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Kesintasi prieš suomiu apsaugos ministeri
VOKIETIJOJ UŽDRAUSTOS POLITINĖS

ATVIRAM ORE DEMONSTRACIJOS
Rumunijoj parlamento rinkimus laimėjo valstie

čių partija. Pasirašyta St. Lawrence upe su
sisiekimų sutartis. Karo veteranai nusprendė 
pasilikti Washingtone

KESINTASI PRIEŠ SUO
MIJOS MINISTERI

UŽDRAUSTOS POLITINES 
DEMONSTRACIJOS

STOKHOLMAS, Švedija, 
liepos 19. — Suomijos sosti
nėje Helsinkuose kesintasi nu
žudyti Suomijos krašto apsau
gos ministerį Jalo Lahdensuo.

Keturi vyrai su šautuvais 
Įsiveržė i ministerio namus.

M'misteriui kažkaip pasisekė 
iš jų vieno rankų išplėšti šau
tuvų. Vienų užpuolikų jis su
žeidė, kitas nutvertas, o du pa
spruko.

Pasirodė, kad tai iš Lappo 
jauni ūkininkai. Į Lappo pa
siųsta policija.

BERLYNAS, liepos 19. — 
Vokietijos centro vyriausybė 
paskelbtu nepaprastuoju nuo
sprendžiu visam krašte už
draudė • politinėms partijoms 
turėti bet kokias politines de
monstracijas atviram ore. Tas 
Įvyko po kruviniausiųjų sek
madienį komunistų su fašis
tais riaušių.

5 asmenys daugiau mirė. Jie 
buvo sužeisti fašistų su komu
nistais riaušėse.

v, z u u ,O y!1"1'11!"*

Les Angeles mieste bedarbiai aukcijonu parduodami darbdaviams, kurie daugiausia 
pasiūlo atlyginti už darbų. Nesenai aukcijonan išstatyta 15 jaunų vyrij ir moterų. Nėra ži
noma, kokios buvo iš to laisvųjų žmonių aukcijono sėkmės.

J. VALSTYBES PASIRAŠĖ 
SUTARTI SU KANADA CHICAGOJE MOTERIS PLĖŠIKĖ

VALSTIEČIŲ PARTIJA 
LAIMĖJO

VOKIETIJOJ RIAUŠES; 
15 ŽMONIŲ NUŽUDYTA

PASAULININKy LAIKRAŠTIS AUKŠTI 
NA ŠVENTOJO TĖVO ENCIKLIKA

čionis patraukti katalikybėm 
Popiežius gerai žino žmoni

jos vargus, rašo pulk. Grisco- 
m’as. Žino, kad tie vargai y- 
ra kilę dėl pačių žmonių nusi-

PITTSBURGH, Pa., liepos 
18. — Lynbrook’e, L. I., lei
džiamas pasaulininkų laikraš
tis “Nassau Daily Star” pas
kelbė palankų straipsnį apie
Šventojo Tėvo Pijaus XI enci- Į kaitimo — daugiausia iš ak- 
klikų, kuriaja Jo Šventenybė i lojo prisirišimo prie pinigų, 
kvietė visų žmoni jų melstis . O kad taip, tai Jo Šventenybė 
dėl gerovės grįžimo ir nusky- ■ nurodo, kad kiekvienas pavie- 
rė maldų oktavų. Tų straips- i nis žmogus turi pasitaisyti.
ni parašė minėto laikraščio : Tas galima padaryti per nu

leidėjas pulk. Griscom’as. Jis ldų ir atgailų, 
yra buvęs J- Valstybių amba-1 Popiežius tuo būdu ne vien 

! sadorium Italijai. : žmonijų ragina, bet podraug
Pulk. Griscom enciklikų va

dina kilnuoju pranešimu, kū
jų ir įspėja. Nes iš didelio pa>- 

šauly siaučiančio vargo gali

riame nėra nė mažiausio pasi- j iškilti bedievybė, komunizmas 
ryžimo tuo būdu kitus krikš- ir anarchija.

BUKAREŠTAS, liepos 18, 
— Rumunijos parlamentan ri
nkimus laimėjo valstiečių pa
rtija. Karalius reiškia dideli 
pasitenkinimų. Seniau jis nei
gė šių partijų. Jautėsi galįs

BERLYNAS, liepos 18. — 
Vakar įvairiose Vokietijos da
lyse įvyko kruvinos riaušės fa 
šistų su komunistais. Komu
nistai visados vra puolantieji, 
jie kovoja prieš fašistus.

Tik vienų vakar dienų riau-
, . ... ,. šių metu 15 asmenų nužudyta,
be jos apsieiti. Šiandien yra c, v . v. ‘ . .
, . Sužeistų yra šimtai. Apie pu-kitaip. 1 . v. . , . / Fv

’santro šimto komunistų areš
tuota. •

WASHINGTON, lįepos 19. 
— Amerikos J. Valstybės pa
sirašė sutartį su Kanada dėl 
didžiųjų ežerų sujungimo va- 
dens keliais su Atlantiko van
denynu bendromis lėšomis. 
Tie vandens keliai iš ežerų tu
ri eiti perkasais ir St. Law- 
rence upe.

Tai milžiniškas projektas. 
Lėšuos apie 800 milijonų do
lerių. Sutartis bus vykdoma, 
kada sutartį patvirtins J. Val
stybių senatas ir Kanados pa
rlamentas.

ŽINOJO APIE SAVO BAN
KŲ NESTIPRUMĄ

Vakar teisine išsiaiškino, 
kad Bain’as kelerų mėnesnj 
pirmiau prieš griusiant jo ba
nkams gerai žinojo apie pa
vojingų savo dvylikos bankų 
stovį. Bet nieko neveikė. Tik 
tada suskato uždaryti bankus, 
kada kai kurias jų ėmė pulti 
indėlininkai, o pinigų iš nie
kur negalėjo gauti.

Policijos suimta moteris plė 
šikė Mrs. B. Foster, 29 m. 
amžiaus, kuri apiplėšė kelias 
valgyklas, sekmadienį kartu 
su kitais kriminalistais pasta
tyta eilėn, kad jų galėtų nu
kentėję identifikuoti {pažinti). 
Bestovėdama toje “parodoje” 
sukniubo. Greitai atgaivinta.

Ji sakosi, kad jos vyro ne
darbas jų privertęs užsiimti 
plėšimais.

DVI MERGAITES AP- 
ŠUTINTOS

PALEIDO IR IEŠKO

ŽINIOS 15 LIETUVOS
PRADŽIOS MOKYKLŲ 

STATYBA
ARKLYS ANT STOGO 

UŽSIRIOGLINO

Šių metu švietimo ministe- Musninkai, Ukmergės apsk.
rijos sųmatoje pradžios mo-'Neseniai Pamūšio kaimo vie- 
kvklų statybai skirta 609,000,n0 ūkininko arklys kažkokiu 
litų, kurie beveik pusiau dali-' būdu užšokęs ant kluono sto- 
namasi su savivaldybėmis. Pa! g° Praf^ėjo lipti į viršų. Ta-

MIRĖ BUVUSIS AM
BASADORIUS

PARYŽIUS, liepos 19. -- 
Mirė buvusis Prancūzijos am
basadorius J. Valstybėse Ju-*
les Jusserand’as.

DINGO LĖKTUVAS SU 
9 KELEIVIAIS

ANGLIAKASIAI PRIEŠIN
GI MAŽESNIAM AT

LYGINIMUI
SPRINGFIELD, III., liepos 

18. — Nedarbas Illinois’o a- 
nglių kasyklose tęsis ir toliau. 
Angliakasiai dauguma balsų

PREZIDENTAS VADO
VAUJA KARIUOMENEI

Iš Joliet’o kalėjimo paleis
tas Chicagos kriminalistas J. 
Sammons. Jis pristatytas į 
Woodstock, McHenry apskri
ty, teismų ir teisėjas jį palei
do.

Greitai apsižiūrėta, kad pa
leistasis turėjo būt sulaikytas 
už kitus nusikaltimus. Dabar 
policija jo ieško ir neranda.

Elmo teatre, 2408 Van Bu- 
ren gat., susprogdinta dvokia
nčių dujų bomba. Dvi mergai
tės ddjų sužeistos — apšutin- 
tos. 1 ; ;

KARO VETERANŲ RIAU
ŠĖS VVASHINGTONE

ti ministerija šiais metais sta- 
i to įvairiose vietose 11 prad- 
Įžios mokyklų. Savivaldybės ir 
švietimo ministerijos pašalpa 
ir iš papigintos miško medžią 
gos stato mokyklas; Šiaulių 
apskr., Stačiūnų valse., Pa- 

vėzgiuose, Panevėžio apskr., 
Kauno apskr., Rumšiškėje, A- 
lytaus ir Plungės miestuose. 
Be to, duodama pašalpų ke
lioms mokykloms baigti sta
tyti. Ukmergės m. savivaldy

bė, be švietimo ministerijos
AVASIIINGTON, liepos 18. pašalpos, stato dvi mokyklas: 
- Šeštadienio vakarų prieš į vienų mūrinę, 7 komplektų, 

I Baltuosius Rūmus karo vete- antrų medinę.
ranai sukėlė dideles riaušes, i 
kada policija įsimaišė į jų de-1 
monstracijas. Daug veteranų I 
sužeista. Baltųjų Rūmų var
tai uždaryta. Prezidentas ne
galėjo vykti į valstybės rū-

čiau prilipęs želmenis, matyt, 
pabūgo ir pradėjo vietoje try
pti, bet neilgai. Betrypdamas 
įlūžo ir į vidų krisdamas už
simušė. Kai kas juokauja, kad 
arklį ant stogo lipti pavilio
jusi ant stogo augusi žolė.

JAVŲ BŪTIS

RIO DE JANETRO, liepos 
19. — Vyriausybės ištikimai 
kariuomenei prieš Sao Paulo 
revoliucininkus vadovauja pa-! 
tsai prezidentas Vargas.

SANTTAGO, Čili, liepos 18.
— Praėjusį šeštadienį iš šio pasipriešino mažinti atlygini- 
miesto skrido į Mendoza Pan mų iki 5 dolerių už dienos da- 
Amerrcan Grace linijos lėktų- rbų.
vJas su l9 keleiviais ir dingo j Illinois’o angliakasių unijos
Andų kalnuose. Keli lėktuvai 'prezidentas Walker’is ilgų lai- KITUR VISKAS PIGIAU
leidosi ieškoti. Bet kalnuose kų turėjo derybas su kasyklų , -------------
siaučia sniego pūga ir tas ap- vedėjais ir ant galo kompro- Spauda rekorduoja, kad Chi 
sunkina ieškojimų. misų priėjo prie 5 dol. atly- cagoj viskas brangiau, negu

ginimo. Bet darbininkai nuba- kituose miestuose. Vadinasi, 
Įlsavo nepripažinti mažesnio'čia daugiau žmonės išnaudo- 
j atlyginimo. I jami. Čia brangesnis gazas, e-

—---------------- - lektra, telefonai, gatvėkariais
BAIGĖ PIRMĄJĄ SESIJĄ j važinėjimas ir kt. Pagaliau
WASHTNOTON, liepos lS.ira",a’ kad <s'a ir už taxi va' 

- Baigta pirmoji 72-ojo ko-1 brangiau imama. Chi.
ngreso sesija. Ši sesija pasi-

PROTESTAI PRIEŠ 
T. SĄJUNGA

Miroslavas, Alytaus aps. Ja 
vų derlius, ypač rugių, geras; 
kviečių vidutinis; vasarojus, 
ypač miežiai birželio mėnesy 
žymiai pasitaisė. Soduose vai
sių mažai.

TRYS MEN. KALĖJIMO 
Už VIENA ŽODI

CHOLERA ŠANCHAJUJE Į ------------
_______ ! VIENA, Austrija, liepos 18.

ŠANCHAJUS, liepos 19. -'*? No Jik AustriM bet ir Vo- 
Čia choleros epidemija nonų- keliami protestai prieš
slopinta. Savo keliu miestų ir ^ijjungų, kuri pasirinko ne-
apylinkes ištiko dideli karš-znwn’Jkai i«n«udoti skolų-žymgjQ dideliu išlaidų skyri- 
čiai. O tas epidemijų dar daų- '*P®U< z,nnu> Adrijos respub- _ jvairiemg reikaiarng gki

ginu plečia. 11 ikn.

NUMATOMAS RUBSIU- 
VIŲ STREIKAS

rti' arti 6 bilijonai dol. O su

taupyta vos 430 milijonų dol.

cagoj “depresija” neigiama.

NUŽUDYTAS PARDUO- 
TUVININKAS

mus pasirašyti naujai praves
tų įstatymų, kaip paprastai 
daroma nutraukus kongreso 
sesijų.

Washingtone įtempimas ne
paprastas. Keliolika tūkstan
čių karo veteranų nusprendė 
neapleisti Washingtono.

Vyriausybė į sostinę iš ki
tur pakvietė daugiau savo a- DAUG KONTRABANDINIŲ 
gentų. Policijos skaičius pa
didintas.

Kamajai, Rokiškio aps. Bau 
džionių kaimo gyv. Jankaus
kas žiemų susibarė su savo 
seserim, kurių bekovodamas 
pasakė neigiamų žodį ir jos 
dukters atžvilgiu. Dėl to kilo 
byla, kuria neseniai išnagri
nėjęs Rokiškio uuov. taikos 
teisėjas nubaudė pil. Jankau
skų trim mėn. kalėjimo.

PRADĖJO AUGTI GRYBAI
Lukšiai, Rokiškio aps. Po 

lietaus, atidrėkus miškuose že 
mei, pradėjo augti įvairūs grv 
bai. Nėra tik vieno baravyko, 
kuris pasirodo tik apie rugia- 
piūtę.

DAR KARTĄ PASISAKĖ, 
KO NORI

T. Sųjunga Austrijai pripa-
, žino 42 milijonų paskolų, o Visų laikų ši sesija neklausė tuvės bute nušautas G. Carl, 
! aktualiai davė tik 16 milijonų visuomenės reikalavimo, kad 44 m. amž., 2511 So. Crawford 
dol. mažintų centro vyriausybės iš-1 avė. /

1 Pažymima, kad Austrija pa laidas

Rastas užpakaliniam parduo

ORO STOVIS

PARYŽIUS, liepos 18. — 
Parlamento verčiamas Pran
cūzijos premjeras Ilerriot’aa 
dar kartų viešai pareiškė, kad 
vokiečhj reparacijij panaikini
mas priklauso nuo J. Valsty
bių atsinešimo į karo skolų 
klausimų..

Jis pažymėjo, kad Prancū-

NFAV YORK, liepos 19, -
čia numatomas 27,000 rubsių- keista T. Sąjungos kolonija.
viii streikas. Turimi bendri----------------------
darbininkų vadų posėdžiai su Į ROMA, liepos 18. — Birže- 
dnrbdaviais. Ieškoma prienio- lio mėn. 30 d. Italijoj buvo

3 AUTOMOBILIAI SU
SIKŪLĖ

nių išvengti streiko. apie 905,000 bedarbių.

LENKŲ GELUMBIŲ

T/abanoras, Utenos apskr.
Nors ir labai akyliai pasienio 
policija kontrabandininkus se- i zija karo skolas Amerikai ga-

CHICAGO TR APYLIN- ka, bet prasprunka į šiapus Ii mokėti tik iš Vokietijog gan 
KEB. — Šiandien iš dalies de-' demarklinijos lenkiškų audinilj namuoju atlyginimu. Tad jei 
besnota; numatomi griausmai; ir gelumbių. Dėl pigumo čia

1 V? t V*  TT 1 _
RYGA, liepos 18. — Dėl di-1

dėlės saulės kaitros pamišęs) Lincoln parkę trys automo-J šilčiau. Vakar aukščiausia te- daug kas jas perka. Vilnonė 
Arvidas Teiz nužudė tris po- hiliai susikūlė. 1 asmuo žuvo mperatflra buvo daugiau kaip suknelė lenkiškos medžiagos
licininkus, kol pats nušautas, ir 1 sužeistas. 90 laipsnių. atsieina apie 10 litų.

J. Valstybės žymiai nesuma
žins karo skolų, Lozanos su
tartis reparacijų reikale bus 
be jokios reikšmės.
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kratosi. Taigi ir Amerikos gyvenime mes ma
tome panašių reiškinių. Žmogus garbingas— 
tai savas; nedoras — tai svetimas. Štai ko
dėl nordikai įvairiems kriminalistams nori 
primesti romaniškai ir slaviškai skamban
čias pavardes. i

Atsirado Šarkis. Kas per vienas? Ame
rikietis? Be abejo! Bet kurios tautos?—Šar
kis patsai pasisakė kas jis per vienas. Jam 
nebuvo sarmata, bet garbė pasisakyti ir pa
brėžti, kad jisai esųs lietuvis. Bene jisai ne
žinojo kokios bus to pareiškimo pasėkos? 
Jisai labai gerai žinojo ir suprato, kad tuo
mi nustoja milijonų simpatizatorių, kurie 
buvo lįnkę jį savu skaityti.

LRKSA 46--47 SEIMAS
(Tęsenys)

Taigi, 1934 metų seimas 
nutarta laikyti Newark, N. J.,

kalbėti nenorėjo leisti. Kada 
rimtieji delegatai aiškiai įro
dė, kad esant ekonominei de-

kur yra LRKSA 36-ta kuopa,; presijai, turint nuostolių dėl 
o tos parapijos klebonas kun. j uždarytų bankų, nupuolusių
]g. Kelmelis.

Gana daug ginčų sukėlė
Sus-mo nuosavybės Brooklyne 
klausimas. Nuosavybė esanti 
gerokai apleista. Dėl to neša

bonų, dėl deficito lėšų fonde, 
būtinai reikia mažinti išlai
das, kad neprieitų prie to, 
kada tai pačiai valdybai rei
kėtų imtis žygių uždėti naria-

nuostolius. Net taksai už ke- j ms ekstra mokesčius, kaip
lis metus buvę neužmokėti. K. 
Krušinskas, p. Montvila, K.

buvo “influenzos laikais” 
lis karštuolių nurimo ir tada

, da

■■■■
■■i3NOS KLAUSIMAI

KODĖL ŠARKIS TURI LAIMĖTI?

Amerikos šalyje yra grupė tautų, save 
nordikais vadinamų, kilusių iš Europos šiau
rių. Tai par excellence anglosaksai ir kitos 
teutoniškos tautos, kaip vokiečiai, olandai ir 
Skandinavai. Savo tikyba jie yra visi pro
testantai. Šie tai nordikai save skaito daug 
kilnesniais už kitas pasaulio tautas įvairiose 
proto, meno ir išradimų srityse.

Dar gražesnė anomalija! Čia Amerikoje 
jie save. skaito tikrais amerikiečiais, kaip 
patys kad pasisako esu šimtų nuošimčių ame
rikiečiai; Iš kur tos jiems privilegijos ir pri
valumai? Trumpas atsakymas — jie nordi
kai ; ant jų vienų užpakalio tešviečia skais
čioji saulė. Jie savo išdidume visiškai užmir
šta savo geneologijų; jie užmiršta, kad jie 
yra Anglijos atsiustųjų į Virginijas krimi
nalistų ainiai. Jiems ši tiesa skaudi; jie sa
kosi atvykę Piligrimai laivu Mayflower. Va
duojantis šia taisykle, būtų daugiau negu mi
lijonas žmonių tuo laivu į Amerikų atvyku
siu... ’

Tiek to. Jeįgu kokiai tautai trūksta šulo, 
jo neįdėsi; ne statinė. Bet kad esama žmo
nių, kurie gėdisi savo kilmės vien dėl to, kad 
nordikai jups paneigia, kad_jie anų “apšvies
tųjų” nebus skaitomi šimtų nuošimčių ame
rikiečiais ir todėl atsižada savo gimtos kal
bos, pakeisdami jų valstybine anglų kalba; 
permaino savo pavardę, kad ji teutoniškai 
skambėtų ir tuomi jie pasirodytų esu iš anų 
“išrinktųjų”, tai jiems trūksta ne vieno šu
lo, bet visų — jie doroviniai serga. Ir, deja, 
tokių ligonių lietuvių tarpe yra labai daug.

Pasinaudokime paralelizmu; paimkime 
pavyzdį iš mūsų žmonių gyvenimo. Jeigu at
siranda žmogus šviesus, garbingas, dar ir 
turtingas — tai tuojau ir giminė. Jeigu jisai 
latras, tai nors ir artimiausis giminė, visi juo

Jisai yra principo žmogus, turįs savo pa
žiūras ir nusistatymų. Jis nepataikauja mi
niai, bet priverčia ne vien tiktai aklųjų mi
nių, bet ir visų pasaulį save gerbti. Garbė 
tokiam asmeniui, kuris turi tiek daug savy- 
garbos; garbė mūsų tautai, kad mes turime 
tokių kilnios dvasios vyrų. Tebūna jo skais
čios asmenybės nusistatymas pavyzdžiu dau
geliui mūsų jaunuolių.

Šarkis pasiekė viršūnės. Jam tereikėjo 
uždėti pergalėtojo laurų vainikas ant galvos. 
Bet niekas to vainiko jam neatnešė. Jis pats 
turėjo jo ieškoti ir patsai jį sau ant galvos 
uždėjo be svetimos pagalbos, be svetimų sim
patijų. Todėl jis ir yra milžinas.

Bet kaip į tai žiūrėjo teutonai? Daug 
aiškinti nėra reikalo. Savo nekultūringume 
net pergalėjinfo paskelbimo valandoje Smė
lingo globėjas drįso per radijo pasauliui šau
kti, kad Smėlingas paliko “apiplėštas”. Kaip 
gi! Tiktai teutonas turi teisės pasaulio čem- 
pijono laurus nešioti, ne lietuvis! Kodėl Šar
kis turi laimėti ir ne Smėlingas, kuriam savo 
simpatijos reiškė, jau nekalbant apie Europų 
visi Amerikos vokiečiai ir kiti teutonai, save 
skaitų šimtų nuošimčių amerikiečiais.

Teatsidaro akys mūsų lietuvių, kurie ieš-' 
ko svetimos tautos priedangos ir tesupranta, 
kad yra negarbinga gėdytis savo kilmės, sa
vo kalbos, ir ieškoti svetimtaučių simpatijų.'

Dumblys, Kubilienė siūlo na-' balsų dauguma nutarta algas 
mų atremontuoti ir išnomuoti. I mažinti. Bet kada iškeltas
A. Domeika (agentas) siūlo 
parduoti. Ęet šiais laikais par 
duodant, reiktų panešti dide
lius nuostolius. Už tų namų 
nė pusės dabar negautum, 
kiek už jį užmokėta (užmokė
ta $42,000). Dėl to nutarta ne

klausimas kokį nuošimtį nu
kirsti, triukšmadariai tada vi
sai nebeleido kalbėti ir to rei
kalo svarstyti. Matant tos gru 
pelės užsispyrimų žūt būt ne
leisti mažinti Sus-mo reikalų 
vedimo išlaidas, daugumos ta

- dic.is, Ii p>s 19 d., 1932

DAR DU KANDIDATAI Į PREZIDENTUS

parduoti, bet laukti kol nuo- Ida seime buvusių kuopų de
savybė vėl ateis į savo vertę.

Po to prezidiumas siūlo po-
sėdį baigti ir susirinkti kitį .<Ateižvel^mt į tai kaJ 
rytį, būtent šeštadienyje H j JJtKSA 
toliau atvykę delegatai tau, | x g va, vakaro
pasipriešino. Pasiūlė susirinkt į p _ apskrities keliu
po vakarienes ir baigti seimui, , , . .v. ,. _ ® A . , ? i kuopų atstovai ir prezidiumastų pačių dienų. Kilo tnukš- i. . , x , .. ,r triukšmavo ir nedave kitų ku-mas. Jį sukėlė labiausia 1 ir 
209 kuopų delegatai, kurie 
varėsi, kad seimų baigti ne 
šiandien, bet rytoj. Daroma

TOKARINĖ AUSTRUA
Didysis Karas Austrijų visiškai par

bloškė. Vieton galingos Austro-Vengrijos 
monarchijos, jai davė gerbtinų, bet vis 
tik menkutę respublikų. Nemaža dalis jos 
žemių pateko čekams, italams ir lenkaųis. 
Kad nelaimė dar labiau padidėtų nuo jos 
atsiskyrė ir Vengrija (Uttgarija). Iš val
stybės, kuri prieš karų turėjo 31 milijonų 
gyventojų, šiandien austrams teliko tik 
6*/2. Taigi, Austrijos galybė yra žuvus ir 
ji yra nustumta mažų valstybių skaičium 
Bet austrai nėra tokie žmonės — jie no
riai galėtų liūdnų praeitį pamiršti, jei tik 
šiuo laiku jie ekonomiškai būtų stiprūs 
ir, jei jiems dabar būtų gera. Bet ir šito 
jie turėti negali, nes kalnuota ir nederlin
ga šalis suvis neleidžia žemės ūkiui tarp
ti nei kų nors daug iš jo tikėtis. Kiek
vienų metų nežiūrint koks jis1 nebūtų ne- 
išvengtinai jie turi įsivežti javų, gyvulių 
ir pieno produktų, šį įvežimo reikalų, ku
ris Austrijų išstūmė į neišbrendamas sko- 

.las, labiausiai didina ta aplinkybė, kad

legatai apleido seimų ir pasi
rašė po tokiu pareiškimu:

opų atstovams kalbėti ir rim
tai apsvarstyti lėšų mažinimo 
klausimų, numušant sekreto
riui, iždininkui. ir redaktoriui

išvažinėję. Tada, pasilikus vai
. . - . • idyba su keliais savo šalinin-— Lietuvi, glauskis prie savųjų žmonių ir . , la. ,

, . v, x i • i - . kais gal(« nekelti algų nukasa vo nuopelnais nešk savo tautai garbes! .. . " . .popino klausimo, o jei ir įs- 
įkiltų, tada nesunku būtų jį at- 
! mesti.

Lenkai supyko, kad Prancūzija, jų nepa-j Kad tai teisybė, patvirtina 
siklaususi, tariasi su kitomis valstybėmis dėl j vienos delegatų grupės kelia- 
artimesnių santykių užmezgimo. Jiems taip j mas triukšmas dėl paskutinia- 
pat nepatinka, kad Vokietijos reparacijos yra^ie posėdyje pakelto klausimo 
mažinamos. Mat, lenkai nori, kad pasaulis" sumažinti algas, nes dauguma 
tik jų reikalais tesirūpintų. Į kuopų to reikalavo. Kai kurie

---------------- ' valdybos šalininkai įsikarščia-
Kun. B. Pauliukas ir kun. K. Žvirblis, vę, net histeriškai, .tvirtino,

trumpa pertrauka ir po per-1 , , , . , ,,, . , , , . , . (algas, kadangi buvo nubalsuotraukai nubalsuota seimų bai-1 . K.. . . v , . -f i įa numuši ir trjuksmadanai
gti šiandien. j , ., , , .

. , , , .. , . . i neleido balsavimui
Pasirodo, kad valdyba ir 31J

šalininkai norėjo dar ir šešta
dienyje seimauti.

Iš toliau atvykę delegatai 
Rytojaus nėbebūt laukę. Būt
•V V* • • m -I * • 1 • 1 f

nustatyti 
naujas algas, dėlto daugumos 
kuopų (Seime atstovaujamų) 
atstovai buvo priversti apleis
ti posėdį ir padaryti šį parei
škimų :

Kadangi lėšų fonde yra $35, 
763.96 deficito (nedatekliaus), 
kuris sumažintas išimant iš ki

kad valdybos algos nedidelės, 
kad apie jų mažinimų nė sva-

dominikonai, vyksta į Lietuvą apsigyventi.
Jiems pavedama Baseinuose senovėj Buvusi 
dominikonų bažnyčių, prie kurios jie mano'rstvti nereikia. Kas norėjo 
įsteigti mokyklų. Vadinasi, Lietuva dar vie- kalbėti už algų sumažinimų, 
nos vienuolijos susilauks. Pasisėkimo! ' ta grupelė, lyg pasamdyta, nė

“ Generolas” J. Coxey iš Oliio fannerių — darbininkų 
partijos ir buvęs kongresmonas W. D. Upsham iš Georgia— 
sausųjų — prohibicijonierių.

grupei ne organizacijos gero-į 100 kuopos atstovas: V. Pe- 
vė rūpi, o kai kurių asmenų trauskas.
reikalai;

Kadangi iš toliau atvykę at 
stovai visų laikų buvo trak
tuojami, kaipo nepageidauja
mi vienai 4-to apskrities gru
pei, tad

lai būna nutarta šį pareiš
kimų paskelbti spaudoje ir 
pranešti visoms kuopoms apie 
šį skaudų ir kenksmingų LRK 
SA įvykį ir taip pat pareiš
kia, kad išėjusieji iš seimo

108 kuopos atstovas: P. P. 
Kubilius.

134 kuopos atstovai: P. Mo
ntvilas, T. Kubilienė, K. Kru
šinskas.

135 kuopos atstovas: Kaz. 
Dumblys^

155 kuopos atstovai: P. Tai- 
kevičius, V. Drazdauskas, M. 
Brauką, g. Narauskas.

163 kuopos atstovas: L Ši
mutis. '

daugumos kuopų atstovai ne-j 183 kuopos atstovas: F. Ju- 
atsako už 46—47 seimo, 9-to i ravičius, J. Češkys.
posėdžio (liepos 1 d., 8 vai. 
vakare) padarytus nutarimus.

7 kuopos atstovai: Vladas 
Palūpis, Jonas Abromaitis, 
St. Vaivada.

13 kuopos atstovas: J. Čep- 
linskas.

17 kuopos atstovai: K. Del
tuva, B. Jaškus, V. Denis, S. 

tų fondų $14,900.51, kas rodo i j>įieeĮ<i«
36 kuopos atstovas: J. Že-reikalų mažinti lėšas;

Kadangi senosios valdybos 
ir kai kurių naujosios valdy
bos narių pasekėjai seime triu

maltis.
52 kuopos atstovas: K. Ven

cius. 1
kšmavo, kada buvo keliami 62 kuopos atstovas: A. Stau
klausimai dėl uždarytų Susi-■ čkus.
vienymo pinigų kai kuriuose! 67 kuopos atstovas: A. Va-
bankuose;

Kadangi triukšmavo ir ta
da, kada buvo priimta Kons
titucijos laužymai, Seimo nu
tarimų neišpildymai;

Kadangi aiškiai pasirodė, 
jog tūlai Susivienymo narių

siliauskas.
89 kuopos atstovas: A. Kau

nietis.
91 kuopos atstovas: S. Ci

bulskis.
98 kuopos atstovas: J. Ve- 

raitis.

174 kuopos atstovas: M. To- 
luba.

233 kuopos atstovas: P. Kar 
pavičius.

238 kuopos atstovas: P. Sa
baliauskas.

292 kuopos atstovas: A. J. 
Žėkas.

30 kuopos atstovas S. Gali
nis”.

Sis pareiškimas padaryta 
šiais tikslais 1) parodyti vi
soms kuopoms, kad Sus-me y- 
ra grupelė žmonių, kuriai tik 
asmeniški reikalai terūpi ii 
2) persergėti kuopas ateičiai, 
kad į seimus delegatais rink
tų ne bile kų, bet rimtus žmo
nes, kuriems organizacijos ge
rovė rūpi.

Kaip baigėsi paskutinis po
sėdis ir Seimas, nežinau, nes 
ir aš išėjau iš Seimo su pasi-

(Tųsa 3 pusi.)

što ūkis yra ir visados bus bejėgiu. Kad mėginimų, galimas daiktas, kad bus ir
Austrija šiandien šiaip taip yra įgalėjus 
iš mirtinų katastrofų išbristi, tai reikia 
iš dalies dėkoti tai gerai pusei, kad dar 
ji turi iš pokarinių laikų likusių neblogų 
industrijų, fabrikų. Yra aišku, kad savos 
šalies medžiagos ji toii gražu reikiamai 
neturi ir, visa perka iš kitų valstybių, 
bet, kad tai dar pajėgia vykusiai apsi
dirbti, tai ir turi laimės mažesnio ar di
desnio pelno susilaukti.. Bet nežiūrint ši
to, turint galvoj, kad tik normali ekono
miška padėtis yra rimtu pamatu valsty
bės gyvavimo, galime pusiau drąsiai įsi- 
tarti, kad Austrija gana vidutinišku spar
tumu žengia prie mirties kranto, t. y. prie 
tokio likimo, kada ji negalės būti visiškai 
savy stove ir bus reikalinga kokio nors 
aiškaus globėjo ar pilno susivienijimo su 
savo kaimyne ir giminaite Vokietija. Taip 
gi ir viešam, politiniame gyvenime Aus
trija rodo nesektinų pavyzdį. Tiesa, ji turi 
seimų. Bet, kas iš to, jei to seimo perti -

daugiau, nes vidaus netvarka yra pasibai
sėtina ir kalbėti. Kariuomenės yra nedaug 
(apie 16,000 vyrų) ir su ja nevisados 
skaitomasi.

Šiokia vispusiškai bloga Austrijos 
padėtimi labiausiai nori pasinaudoti Vo
kietija. Vokietija jau nuo pokarinių laikų 
yra turėjus mintį padaryti Austrijų savo 
valstybės dalimi ir ne dėlto, kad tai ga
lėtų pagerinti ekonominę jos būklę, bet 
labiausiai dėlto, kad padidinus savo ka
rinę galybę, kad savo priešus pabauginus. 
Ir ypatingai šiandien, kada Vokietijai Au
strijos būklė yra gerai žinoma, vokiečiai 
patys pabūgo (kad neatsirastų nepagei
daujamas bankrotuojančiai Austrijai ape- 
kūnas) ir pabūgdami patys pirmi pralie
jo eiti sparčiais žingsniais prie siauresnio 
ar, platesnio susivienijmo. Kad bent kiek 
paslėpus prie pilno susivienijimo preten
zijos pereitų metų rudenyje vokiečiai su
galvojo tartum nekaltų vokiečių—austrų 
muitų unijos planų reikalų. Bet šį savo

jos yra apsiginklavę ir karišku nniėgumu 1 sumanymų be Tautų Sąjungos leidimo re-
viena kitų baugina. Nuo pat respublikos

maždaug pusė visų gyventojų priklauso j pradžios ligi šiol yra buvę net trejetas 
oiestauis, kuriuo?-apiūpinti menkutis kva ginkluotų mėginimų užimti valdžių. Tų

alizuoti, įgyvendinti negalėjo. Todėl ir 
čia jis buvo įneštas ir įnešus perduotas

reikštų savo nuomonę. Pareikšta teismo 
nuomonė pasirodė labai palanki vokie
čiams, nes jis (teismas) pripažino, kad 
šiokiai unijai nėra priešinga nei viena su
tartis, kokių kad yra padarusios Austri
ja ir Vokietija su kitomis valstybėmis. Su 
Tautų Sąjunga rimtai turi Skaitytis šio - 
dvi valstybės dėlto, kad jodvi yra jos na
riais. Bet vis tik nors, kad ir muitų unija 
pasirodė kaip Austrijai, taip ir Vokietijai 
teisiškai galima, bet nežiūrint to, pakol- 
kas Vokietija nuo šios unijos lyg atsisa
kė. Ir atsisakė dėlto, kad šis jos atsisa
kymas jai daro aiškų galimumų, galėjimų 
gauti paskolų iš prancūzų. Kad ir ugnin
go nacionalizmo glėbyje vokiečiai mokė 
susivaldyti ir atkreipė akis į tai, kas da
barčiai reikalingiausio ir būtiniausia yra.

Nuo pokarinių laikų Austrija 'būda
ma ūkiškai silpnu kūdikiu-jau ligi šių die
nų negalėjo apsieiti neieškojus malonės ir 
pinigų kitose valstybėse. Yra aišku, kad 

> pirmiausiai šiuo reikalu ji būtų kreipu
sis į Vokietijų, bet, kad Vokietija ir to 
pačio ieškojo, tai į šių kreiptis^įr nega
lėjo. Džentelmeniškiausiai čia pasirodė an 
glai, nes jie bemaž neprašomi šių varg-

tarptautiniam Haagos teismui, kad šis pa- dienę rėmė ir diplomatiškų pasigailėjimų

ir pagalbų teikė. Iš- dalies tų pat darė ir 
prancūzai ir šiandien pastarieji gelbėti 
Austrijų yra daugiau pasiruošę, kaip pa
tys anglai, kurie taipgi didelius sunku
mus pergyventi turi. Turimais bankais 
austrai labai mažai gali džiaugtis, nes 
bemaž jie visi yra ar tai Anglų ar tai pra
ncūzų, ar tai amerikonų rankose. Yra 
aišku, kad esant šiokioms apystovoms au
strų valiutos (pinigų) pastovumas, turim 
galvoj menkų krašto ūkį, grynai priklau
so nuo svetimšalių rankų, šiokia anglų 
ir prancūzų politika yra lengvai supran
tama — jie nori austrų simpatijas ir ato
dairą patraukti prie savęs ir atitraukti 
nuo Vokietijos — jie nori uždėti austrams 
globų, kad užkirtus kelių Vokietijos glo
bai ir vienijimuisi. Turint šitai atminty 
yra aišku, kodėl anglai ir ypatingai pran
cūzai su visu griežtumu stoja prieš kiek
vienų austrų — vokiečių bandymų siekti 
bet-kokio artesnio ryšio, sąjungos ar uni
jos. Ir kasgi per rezultatai if išdavos iš 
šios kol kas dar pateisiamos kovos bus
yra sunku vykusiai gpėti ir numatyti.

- i
(Daugiau bus) '

M. t.



i

(ItCPl S Ik pus 19 (t, 1932
u

D R A U G I S 3

f Prašau Į Mano Kampelį ŽEMĖS VERTĖ KRINTA
------------------ Rašo prof. Kampininkas.
Filadelfijoj išeina angliška kiaušiu žmogum Amerikoje 

gazieta “Evening Public Ledg ' dabar yra Šarkis, o jo tikroji
er”, kurioj mano atenšinų at
kreipė 1a>u Jaffe, o jo — tei-

pavardė esanti Juozas Kokoš- 
ka ir jis esųs kilęs iš lenkų šei-

singas spelinimas vardų ir pa- mos. Imtynėse jis esu papras- 
vardės naujo viso svieto fai-,tai ir vadinamas “The big 
torių čempijono—Šarkio. Tas Po 1 lak,” kas jam suteikiu ypa

tingos galios grumstis.
Lenkų notūra senai mums 

žinoma. Kiekvienų žymų žmo
gų jie laiko “pollak’u.” Tik
ri kukos.

Liuke tų Vilniaus pisorių,

pisorius, lyg pašiepdamas sa
ko, kad jei kas negali ištarti
Juozas Povilas Žukauskas, te
gul bando iščiaudyti.

Helikonams, kurie nė savo ; 
pačių pavardžių negali ištarti 
be spelinimo, gal ir reikia eia- 
udyti prisėjus lietuviškų pa- 

JbiKdę ištarti, ale mano rokun- 
^Blne tame svarba. Svarba ta- 

kad nuo lietuviško kumš
čio turėjo čiaudyti visi airi-
šiai, italijonai, džermanai ir, ------------
kiti, ir kad visas svietas žino,Į Gydytojas: — Kodėl Tamsta 
jog lietuvis dabar yra čempi-1 ilgai su savo liga vilki- 
jonas. j nai •

------------ , Ligonis:—Taip- tyčia pada-
Dėl Šarkio čempijonato Vii- į riau nors įr žinojau, kad iš 

niaus lenkų galvose pasidarė 
kuku. Viena jų gazieta “Ilus- 
trowany Kur. Codz.” apznai-
mino lenkams, kad populiariš sau galvų pasuka,

Jungt. Valstybių Cenzo Biu 
ras išleido agrikultūros cenzo 
santraukų, kuri nupiešia labai 
blogų žemės būtį.

Ūkių skaičius J. V-se suma
žėjo net 2,5%, ir ūkių gyven
tojų skaičius 3,7% per praė

jusių dešimtį metų nuo 1920 
iki 1930 m. ir ūkių vertė su
mažėjo net 26,5%.

Balandžio 1 d. 1930 m. bu

gantieji, apleisti vaikai, su į- 
dubusiomis akimis meldžia 
praeivių pasigailėjimo. Jie vi 
sur ir visados yra apsiausti 
ignorancijos ir įvairių piktų 
pagundų. Toki tai našlaičiai.

Ačiū Kristaus meilei ir ma
lonei, yra gerų žmonių, kurie 
nelaimingųjų našlaičių nau
dai teikia įvairių pagalbų. A- 
čiū jų dosnumui, o vienuolhj 
seserų pasiaukojimui, dauge
lis našlaičių randa sau pride-

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehill 0617

Res. 6737 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 

2423 West Marųuette Road 
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 AM. 

Nedėlioj susitarus

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6913. Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak. 

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

Nodėlioj susitarus

rainų pastogę, priežiūrų ir tik 
rai motiniškų auklėjimų. Be 
vienuolių seserų gilaus pasi
aukojimo, Dievas žino, kas 
būtų su mūsų našlaičiais. 

Dievo Apvaizda yra taip

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tek Canal *257 Res. Prospect <<59

DR. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Residenclja <<44 So. Ar tęsiau Ava. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

> iki vakare

DENTIST AI

Tel. Ofiso 4459 R SL 9f*fl

DR. A. G. RAKAUSKAI
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak vak. 
Rezidencija:

8904 — 71st Street 
Nedėllomls tik susitarus.

Tel. Canal <7<4 Res Republic 6864

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
ptdtų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredomls tik
iškalno susitarus 

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

CHICAGO

DR. J. J. KDWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2408 WEST <8 STREar 
Kertė So. Western Avenue 

TeL Prospect 192*
Residenclja 2369 So. Leugitt >1 

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų ii ***-9 v. y. 

Nedėlioj pagal susite* tetą

vo 30,455,000 ūkių gyventojų 
ir ūkių buvo 6,288,648.

Ūkiuose buvo net 987,000 a- 
krų žemės, ir jų vertė siekė 

kad jie toli nuo Bostono. Už' $57,246,000,000 arba dvidešim-
pravardžiavimų polaku Šarkis | timi bilijonų mažiau už 1920 
—Žukauskas parodytų jiems-m. Ūkių ir trobesių vertė su- ‘ sutvarkiusi, kad mes privalo- 
kitokias “kokoskas”. mažėjo net 27,8%, ir įrankių i llie turėti našlaičius. Kristus

ir mašinų — 8,2%, naminių jnyli mažutėlius. Jis savo apa- 
gyvulių, vištų ir bičių stalus įspėja, kad vaikeliai nePRAŠAU NESIJUOKTI

Phone Boulevard 7442

DR. C. Z. VEZEUS
DEN TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 BtreatBet pasirodė didesnis skai

čius ūkių iš trijų akrų ir di
desnių ūkių iš 5,000 akrų ir 
daugiau; sumažėjo ūkių nuo

Į 20 iki 499 akrų.
1j Bet daugiausia ūkių buvo

r i • • v. nuo 20 iki 49 akrų didumo,pradžių liga geriau ir greičiau 1 *
išgydyti. Bet pamaniau aauj H viso 681,000 žmon.„ pn;
tegul ponas daktaras truputį: s*dėj° P™ judėjimo atg į 

i ūkius”, nuo 1929 m. baland-I
i žio iki 1930 m. balandžio, pa
lyginus su 372,500 žmonių ku- 
I rie apleidžia ūkius, vykdami 
į miestus.

Daugiau kaip trečia dalis

G R A B O R I A 1:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAV1CH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

būtų nuo Jo atšalinami. 
Mokslu ir pažanga siekia

ma to, kad vaikus padaryti 
laimingais, kad jiems nieko 
nestigtų. Nežiūrint to, mes vis 
vien turime našlaičius. Dėl ko 
taip yra?

Tai toki Dievo keliai. Die
vas nori, kad mes Jį labiau 
mylėtumėm. O didesnė mūsų 
meilė Dievui pasireiškia tada, 
kada mes mylime ir šelpia
me našlaičius. Jis duoda mums 
našlaičius, kad mes daugiau

v. . , . . . pasiaukotumėm geriems dar-visų ūkių šioje salyje vis yra i, . , . , x .__ Albams ir per tai pelnytumem

TaL Canal <122

DR. 6.1. BLOŽIS
DEN II 6 T A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

prie vadinamų nepagerintų du 
mbluotų kelių. Daugiau kaipLaidotuvėms pa

tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
tr pigiau negu kiti . Reikale meldžiu atsišaukti, o mano į ggg qqq -fįĮ^į-n yra orie page 
todėl, kad priklau- darbu busite užganėdinti. ’ ’ 't J f r o
sau prie grabų Ii- Tel. Roosevelt 2616 arba 2614 
dirbystėa.

OFISAS
<68 West 18 Street 
Telef. Canal *174 
SKYRIUS: 3228 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4488.

2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ.
TEL. CICERO 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangiu, nee neturi
me Ulaldų ailalkymal

Nauja, graži ko- 
plyfca dykai.

3307 Anborn

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, III. >

rintų dumbluotų kelių. 1,280,- 
000,000 prie akmenuotų kelių 
ir mažiau kaip 600,000 prie 
cementinių asfaltinių kelių.

2,140,000 ūkių (arba trupu
tį mažiau kaip trečias dalis) 
turėjo telefonus, bet palyginus 
su 1920 m. daugiau kaip 14% 
ūkių išėmė telefonus.

Daugiau kaip 54% iš 995,000 
ūkių turėjo vandentiekį — net 
841,000 ūkių turėjo elektrinius 
įtaisus.

Ūkininkai turėjo net 4,135,-

savo sielai laimingų amžina 
gyvenimų.

Taigi, našlaičiai yra mums 
palaiminimas. Ir kada mes 
juos šelpiame, jais rūpinamės, 
mes pelnijame sau išganymo 
nuopelnus.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

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

4712 So. Ashland Avenue' 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmoud Avė. 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10—12 ryto.

DR. S. A. DOWiAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLA/jE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiria*! Seredot 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dir^pmic jis 
bus.

2924 W. WASHINGTO> J5LVD. 
Kitos vai. ant Washingturt Bulvd. 

4:89 — 6:30 ltasdM* 
Telefonai: Kedzie 2469 — 1451, arba
Cicero 442. Res. tel. Cicero 2888

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėllomls ir Seredomis susitarus

Ašara' 4847 W. Uth ST. Cicero, U!.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
' Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Llarniukais 
ir Ket vergais.

Rez. Tel. Hyde Vark 3393

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 4 Iki 8 vai. vak. 

Medėliomls nuo 14 iki 12 ryto 
Telefonai dieną ir naktį 

VIRGINIA 4414

LRKSA 46 — 47 SEIMAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyėia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

I..J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼EDAJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 44th Ir Pauliu* Bta.

Tel. Boulevard 6208-8418

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

rašiusiais po protestu. Žinau 
tik tiek, kad kai kurių Penn. 
kuopų delegatai be reikalo 

000 automobilių; 92,6% dau- triukšmavo, nerimtai pasielgė
giau negu 1920 m. Skaičius 
motoriniij trokų padidėjo net 
547% ir traktorių net 274 
nuoš.

Kooperacinis pirkliavimas 
tarp ūkininkų žymiai augo per 
paskutinę dešimtį metų. Koo- 
peraciškų parduotų ūkių pro-

ir, rodos, patys dabar turėtų 
jaustis kalti, neleidę seimų 
baigti gražiai, kultūringai ir 
mandagiau palydėti iš kitur 
atvykusius delegatus ir tuo 
organizacijoj vienybę sustip
rinti, o ne apardyti jų.

Grįžtant prie lėšų mažini-

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvertais ir Sulįstomis 
2420 W. Marųuelte liti. arti \Vestern

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedfiiiais, Seredomis ir Pfitnyčlomla

1821 So. Halsted Street

Tel. Clcerv <756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 19-12 ryto: 2-t Ir 7-9 vakar*

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4643 S. A.'hlaud Avė.

Chicago, 111.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. N odenomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų TeL: Prospect 1939

X*L GroveklU 1691

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Šaradomis po pietų ir Nedėldlanlaja 

tik analtaraa
2422 W. MABQUETTB ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
<Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

A. L DAVID0N1S, M. D:
4919 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 6147 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo < iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
* •

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

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 

i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eodeikis
JŪSŲ GRABORIUS '

Didyste Ofisu

4605-07‘South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 174#

duktų vertė 1929 m. siekė mo, reikia laukti, kad valdy- 
$893,000,000. Tai yra 24 nuoš. ba su nauju pirminipku pada- 
daugiau už 1920 metus. Koo- rys gražų žygį: kad ir ne po 
peracinis ūkių reikmenų pirki- daug, bet vis dėlto numažins 
mas padidėjo net 47,8 ^luoš. kai kuriems valdybos nariams
arba daugiau kaip už $125,- 
009,000. FLIB.

NAŠLAIČIAI

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Nuimu 
eataractua. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tek Yards 0994

Ofiso Tel. VICTORY 2487
Ot ir Rea T*L HEMLOCK 2874

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-4 pc 
plet Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Realdencljos Tel. Plasa 1244

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

Tek Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR.H. BARTON ,
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREE'i 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

algeles vien tik dėl to, kad iš
pildžius seimo nutarimų ma
žinti algas ir patenkinti dau
gumos narių reikalavimų. Tas 
bent šiek tiek gal atitaisytų
tų nejaukų įspūdį, koki išsi- itsltlklmuose' egzaminavimas daro- 

-e « X- t mas 8U elektra, parodančią mažiau-
*ras klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėllomls pagal sutartį.

Iš Dievo Apvaizdos mes tu- nešta iš paskutinio posėdžio
rime našlaičius. Žmonių kar
tos gema ir miršta, bet našlai-

ir parodytų, kad valdybai rū
pi taupumas ir kad ji taikosi 

čių yra visados. Žmogus pasi-'.prįe sunkiųjų laikų, šiuos žo- j TRtIM

žymi nepaprastu savo gemja- J džius rašantis tai pastebi neiDau®eI1’* »teitikimų akys atitaisomos 
liškumu užkariauti visas že
mes dalis; jis plaukia jūra ir 
skrenda oru; jis vandeniu už
lieja tyrynus, arba pastato di
delius miestus; jis sustabdo 
epidemijas arba sukelia ka
rus; ir paskui save jis visados 
palieka našlaičius.

Kai kurie linksmi berniukai 
netenka tik savo tėvo, o kai 
kurios skaisčios mergaitės — 
tik motinos — tiktai savo tė
vo ir savo motinos! Kai kurie 
neturi atitinkamų namų, rei
kalingų drabužių, išalkę, ser-

dėl to, kad ypatingai būtų nu 
sistatęs už valdybos algų ka
pojimų, bet dėl to, kad to rei
kalauja LRKSA gerovė.

Platesnes išvadas dėl seimo 
nutarimų savo laiku padarys 
redakcija savo straipsniuose.

X Gamtininkas prof An- 
dfeus suskaitė, kiek skruzdžių 
gyvena viename vidutiniame 
skruzdėlynų. Jis suskaitėj kad 
skruzdėlyne gyvena apie 10,- 
000 skruzdžių, kurios turėjo 
11 karalienių.

----------- ------- ik— ,

be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL.
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare. 
Nedėliotais 10 iki, 12

Telefonas Midway 2880

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 14—4; nuo 4—4

M«d4U*mte: MM t* Iki II.

HEMLOCK 8151

. DR. V. S. NARES, ,
r ' ■

(Naryauekas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8434 West Marųuette Road
VALANDO8:

9 Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vakare 
Utaru. ir Ketv vak. pagal ■■tartį

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 919!

Jei įieaulličpia šaukite Central 746

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ic Chirurgą- 
Specialistas moteriškų, vyriš
kų, vaikų ir visų chroniškų

ligų. ‘
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10—12

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 

Raz. <425 So. California Avė. 

Vat: 2-4, 7-9 v, f. Išskiriant Ket v.

A i fui' n



*

DRAUGAS

IETUVIAI AMERIKOJE

WESTVILLE, ILL.
Lietuvių kunigų permainos 

Išleistuvės

i miesto majoras p. P. Gladkau- į 
!skas, dr. ir p-nia Gundrum’ai, 
j knn. L. Zendeckis, kun. Mula- ' 
i dv, kun. J. Paukštis ir kiti. • 
' Toastmasteriu buvo p. A. P. j

verykų taisytojas, 2059 W. 23 
St., greitai, gerai ir pigiai dar 
bų atlieka ir nuo visų kosto- 
meriij gauna pagyrimų.

ŠERNŲ MARAS

VESTUVĖS

darbiauti, o neturtingftm dar A. Bublys, Kenoshos lietuvių dica Avė., liepos 24 d., prasi
sunkiau gyventi, vyksta savo parapijos klebonas. dės nuo 1-os valandos popiet.' ------------

Šia proga primename, kad įBuS. dalinamosJovanos tiems,; Kaišiadorys, Trakų apskr.gimtinėn.
Ponios Kolalis su savo pa- 

gelbininkėmis — W. Jogiella 
ir kitomis visus kviečia daly
vauti.

Alfa

į kurie suras skaniausius vai- Pastaruoju laiku apylinkė 
Rūtos daržas vis labiau i.nnjsius p■nl, LubertlJ sodne- P‘ mi'5kans‘' randama nesęrvų še-
patikti. Į parengimus ateina'"as An‘“as, Lnbe,tas iu “'j™)- »"**»><> BSd.w

..... . .. ivo darbininkais, kadir sun-, girininkijos miške rasta 3 ne-ne vien lietuviai, o ir svetini-1 ♦ . r .x . _ . . . ,
. v . . , , ..... kiais laikais turi užtektinai, gyvi šernai, — 2 seniai, ir 1tauciai ir kartu su lietuviais . , _ . ... , .
turi “good time”. Taipgi lie- darbo* Kaip pats mallonus 3aunas- Manoma, kad juos ga-
tuviai ir iš kitų kolonijų daz-<,. , ., . , , i novai, ja zdes malioval ir visiniau ir po daugiau atsilanko.1 , , ..... , , , y musų darbu patenkinti.” JoAptvertuose darželiuose gėlės . ....kainos pigios, darbas greit at 

liekamas.

AVest Sidės Aušros Vartų par.

Maiųette Park.— Liepos 3 
j d. pp. Pocių duktė susituokė 
j su p. Šimkum iš Brighton Par 
| k’o.

Liepos 4 šventei čia lankėsi į Tėvai ]abai patenkinti savo 
svečiai iš Chicagos L. V. z žentu, dėl to iškėlė nepapras

tų' puotų. Žemutiniam aukšte

; Stulga.
Šiomis dienomis įvyko šios 

lietuvių kunigų permainos: į 
Westville, III., Šv. Petro ir 
Povilo parapijų atkeltas kun.
J. Paukštis, C. C. .1., iš Har- 112 kP- basebol° komanda, ku 
veys Ūke, Pa., kun. S. J. Bu- ri žai<15 b°'« Su WtestvilKs L. 
rtkus iškeltas į Kewanee, I1I.,|V- 85 kP- ‘ymu- Su bolinin- 
šv. Antano lietuvių parapijų; Įkais buv0 atvykę ir pp' Ju0' 
kun. V. Ažukas iš Kev anee, ■ zai{iaL Jie čia kiek il«lau Pa‘ 
III., vyks į Harveys Lake, Pa.

Išleistuvės

Svečiai
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

sisvečiavo, aplankydami gimi
nes ir daugiau susipažindami. 
Prie tos progos, p. Ona Juo-

įrengė salę šokiams. 
Pavyzdingas jaunimo elge

sys visiems davė gerų ūpų, y- 
patingai motinai. Sako: “nė
ra kitataučių, tai visi kalba, 
dainuoja ir šoka lietuviškai”.

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties WGES įvyksta 
nuolatinė antradienio radijo 
programa, kurių leidžia Peo- 
ples Furniture Co. krautuvės, 
4183 Archer Avė. ir 2536 W. 
63rd Street.

Ii nuodyti ūkininkai, kuriems 
šernai daro nuostolius išknis- 
darni daržoves ir bulves ta-

, , y .... . F.8.w, ai čiau vet. gvd. padaręs akro-dabar suaugo, žydi ir visiems .. ,. , , . liekamas. t dimų patvrė, kad šernai vraatsilankiusiems malonumų tei- ■ . . ' .
kia i Naujai paskirta “Draugo” i nudvėsę kiaulių maru.

i komisija jau stoja į darbų.

zaitienė sekmadienį, liepos 10 jbuvo daug. Gražiai kalbėjo 
d., Šv. Petro ir Povilo bažnv- į pirmoji pamergė panelė 
čioje labai jausmingai pagie- Kmįiė Druktėnaitė. Jaunoji ir 
dojo “Avė Maria” (Milardo). I Druktėnaitė yra baigusios Šv. 
\ argonais akomp. p. A. Stul- (]<az. akademijų. Jasiunaitė

Teko pastebėti, kad progra- 
Linkėjimų ir kalbų taip pat1 mos dainų dalį užildpvti stro

piai rengias^ ponia E. Bar-, 
tusli, A. Ciapas, J. Romanas ir 
kiti. Taipgi garsusis Peoplc

Daržas užimtas kas sekma
dienį. Marijonų kolegijos 19 
skyrius turėjo laukti virš me
tų iki atėjo tam skyriui skir
ta diena liepos 24 d. Pikniko 
visi rengėjai ir rėmėjai deda 
visas pastangas, kad tas pa
rengimas ko geriausia pavyk-

ga. Malonu buvo išgirsti p-nių 
Juozaitienę ir už tai vestvilie-

Prieš išvyksiant kun. S. J.
Bartkui iš Westvillės, parapi- 
jonvs surengė jam išleistuvių 
pokilį liepos 10 d.

Į pokilį susirinko virš du 
šimtai parapijonų ir gerb. kle
bono draugų su juo atsisvei
kinti ir padėkoti už jo dar- j čiai jai yra dėkingi 
buotę dvasiniuose ir, bendrai, 
parapijos reikaluose. Darbš
čios moterėlės paruošė gar
džių užkandžių, o vyrai—ko
mitetai vaišino visus gar
džiais gėrimais. Po užkandžio 
pasakyta kalbų, reiškiančiij 
dėkingumų’ gerb. kun. S. Bart-

Priimtuvės
Teko nugirsti, kad neužilgo 

vestviliečiai rengs priimtuves 
naujam klebonui kun. Jonui 
Paukščiui.

Išvažiavimas
Liepos 13 d., “Mažosios Gė-

taip pat greitai baigs. Kon
traktoriaus teta D. Gricienė 
jaunavedžiams linkėjo laimin
go gyvenimo.

Tetos Jašiūnai prieš vestu
ves surengė “surprize party”. 
Be to, ir per vestuves svečius 
vaišino. 1

Viešėjusi

tų. Tuii užsikvietę svečių iš 
duetas ir trio žada pavaišin- jvajrįų kolonijų. Muzikantai 
U klausytojus su gražiom nau jms į§ Ciceros,’kuriuos p. A. J 
jom dainelėm. Apie sveikata janugauskas sukvieS. Su jais 
patieks Įdomių kalbų dr. 1-lkartu bus ir vengras su savo 
Dundulis, M. D. Prie to viso | medicinomis. Tie, kurie turite
bus gražūs ir žingeidus daly
kai. Todėl nepamirškite šį va
karų užsistatvti savo radijo.

< ‘ Rep.

gerus puspadžius, prašomi ne- 
sivėlinti. Muzika grieš tik iki 
10 vai. vakaro.

kui už jo veik keturių metų! lėlės” choras turėjo smagų ir PRANEŠIMAI
darbuotę. Visi kalbėtojai įver-1 
tino jo pasišventimų, visi ap-

linksmų šeimyniškų išvažiavi-
mų į Lodi parkų, Ind. Buvo 

gailestavo ir visi linkėjo pasi- nuvykęs ir jų vadas muz. A.
sekimo naujoje vietoje. j Stulga ir daugiau svečių. ti į ]abaį svarbų susirinkimų, 

Iš žymesniųjų svečių buvo Girdi—mato kuris šaukiamas liepos 21 d.,
8 vai. vakare, parapijos salėj. 
Bus svarstoma apie ateinan
čio sekmadienio “Beach par
ty” — Sand Dunes.

Helen Troy, koresp.

C H I C A G O J E

NELAIMĖ LIETUVIŲ 
ŠEIMYNOJ

X P-lė Anelė Vyšniauskai
tė, 2137 W. 23rd PI., pasidavė 
tonsilų operacijai. Šv. Kry-

Marąuette Park.— Visi cho 
ro nariai kviečiami atsilanky

Trečiadienį, liepos 20 d.,
West Side.— Kazimiero ir (žiaus ligoninėj padarė sėkmin- 7:30 vai. vakare, ponų Kola- 

Jievos Budrių šeimynoj įvyko gų operacijų dr. Jovaiša. Li- tų namuose, 2547 W. 47th St. 
šiurpulinga tragedija. Dėl šei-' gonė sveiksta. I Įvyks kortų ir kauliukų loši-
myniško nesutarimo praėjusio i X Biznieriaus Jono Beržan- I mas su dovanomis ir užkan- 
sekmadienio vakare moters Į skio krautuvės, 2334 So. Hoy- Į džiu. Įžanga 25c. asm. Pelnas 
krautuvėj, 3703 S. llalsted St. ne Avė., naktį iš šeštadienio į skiriamas 70 metų senutei Ba- 
ivyko susirėmimas, kurs bai- sekmadienį plėšikai išmušė du rborai Letukienei, kuri liepos • 
gėsi tuo, kad abu buvo sun-į langus plytgalais. Pirmadie- 23 d. su “Draugo” ekskursija 
kiai sužeisti. Ant rytojaus Bu-, nio ryte nauji langai buvo Į- išvyksta Lietuvon gyventi. Šr 
drvs mirė. Jisai turėjo West ; dėti. Sako, kad plėšikai ban-! senutė tik penki metai kaip 
Sidėj, 2304 So. Oakley Avė.
laikrodžių taisymo šapų.

dę įsilaužti į krautuvę. atvyko Amerikon. Matant,
X Jonas Medžius, geras če-1 kad senam čia yra sunku už-

DELEGATAI 
R

SKAUTAI — KANDIDATAS Z

Tr vėl turimp smagių žinių 
visuomenei paskelbti. 0 tai y- 
ra apie įvykius praėjusį sek
madienį.

Svarbiausi įvykiai buvo tai 
Šv: Antano par. paknikas Ber
gmano darže, Šv. Petro ir Po
vilo par. piknikas Vytauto da
rže, Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švč. par. piknikas ir A- 
ušros Vartų parap. Altoriaus 
Puošimo dr-jos parengimas 
Rūtos darže.

Visi minėti parengimai ko 
geriausiai pavyko. Ciceriečiai, 
kaip visada, buvo šauniai pri
sirengę, bet turėjo gerai pa
prakaituoti, kol kitus “suby- 
tino”.

West SitĮėj Altoriaus Puo
šimo dr-jos piknike buvo viso
kių žaidimų ir dovanų. Biznie 
rius J. Aukštuolis, 2552 Blue 
Island Avė., laimėjo gražų ka
tinėlį. Kiti gavo kitokių do
vanų. ’ ‘ •• ,

Aušros Vartų par. bažnyčioj 
prasidėjo devynių dienų nove- 
nos prie Šv. Onos. Rytais ir 
vakarais gražiai pritaikintus 
pamokslus pasako gerb. kun.

1. Didžiųjų valstybių delegatai Lausanos konferencijoj, iš kairės į dešinę: baronas von 
Neuratb — Vokietijos užsienių reikalų ministeris; Marconi — Italijos; von Papen — Vo
kietijos kancleris; Ramsey MacDonald, Anglijos ministerių pirm., ir Kd. ITerriot, Prancū
zijos ministęrių pirm. 2. Vokiečių skautai Arlingtono kapinėse deda vainikų ant nežinomo
jo kareivio kapo. 3. F. Van Nuvs, iš Tmliantipolis, demokratų partijos kandidatas j J. A. 
V. senatorius iš Ind. valstybės.

Jon įeina kun. Pr. Skruodeni.s, 
brolis Stanislovas, brolis VIa-1
das, brolis Jonas Seibutis, bro !. ’ i
lis Petras Rašinskas ir Stud. J. | 
Kudirka. Jie ieškos būdų iško-! 
lektuoti senas, užsilikusias vi- J 
sokias bilas, ieškos naujo biz
nio ir aprašinės biznieriij gy
venimus ir biznius. Taipgi 
rinks po kolonijas žinias ir 
aprašinės įvyksiančius ir įvy
kusius veikimus — parapijų 
piknikus, draugijų ir kitokių 
organizacijų darbuotę, parapi
jų salėse rengs spaudos vaka
rus, suras kiekvienoj parapi
joj žinių pranešėjus, kurie rū
pinsis ko naujausias žinias 
perduoti. O redakcija be ati
dėliojimo tuoj jas skelbs. To
kiu būdu rūpinsimės užpildyti 
naujausiomis žiniomis iš lietu- 

’vių gyvenimo.

Visų kolonijų Marijonų ko
legijos rėmėjų skyrių veikėjai 
turės ekstra pasitarimų sek
madienį, liepos 24 d., 4 vai. 
popiet, Rūtos darže. Bus ap
kalbėta apie didžiulį metini 
piknikų, kurį rengia Chicagos
Marijonų kolegijos rėmėjų ap-1 
skritys rugpiūčio (Aug.) 28 
d. Birutės darže. O rugpiūčio 
29 d. vakare AVest Sidėj, Rū
tos darže, rengiamas pagerbi
mas visų biznierių, pikniko 

į darbininkų ir svečių, parėmu
sių ir pasidarbavusių dienraš-

96 METŲ SENUKUI AK
MUO KOJĄ NULAUŽĖ

Tirkšliai,• Mažeikių aps. Bi
rželio 15 d. Bružų km. gvv. 
End'reikus, turįs 96 metus a- 
mžiaus, su kaimyno 15 -r- 17
metų amž. sūnumi kasė akme- 

ėio “Draugo” ir lietuvių ko- uis. Vienas akmuo per anksti 
legijos naudai. Jiems bus su-1 duobėn įgriuvo ir nulaužė se- 
grotas ceremonijališkas mar- j nukui blauzdikaulį. Pagalba 
šas ant Rūtos platformos ir i jam atvyko vėlokai, dėl to ne- 
pavaišinti prie Jokūbo šulinio laimingasai neteko daug krau- 
skaniais užkandžiais ir šaltais
gėrimais. Tų pat vakarų dar- 

jžas bus paliuosuotas nuo skc- 
■ lų, tai yra, bus sudeginti mor- 
' sičiai.

jo ir labai nusilpo.

IhlfAVICZ^tp.-

Archer Heights.— Marijonų 
kolegijos 41 skyrius dabar la
bai sujudęs. Rengiasi prie pik 
niko, kurs įvyks maliavojimo 
kontraktoriaus p-no Antano 
Luberto sodne, 5537 So. Nor

R E A L ESTATE 
Prisirašykite j mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ 

PER „DRAUGO” Agentūrų

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. lf

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub 96oo

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos- 9 ryto Iki 4 po pietų

Utarninkaia ir Ketvergais 
.— 6 iki 9 vai.

4145 ArcheT Avė. Tel. Lafayette 7397

Vakarais:

Namų Tel Hyde Park 8395

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N LA SA1.T.E ST—nagai sutarti

ROSELAND TUMONIS 
GOAL CO.

343 W. 107th PLACE
t '

Tel. Pullman 8296
Res. A. Tumonis,

10742 Wabash Avė.7
Tel. Pullman 8092

Rėš. A. Ambrose, 
6800 So. Artesian Avė. 

Tel. Hemlock 2383

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųSies 
ir patarnavimo. Sau
kit.

f/REEN VAI.I.EY 
PROOnCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMV statymo KONTRAK 

TOKIOM

t>504 S W A S HTEN A W A V E

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gy 

dytoja tūk.stančius išgy 
dė žolčmis.

Pastebėtina nauja kombinacija gy
vastį palaikančių žolių yra svarlilnu 
slas moderninių laikų išradimas 
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunktai 
sirgo, dabar sveiki.. Nežiūrint kokia 
Jūsų liga yra. Ir klek daug daktn 
rų Ir vaistų jus lšbandėt. dar yra 
viltis dėl lūs.

Motina Helena, Didžioji Žolių Gy
dytoja. 1869 N. Damen Avė.. CM 
cago, siūlosi jums sutelkti 5 dienu 
namln) treatmentg žolėmis visiškai 
dykai. Aprašykite savo Ilgų Ir mes 
prisiusime tl 00 bonką Kraujo Tonl- 
ko .ar 11.50 bonkų speelajallų žo
lių gyduolių. Pridėkite 26e apjnokė- 
ilmul supaksvimo Ir persiuntimo. Ra 
švktte ar ateikite šiandie. Skyriai: 
1721 W 47 St. Ir 4172 Archer Avė 
P-ia B. Patuinlenė yra Motinos Be. 
Ienos Šimanskienės sekretorė lietu
vių skyriuje 4178 Archer Ava

Norėdami važiuoti j Lietuvų aplankyti savuosius, va
žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite 
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus 
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko

I neskaito — patarnauja dykai.
I ‘

Z J Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursija laivu UNIT
ED STATES vandens keliu į Klaipėdą.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis: 
Liepos-July 22 d.—PARIS 

” ”23 d.—UNITED STATES
” 28 d.—BREMEN.11

Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

2334 Su> OAKlrt

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžfus, radios. 
taipgi elėktrikinius laikro 
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labas nnpigin 
tos.
2650 W. 63rd St.. Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

Jei manai pirkti automobili, ateik 
' pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną Iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 

; pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną paslrinkl- 

: mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina:

MIDLAND MOTOR SALES
44*2 ARCHER AVENVE 
Telephone Lafayette 7189

ii m *


