltonplaukės prisirišimų; jo melsvos a- j šė jame tikrąjį tikėjimą ir pagalios pra-

vėjo šalta ir it Euterpė iš marmuro sva 
jojo...

— Vai, moteriške, nelaiminga mote
riške! — aimanavo ji liūdnai. — Dievas, 
tverdamas tave būti vyro drauge, tar1: 
“Negera žmogui būti vienam. Padaryki
me jam padėjėjų į ji panašią.” Tačiau, 
varge! kas da viena tu esi: jo drauge ar 
tik žaislas?.,.

— Stepe, mano kūdiki, kas tau yra? 
Ko tu taip užsiminti jusi ir liūdna? •- 
klausinėjo meiliai tetulė, prisiartinusi 
prie jos.

Tylėjimas. Stepė nieko neatsakė

be perstojimo mąstau.
— Taigi, judu nebesituoksite? 

klausė tetulė didžiai nustebusi.
— M ūdų nebnvova viešai pasižadėję, 

kad susituokti, — paaiškino Stepė. -• 
Tačiau, aš mintiju, kad ilgas mūsų drau
gavimas tebuvo vien tik, kaipo prižadų 
rūšis.

Tetulė nieko į tai nebeatsakė, tik 
liūdnai nukreipė žvilgį į žaliuojančias ir 
vilniuojančias pievas pajūryj.

Ignas Gintautas, apie kurį gražuolė 
mergelė mintijo, buvo tai jaunas vyras, su 
kuriuo Stepė susitiko du metu atgal Yalės

už-

kys, tvyksiančios iš po juodų antakių, vi 
liote viliojo prie savęs mergelę...

i Po susitikimui jiedu netrukus tapo nuo
širdžiais draugais. Geltonkasės mergaitės 
apsiėjimas ir visas jos būdas jį užžavėjo 
ir nieko kito neregėjo, kaip tik vieninlė- 

| lį idealų jos sapnų ir svajonių pasaulyj ..
• Ignas Gintautas, užbaigęs universi

tetų, stvėrėsi rašytojo karjieros ir vėliau 
didžiai pagarsėjo, kaipo gabusis drama
turgas.i >

— Stepe! ar galiu aš užklausti tavęs, 
iš kokios tu priežasties persisky'rei su G,n 
tautu? užklausė jos tetulė.

— I>el to, kad aš niekada nesutik
čiau su eretiku susituokti, — atsakė Ste
pė.

— Argi tai tiesa, kad Gintautas mi
tų ęretikas? — paklausė iš baimės drn 
bedama tetulė.

— Tikroji tiesa. Kuomet aš jį suti
kau pirmų sykį, tai jis buvo tikras kata
likas; tačiau — paskui, vėliau, sėbravi

Kas žin-kas tokio slapto ar negero | universitete; jo iškalbingumas ir maloni j nias su jo profesijos žmonėmis, kaip tai

dėjo jis nebetikėti net į kaikurias bran
gias mūsų tikėjimo dogmas.

/
— Taigi, jis jau nebeateis tavęs at

lankyti? — teiravosi toliau tetulė.
— Taip. Tačiau šį vakarų jis ateis 

pasakyti man tik “sudiev” ir tai pas
kutinį...

Sena tetulė nieko nebeatsakė, tik 
paėmus po ranka Stepę, vedėsi į vidų.

— Jaunas vyriškis trokšta ir laukia 
salione pasimatyti... prasšnekėjo tarnaitė, 
sutikusi jiedvi žengiant jau į vidų.

Nuoširdus džiaugsinas atgaivino nu
balusį ^tepės veidų, kuomet apleido te
tulę, kad pasimatyti su Gintautu.. . . . . . . . . . . . $

— Gintaute! tavęs visai nesitikėjau 
taip... — susiturėjo staigiai, kuomet ja
me jiamatė rūstų žvilgsnį, kokio da nebu
vo jo akyse mačiusi.

— Žinau. Tačiau a5 turiu ankščiau 
apleisti negu tikėjaus, — aiškinosi Gin-’ 
tautas. Ar da tebesi tame pačiame už
sispyrime? Gal atsileidai truputį? bene 
persimainei?... •

— Gi pats/... — nusijuokė meiliai.
— Aš jau apie tai pasakiau pirmiau, 

— atsakė jis tvirtinančiu balsu. — Aš ga
liu pasiduoti bent kokiam protingam rei
kalavimui, bet gi tavo reikalavimas yra 
tiesiog neprotingas, šiandien, juk tai dvi
dešimtasis amžius, mano brangioji, ir tu 
turi tų suprasti, kad joks žmogus nėra 
priverstas’ savo proto ir valios atiduoti 
tuščiam misticizmui. Be to ąi tasai tikė- 
,joniškų dalykų skirtumas mūsų tarpe, ro
ds, neturėtų būti mūsų persiskyrim© prie
žastim. Tu likie liuosa savo tikėjime, 
o aš taipgi turiu teisę būti laisvas kas 
link mano...

— Taip, Igne, — ji pertraukė jo išw 
džiojimus, — gerai suprantu, kų tu gei
di tuomi pasakyti. Bet gi moterystė, su
lig Katalikų Bažnyčios mokinimo, priva 
1b netiktai būti kūno ir kraujo, bet ii 
proto ir sielos įjungimu. Aš įeičiau į 
netvarkų gyniinių, susituokusi su žmo
gum, kurs atsisako tikėti ir paniekina 
ir .’ t’kėjimo dogmas.

(Bus daugiau)

—t.
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AI KURIOS SUNKMEČIO 
VEIKMĖS Į NAMŲ

VALDYMĄ.

įžiūrėk “Draugo” No. 211)

šitie ir daugelis kitų kiau
lini galima iškelti ir jie rei- 
ia atsakyti pirma negu biz- 

nuspręs tokį planą, priim
ti ai griežtas ir neatlaidus 

tolimas paties biznio cikl
us išlyginimui bereikalingų 
iinos svyravimų suteiktų dau 
a u vilties ateity negu pa
rimąs atmokėti lygia perku
sija jėga visuose įsiskolini-'
uose.
Galima padaryti galutinis 
ikaltinimas biznio eiklių. Jis 
■reia perkainuoti visą nuo- 
vybę į žemesnį pagrindą že

STATYBOS DRAUGUOS 
DIVIDENDAI.

Ši moteris bando senovės indėnų “vaistus” nuo nemigo 
(insomnijos). Pravedus kelis sykius akis juodąja linija nuo 

! pradžios (vidurio) iki galo, sakoma, tuojau kietai užmiegi.

Žmonių Sveikata
Pirmaisiais Jungtinių Vals-, 

tybių Statybos ir Skolinimo 
i Lygos pareiškimais šalies 

sniuoju atstaigos mitu. Yra į taupymo, statymo ir skolinimo | 
rai žinomas ekonomijos pri-{(IrauSDll nariai liepos 1 dieną ;

ŠVARUS DANTYS — 
BRANGUS TURTAS.

sų veidas ir rankos nešvarios, Į kuriame dirbam 
tuojau griebiamos apsivalyti gam!
pirm viešo pasirodymo. Su kiekvienu nusikosimu, su

Jeigu mūsų drabužiai I ^kvienu nusičiaudimu Ir žo-
teršti, arba apiplyšę; plaukai !dz,° lst"r""u Pigiam aa-Į nušvisti

;vo draugų teises, 
pasmirdusiu,

arba inie- supuvusiais dantimis ir tik 
vienatinis vaistas apsisaugoji
mui nuo tos nelaimės — tai 
pabudinti žmoniją iš miego i 

jai tiesos kaslink
užteršdami burnos švarumo.nesušukuoti ir ceverykai nenu- 

v . Duosšveisti, mes žinom, kad tie|,
dalykai tur būt rūpestingai . . „ .
'apžiūrėti as Pl'lcs^arau-Ia- pataisymas ir liygieniškas u;

j Dauguma, kurie turi tokias laikymas yra svarbiausieji p;. 
I»et kas atsitinka su musu burnas ir dantis, greičiau pra1 matai geros sveikatos. Y 

nes\aria burna, pilna aktv leidžia valandą arba daugiau Į idealai lengviau pasiekiam. 
\ių perų, tikra ‘garbage can’, prausdami veidą, šukuodami kuomet dantys ir burna randa 
pilna pripuvusio maisto. Ką plaukus, negu kelias minutes si švariame padėjime. Visa 
sakysim apie supuvusius, nu- >u dantų šepetuku arba kokį kas pirmyn pastūmėja gei 
lūžusius dantis, kaipo supuvu pusvalandį, ar daugiau pas sveikatą, tas prisideda prie pa 
Misius obuolius bačkutėj? Ką dentisto kas šeši mėnesiai. gaminimo stiprių, sveikų dan-

supuvusu Kasdieninis valvmas dantį
kvapu, prieš ką sveikas pro- reguliaris lankymas dentiste

sakysim apie dvokiantį kvą-l Tūkstančiai žmonių vaikš- tų. Tyras oras, saulės spindu-
pą, užteršiantį visą kambarį, j Žioja su pasmirdusiu burna ir .(Tąsa ant 4 pusi.)

turi tinkamai prirengti maistų 
tolesniam virškinimui.

Kuomet mamytė kepa pyra- Į 
gaičius, ji nesudeda ant syk į 
indą miltus, sviesta, mieles,

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS“DRAUGUI|5>

Mes turim dantis vartoji-
ipas, kad liuosai atsteigia-' gavo pusmetinius dividendus,1 muL Tas vartojimas yra sū
nūs prekėms ne gaminimo, J siekiančius $215,000,000. Yra; naudotas sukramtymui mais- kiaušinius , ir kitus reikalin-i 
atstaigos mitas skaitoma, j apskaitoma, kad milijonai žmo to, sumaišymui jo su seilėmis, j gUs daiktus ir nekiša į pečių!

era žiūrima koks buvo pra 
uis sankrovoj laikomų, kvie-

nių bus paliesti šitų išmokėji- Tokiu būdu pradėdama virš: 
mų. Lyga yra tautinė organi kinimo darbas. Ats&kantis su

ą mitas, jei dabar galima zacija su $9,000,000,000 sta- kramtymas maisto, tai yra 
tymo ir skolinimo bizniu. Kai-’ pirmas žingsnis prie jo virški- 
kurios draugijos liepos 1 die- nimo, o paskiau kūno celelės 
ną turėjo po tūkstantį akei- ii sunaudoja.

įuginti kviečių gana po 50 
Intų bušeliui. Mūrinio busto 

•lėj Gatvėj pastatymo mi- 
jį statant dešimts metų 

m atgal, nedaug ką turi su 
kartine rinkos verte, jei sta 
moji medžiaga ir darbas y- 
nupuolę 30 ar(40 nuošimčių 

10 to laiko. Dabartinis paga-

I
ninku daugiau negu jų buvo į Maistas, tai yra medžiaga, 
sausio 1 dieną. jkuri ir užlaiko kūną. jis

Naujovinių algapelnių pel- lieka dalelė paties kūno. Tai- 
nai, sudarantieji daugiau čia prirodo, kad dantys
kaip penktą dalį bilijono dole-1__________;_______________
rių šitoj šaly tuoju laiku, kuo neišvengiamos reakcijos. Tau-

mmo mitas, o ne originalis met mes matom pįrmUs atsi-pymo ir skolinimo draugijos 
itas nuspręs tai, kas atsitiks
tiekimu ir per tiekimą pa- 

rs nuspręsti kainą.
Biznio sunkmety ,statomo
ms medžiagos kaina nupuola, 
irbas taipgi būva pigesnis,

tai dėl žemesnių algų, ar
padidėjusio našumo, ar 

abiejų. Šita pigios medžia
is i p darbo kombinuotė duo- 

galimybės pastatyti namus 
mažesniais pinigais negu 

raišiais laikais. Tas savo 
oštų traukia žemyn pirmiau 
itytų namų vertes. Daugelis 
mų laikytojų, kurie pirmiau' 
'yrės ’ ’ nupirkimu, patys sau 
užpakalį spiria, kad nepa-

griebimo ženklus, padės sukur gali parodyti išeitį iš speku- 
ti tą pasitikėjimą, kuris reika- liuotės svajonių į sveiko ir 
lingas atsigriebimo paskubini- tvarkingo gyvenimo viziją, 
mui. Reikia žinoti, kad šitie paremtą atatinkamu balansu' 
pinigai tai pačių žmonių už- apskaitliuoto leidimo ir pri- 
darbiai, atmokėjimas, kurį jie deramo aprūpinimo ,ateities 
gauna už savo taupumą, už sistematingu taupymu ir na
šavo pasišventimą ateičiai ir mų valdymu . *— John Eden 
už savo darbą. Tai nėra pini- Fanvell New York Lygos Kon 
gai, kuriuos jie skolina ga-1 vencijoj. į
lams su galais sudurti ir ku-’----------------------------------------
įie galų gale reikės atmokė- j
ti, sumažinant savo perkamą-' 
ją jėgą ateičiai.

Daugelis jų savo priediiiius 
čekius liepos pirmos padės at-

be tinkamo sumaišymo, išpla- 
kimo. Viskas, kas sudaro ge
rus pyragaičius, yra sudėta,' 
bet jeigu ji užmirš sumaišyti 
ir išplakti, tai negali tikėtis 
gerų pyragų.

Tas pats atsitinka Ir su kū
nu. Galima valgyti geriausį 
maistą, bet jeigu mes tinka
mai jo nesukramtysim ir ne- 
prirengsim, tas maistas ma
žai gero mūsų kūmui priduos.

Jeigu būtum ant tiek nelai
mingas, surastum kokią vienų, 
kitą utelę galvoje, kiek tai 
lermo pridarytum ir griebtum 
kuogreičiau ieškoti priemonių 
tą vadinamą nelaimę prašalin 
ti arba panaikinti. Vienok, 
tie gyvūnėliai mažai blėdies 
padarytų, ne bent tik karts 
nuo karto galvą pakutentų.

Kuomet patėmijam, jog mfl-

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

N AU JOS DAI NOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO’

STASYS NAVICKAS

Ir Kitokius Spaudos Darbus

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c 
gal į šitas kooperatyves į štai-1 2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
gas, sudarydami atsargą ap- 3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c

įkė dabartinio laiko, kuo-j draudimui savo nepriklauso- 4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
t tikri pigumynai galima• mybės geraisiais ar blogaisiais 1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ......................... 30c
ti. laikais.

Visais spaudos reikalais kreipkitės, !'

Šitas nejudamo turto verty- 
puolimas dėl žemesnio 

staigog mito yra pabrėžia* 
is dar ir kito veiksnio, bū-

Atsitikime daugelio sistema
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui)
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui)

30c
“Draugas” Pub. Co.

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

......... 30c
tinių taupymų rūšies invest-' 4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c 
mento siūlomo statymo ir sko- 5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
linimo draugijų dividendai į 6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- .............. 30c

t to, kad užpildyta rin- j automatiniai yra padedami ai-, 7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
visuomet yra randama sun (gal į draugiją jų išmokėjimo ( 8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ........... 30c
isiais laikais. Kuomet že-paiku akcijų brandos ūgdy- 9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
snės atstaigos mitas gali iš mui.” (Vedamasis straipsnis 10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c 
kinti namų vertės nupuoli- iš “Danville Commercinl1

Telefonas Roosevelt 7791

rinkoj 20 nuošimčių, dau-:News”, liepos 3 d. 1931). 
y j bendruomenių randame Taupymo ir Skolinimo Drau-

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

puolimus 50 nuoš. ar dau- 
iu, skirtumas pareina nuo 
rųlidelio tiekimo, kuomet pa

“DRAUGAS” PUB. CO.,
Jokia kito ftoansinėįstaiga 3334 go Qak, K Chicago, III.
ro ♦yiino artima žmonijai, z &

gijos gali parodyti išeitį.

nėra tokia
kaip taupymo ir skolinimo dr-
joĄ Jos yra geriausiai pritai- • 
kytos padėti ekonominius klau 

kenybes, parodytas namų’simus išspręsti ačiū savo glau-, 
ininkams biznio sunkmečio, džiam susilietimui su vyrais 
šiai galima sakyti, kad ši- ir moterimis gyviausiai palies 
visuomenės grupė balsuos tais dabartinės ekonominės bū

panaikinimą sunkmečių, klės blogybių.
atsitiks ir kuomet atsitiks Taupymo ir skolinimo druu

)ga. gijų uždaviniu per ateinantį
____________  dešimtmetį bus plėsti žmonėse

IMKJTE VISUS BIZNIS- blaivą ir sveiką sprendimą,
IS IR PROFESIONALUS, auksinį proto nusistatymo vi-,
KURIE SKELBIASI durį, kuris užims vietą šitos 

“DRAUGE”. praėjusios prabangos- ir jos

kai avimo mažne visai nė-

itsižvelgiant į visas šitas
9

Hltt and Runn ■'■■■ Here’s a Lcsson in English as \VcIl as a Bit o’ Philosophy! BY HITT
ih-a.C' O* »Ou Tart-ėil 

«.*«.* 13 i»<t VCkA.

Tn

(.iiiJIi,
J.

&

sį
LoJ ŪŪ m 
S 'Tr: ? .

0»U “1 maT t$> A 6O1T1.C I

C* TmC V

r

t
IMTtIIMAnOHAL CARTOOM CO.N.Y

v / Cy <4^ r

“H1“

-- ! *•



DRAUGAS Pirmadienis, Rūgs. 14, 191

LIETUVOS AKCINES BENDROVĖS. akc. bendr. skaičius 5, akc. ka- geležies, nei auglio, nei nal’-lkia plati rinka! Čia dalykas 
pit. įnik lit. 3,2. tos, nei plieno, nei jokio me-'yra tasai, kad į šių pramonę,

talo apskritai. Ir rinka jos be akcinio kapitalo, yra įdėta 
mašinų gamybai yra tokia ne-1 dar daug kapitalo kitokioje 
didele palyginti, Ar nėra ši, formoje. Pagaliau, čia daugy- valstybiniai bankai

7. Tekstilinė pramonė — 
1929 ai. akc. bendr. skaičius1. Akcinių bendrovių darbo, muo, varantys biznį savo at

plotmė Lietuvoje sakomybe, atsako už jį visaip ukc kapit init lit 3|t); 193/)

rankose, o Žemės Banko be
veik visas 100 nuoš. akciją' 
taip pat priklauso valdžiai.! 

Tai yra jau mažiausia pusiau

Akcinių bendrovių abį 

(Tąsa nuo 4 pusi.)

Akcinių bendrovių darbo j 
plotinė Lietuvoje tebėra dar 
beveik visoje savo natūralinė
je pilnumoje. Tiktai kaikurios, 
Lietuvos ūkio sritys yra su
traukusios palyginti daugiau 
akcinio kapitalo. Kitose gi sri
tyse akcinis kapitalas kol te
bevadina nežymų vaidmenį 
Prekyba, pramonė, susisieki 
mas (autobusai, taksi miestuo
se), malūnai, lentpjūvės, ta
bokos pramonė, verpyklos, ke
pyklos, ir taip toliau, — vis 
dar tebėra daugiausia smul-

savo tintu. Geiai, jei biznis į. j)elujr. sĮ<uįėius 8, akc 'pramonė atsiradusi, tariant, 
gerai eina, - visa pelnų pa- |kapit mįl Jįt 4>2 ' per no8Usipratirną, per padė.

8. Statybos pramonė— 1929 ties neapskaiėiavimų f šių abe-siimi sau. O jei biznį ištinka 
kokia nelaimė, tai toksai biz

nio savininkas po nelaimės 
lieka plikas, kaip tilvikas. O 
kai biznį varo akcinė bendro
vė, tai atskiri bendrovės na
riai — akcininkai — atsako 
tiktai savo akcijomis, — tuo
ju kapitalu, kurį sumokėjo už 
akcijas. Tuo ir baigias visa 
jo atsakomybė. Kadangi akci
nė bendrovė plačiau yra kon
troliuojama ir visuomenės ir

m. akc. bendr. skaičius 1, akc. 
kapit. mil. lit. 1,0; 1930 m. 
akc. bendr. skaičius 1, akc. ka
pit. mil. lit. 3,0.

,9. Akmens ir žemės pramo-Z
nė —1929 m. akc. bendr. skai
čius 5, akc. kapit. mil. lit. 2,9; 
1930 m. akc. bendr. skaičius 
5, akc. kapit. mil. lit. 2,9.

10. Rūbų ir avalynės pra
monė — 1929 m. akc. bendr. 
skaičius 1, akc. kapit. mil. lit.

akc. bendr. skai-kių atskirų biznierių rankose, sPąūd°s, tai ji iš esmės >ia]i)3o ni
bent pagrindinėje savo for- pr,VCTSta b‘Z"y atSi"'geS’!ėius 2, akc. kapit. n,ii. lit. 1,1 

m • • • -v, . nė, ir i rizikingas operacijas .
moję. Tai yra ir visiškai su-i į. U. Kitos šakos — 1929 m.

i gali mažiau leistis, negu pa-
j)l <XI1 I . . • • • rp 1 • 1 < •ivienis bizmens. lodei akcine

jonę nesunku išaiškinti. Prieš 
karų Lietuvoje metalo ir ma
šinų pramonė buvo gana aukš
tai išrutulota. Tuomet Lietu
va jai reikalingų žaliavų gan 
davo iš Rusijos ir savo gami
nius parduodavo plačioje Ru-j 
sijos rinkoje. Po karo, pasi
keitus politinėms aplinkybėms,

žaliavos gavimo ir dirbimu 
pardavimo sąlygoms, šios pra
monės padėtis, žinoma, pasu 
nkėjo. Bet išliko fabrikai, iš
liko pramoninkų patyrimas irt

o;
bė smulkių amatninkų ir imu-j Prekybos srity 192!) metais 
storių taip pat ne mažai sve veikė 25 akcinės bendrovės su 
ria. Žinoma, ir čia ateis lai kapitalu iki 9.2 mil. lit. O 193C 
kas, kai ir čia akcinis kapi- čia akcinių bendrovių skaičius 
talas turės ištarti lemiamų žo- išaugo jau iki 32. Kapitalas 
dį. čia dalyvauja, palyginti ne

3. Kitos akcinio kapitalo 
srytys

Ypatingai daug reiškia ak

PROBAK

toks jau didelis. Taip yra to-, 
dėl, kad didelis kapitalas pre
kyboje dalyvauja kitokioje fo
rmoje. Pagaliau, čia jau labai'___

cinis kapitalas Lietuvoje kre-! daug reiškia ir kooperatyvai, 
dito ir draudimo reikaluose. į Susisiekimo srity akcinis 
Šioje srity veikia 19 akcinių kapitalas tebėra dar palyginti 
bendrovių,.kurių akcinis kapi-j visai nedidelis. 1929 metais, 
talas siekia 29,4 mil. lit. Čiajėiu veikė 3 akcinės bendrovės 
yra įskaityti ir visi akciniai isu kapitalu 1.3 mil. lit., o se-į
bankai. Tačiau palikta nuoša-

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK BLADE

For COLDS, COUG1
Sore throat, museular rh« 
matic aches&pains,apply Md 
terole, the "counter-irrit

akc. bciulr. skaičius 3, akc. ka
pit. mil. lit. 2,7; 1930 m. akc. 
bendr. skaičius 3, akc. kapit. 
mil. lit. 2,7.

Viso 1929 m. akc. bendr. 
skaičius — 64, akc. kapit. mil. 
lit. 84,6; 1930 m. akc. bendr. 
skaičius — 73, akc.

Lietuva savo ūkį, kaip it' bendrovė, pasirėmusi sveikais
kiti sveika ekonomika pagris- pagrindais, mažiau yra pasi-
ti kraštai, rutuloja tariant in- davusi nelaimės pavojui, ne-
duktyvišku keliu. Pradeda ma- gU pavienis biznierius.
žu ir mažų pradžių augina, kol . , _. . ,
ji išauga j didelj bizni. Akci- . . , .* , . . x .

_ , j . .. . elniam kapitalui dar tebera at-ue bendrove pati savaime jau . , r .
v „. , , . • . .. iviros durys, beveik visose biz-
zenklma stambesni bizni. Ak- . . .. , v.

• . j - -i • I nio srityse. Kur jis plačiaucines Bendroves įkūrimas y-1 , . ...
• v. ’ , ... įgalėtu būti pritaikytas, — para jau suristas su tam tik-i° ‘ ,v . v .

. , , . . ,. . iaiskės iš tolimesnes apzval-rais stambesniais formalu-1
mais, iškarto reikalaujantis n
surinkti stambesnį kapitalų. 2. Kiek akcinis kapitalas da- 
Todėl ir atitinkamos akcinės lyvauja Lietuvos pramonėj? 
bendrovės kurioje nors ūkio į Pranion5 ir yra pagrin,ii,re 
snty atsiranda Jau tuomet, ’ flkio ku,.ioje ga|i ir ,ufi
kai smulkesnt privatiniai bis- progos plažiausia veikti akcį.
menw pakankamai paruošia kalBtalas. Esaniosios Lie-1 tavos, žaliavą.- maistą, medi, , 
dirvą, — išraiskina rinką, pn- tuvoje pranionės akcinės ben- į skudurus... Tačiau čia yra lyg 
tengia tą at kitų prekių pu- (,rovįs sudaro selieinatijlkai i ir dvi išimtys. Visų pirma ste-1 
reikalavimą ir pn. Ateinant toRį vaizdlJ. bį,.a metalo ir mašinų pramo-
aketniam kapitalai, pasikeičia, PRAMONĖS ŠAKA; I„ės palyginanti stambumas.j

1. Maisto produktų pra.no-iJuk Lietuva neturi “el saT0 į 

nė —- akc. bendr. skaičius 23, j 
jake. kapit. mil. litų 21,1; 1930 
|m. aks. bendr. skaičius 24, akc | 
i kapit. mil. lit. 24,1.
I 2. Metalų ir mašinų pramo i 
nė — 1929 m. aks. bendr. skai 
čius 9, "akc. kapit. mil. lit. 19,4,

ir atskirų asmenų bizny daly
vavimo būdas. Pavienis as-1 

‘t

SVARBUS DANTYS - 
BRANGUS TURTAS.

(Tąsa nuo 3 pusi) 

liaų gerai sukasnotas ir mai-

kapit. mil.

kainais 1930 metais darbas čia 
ne daug teišsiplėtė; veikė 4 a 
kcinės bendrovė c su kapitalu

iniciatyvos dvasia. Ir štai jriliai du svarbiausieji: l.ietu- 
pamažėli pradeda atgauti sn- ‘ vos Bankas ir Žemės Bankas, 
vo senąsias rinkas ir tvirtai' Šiuodu banku nors ir yra su-1,4 niil. lit. 
atsistoti ant kojų. Ji savo ak-1 organizuoti akciniais pagrin-j Viso Lietuvoje 1930 metų 
cininkams jau duoda gražaus i dais, tačiau - jie žymiai sky-1 pabaigoje veikė 128 akcinės 
dividendo. | rias nuo visų kitų akcinių ben bendrovės su kapitalu 134,-

! drovių. Lietuvos Banko akci-' 200,000 litų (1,420,000 dole- 

jų 75 nuoš. randasi valdžios rįų).Antra lentelės keistenybė — 
tai drabužių ir avalynės pra 
monės akcinio kapitalo palv

lit. 92,6. 'ginamas menkumas. Juk Lie
Lietuvos mastui pramonių-j tuvoje šiai pramonei taip da 

gųjų akcinių bendrovių šilo-> US yra žaliavos ir šios pramo
ksai išaugimas per metus yra i n®B gaminiams parduoti
labai reikšmingas. Šitoje len- j------------------------------------
telėje dar yra keli reikšmin- i
gi momentai. Iš jos matyti,* 
kad daugiausia kapitalo yra' 
įdėta į tas akcines bendroves, 
kurios apdirbinėja vietos, Lie-

* * -A ★

AT ALL DRUGGISTS

to-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku. Kojų, 
Nugaros •knudejima, Salti. Ranku, 
Vn;„ timima Diiaii]! .1

Telefonas Yards 1829

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 756 W. 35th Street
Puikus vėliausios mados šlifuoti akiniai sustiprins a- 

kis, prašalins jų nuovargį ir stebėtinai pagerins regėjimų

fc

ai

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(Jolul Bagdziunas Bordeu)

ADVOKATAS

( tik Be ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iiaigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Delunio Galinga Moetis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo. j
Kaina 75 centai, 51.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eztra už persiuntimą. 

Klauskite pas aptiekoriue teip 
DEKEN’S NEW DISCOVEKY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

* * *-

Pagražina
Išvaizdą

Patenkinimas
garantuotas

A food for p: 
tein; a food 
mineral salt 
for calcium an< 
phosphorus;
the essential el< 
ments for heal 
and strength 
found in goo 
cheese. And 
the essential
ments of goo 
cheese are foun 
in Kraft Ch

ek

. i- -- ~ it

CICERIEČIŲ DOME!
BEDARBIAMS TAISYSIU DANTIS

UŽ PUSĘ KAINOS

KRAFT||I|rl
aPILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS 

Taigi nenusiminkit, net eikit pusi—, — “-v-- --....... ; 105 W. Adams St. Rm. 2117
tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 

Teleph-one Itandolph 6727 į tyrelį. Tikras specialistas, arba pro-

n-t m tTT nn o* c ’b-i G V fesoriu®. neklaus jūsų kas jutus ken- 2151 W. 22 St. b IKI 9 VaK. Jįiai ar ięUr ~8kauda, bet pasakys pats 
... . . Telephone Roosevelt 9090 P° P>U»O išegzaminavinio. Jus su-i

yra svarbiausieji pamatai pa- pramonė — 1929 m. akc. ben ,««« i^upysit laiką ir pinigus. Daugelis!
- - 1 Nazne: ii iki 9 ryto Tel. Repub. 9600 | daktarų negalėjo pagelbėt jums ;

_________________________________ ___ Į dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- į
tyrimo, suradymui žmogaus kenks- > 
mingumų.

Alano Kadi-o — tjeopo — Raggi 
X-Ray Roentgeiio Aparatas ir vi- !

tingas valgis,, geros Lygiems-11930 m. aks. bendr. skaičiui 
kos aplinkybės; užtektinai' 10, akc. kapit. mil. lit. 19,9. 
miego, geri papročiai — tai 3. Popierio ir polygrafim

gaminimui gerų, stiprių dan- dr. skaičius 6, akc. kapit. mil. 
tu. Turėdamas gerus dantis, lit. 17,5; 1930 m. akc. bendi 
turi juos gerai užlaikyti, idant skaičius 8, akc. kapit. mil. Iii 
visam amžiui jų užtektų. Jeigu 18,1.
dantys nepergeriausi, greit pu 4. Ceminė pramonė — 192£ 
va jie dar daugiau reikalauja m. akc. bendr. skaičius 4, akc vaiaiido»: 9 ryto iki 

prižiūrėjimo. Nors bus ir pra- kapit. mil. lit. 7,0; 1930 m. vakarais: utam., Ketv, 

sti dantys, bet, jeigu juos sva- aty. bendu skaičius 4, akc. ka
riai užlaikysi, tai jų užteks ne-. pit. mil. lit. 7,0. 
aplikuotam laikui. • j 5- Vandens, gazo ir elektros j

Dar visai nesenai dentistai Pramonė 1929 m. akc. ben-j 

rūpinosi tik sulopyti išpuvu- ^1, samčius 2, akc. kapit. mil. i

sius dantis, o kuomet jau ne.įUt 1930 m- al*- i
skaičius 3, akc. kapit. mil. lit. I 
6,4.

6. Medžio pramonė — 192111 
m. akc. bendr. skaičius 4, akc. į 
kapit. mil. lit. 2,3; 1930 m. ,

A. A. SLAKIS

galima buvo sulopyti, tai iš
imti ir naujus į tą vietą įdė
ti, Šiandie kas kita. Šiandie 
dentistai stengiasi prašalinti 
dantų puvimą, o ne supuvu
sius gydyti.

Užlaikyti švariai dantis, ge- j 
rai juos nušveisti; jei kailiu-' 
rie yra sulopyti, tai prižiūrėti, 
idant tie lopai būtų nušveisti 
ir neturėtų jokių plyšelių, ųei 
aštrių kampelių, kad dantys 

"nebūtų apsivėlų su kalkėmis 
— tai yra svarbiausieji užda
viniai šios gadynės dantis
tams. Kitaip sukant, moderni?, 
ka dantisterija stengiasi iš- 
paskutiniųjų padaryti liygic- 
niškų burnų ir ja taip užlai
kyti ant neapribuoto laiko.

Buk ištikimas savo dantims^ 
Kitaip jie taps jums svetimi. 
\ Atsilankyk karts nuo karto ( 
pas dantistą.

ADVOKATAS aiškus bakteriologiškua egzaininavi- I"
Alieslo Ofisas 77 W. VVashuigtun St. mas kraujo atidengs man jūsų tik- 
Room 1502 Tel. Central 2978 ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu

po pietų jus gydyti, tai jūsų sveikata ir g>’- 
: v urnas sugryš jums taip kaip buvo 

ir Subatos pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- 
— 6 iki 9 v^l. vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo nėr- !

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba , 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, jai- ' 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne 1 
pasidavė net gabiam šeimynos gy- ; 
dytojui, neatidėlioklt neatėję pa- ! 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 
plet

Namų Tel. Hyde Park 3 395

A. A.OLIS

Kadangi dabar yra daug 

vargstančių žmonių uotu-O C 4.
rinčių darbo, o labai rei

kalingi taisyti dantis, tai 

atsižvelgiant į tai, bedar

biams ir jų vaikams tai
sysiu dantis' l'Ž l’l’SU 
KAINOS. Valu6uias tam 
tikslui skiliu Suimtomis 
nuo 9 vai. iki 6 vai. va
kare.

A D V O K A T S
11 SOUTH LA SALLE STREET 

Room 1701 Tel. Randolph 0331 ’

Valuntlos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 

3241 So. Hulsted St. Tel. Vlctory 0 562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Vtarn., Ketv. ir gubatos vakare

aJLLY*S UNC1E

1
KiO 

TVAUKS 1 
-VM

DR.GUSSEN
4847 West 14th St., Cicero, III.

Telefonas: CICERO 1260

iM

uo 
’T'AtKMK 

i\XOU

_L.

tos?.

I

pi

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMP

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje. Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas. Iš
naikins perus, neprl- 
leis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė

ves.
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LIETUVOS AKCINES 
BENDROVĖS.

(Tąsa 5 pusi.)
pastarųjų penkerių metų bėgy 
atrodo taip: x

1930 metais bendrovių skai
čius buvo 128, o akcinio kapit. 
134,2 mil. lit.

1929 metais bendrovių skai
čius buvo 101, o akcinio kapit. 
124,1 mil. lit.

1928 metais bendrovių skai
čius buvo 101, o akcinio kapit.

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

A R A
Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5360 Telefonas Grovehill 3262

DR. A. RAČKUS DR. A. G. RAKAUSKAS

4. Lietuvos akcinių bendro
vių įstatymas

1925 metais išleistasai ak
cinių bendrovių įstatymas tu
rėjo (žinoma, ir dabar tebe
turi) keletu pagrindinių pri- *■ ■ --- ----------------------
ncipų: apsaugoti akcininkus rovės buveinė turi būti Lietu- 
nuo galimų blogos valios pa- voje;
sireiškimų; apsaugoti akcinių 3) Akcinių bendrovių statu- 
bendrovių rimtumų ir autori- tų tvirtina Lietuvos Finansų 
tetų; apsaugoti Lietuvos ūkį Ministeris. Statutų tokių ak- 
nuo pasidavimo įtakai sveti- cinių bendrovių, kurios nori 
mo kapitalo; akcines bendro gauti iš valstybės kokių nors 
ves ir jų veikimų palikti pa- pirmenybių ar koncesijų, —

107.8 mil. lit. siekiamas valstybės ir visuo- tokį statutų reikia patvirtinti
1927 metais bendrovių skai- ^enėg kontroleį. fcįuo atžvil- įstatymo keliu;

čius buvo 93, o akcinio kapit. gįu taine įstatyme yra prave-’ 4) Pasibaigus akcijų pirki-
104.9 mil. lit. sti keturi charakteringi dės- mo terminui, ne vėliau, kaip

1926 metais bendrovių skai- nįaį . Į per šešius mėnesius turi būti
čius buvo 83, o akcinio kapit. . _ 'sušauktas visuotinas akcinin-
102,4 mil. lit. 1) Akcinės en rovės pag susirinkimas, kuris fakti-

1925 metai Lietuvos dkei-1 r’n^n’s kapita as nega i ūti įsteįgįa^ _s_ j§re.
niam kapitalui buvo lemtingi.' mažesnis, kaip l‘X),000 litų nka bencĮrovės vadovybes ir 
Tais.metais buvo išleistas nau Į (10,OtX) dolerių), o pavienės a- kontrolės organus. Akcinė bė
jus akcinių bendrovių įstaty- kcijos nominalinė vertė negali ndrovė oficialiai pradeda vėl
inąs, sudarantis joms naujų mažesnė, kaip 100 lituoti, kai apie jos įsisteigimų 
teisinį pagrindų. Iki tam lai- (10 dolerių); j paskelbia Finansų Ministeris
kui Lietuvoje tebeveikė senas i . “Vyriausybės Žiniose.”

v- , , • , . „ I 2) Bent pusė akcines ben-rusų šiuo reikalu įstatymas, .
d rovės steigėjų turi būti Lie
tuvos piliečiai, akcinės bend-

pritaikytas rusų mastui, ir 
Lietuvai maža tetikęs.

Akcinėms pramonės bendro
vėms veikti Lietuvyje patogu 
dar ir todėl, kad valstybė, a-

vo nubausta 60 dienų kalėji
mu.

“Sausio mėnesiu įneš nete
kome plunksnų pagalvių. Da
bar miegame, galima sakyt, 
ant plikos aslos, pasiskleidę 
kiek šiaudų. Pagalves atėmė 
vyriausybė, kada negalėjome 
užmokėti skirtų mums mokes
čių.

“Rašydamas mums laiškų, 
buk toks geras į laiškų įdėti i 
vokų ir poperos atsakymui, 
kadangi pas mus dažnai nei 
už pinigus negalima gauti 
vokų ir poperos.

“Buk toks geras, prisiųsk 
mums nors 10 dolerių, jei yra 
galima, tai, rasi, galėsime šį- 
tų nupirkti nors vaikams”.

Tokia padėtis ir toks gyvo 
nimas yra bolševistiniam “ro
juj”, kur įvesta ir palaikoma 
baisiausia vergija.

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAJD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —

4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. ▼. 

NedėlloJ pagal susitarimą

GRABORIAI:

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau-j’ 
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street. Tel. I 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS •

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 ■ a ■

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 80. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, TU

Tel. Lafayette 6793
SVARBI ŽINUTĖ

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

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

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutartiDR. S. BIEZ1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Lep.vltt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Avė 

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

NedėlloJ pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po

Kukoraičiai, Klaipėdos kra-jg^t^SSuZ NU° 3'9 V*k’

PRIVISO BRIEDŽIŲtitinkamais muitų tarifais pa
laiko savųjų pramonę. Deja,
Lietuvos pramoninkai ne vi- ,, , y v, j . stas. Mūsų krašte, ypač Silu-suomet pasirodydavo priaugę • , . . , ., , . * , , . . tės apskr., paskutiniu laikuTTT,„T7..TC, AT>riT,TTTCĮ prie to, kad juos valstybe mui- . . ’ , . ... >T , A.LIETUVIS GRABORIUS priviso daug briedžių. Nakti-tais palaikytų. Būdavo Lietu- . . ...... , , mis briedžiai išeina i laukusvoje reiškinių: kai tik valstv- . ., ...., . .j , , ir pridaro ūkininkams daugbe uždeda aukštesni įvežamie- .i , nuostolių. Kai kas mėgina at-ms gaminiams muitų, kaikune .... . . , '..... baidyti juos šunimis, bet taivietos pramoninkai tai supra ., . .... . . ne visuomet pavvksta. Būiianta kaip savotiškų pašalpų, — r •

S. D. LACHAVICH
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS 

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

pagal sutarimą.

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2423 West Marųuette Road
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

, , . .. ,, • atsitikimų, kad briedžiai puo-pradeda gaminti blogesnius ta y.
. / ,. .. > . la net žmones. Vienų ukinm-bnkatus ir pakelia jiems kai- . e

ras. Žinoma, tokie reiškiniai k« ties Kukoraičiam užpuolė
., . , . i laukuose didelis briedis — pa-įs pramoninkų puses rodo ju .

.... -v, , tinas, kuris vedėsi 13 bned-permenkų biznieriškų subren- ’ 
dimų ir kultūringumų. Vais- , . ,
tybė Su tokiais reiškiniais ko- tus dayb«- teko b5«“’ kur ko‘!
voja visu griežtumu. i08 neka*

/
Apskritai imant, dabar vei

kiančios Lietuvoje akcinės be
ndrovės yra stropiai ^valdžios 
prižiūrimos, veikia sveikais e- 
konominiais pagrindais, — ne- 

, sveikų pagrindų bendrovės jau 
i seniai subankrutavo. — TodėlI
j dabar nebūtų pagrindo esamo- 
įmis bendrovėmis nepasitikėti.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

,. , . ... . VALANDOSzrų kaimenę. Ūkininkui pame-ji0 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:3o vak.
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

DENTIST AI
AKIŲ GYDYTOJAI: Phone Boulevaid 7041

Ofiso Tel. Victory 8898 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av4 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

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

ir Ketvergais vakare

DR. K Z. VEZELIS DR. CHARLES SEGAL

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis.
Tel. Cicero 2888 Susitarus

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.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną u* naktį 
Virginia 0036

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 1
Tai. Roosevelt 7(32

I. J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8418

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

KAIP YRA RUSIJOJE.

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių jtempimą kurisLouis Milgrom iš Pine City,

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

.A f ■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visnomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

• Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Minn., gavo laiškų nuo sesers esti priežastim galvos skaudėjimo, 
• v -r> • • T **i • • svaigimo, akių aptemifno, nervuotu-
1S AvUSlJOS. Laiško turinį pa- mo, skaudamą akių karštį. Nuiniu 

duoda angliški laikraščiai. i “TtXąAXX reSy8'
,, ,, , , ,, Prirengiu teisingai akinius visuoseGavau tavo laiškų , rašo , atsitikimuose, egzaminavimas daro- 

sesuo, “mes esame tokioj kaip;^8 klaidas^™’ parodanča mažiau-
buvę padėty. Klausi manęs, i Speclale atyda atkreipiama moky- 

. * ’ ' klos vaikučiams.
ar tu galėtum man atsiųsti* Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 

bent kokį buudulį. Tus būt,,
laibai malonu gauti, bet pirm pa laiką su nauju išradimu 
siunčiant kokius daiktus į Ru . be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tardė 1829

sijų turi pirmiau užmokėti rei
kalaujamų Rusijoje muitų. Ki
taip gi mes negalėsime gauti 
jokio siuntinio. Dažnai pasi
taiko, kad muito reikia dau
giau, negu siuntinys yra ver-! DR. G. SERNER
*a8, . LIETU VIS AKIŲ SPECIALISTAS

I
“Brangus lx>ujs’e, tu nega-'

, lūtum įsivaizduoti, kaip mes 
šiandie daug kenčiame. To ne
galima nei aprašyti. Visas 

' mums džiaugsmas, kad tavęs 
čia nėra, kad tu nekenti taip, 
kaip mes kenčiame,kad tu 
gyveni laisvėje ir turi užsiė- 
miniĄ

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St.«
Valandos: nuo 10—4: nuo 4—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Grovehill 2242

“Tavo uošvis vos dabar gry 
žo iš kalėjimo. Jis vienų kar-, 
tų mėgino pas valstietį pirkti 
100 svarų miežių. Oekos agen- j 
tas jį nutvėrė ir už tai jis bu->(

DENTIST AS
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS >
DENTIbTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAIISKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 14 ryto Iki 8 vakare

DR. K. NURKAITIS 0. D.
Akyniai $2.50 ir aukščiau

2427 WE8T Itth STREB3T

Tel a Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAJLISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 14 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

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

' Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVH 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 320®

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 4 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Hemlock 8700 • *TŽi
Rez. TeL Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

South Side Office North Slde Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. CIUc. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE
Tel. Beverly 0870

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray, etc.

Tel. Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-6 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Ph<yie Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA/
DENTISTAS 

Gas Extractlon
Vai. 9-9. Ned. 2-12 

6558 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutartį

Vai. DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-49 Pittsrteld Bldg., 55 E. Washlngton St., Chicago, Iii.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. Seredomis ir 

Nedėliomis pagal 'susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 h- Halsted St)
Vai.: 1-8 ir 6:80-8:80 vai. vak. 

NedėlloJ susitarus
Vai.: 2-ė Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus



t

draugas Pirmadienis, Rngs. 14, ,1931

C H I C A G
TIKROJI UŽDUOTIS 

PRIEŠAKY.'
daibiiiin-koma tik aukštais 

karus užmokesniais.
------------ Štai kokia šioj šaly padėtis.

Illinois valstybės guberna- Nežiūrint to, pačiai šalies vy- 
toriaus mokeščių reformų ko- j i iausybei ir pramoninkams tik 
misijai Cook apskrities teisė- loji užduotis priešaky. Visi 
jas Jarecki pranešė jog šita-J tin i veikti. Nes netruks ateiti 
tai ir tūkstančiai nekilnojamų (Žiema ir šalčiai, kada milio- 
savaščių savininkų nemoka'nai bedarbių atsidurs baisiau

dokas, mokytoja p-lė Antani
na Runovičiutė (dabar p. Ą. 
Nausėdienė), p-lė Teodora An- 
druševičiutė (mirusi), Pranas 
Juškaitis (dabar kun. P. Juš
kaitės, Cambridge, Mass,, kle
bonas), p. Blažiejus Kazlaus
kas, Adomas Juška (dabar Dr.

2 M. S. kuopoj, Cicero, TU. Ji-, dėmis pažymėt šios kultūrin-
nai daug Sąjungai padėjo ir 
gražau^ darbelio ir f mansi-

gos, susipratusius šeimos var
dų, kuri ankstyvesniais lai-

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

NUPIOVE DEŠINĘ RANKĄ

niai. P-ni Sirunienė buvo vie- kais daug davė busimiems 
na delegačių 1 M. S. Seimo, mūsų visuomenės vadams (da
įvykusio šv. Jurgio par. Bri- 
dgeporte.

Ponas J. Sirunas priklauso
A. Yuška), a. a. kun. Norber- ■ draugi jose, be to buvo vienas 
tas Lukošius, p-lė Ona.Kaz-liš organizatorių šv. Mykolo 
lauskaitė (dabar p. Deveikie-1 parapijos. Abu pp. Sirunai

bar esantiems).
Ilgiausių metelių pp. Juo

zapui ir Elzbietai Sirunams.
Viena iš visų.

WEST SIDE ŽINIOS.

mokesčių. Apskrities iždas ne 
gauna daugiau mokesčių. Nei j 
negali gauti nes žmonės netu
ri pinigų. Kai-kas nurodė, 
kad šimtu ir tūkstančių žmo- 
nių pinigai yra uždarytose 
bankose. Tatai padėtis tiesiog 
nepakenčiama.

Nežiūrint to, kita tos paties- 
gubernatoriaus globojama ko
misija išsprendė Cook .apskri
ty sukelti 8,800,(XX) dolerių 
fondų bedarbių ir vargšų šel
pimui ateinančių žiemų. Pra
eity šioj apskrity,] buvo atida
rytos bankos, žmonės turėjo

kurdam
Akstinas.

PRIE SENŲJŲ CHICAGOS 
LIETUVIŲ.

pinigų gi bedarbių

Įdomu buvo skaityti ‘•Drau
ge” apie senųjų Cbicagos lie
tuvių pergyvenimus, veikimų 
bei įgytus prityrimus. Kaiku- 

| rie “pasakojimai” buvo vi- 
isiems įdomus, kaikurie vėl ga- 
j Įėjo būti įdomus tik tiems, 
kurie apie save pasakoje.

Bet norėčiau pažymėt vienų 
lietuvių šeimų, po kurios sve
tinga pastoge susispiesdavo 
neskaitlingos studentijos bure 
lis “anais gerais laikais” su
virs 20 metų tam atgal.

Pp. Juozas ir Elzbieta 
Sirunai.

f
Pp. Juozas ir Elzbieta Si

runai gyvena nuosavame dai
liame name prie 2035 N. 
Lawler Avė., miesto dalyje, va

nė) ir keliolika kitų jaunuo
lių kurių ir pavardes pamir
šau. Čia' tik suminėjau tuos, 
kurie ir šiandie žymia rolę 
vaidina musų visuomenėj.

Kaip senovėj būdavo.

Kas yra susipažinęs su

taipgi nuo seno priklauso 
prie Susiv. L. R. K. Ameri
koj.

Ačiū!

Pasaulyje dažniausiai už ge
rų padarymų, už gražių širdį, 
juodu nedėkingumu atmoka-

lon). Tai būdavo tam tikri nr- 
mai, į kuriuos susirinkdavo 
talentai, mokslininkai bei poli-

daugiau
nepilnai penki milionai dole
rių. ŠĮ fondų surinkti ėmė a- 
pie penkius mėnesius. Teks 
matyti, kaip šįmet bus sukel
tas dar didesnis fondas.

Kada ši komisija paskelbė 
8,800,000 dolerių fondo suda
rymų daugelis žmonių tuo pa
čiu laiku ragino Cliicago ma
jorų Cermakų kreiptis į prė-1 dinamam Craginu.

X Šiandien Aušros Vartuo
se a. a. Stanislavos Gureckai- 
tės — Beržanskaitės laidotu
vės isu trejomis šv. Mišiomis. 
A. a. Stanislavos draugai ir 
draugės šių metų parapijos 
mokyklos aštuntasis skyrius 
su visa mokykla dalyvauja 
jos laidotuvėse ir ant jos 
karto klausibiųjų šv. Mišių au 
koja dvasinį bukietų. 1

X Misijonierius kun. A. Pe
trauskas užvakar apleido 
VVestsidę; iškeliavo su šv. mi
sijoms į Gary, Ind.

X Šiandien Aušros Vartuo-

Chicagos Teatre pradėta 
rodyti indomus veikalas “Bo- 
ught.” Dalyvauja Constance 
Bennett. Yra tai istorija apie 
neturtingų mergaitę, kurios 
motina buvo žinoma, o tėvas, 
kaip- pletkos ėjo, smilgose su
degęs. Bet ta mergaitė išau
gus, gavo darbų prie garsios 
firmos, gerai pasirodė ir iški
lo.

McVickers teatre tebeina in 
domus evikalas “Bad Giri.”

Roosevelt teatre eina veika
las “The Star Witness.”

CHARLESTON, W. Va., 
rūgs. 13. —- Anglekasiui A. 
Cotter, 30 m., kasykloje viena 
akmens siena sužnybo ir su
malė dešinę rankų. Kad išgel
bėti jam gyvybę, chirurgas 
įėjo kasyklon ir nupiovė ran
kų.

BEDARBIŲ ŠELPIMUI

RKO TEATRUOSE

BOSTON, Mass., rūgs. 13. 
•— Šio miesto majoras Cnr- 
ley pranešė, kad jis iš savo 
metinės 20,000 dolerių algos 
20 nuošimčių, pašvenčia bedar- 
biij šelpimui.

franeuzų literatūra, žino, kokipna. Gal ir pp. Sirunams ne 
vaidmenį vaidino senovėje t. j visi mes atmokėjome dėkin- 
v. franeuzų šeimų salonai (sa- gurnu, supratimu bei įvertini

mu jų reikšmės musų jaunys
tės dienose...

Bet, toji šeima yra netik
tikai bendrai mintimis bei Į skaičiuje “seniausių Chica- 
riuomonėmis dalintis, prie vai!gos lietuvių”, bet ir naudin- 
šių, prie muzikos, gražioj dr- giausių. Jie buvo ir pionie- 
joj. Iriai veikėjai draugijose ir pa-
Lietuvių “Salon” miniaturoj. |sižymgj° gražiu svetingumu se parapijos ir Jubiliejaus ko-

i ir abelnai įnešė daug kultūros mitetų susirinkimas vakare 8 
jaunimo tarpan. vai.

Poni Sirunienė yra kilnios, Kun. J. Mačiulionis, Ko- 
sielos, gražios širdies, didelio legijos Rėmėjų ; Cliicagos aps-! 
kuklumo ir malonumo moteris, kričio įgaliotinis grįžo iš 
Jų visi myli kas tik pažįsta. Thompson Conn. naujosios ko- Į 

“motinėlė” netik

Pas pp. Sirunus susirinku
si moksleivija netik turėdavo 
progos pasisvečiuot, lietuviš
kai padainuot, žaist, ‘pasi
vaikščiot, po pievas bei miš
kelį’ (tuomet Cragin dar “ty- ’j?
ruošė
namas

M buvo 
buvo lyg

---------- ------ savo legijos pašventinimo iškilmių.!pp. oirunų krikštQ dukterims> tarpe ku.| ___ _________ -

Palace teatre rodoma veika
las “Iligh Stakes.” Taipgi da 
lvvauja Olsen ir Johnson.

State — Lake teatre rodo
ma indomus veikalas “Water 
loo Bridge.”

PUOLĖ ORO LINIJOS 
OFISĄ

Du plėšiku užpuolė Conti
nental Airways ofisų, 5032 W. 
63 gat. Pabėgo pagrobę apie 
60 dolerių.

zidentų Hooverį, kad jis su
šauktų kongresų nepapraston 
sesijon svarstyti nedarbo 
klausimų ir imtis atatinkamų 
priemonių bedarbių šelpimui.

Nugirdusi tai sakoma komi
sija tuojaus paskelbė pareiš
kimų, kad kongreso šaukimas 
sesijon nereikalingas, kad 
Cook apskritis ir Chicago' 
miestas gali patys aprūpinti 
savuosius reikalus be vyriau
sybės pagelbos.

Kiek palaukus iš Washing- 
tono parėjo žinia, kad pręzi-

Ponia E. Sirunienė suvirs 40 
metų atgal atvyko Chicagon, 
visai jaunutė mergaitė. Ponas 
J. Sirunas suvirs 45 metai Clii

vasarnamis,! . „ ...
... . , „ . ... ’.nų pažymėtinostik, dabar Cragin virto , gra- j Fr8neisk 
žiu rezidencijų distriktų), bet' jg 
dar geros širdies šeimyninkai ’

Sesuo M.’. 
Kazimierietė vie-1 

Felicija Nausėdaitė j

GRAŽUS VAKARĖLIS.
1

Gardino kalėjime paskelbė Į AR ŽADI KRAUSTYTIS? 
bado streikų 150 politinių ka
linių, kuriems uždrausta skai- A. ALEŠAUSKAS & SON
tyti knygas ir dalintis maisto ?126 KockweU st 
produktais. “M. R.” Tel Beirabllo

Mes permufuojame pianus, 
fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

A

cagoje.
Abudu “pionieriai” sveiki

North Side. — Rugsėjo 5 d. i
ne vienų studentų sušelpė me- (bridgeportietė), Feliksą Do- pp. Nausėdų namuose suruoš-|

...... vidauskaite (Ciceroj), ple Li- ta gražus p.leį p. Nausėdaitei!
;ly Steponauskaitė, dabar žmo- įgleisti vakarėlis. P-lė Nausė-! 

yra na mokytojo p. Ray. daitė įsiregistravo trims me

džiaginiai ir moraliai. 
Už tai toji šeimyna

ir jauni atrodo. Jų prieteliai rėjome malonumo ten svečiuo
brangi netik mums, kurie tu-1 prie girWen6s jau.'tams j Garfleld Park ligoninę

tebesidžiaugia
Sirunų malonumu ir svetingu
imi, kokiu džiaugėsi 
metelių tam atgal.

dentatf Hoover neturįs reikalo 
šaukti kongreso sesijon. Be
darbių šelpimui, sako organi-

' R, ANDRELIUNAS ‘
(Marąnette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti. .
2650' West 63 St., Chicago, III.

Tel.
Hemlock 8380 AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanlkaa eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 1329.

Studebaker
FREE WHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
įstaiga Chleagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karų ant naujo, gaukite musų pasiū
lymus.

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
'iž žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasuiis ir J. Zabukas, 
Sayininkai

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo. Saukit

OREEM VALLEY 
PRODUCTS

OI sėlis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA 8TREET
Tel. Boulevard 1389

nimas ir dabar lipte limpa, mokintis slaugės profesijos.
Jos nuoširdumui ir būdo malo- j . ; . v. .T. . b Susirinkęs jaunimas gražiainumui sunku prilygti. Ji visus „ ..

' 7. v pažaidė, padainavo ir gražiųmyli, supranta, atjauca... |inMjimų pJei

Pp. Sirunų namo, jų gerumo sudėjo. Visi džiaugėsi, kad ji. 
bei prietelingumo neužmirši- pasiryžus ‘ siekti aukštesnio 
me kol gyvi būsime. Tai pa- mokslo.

Pajūris.

tokiu par pp. 11is, bet abelnai ir visuomenei, 
nes jinai padėjo jauniems 
moksleiviams, turtino jų dva
sių gerais patarimais, auklėjo 
jų i charakterį, šelpė juos mo
raliai ir materialiai. O tai 
daug reiškia jauniems žino-

daugel

nėms, ypač tiems, kurie eialvyzdinSa lietuvių šeima, kuri 
neturėjo savo namų, savo tė
velių.

Inteligentų grupė.
Kaip jau minėjau, nors imi

grantų iš Lietuvos daugel at
vykdavo, kaikurie iš jų išsi
vystė ir į veikėjus. Bet, juk 
ar šiaip, ar taip kalbėsime, 
visuomenės bei draugijų dar-

zuojama atatinkama organiza-1 buoti reikalinga inteligentiška 
cija ir šiai pagelbon kviečia-1 vadovybė. Nors dabar “lian- 
ma apie 60 įžymiųjų šios ša- ’dies” yra didelis nusistaty- 
lies vadų. Imas prieš inteligentijų, girdi,

augino tik vienų sūnelį, jam 
mirus, jie priglaudė kitų žmo
nių vaikus, kaip savus. 

į Kaikurie žmonės afišuoja- 
Poni E. Sirunienė yra viena mi,i garbinami už mažulėlius

iš organizatorių šv. Rožan-^nuopelnus. Didesnių darbai 
čiaus moterų dr-jos North Si- lieka užmirštami. Taip ir su

P-ni E. Sirunienė veikėja.

šv. Mykolo parap.). Įsis-
Kaip kartas tuo paoiu laiku mes visi t» ir tą galime pada- tei Mot g jinai

spaudoje pas,rode z,n,a ap.e ryt. Kas jis ar jinai mums viena . „ , naria buv0 ir. , .. . ~ pirmųjų narių
Amerikos Darbo Federacijos reiškia. Bet taip kalba negal-'a, t Ir tai ne
pildomosios tarybos išsprendi vejanti žmonės. Juk ir seniau ,narį> pllna nfr5 
mus. ši taryba kalba kebų nu sakydavo, kad “už vien,, .no- priklausanti visuos skyri„„s. 
lmnų organizuotų darbm.nku kyt» - dešimt nemokytų gali- Uabar sirlmien(i priklanso 
vardu. Taryba nieko nesako ma duoti.” Į z
apie bedarbių šelpimo reika- Taigi, jaunai, inteligentiškai1 1 —
tingumų. Tik reikalauja bedar grupei reikalinga buvo cen-
biams duoti darbo. Kad bedar tras, namas bei šeima kurion 
biai galėtų gauti darbo, tary-’galima buvo sueit, pasisve-

ap-

GERA PROGA.
Išrendavimui 5 kambarių 

flatas, trečiam aukšte. Tinka 
mažai šeimynai, arba vienam 
vyrui. Nevedęs savininkas gy
vena tame pat flate. Rendapp. Sininais. Jų vardus spau 

doj retai tematome. Bet jų vlsal pJaM
darbai žymus, nors gal ir pa-1
miršti.

Šiųja proga, “Draugui” ap
rašant senųjų Chicagos lietu
vių šeimas, norime aukso rai-

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Reik moterų patyrusių dreelų ir 

rankinių siuvėjų.
LIPSON BROS.

325 Wes9 Adams Street

ANGLy KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančiam Šioje Salyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekimų ir pirmeny
bę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės. ir daug kitų dalykų galite 
lengvaii ir greitai iSmoktl pagal 
naujų. būdų mokinimo musų 
mokykloje. Ateikite ir pradėkite 
mokintis Šiandien, jums mokslo 
pasekmės bus užtikrintos.

J. P. Olekas, mokytojas
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Street

Chicago, IH.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6524

Telef. Republlc (294

ba iškelia tokių programų: 
Prezidentas Hoover ragina

mas sušaukti konferencijų ne
darbo klausimu. Konferencijos 
dalyviais turi būti pramonin
kai ir darbininkų vadai.

Konferencijoje pramoninkai 
turi būt paraginti imtis ini-

čiuot, pasitart. Pp. Sirunų na
mas buvo kaip tik tuja vaza, 
kurion visi sutilpdavome. 
Kaip linksma ir malonu buvo 
susivažiuot pas pp. Sirunus 
šventvakariais. Kokie draugiš
ki ryšiai tarpe visų, kiek min 
čių idėjų, planų ateičiai... 

Štai, suminėsiu bent kelis išcintyvos iškelti daugiau darbų,J r
Jei jie neturi jokių planu, Chicagos vadovaujančių asme-1 
darbininkų vadai jiems duos ,nų, kurie moksleiviais bei stu 
sveikų patarimų. ’dentais būdami suseidavo

Pramoninkai ar tai darbų 
davėjai turi įvesti penkių die
nų darbų savaitėje ir šešių va

pas pp. Sirunus: Mykolas Kru 
ša (dabar J. M. Pralotas M.
L. Kruša), Jeronimas Vaiču- 

lundų darbų dienoje. Jokiu bū - nas (dabar gerb. klebonas J.
du neturi mažinti užmokesnių. į Vaičunas), Dr. Lauraitis (don- s 
Nes užmokesnių mažinimas su- tistas), p. J. Aleksandravičia =

APTIEK A
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausių ir gražiausiai įrengtų lietuvių 
aptlekų šioje apielinkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorius

1900 SOUTH HALSTED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na Iš musų aptiekos Iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai Išpildytas patyrusių vaistininkų.

| Statusis Plano, parsiduoda pigiai. 
W. Crouch, 2445 Eastwood.

REAL ESTATE
80 ak. |200, gera vieta, lengvlos, 

išlygos. A. W. Blom, Menomlnee, • 
Mich.

Pigiai namas Ocean Springs. Mlss., Į 
rytinis kraštas, austerlų vieta. Mrs. , 
A. M. Usner, 930 — 7 8t. New
Orleaną, La. )

PIGIAI — 5 kamb. plytų bung. 
karštu v. I. |5,600, »l,000 cash, 5131 
Irving Park Blvd.

I NETEKAU DARBOI Reik pinigų, 5 kamb. nam.. liet. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIII'IHI kol. Roselande, 1 blokas! Iki strytk..

i jūsų UI. 12,960. Pullman 4000.
I 8 kamb. res. gar. mod., 25x105,
St. 2 maud., arti L. V. Hlgh tinka 
dld. šelm. *8,500, 4901 Greenvlew
avė., WelL 1812.

mažintų pirkimo jėgų ir tada 
laitų dar didesnis nedailias.

(dabar miręs), p-lė Aleksan-'j 
dra Poželaitė (dabar p. Žaldo- g

Pirkimo jėga tegali būt palai-’kienė), arkitektas Matas Žal

Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.0G_Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

10 kamb. res. 2 maud., k. v. i., 
tikra ugniavietė, lota« 4>Uxl86 me
džiai, krūmai, 2 karų gar, tinka val
kams, galima aptv, *13,600, Bos <4, 
VVėstern Springs, 331 ar 2807

Tik 1-ml morgtčial, ypač didelės 
paskolos, maži nuoš. W. M. 8hlpp. 
Hotel Washington, 107 W. Waahlng- 
ton St.

166 ak. prie upės Miškas, lžd. že
mė, namai, žuvavlmas, meržloklės, 
arti Holland, Lake Mlch. $5.000 
Isaac Kouw, Holland, Mlch.

PINIGy SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paštu J dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiama kelionei 
| Uetuvg.

Turima skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavimo

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies 
tarnado: taipgi automobilius

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, BĮ.
TaL Tarda 4660

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTO RIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlausloa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JDSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONT RAK

TO RIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Teist 
Hemlock *8*7

Namų Telef. 

Republlc 6488

JOHN YERKES
Plumblng & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSKPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros relkmenos Ir flkščie-

rlal. Įvedame elektrą | namus Ir 
dirbtuvėa
*119 S. Halsted St. 9 Augštls


