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Ulinois’o angliakasių nedarbas
ISPANIJOJE KILO REVOLIUCIJA; VY

RIAUSYBE STENGIAS NUSLOPINU
✓

Korėjiečiai nerimsta; japonai bijo 
galimos revoliucijos

BOLŠEVIKAI APSIJUOSIA TIK 10 NUOŠ. IŠMOKĖS 
“NEGYVENAMUOJU” --------------

RUOŽU j BERLYNAS, rugp. 10. —
----------- Anais metais Rusijos sovietai

CHICAGO JE

VARŠUVA, rugp. 10. — į savo “rojų” iš Vokietijos 
Kad sulaikyti iš Rusijos žmo- nusikvietė apie 15,000 vokie- 
nių bėgimų į Lenkiją ir Ru- čių inžinierių, mechanikų ir 
munijų, sovietai visais pasie- amatninkų. Žadėta jiems dide- 
niais įveda platų per 13 mylių Ii atlyginimai. Bet greitai ap- 
negyvenamųjį ruožų, kuriam sidžiaugta, kada jiems staiga 
galės švaistytis tik ginkluota nutraukti tie atlyginimai, 

j pasienio sargyba. Visu ruožu ; Paskiau daugelis pusdv.
---------------- !naik!”ami namai' GyTent0'iai kiai dirbo ir, grįžę Vokietijon,

Praneša, kad Hitler’is bus Vokietijos kancleriu. ^unciaml. ®usu°s ^1ymon- su vyriausybės pagalba reika- 
Boikotas prieš japonus Kinijoj smarkeja. Ko- ,ls,ur,nutieS1™08 ys Y0,1ų lavo atpiidymo. Pagaliau boi

NEUŽMOKETI MOKESČIAI

Cook’o apskrity neužmokėtų 
mokesčių yra galybės. Paskir
stoma taip:

PIRMADIENĮ APIE 25,000 ANGLIA
KASIU GRĮŠ DARBAN

munistų kandidatas į J. V. prezidentus teis
mo nubaustas

ISPANIJOJ REVOLIUCIJA KORĖJOJ SĄJŪDIS PRIEŠ ikaž kaip pabėga iš bolševis-
-------------- JAPONUS i tinio “rojaus.”

MADRIDAS, rugp. 10. — t —

vielų tvoros. Kai kur jos įele- §evikai del gventos ramybės 
ktrizuojamos. 'sutiko tik 10 nuošimčių išmo-

Nežiūrint šios nepaprastos keti.
apsaugos, vistiek daug žmonių

KOMUNISTAI PUOLĖ 
AMBASADA

Ispanijoj vyksta revoliucija, j ŠANCHAJUS, rugp. 11. — 
Jos priešaky yra gen. Jose Korėjoj kilo nepaprastas sų- 
San Jurjo, kurs praėjusiais judis prieš japonus. Anot ži- 
metais iš čia išlydėjo ištrėmi- nių, japonai bijo ten galimos 
man karalienę Viktorijų. Su kilti revoliucijos.
savo vadovaujama kariuomene ----------------
jis užėmė Seville miestų ir a
pylinkes.

Šiandien anksti rytų stip
rus revoliucininkų būrys puo-

AR HITLERIS BUS 
KANCLERIU?

MONTE CARLO BANK
RUTIJA

i BRIUSELIS, Belgija, rugp. 
11. — Komunistų gauja įsi
veržė Vengrijos ambasadon.

SPRINGFIELD, III., rugp. 200 lokalių unijų paduoti bal-
,11. — Remdamies “greitu rei-1 sai pavogta.

Iž 1927 metus neužmokėta'k į „ . . angliakasiui Po tos vagystės susekimo
28,356,977 dol. Už 1928 metus lllln0,s ° anglmkasių, uniįos viršininku
- 38,159,975 dol. Už 1929 n,. vadai ir anglį, I Ts
- 82,110,689 dol. O už 1930 T'! vedej, atstovai vakar po-j^ nutarta pasirašyti sutartį. 
metus- 138,083,800 dol. piet pasirašė naujų sutartį, į Ir tuojaus tą padaryti autori-

Daug žmonių nemoka mokė-,kuriaja pripažįstama 5 dole-jzuoti dalyvavę derybose ats- 
sčių, nes šie mokesčiai per di- Irių pagrindinis angliakasiams tovai.
deli, neteisingi ir neteisoti. 
Daug kas nemoka, kad neturi 
pinigų.

Tačiau daug yra ir tokių, 
kurie pasiryžę išsižadėti ir sa
vasčių, kad tik nepasiduoti tai 
neteisybei.

MOKESČIŲ KLAUSIMAS

MONTE CARLO, Monako,! Vienas ambasados štabo na-. Viešųjų išlaidų piliečių ko- 
rugp. 10. — Šis garsus loši- rys pavojingai sužeistas, kiti mitetas skelbia ir čikagiečius 
mais miestas bankrutija. Lai- keli lengviau. {džiugina, kad už 1931 metus
kinų pagalbų jam teikia Pran-Į „mokesčiai bus mažesni.Keturi užpuolikai suimta, o 
cūzija. Ji prisiuntė čia savo paspruko. 
finansinį atstovų. Šiam paves
ta ne tik šio miesto finansus, 
bet ir viso mažvčio krašto rei-

BERLYNAS, rugp. 10. — 
lė čia karo ministerijos rū-, Fašistų (nacionalsocialistų) 
mus. Bet kulkasvaidžiais at-Į vadas Hitler’is griežtai nusi- kalus, tvarkyti, 
muštas. į statęs laimėti kanclerio vietų.; ---------

Čia kalbama Ir laikraščKovoje ties karo ministeri
jos rūmais 8 asmenys žuvo ir. rašoma, kad jis tikrai laimė- 
daugiau kaip 50 sužeista. j siųs. Kai kurie laikraščiai jau

Ministerių kabineto nariai į numato, kokius jis sau minis-

PAS BOLŠEVIKUS 
ATVIRKŠČIAI

atlyginimas už dienos darbų. į Po sutarties pasirašymo pra
_ .. . v v įnešta, kad Ulinois’o kasyklo-Praejusį šeštadieni anglia-1 , K , .....• ° į se darbai bus atnaujinti ir

kasiai balsavo to atlyginimo j kad ateinantį pirmadienį jau 
klausimu. Buvo skaičiuojami apįe 25,000 angliakasių grįš 
balsai. Staiga apsižiūrėta, kad darban.

Kliu. K. Vasys išrinktas Kunigu Vienybės 
pirmininku

PIIILADELPHIA, Pa. (Te nkai išrinkti centro vicepirmi- 
Į Už 1930 metus Cook’o aps- Jegrama). Vakar Kunigų Vie-(įlinkais; kun. Pr. Juras, Law- 
krity mokesčių nustatyta.290,- jnvbės seime, apsvarsčius visų ;renee, Mass., sekretorius; kun. 
284,505 dol., o už 1931 m. bus ' eilę svarbių mūsų visuomenės <M, Pankus, Bridgeport, Conn., 

(jau tik 265 milijonai dol. (reikalų, išrinkta nauja valdy- iždininkas. Į “Motinėlės” vai-
----------------------- ! Aiškinama, kad už nekilo- jba’ ’ kuri« >eina: kun' K' Va' dyb* pateko: kun' M' Pankus

HARBINAS, Mandžiūrija,1 jamag mokcs-iai bus svs, Aušros Vartų par. kle- pirmininku, kun. Pr. Juras,

rugp. 10. — Sungari paupiu majesnj rpaį eg^ d(ų to kad ikonas, Worcester, Mass., pir- sekretorium, kun. J. Ambotas, 
dideliausi plotai pakeisti jū- tikimasi’daugiau mokesčių!mininkas; provincijų pirmini- iždininku.

TŪKSTANČIAI KINŲ 
ŽUVO

su-

sukviesti susirinkimam Pas
kelbta karo padėtis ir įvesta 
laikraščiams ir žinioms cenzū
ra.

Gen. Jurjo yra rojalistas, j 
t. y. monarchijos šalininkas.' 
Buvusis ispanų karalius Al
fonsas šiandien yra Čekoslo
vakijoj. Sakoma, kad jis netu-

terius pasirinks.

BOIKOTAS PRIEŠ 
JAPONUS

MASKVA, rugp. 10. - Po Tok‘’ i rinkti už asmeniškas savastis.

® rijoj nebūta per 18 metų. Ke-. _________{ilgų metų dvejojimo Rusijos 
(sovietai grųžino civilinę mir- 
I ties bausmę tik už įvairias va- 
jgystes. Už žmogžudystes ski- 
iriama tik kalėjimo bausmė.

ŠANCHAJUS, rugp. 11. — i 
Japonų gaminiams boikotas 
Kinijoj visu smarkumu plin
ta. Japonų vyriausybė grasi- 

ri nieko bendra su kilusia re-;na, kad ji iš tikrųjų siųs į

Ii tūkstančiai kinų žuvo. Šim
tai tūkstančių neteko pasto
gės ir mantos. Kai kur ima 
reikštis cholera. Su šiuo mies
tu susisiekimas apsunkintas.

DU KOMUNISTAI 
AREŠTUOTI

LIETUVOJE

GYVA CEMENTINIŲ 
ČERPIŲ GAMYBA

SKOLINA 40 MILIJONŲ 
DOLERIŲ

MADRIDAS, rugp. 10. — 
Ispanijos vyriausybė nuspre- 

voliucija. j Kiniją kitų hausminę ekspe- (ndė užtraukti vidaus paskolų
Ispanijos respublikos vy- {‘lici jų. {40 milijonų dolerių. Nori pa-

riausybės nugarkauliu yra mae | ------------------ Į statyti 20,000 viešųjų mokyk

MATYT, MIŠKAI DEGA

Iš namų, 1325 So. Spaulding 
avė., pašalintas negras džia-
nitorius. Susirinko komunistų į Šiauliai. Ties Šiauliais, Zo- 
būrys protestuoti. Policija du knįų dvare, prie pat geležin- 
areštavo, kitus išvaikė.

ŠVEICARAI PATVIRTINO 
APSIGYVENIMO SUTAR

TI SU LIETUVA

Bernas. VII. 21. Šveicarų 
federalinė taryba patvirtino 
apsigyvenimo teisės sutartį su 
Lietuva ir pavedė politiniam 
departamentui sutarties pro
jektų įteikti Lietuvos vyriau-

*Xtuose. užlaikoma taip vadina- 14 ASMENŲ SUŽEISTA 
ma civilinė sargyba. Šiandien 
ji suskilusi į dvi dalis: viena 
stovi už revoliucijų, kita — 
už šiandieninę vyriausybę.

Radikalai ir įvairaus plau
ko socialistų vadai atsiliepia 
į darbininkus ginti “pažan
giųjų” respublikų. Ne visi jų 
klauso.

NEW YORK, rugp. 10. — 
Vienam požeminio geležinke
lio tunely kilo gaisras. 14 as-

SUGAVO 46 PLĖŠIKUS

lų.

HAVANA, Kuba, rugp. 10. 
— Areštuota^ laikraštininkas 
Evaristo Savon dėl politinių

menų sužeista. Porai valandų straipsnių rašinėjimo vienam 
judėjiias buvo sulaikytas. dienraščių.

NELEIDŽIAMA ARKIVYSKUPUI 
GRĮŽTI Į MEKSIKĄ

MENICO CITY, rugp. 10. 
— Guadalajara arkivyskupui 
Orozco, kurs praeitų rudenį 
ištremtas ir visų laikų gyvena

MEXICO CITY, rugp. 10.
— Prieš porų dienų gauja
plėšikų puolė ir apiplėšė Mal- Los Angeles’e, Cal., neleid- 
trata miestelį, Vera Cruz vai- žiama grįžti į Meksiku. Pra
stybėje. Keletas žmonių nu- zidento Rubio sekretorius N. 
žudyta. Kariuomenė 46 plėši- Guerrero paskelbė tokį parei- 
kus sugavo. škimų: t

“Kai kurie dvasininkai pra
šo, kad vyriausybė leistų ar
kivyskupui Orozco grįžti į 
Meksiku. Leidimas griežtai už
ginamas, atsižvelgiant į žino-

ŽEMES DREBĖJIMAS

kelio pervažos, yra cementinių Sybei.
!čerpių dirbtuvė “Zokniai,” { _____________
kuri dirba cementines lengvas 1 LABAI DAUG GANDRŲ 
stogams čerpes. Dirbtuvė turi Bagaslaviškis, Ukmergės a-

HELSINKIS, rugp. 10. —
Į pietų rylų Suomiją veržias 
iš Rusijos galybės tirštų dū
mų, taip kad vietomis suo
miai gyventojai negali laisvai yUQ p0ncm0nų paspruko ir daug užsakymų, nes tiek mie- Į pskr. Paskutiniu metu šioj a- 
nė kvėpuoti. atyt, Kare ijoj pa8įsĮgp^ lydimas Juvenile stuose tiek ir kaimuose daug1 pylinkėj atsirado daug gand-

PASPRUKO NUO PO- 
LICMONŲ

miškai dega.

KANKAKEE IŠTIKO 
AUDRA

riausybę.”
Tai pirmukart Meksikos vy-' kinti, 

riausybė viešai išpažino, kad 
ji yra arkivyskupų ištrėmusi.
Iki šioliai apie tų įvykį ji kaip 
žemė tylėjo.

Kadangi vyriausybė arkivy
skupų kaltina maištišku veiki
mu, arkivyskupas ne kartų y- 
ra pareiškęs, kad jis pasiduo
da vyriausybei ir tegul teis
mai randa jį kaltu, jei jis nu
sikalto. Bet vyriausybė tam 
priešinga. Ji jaučiasi neturi

KANKAKEE, III., rugp. 10. 
— Vakar vakarų šį miestų ir 
apylinkes ištiko nepaprastai 
smarki audra su perkūnijomis 
ir ledais. Daug langų išdau
žyta. Apylinkėse javai išnai-

KOMUNISTŲ KANDIDA
TAS NUBAUSTAS

teisman 16 m. amž. plėšikas kas stogus dengia šitom čer-
G. Besenhoefer’is.

ŽMONES ĮSPĖJAMI

'pėm, nes laiko jas geresnėm 
į ir už molines.

Cook’o apskrities savasčių 
įkainotojo ofisas įspėja žmo
nes, kad jie veikiau grąžintų 
pareiškimus (blankas) apie a- 
smeniškn savasčių vertę. Sako, 
dar keletas dienų duota laiko. 
Paskiau tiems “ slakeriams ” 
reikės mokėti bausmes.

NAUJAS PLYTŲ FA
BRIKAS

CAPETOIVN, Pietų Afrikos 
Unija, rugp. 10. — Rytines'
šio krašto dalis ištiko smarkus |inų kenksmingųjį arkivyskupo nė mažiausio įrodymo arkivys 
žemės drebėjimas. veikimų prieš federalinę vy-ikupų įkaitinti

LAWRENCE, Mass., rugp. 
10. — Komunistų partijos ka
ndidatas į prezidentus, W. Z. 
Foster iš New Yorko, distrik- 
to teisme nubaustas 20 dol. 
pabauda dėl trafikos sulaiky-

ŪKININKAI RAGINAMI 
STREIKUOTI

Illinois valstybės ūkininkai 
raginami paskelbti streikų 30- 
iai dienų. Tuo laikotarpiu nie
ko niekam neparduoti ir ne
pirkti. Sako, tik tuo būdu bus

Ūkio bankas, kuris turi 
“Palemono” didelį plytų fa
brikų (netoli Kauno), šiemet ‘(žemės, 
šalia to fabriko stato naujų, 
antrų plytų fabrikų su moder
nišku įrengimu, kurio pastaty
mas kaštuos apie pusę mili
jono litų. Fabriko gamyba per 
metus siekianti iki 10 milijo
nų plytų.

rų, kurių yra baltos kojos vie
toj raudonų. Gandrai vaikščio
ja po pievas, balas poromis 
ir yra tokie nebaukštfls, kad 
žmogų prisileidžia visai arti. 
Žmonės spėja, kad minėti sve
čiai bus iš kur atskridę ir jie 
neturi lizdų, nes naktimis na
kvoja pievose, tupėdami ant

I

AUKŠTELKEJ BUS 
BAŽNYČIA

Už 8 klm. nuo Šiaulių bai-
mo. Pasisakė yra nekaltas ir .atsiekta šiokia tokia ūkinin-• giama remontuoti kun. Jaru-
apeliuojo.

PLATINKITE “DRAIKU*

kams gerovė. Šiandien gi ūki-Haičio pastangomis Aukštelkės 
ninkai savo produktus turi pu-1 bažnytėlė, kuri buvo beveik 
sdykiai parduoti. visai sugriauta per karų.

LAIKAI GĖRĖJA
Taip rašo angliški laikraš

čiai, taip kalba Chicagon su
važiavę iš daugelio valstybių 
parduotuvių savininkai, pre
kių pirkėjai ir kiti pirkliai, 
priklausantieji organizacijai 
“Interstate Merchants Coun- 
cil.”

ORO STOVIS

CHICAGO TR APYLIN
KES. — Šiandien saulėta; vi
dutinė temperatūra.
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Dėl ko lietuviai ex-kareiviai turi orga
nizuotis, rodos, visiems turi būti aišku. Rei
kalų yra daug. Darbo netrūks. Kad taip yn 
aiškiai parodė pastotųjų dienų įvykiai. T 
rint atskirų organizacijų, lietuvių ex-karei- 
vių reikalai bus geriau aprūpinti, vieni ki
tiems reikale galės ateiti į pagalbų. Yra lie
tuvių, kurie karo metu buvo sužeisti, jiems 
priklauso valdžios pašalpa, bet ji sulaiką 
dėl to, kad lietuviai daugelyje atsitikimų ne
žino kaip jų išreikalauti. Tais atvejais orga
nizacija ateitų į pagalbų. Tokia organizacija 
reikalinga ir kovoje už bonų išmokėjimų.

Lietuvių ex-Kareivių organizavimosi rei
kalų išaukia ir mūsų grynai tautiniai reika-

I Užtrūksta karvutė
Į
| Blogi laikai Jungtinėse Vai 
įstybėse žymiai atsiliepia ir į 
Lietuvos gyvenimų. Geraisiais 
laikais amerikiečiai daug pi
nigų pasiųsdavo arba grįžda
mi parveždavo. Dabar suma-

NETIKSLIOS ŽINIOS APIE LIETUVA
(Tęsinys) .to fakto korespondentas yra

2. Toliau —nors esu dar vis (Padubęs, 
negalima nei laiškų nei teleg-

DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIŲ EX-KAREIVIŲ ORGANI

ZAVIMAS
Jungtinių Valstybių ex-kareiviai, bent jų 

dauguma, yra susiorganizavę į keletu atski
rų organizacijų. Yra ir lietuvių, priklausan
čių prie tų bendrų ex-kareivių organizacijų. 
Bet žymi mažuma. Dauguma prie jokių orga
nizacijų nepriklauso, nes jiems ten sųlygos 
nepatogios, ne visi angliškai pakankamai mo 
ka, kad susirinkimuose galėtų dalyvauti ar
ba reikale kokios nors pagalbos prašytu

Kitų tautybių ex-kareiviai turi sudarę 
atskirus savo postus. Juos turi net mūsų 
“broliai” lenkai ir dažnai viešai Amerikos 
visuomenėje su savo organizacija pasirodo ir 
tuo būdu garsina savo tautos vardų. Net mū
sų tautiečio V. Juškos, žuvusio dėl ex-karei- 
vių reikalų Vašingtone, laidotuvėse lenkai 
ex-kareiviai organizuotai su savo vėliavomis 
pasirodė, sudarydami tam tikro įspūdžio ir 
net skelbdami, kad Juška buvo lenkų tau
tos žmogus. Jie taip darė, nes lietuviai ka- 
tfeiviai ten nebuvo atstovaujami, o nebuvo at
stovaujami dėl to, kad nėra organizuoti. Net 
gėda pripažinti, kad per kelioliką metų lie
tuviai, pasaulinio karo veteranai, nepajėgė 
susiorganizuoti. Rodos buvo daromi mėgini
mai, tačiau nieks iš to neišėjo, nes tai dary
ta be tinkamo plano, aiškiai nenumatyta to
kios organizacijos reikalingumo.

Laikantis priežodžio: “geriau vėliau, ne
gu niekados,” Chicagos lietuviai, karo vete
ranai, pradėjo organizuotis. Pirmų sėkmingų 
susirinkimų jau turėjo. Sudaryta komitetas 
organizacijos planams nustatyti. Reikia tikė
tis, kad šis žygis nebus paprastas mėginimas, 
bet užuotnazga pastovios lietuvių ex-kareivių 
organizacijos su skyriais visuose lietuvių ap 
gyventuose miestuose.

Ztet. Pr. J. Vaitukaitis

ŠVENTOJI ROŽĖ UMIETĖ
(Tęsinys)

APŽVALGA
Mat, ir jie patrijotai

Atėjo laikai, kad ir socia
listai dedasi patrijotais. Vie
nas “N-nų” bendradarbis, ne
patenkintas, kad laisvamaniai žėjo. Lietuvos spaudos žinio- 
tik p. Smetonos garbintojus nds’ perlaidomis Lie-
tevadina patrijotais, apie so
cialistų “patrijotizmų” taip 
rašo: <

“Bet galų gale kas toji lie
tuvybė? Ar tai tiktai juodos 

lai. Dažnai mums tenka daryti protestai, pa- diktatūros garbinimas ir san- 
reiškimai Vilniaus, o kai kada ir Klaipėdos dariečių riksmai? G kas dirba
reikalais. Tokiais atvejais ex-kareivių orga
nizacijos pareiškimai būtų daug reikšmin
gesni, nes pasauliui žinoma, kad jos nariai 
kovojo už tautų apsisprendimų, už demokra
tijų. Vilniaus krašto atvadavimo darbe lie
tuviai ex-kareiviai, kad ir toli nuo Lietuvos 
gyvendami, gali daug gera padaryti. Ir jie pa 
darys, kada susiorganizuos j atskirų organi
zacijų.

Amerikos lietuvių tautiniam gyvenime 
tokia organizacija taip pat yra reikalinga. 
Ji dažnai galėtų prisidėti prie mūsų tautos 
vardo pakėlimo šiame krašte. Ji gražiai ga
lėtų pasirodyti ir 1933 m. Chicagos Pasauli
nėj Parodoj.

Dėl to lietuvių ex-kareivių organizato
riams mes linkime ko geriausio pasisekimo.

KĄ PASAKYS P. HOOVERIS?

3. Skaitykim toliau! Siena 
po skautų kelionės esu buvusi 
vėl'uždaryta “ligi žios vasa-

bet, — sako korės-1 ros’’’))kuome\e^ visftI “neti‘ 
. ,. . -. , , .... pondentas, — “Lietuvoj esąs Spėtai abidvi valys pasijuto
tuva ligi šiol keitėsi su 35 vai-i T ... \ d ‘ I m-lindinčio nns «»»... ,. . ~ A judėjimas tuos dalykus sutvar p, inunneję pas saVl nt tlkstybemis. Per visų tų laiką H Kame >skautus’ bet tai^1 Politinius

ramų siųsti, neigi nėra nei ge
ležinkelių nei autobusų susi
siekimo,

(1924—1931 m.) iš užsienių 
buvo gauta 20,232,792 litų, o

kyti.” Koks judėjimas 1
jis pasireiškia ir kuo iššauk-11*<^eibls’ kur^e esu “pasinau

dojo Lietuviškai-Lenkiskomis•x • a n m tas? Lenkai esu nuo tūlo lai-(išsiųsta 68,147,314 litų. Tuo 1 „ .

Vieną dieną ji su kitomis mergaitė
mis turėjo mažą pokylį ir jos motina jai į 

parūpino gražių gėlių vainikėlį, padabin- 
tą gyvomis rožėmis, tarp kurių būta ir į 
keletas erškėčių šakelių. Tas vainikėlis | 
taip Rožei patiko, jog ji nepaklausė sa- į 
vo motinos, kai liepė jį nuimti mlo gal- į 

vos. Mat, Rožė norėjo juomi pasigražiuoti , 
žmonių akivaizdoje. Ir jį Rožė prispaudė 
ant savo galvos taip, jog vakaro sulau
kus negalima buvo jo nuimtų be slaugės 
pagalbos. Tačiau, Rožė visada melsdavo 
Dievo ją sergėti, kad neįpultų į išdidu
mo bei puikybės pagundą; ir dėl to ji daž
nai marindavo save.

Rožei, dar esant nepilnametei, mirė 
jos iųotina, o tėvas iš naujo susituokė su i 
kita. Jos pamotė nebuvo jai gera, kaip 
buvo motina, kurios netekimo negalėjo 
pamiršti. Rožė buvo menka ir per ?ilpna, 
kad dirbtų sunkius darbus, betgi pamotės J

lietuvių laisvinimui, ar ne ge
ras lietuvis patriotas? Kas 
dirba lietuvių paliuosavimui 
iš Romos vergijos, ar ne ge
ras lietuvis patriotas? Kas, 
jei ne socialistai, pirmieji pra 
dėjo lietuvius žadinti iš mie
go ir skatinti, raginti į kovų 
už laisvę, už Lietuvos nepri
klausomybę?”

Matote, kokie geri tėvynai
niai pasidarė lietuviškieji so
cialistai. Bet ar nuo senai jie 
tokiais pasidarė? Juk visi ži-

būdu piniginių perlaidų apsi- 
mainymas su visomis kitomis 
valstybėmis (išskyrus Ameri
ką) davė Lietuvai 47,914,522 
litų pasyvo.

Su Jungtinėmis Amerikos: 
Valstybėmis mūsų pašto pini
ginių perlaidų pasikeitimas , 

i prasidėjo 1923 m. spalių mėn. 
Atsiųstųjų pinigų skaičius 
taip atrodo: 1923 m. buvo at-; 
siųsta 116,815 dol., 1924 m. — 
803,459 dol., 1925 metais—1,- 
099,196, 1926 m. — 1,277,325 
dol., 1929 — 1,558,456, 1930 
m.

ko darę “draugiškų žygių.” pabaubon“s atlankyti savo 
Ir toliau štai kokios košės ko-, ^mble8 draugus. ’ 
respondentas patikia: ' Pamanytum išradę para-

“Trys metai atgal — ra
šo jis — lietuviai leido skau 
tų būriui pereiti sienų. Jie 
(tariami, skautai) sutiko 
lenkų pasienio sargybas ir 
paaiškino, kad jie nori at
lankyti Vilnių, Lietuvos se
ną sostą. Lenkai mandagiai 
juos priėmė ir skautai su
grįžo namo, girdami jų pri
ėmimą. ’ *

Viršminėta ištrauka v ra žo-

ką! šią vasarą atsilankė Lie
tuvoj (ir ne per deinarklinijų) 
vienas buvęs Rusijos durnos 
atstovas, dabar gyvenantis 
Lenkijoj (Lednickis), — pap
rastas dvarponis (kokių šim
tai iš Lietuvos Lenkijon išdūi 
mė) — ne tik ne joks “poli? 
tinis lyderis,” bet jokios rim
tesnės politinės rolės Lenkijoj 
nelošęs ir dabar nelošiantis. 
Ir štai tau didis išradimas: 
Lietuvos-Lenkijos santykių 
permaina!

Korespondentas nežino, ar
1,113,694 ir 1931 m. — ! dis-žodin vertimas. Kaip ją 

1,020,124 dol. Šiais metais dėl į suprasti t Kitaip negalima, 
no, kad Socialistai gyvu žo-j Amerikoj įsigalėjusio krizių į kaip tik, kad Lietuvos skau- nenori žinoti, kad kas melai 
džiu ir raštu agitavo prieš perlaidos iš ten į Lietuvą dai i tai buvo nuvykę Vilniun, kur laikj»s nuo laiko Lietuva įsi -
Lietuvos nepriklausomybę, ne 
norėdami socialistiškos Rusi
jos skaldyti. Jie agitavo lie
tuvių jaunuomenę nestoti į 
Lietuvos kariuomenę, be ku
rios nebūt buvę jokių galiniy-

Šiandien laukiama iš prezidėnto Hoove- 
rio svarbios kalbos. Jis turės pasisakyti, kad 
“sutinka” priimti kandidatūrą į prezideu-!bių apginti neįįkia^omybę.. 
tus. Prez. Hoover is prieš 1928 m. linkimus vadas Plečkaitis ir Co. su 
aiškiai buvo nusistatęs už griežtą prohibici- 

Užėmęs prezidentojos įstatymo vykinimą. 
vietą, jis paskyrė komisiją tam klausimui ty
rinėti. Komisijos daugumos narių nuospren
dis buvo, kad prohibicijos įstatymas nėra į- 
vvkdomas. Amerikos visuomenėje taip pat 
atsirado daugiau ir griežtesnio nusistatymo 
prieš tą nevykusį įstatymą. Dėl to nestebėti
na, jei prieš šiuos rinkimus ir p. Hoover’is 
pradėjo svyruoti. Jau ir jis buvo “įtikintas,” 
kad reikia bent šiek tiek savo nusistatymą 
pakeisti. Bet kaip tą padaryti, kad ožka pa
liktų ciela ir vilkas būtų sotus, t. y. kaip ne
atstumti nuo savęs “sausuosus” ir kaip pa
traukti vadinamus “ Slapiuosius. ” Respubli
konų konvencijoj mėginta vienu šuviu abu 
paukščiu nušauti. Mėginta, bet nieks iš to 
neišėjo. Visuomenė reikalauja, kad kandida
tai aiškiai pasisakytų, kur jie tuo klausimu 
stovi. Dėl to ji šiandien ir iš p. Hooverio lau
kia aiškaus žodžio, o ne čigoniško ant tvo
ros sėdėjimo.

Aktualus yra prohibicijos klausimas, bet 
yra ir daugiau svarbių reikalų, dėl kurių kan

buvo prie jų spyriama ir turėdavo atlik
ti sunkiausius darbus. Kadangi pamotė 
taip pat turėjo ir savo vaikų, tai ji žiū
rėdavo, kad jiems tektų lengvesnė dalis. 
Ir tie Rožės pusbroliai ir pusseserys ją 
kankino įvairiausiais būdais, betgi Rožė 
niekada jų neįtardavo savo tėvui, nuolan
kiai priimdavo kiekvieną smūgį (kurs jai 
ateidavo) dėl didesnės Dievo meilės, ir 
viską ji aukodavo Išganytojo Kančios at
minimui.

Vieną dieną pamotė ją pašaukė ir įsa
kė jai eitų ir atneštų šaltinio vandens, pa
liepdama imti labai didelį ir sunkų mo
linį ąsotį, kurs, kai pripildytas, vargiai 
pakeliamas.

Kai Rožė grįžo su ąsočiu, pilnu van
dens, ji sutiko išdykėlį pusbrolį, kurs nai
viai jos paklausė:

“Rožė, kur tu eini?”
“Aš einu į namus su ąsočiu van

dens,” ji atsakė.
“Dėl ko taip perkreipusi jį neši?” 

vėl klausė.
“Kadangi yra sunkus nešti,” tarė 

Rožė.
** Aš tau jį padarysiu lengvesnį, kad

sidėjo su lenkais, kad kenkti 
Lietuvos reikalams, net grąsi- 
nant ją pulti. Nejaugi tuos 
socialistų žygius gaiima vadi
nti patrijotiškais. Griovimas 
tautoje tikėjimo idealų taip 
pat nėra patrijotų, bet tauti
nių išsigimėlių darbas. Pasau
lis dar negirdėjo, kad kas 
nors vadintų patrijotais tuos, 
kurie kovoja prieš savo tau
tos nepriklausomybę, griauna 
tikėjimą, ardo tautos vienybę, 
žodžiu, knisasi po pačiais tau
tos pagrindais.

daugiau sumažės.

Tuo būdu iš Amerikos į Lie 
tuvą iki 1931 m. pabaigos bu
vo atsiųsta 9,597,590 dol., o iš
siųsta per tą patį laiką 332,- 
431 dol.

Iš paduotų statistikos žinių 
aiškiai matyti, kad “karvutė 
užtrūksta.” Tačiau, pagerėjus 
laikams, amerikiečiai, be abe
jojimo, vėl gausingiau rems 
saviškius Lietuvoje.

Šiauliai. Žinomas fabrikan
tas Gricevičius, “Rūtos” fa
briko savininkas, žada daly
vauti su savo gaminiais Čika
gos pasaulinėj parodoj. Tam 
reikalui jis išleis kelias nau
jas saldainių rūšis. Kaip ži
nome, “Rūtos” gaminiai pla
čiai žinomi, kaip sveiki ir ska
nūs, taigi, reikia manyti, jie 
patiks ir amerikonams.

didatai turi pasisakyti, kaip jie į juos žiūri. 
Ypač bedarbiai norėtų išgirsti iš p. Hoover’io 
lūpų, ką jis turi pasakyti apie apverktiną jų 
būtį, kodėl ligi šiol jų reikalais nesirūpinta 
ir kas manoma ateityje daryti?

galėtum patogiai nešti,” kalbėjo pusbro
lis, smogdamas į ąsotį didele lazda, ku
rią turėję rankose.

Ąsotis sudužo, sutrūpėdamas į smul
kias dalis, vanduo išsiliejo žemėn ir varg
šė Rožė stovėjo nustelbta. Jos pusbrolis 
pradėjo kvatotis ir šaipytis iš jos, betgi 
Rožė nesirūstino ir neišmėtinėjo.

“Aš tikiu, kad mano motina gerai 
apdovanos tave,” tarė pusbrolis, nusi
juokdamas. “Aš esu tikras, kad ji tau 
taip padarys.”

Rožė netarė nė vieno žodžio. Tačiau 
ji priklaupė ant žolės, rūpestingai sujun
gė ąsočio dalis į vieną, peržegnojo Kry
žiaus ženklu ir pakėlė ąsotį visiškai svei
kutėlį. Ir ji vėl skubėjo prie šaltinio pa
sisemtų vandens, kad išpildyti pamotės 
reikalavimą.

Kitą kartą pamotė Rožei padavė dro
bės, kad pasiūtų marškinius. Jei jų Uepa- 
siūs, bus bausta. Rožė labai susirūpino, 
nes neturėjo progos išmokti siūti; be to, 

i prie tikrosios motinos nebuvo reikalo rū
pintis tokiais darbeliais. Taigi, Rožė pa- 

| ėmė drobę į rankas ir nuėjo į savo kam
barį, kur perpuolusi ant kelių maldavo

lenkai juos labai gražiai pri 
ėmė ir tie, sugrįžę, negalėjo 
lenkų viešningumu atsigirti. 
Siena atidaryt^..

Tikrumoje-gi yra štai kas: 
Lietuvos skautai niekados Vii 
niuje nesilankė — nei per de-

leisdavo vieną-kitą Lenkijos 
gyventoją arba turintį svai- 
besnių reikalų, arba ypatingai 
profesorių ir laikraštininkų, 
kad įsitikintų savo akimis, ko 
kias nesąmones Lenkų spauda 
apie Lietuvą nuolatos karto
ja. Bet tokie įsileidimai atski
rų asmenų nieko bendro ne-markaeijos liniją, nei kaip ki-

taip. Ketuti metai tam atgal turi nei gu demarliacijos iini. 
(1928 m.) į Nepriklausomą jos atidarymu, nei (juo la-
Lietuvą buvo atsilankę lietu
viai skautai iš Vilnijos. Jie 
buvo iškilmingai ir širdingai

biau) su jokiomis derybomis. 
Reik būti nepaprastai naji-

viu, kad manyti apie demark-
Lietuvos skautų priimti, pa-!linijos atidarymą dabar, kuo- 
viešėjo Palangoje ir grįžo at-;met Lenkijos pastangomis by. 
gal Vilmjon. Lenkų “viešnių- la dgl atidaryni0 ,ienog 
gumas” pasireiškė tuomi, kad (Ledija priėjo net Haagos 
jie nenorėjo grįžtančiu Vilni- | Teismo ir tenai Lenkija if ja 
.jos lietuvių skautų priimti ir i palaikiusi Tautų Sąjunga su 
reikėjo net tarptautinių žygių, trukšmu bylą prakišo, 
kad juos priverkti įleisti at-j 4 Bet įdomiausias yra ko- 
eal grįžtančius skautus. respondencijos galas, kur ko 

Taigi skautų kelionės fak- respondentas mėgina išdėstyti 
tas buvo, bet matome, ką iš neva priežastis, kodėl Lietuva 

pakeitė savo nusistatymą lin-
Brooklyno Federacijos apskritys įneša įkui Lenkij08. Skaitome to- 

kongresui apsvarstyti rimtą sumanymą, bū- iįau8; 
tent, kad prie Federacijos Centro įsteigti
spaudos biurą visokiems pranešimams tvar-' (Bus daugiau)
kyti ir svetimtaučius apie lietuvių reikalus — -------
informuoti. i PLATINKITE “DRAUDA'

Marijos užtarimo, kad ją išgelbėtų keb
lioje padėtyj. Galima numanyti, kad Rožė 

i tvirtai pasitikėjo, jog bus išklausyta, nes 
ji turėjo galingą tikėjimą ir tobulą pasi
tikėjimą. Ir mes, jei turėtumėm tokį pat 
tikėj&ną, be abejonės, visos mūsų maldos 
taip pat taptų išklausytos. Betgi, kaip 
patyrimas rodo, tai žmonės dažnai nusi
mena, kad jų maldos nėra tuojau išklau
sytos ir daugiau nebesimeldžia. Toks vaid 
muo nėra pagirtinas. Žmogus turi kovoti 
savo silpnybes ir nenustoti melstis. Ištę- 
sėjimas maldoje ir tvirtas tikėjimas duo
da išganingas pasekmes. Nelaimėje Die
vas neapleidžia žmogaus, kurs turi tvirtą 
pasitikėjimą ir tokiom Dievas teikia gau
sių malonių.

Tvirtas tikėjimas ir tobulas pasitlkė- 
1 jimas Šv. Rožei buvo lyg įgimtoji dova

na. Ir darbas, pavestas jai atlikti, nors 
atrodė negalimas, tačiau ji nenuleidžia 
rankų ir nenupuldo dvasios, bet, perpuo
lusi keliais, ji karštai maldauja Marijos, 
Dievo Motinos, užtarimo ir pagalbos. Ir 

• staiga durys atsiveria. Rožė pakelia savo 
j akis ir mato meilingiausią viešnią, kuri

nuramina ir pralinksmina ištikimą, skais
čią ir Dievui atsidavusią mergelę.

“Kas tau yra, Rožė?” paklausi nw 
lingoji viešnia. “Dėl ko esi taip labai 
sirflpinusi?”

“Mano pamotė davė man drobės,” 
atsiliepė Rožė, “kad pasiūčiau marški
nius ir, kadangi aš esu nepratusi siūti, 
tai neišmanau, kaip galėsiu atlikti man 
pavestą darbelį.”

Ir maloningoji viešnia sėdosi ir pa
ėmusi drobę į savo rankas, ją sukarpė ir, 
kaip matant, pasiūvo dailiausius marški
nius. Po to ji staiga pranyko. Rožė pa
ėmė marškinius ir padavė pamotei, kuri 
ją kamantinėjo, kokiu būdu taip skubiai 
ir taip dailiai pasiūvo tuos marškinius. 
Rožė apsakė viską. Ir, kiekvienas, kurs 
matė' tuos marškinius ir girdėjo Rožės is
toriją, tikrai samanavo, kad niekas kitas 
tokiose apystovose negalėjo taip skubiai 
ir taip dailiai jų pasiūti, kaip vien tik 
Marija, kuri numylėjo maldingą ir skais
čią Rožę. Ir ji, ką tik maldavo Marijos 
ir Jos melsdavo, visada buvo išklausyta.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
—------------------ Rašo prof Kampininkas---------------------
VOŽNŪS EDITORIJALAI j tai, taip sakant, suneš korė,

■yti! Zajedlumas jų tarpe grei
tai pasieks 100 gradusų karš
čio! O ar žinot dėl ko T Seniau 
vienam košėgalvių (bedievių) 
buvo vienas lyderis, šiandie

Gerb. šios organizacijos na
riai, nesiduokime 4 apskričiui, 
kad jis visus mus už nosies 
vadžiotų, nes visi mes turim 
lygias teises. O tų užkrėstų

Lietuviški socialistai (jei 
kur dar jų yra) šiandie gali 
žydeliui Marksui karčių pipi
rų užduoti, kad,
savo svajones ir
joms bendrų vardų, padarė

ėmė lygintis su skurdžiais dar 
bininkais. Daugelis jų patys 
nusišovė, kiti nuo aukštų bii- 
dingų pro langus iššokinėjo.

tverdamas Ir tai be revaliucijos, be var
duodamas nos, be kraujo praliejimo!

Laisvė taip pat gyvuoja. Ba 
žiūrėkit tik į lietuviškus ta-didelį misteikų. Savo svajones 

Marksas turėjo pavadinti ne,varsčius: jie gatvėmis spaci- 
socializmu, bet deprešinu. ruoja, šiušius plėšia, parkes

Socializme, kaip žinome, y- 
ra trys vožniausi tinksai: lais
vė, lygybė ir brolybė. Per 114 
metų (nuo Markso birdės) so 
cialistai nepajėgė Įvykinti nei 
vieno tų trijų tinksų.

išmindžioja, policmonams ran
kas kandžioja, mūsų slaunam 
guvermanui revaliucijų kelia, 
o už tai jiems ne plaukelis 
nuo galvos nenukrinta. Ar čia 

Į ne laisvė ? Pabandytų kas nors

dešimčiai lyderių beliko vie- ligų — politikų — privalom 
nas košėgalvis, kurio kišenė prašalint iš organizacijos tar- 
turi juos maitinti. O žmonių po, nes tie politikieriavimai ne 
notura yra tokia: geresnis kų-'ša ir neš nuostolius Susivieny- 
snis turi man tekti. Čia ir pra- j mui. Imant 46 — 47 seimo pa- 
džia ėmimos už kaltūnų. į vyzdį, atima energijų kiekvic- 

ino sveikai protaujančio nario 
j darbuotis organizacijos labui.

Šalin cariška diktatūra!
174 kuopos valdyba:

Pirm. Fr. Rozickiennė, 
Vicepirm. K. Brusokas, 
Rašt. M. Tuloba,
Iždin. M. Tuloba.

Priklodui imkime kad ir Ii i-, Rasiejuj taip prieš Stalinų pa 
tuviškus socialistus. Kiek jie speceruoti, pašnekėti, komisa- 
nabagai kamavosi, kiek prira- rui rankų įkųstį. Oi, oi, oi! 
še, prišnekėjo apie laisvę, ly-|Būtų jam laisvė! Tai matot! 
gybę ir brolybę; ant galo pa- Apie brolybę dar nėra šne-,
tys susmuko, pakriko, lig a- 
nos Grigo bitės, o laisvės, ly
gybės, brolybės, kaip nebuvo, 
taip nebuvo.

Bet va, užėjo deprešinas ir, 
žiūrėkit kas atsitiko. Milijo-

kos. Būkit šiur, jos nepadarys 
nei deprešinas.

Šliupo čėsais Amerike būt 
buvus didžiausia navyna, jei 
laisvamanis laisvamaniui, so
cialistai socialistui, balšavikas

Kadangi, ko nepadarė sočia 
lizinas, tai atliko deprešinas, 
tat palinkėkim lietuviškam so 
cializmui, kaipo sudilusio pe
no nevertam daiktui, visai nu l 
sikapamoti. Tegul Bostono I 
maikių tėvas ji “Ray Whis-1 
key” pakraplna ir paguldo 
tautiškuose ar nezaležninkų 
kapuose.

LIETUVIAI 
AMERIKOJE

MASPETH, N. T.

gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys ko- 
trinietės. Maldaknygėje yra 
paaiškinimas apie atlaidus ir 
daugiau, kaip 300 įvairių mal
dų, kuriom popiežiai suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos 
geros, bet už vis geriausio* 
yra tos, kurioms suteikti at 
laidai. Šita knygelė turėtų bū 
ti visų katalikų rankose. Kai 
na su aptaisais .............. 60c.
‘DRAUGO" KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, III.

DENTISTAI
Phone Boulevard 7642

nieriai, kapitalistai, buržujai,1 balšavikui būt už kaltūnų ė- 
bankieriai, ant kurių socialis-1 męs. O šiandie, kų ir bešneko-

G R A B O R

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LAGftAVICH 
IRSONUS

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehill 0<17

Rea 6737 S. Artesian Avė. 
TeL Grovehill 0617

I Tel. Ofiso 4050 Rea 9885

TeL Grovehill 0617 nn i p n ■ u 1 I inu 1 ft
DR. J- J. SIMONAITIS DRl AlGl RAKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Road 

Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 8-12 A.M. 
Nedėlloj susitarus

Tel. Ganai 6267 Rea Prospeot <662

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas •

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 46*9 8o. Artesian Avė 
Valandoe: 11 ryto Iki 4 po pietų

• Iki •:!• vakare

5815 — 6th AVENUE 
KENOSHA, WIS.

Ofiso vai.:
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Rezidencija:
3904 — 71st STREET 

Nedėliomis tik susitarua

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėm* pa
gerinusia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 

lĮįtį Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2616 arba 2616
2314 W. 23rd PL, Chicago

tarnauju 
Ir pigiau negu 
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš
dirby stėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4488.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų ašlalkymal 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Aveniu

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia, dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

CICERO, ILL.
Radijo C. S. A.

iX Šį sekmadienį, rugp. 14 
d. įvyksta Šv. Antano parap. 
paskutinis šių 1932 m. pikni
kas Vytauto parke, 115 gat
vės tarp So. Crawford ir Ci
cero Avė.

X Žymiausis Cbicagoje lie
tuvis baritonas per šį parap.

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Liepos 31 d. įvyko pusme
tinis LRKSA 174 kp. susirin
kimas, parap. svetainėj, ku- į piknikų dainuos naujų dainų 
name dalyvavo visi kuopos! apie Vilnių, 
nariai. |X Ponas Uktvaris, buvęs

Susirinkime seimo atstovas (cicerietis, žadėjo padainuoti 
išdavė raportų iš 46—47 sei-' gražių lietuviškų dainelių. Se
nio. Nariai išklausę raporto, Į listas K. Sabonis ves. 
liko nepatenkinti dėl algų ce- X J- Bancevičius, drapiež-

nas dzūkas, sako užsakęs nau 
jų matrasų, ant kurio ateinan
ti sekmadienį, Vytauto parke 

o 28 balsai, kad paliktų tos žada grabelių J. J. Bagdonų 
pačios, ir kad 4 apskr. ir kuo- !“nabašninku apkarūnavoti. ” 

1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ. į pos triukšmadariai neleidę nu j Vai! Kas bus? J. J. B. nese- 
statyt naujų algų bei seimo nai vedęs. Dzūke, Joe, nebai- 
vedėjai nedavę kalbėt kitųkavokI

TEL. CICERO 6927

ntro raštininko, iždininko ir 
redaktoriaus, kadangi 36 bal
sai buvę už sumažinimų algų,

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VAIDIJAS

1650 WEST 46th STREET
Kempes 46th ir Paulina Sta

Tel. Boulevard 6208-8418
Nubudimo valandoje kreipkitės 

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

kuopų atstovams reikale ma- X Ciceros bulvariškiai vi-
žinimo algų. Dėl to daugumos su smarkumu ruošiasi į atei-

TaL Canal 6122

DR, G. I. BLOŽIS
D E N TĮSTAS

2201 West 22nd Street
(Kampos Leavltt at.) 

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

Baredoj pagal sutarti

Tel. Canal 6764 Rea Republlc 6166

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

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

Ligonius priima kasdienę, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomls tik
iškalno susitarus 

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

CHICAGO

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACB 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd.

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOiž
VaL: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki I vak.

Office: 4459 S. Calif ornia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisus 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. TeL Ganai 6122
Rezidencija: 662 8 S. Richmond Avė. 

Telephone Kcpublic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

Tel. Cicero 1260 X-Kay

OR.GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
valandai vakare

Nedėliomis Ir Seredomis susitarus 
4847 W. 14th ST. Cicero, I1L

Seniausiai ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis nž 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 
namus 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 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

kuopų atstovai buvo privers
ti apleisti seimo pasėdį ir pa
daryt tinkamų pareiškimą. 
(Pareiškimas jau buvo įdėtas 
“Drauge” — Red).

Mes, nariai LRKSA 174 kp., 
išklausę atstovo raportų, vie
šai protestuojame prieš tokį 
seimo vedėjų ir 4 apskrities 
kai kurių atstovų pasielgimų 
ir politikų, kuri neša nuostolį 
organizacijai. Mes reikalau
jam, kad 9 posėdžio nutari
mai būtų atšaukti ir leidžia
mi visuotinam narių balsavi
mui ir siūlom, kad rast., ižd. 
ir redaktoriaus algos būtų su
mažintos po $25 Į mėnesį; ki
tiems darbininkams po $10 į 
mėnesį.

PAD£KOX£

JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

ANTANAS MILIEŠIVS
Mirė liepos 31 d., sulaukęs 

pusamžio. Po gedulingi: pamal
dų šv. Antano par. bažnyčioj, 
palaidotas rugp. 3 d. Šv. Ka
zimiero kapinėse.

šiuoml reiškiame gilios pa
dėkos žodžius gerb. klebonui 
kun. Vaičunui Ir jo asistentams 
kun. Klorlul ir kun. Juškevi
čiui, taipgi vargonininkui Adol
fui Mondelkal už gedulingas 
pafnaldas, Adomui Bernadlšlul 
už nuvežimų kunigų j kapines, 
J. Skirtui už nuvežimų g.rab- 
nešių J kapines, grabo,rtut 8y- 
rewlczet už rūpestingų patar
navimų. •

Toliau dėkojame šv. Mišių 
aukuotojams, grabnešlams Ir 
visiems kitidins giminėms, pa
žįstamiems, draugams Ir kai
mynams, kurie lankė pašarvo
tų velioni graboriaus koplyčidj, 
dalyvavo gedulingose pamaldo
se Ir lydėjo { kapines.

O tau. musų Antanai, per 
malonę Gailestingo io Dievo lai 
šviečia amžinoji šviesa.

Nubudusi,
Mlllešlii šeimyna

Laidotuvėmis rūpinosi ir šių 
padėkų reiškia F. Miliauskas, 
1425 So. 49th Avė.

nantį parapijos piknikų, kuria 
me žada svarstyti be galo 
svarbų klausimų. Jį pareikšių 
sekmadienį, Vytauto parke.

X Metropolitan State ban
ko prezidentas J. Brenza da
ro sutartį su klebonu dėl “old 
taimerių” baseball tymo. Sek 
madienį pasirašys. Valstybės 
prokuroro padėjėjas F. Mast 
ir adv. Kazys Česnulis “pa- 
sviečys” “old taimerių” ty
mams. Žaidimas įvyks Vytau
to parke.

X Šiomis dienomis į Cice- 
roj apsigyveno net keli nauji 
parapijonys. Jų tarpe vienas 
iš Waukegan’o, būtent p. Jau 
kauskis, kitas iš Chicago — 
West Side p. PocCvičius. Svei
kiname naujus parapijomis. 
Jie sako, kad Cicero yra gera 
ir sveika vieta gyventi. Tiesų 
sako.

X Tur būt, niekur nerasi
me tokių gerų, gailestingų, 
darbščių žmonių, kaip Cicero.

Cicero yra dar gera proga 
lietuviui atidaryti čeverykų 
arba “drygoods” krautuvę. 
Nors čia žydų vos keli gyve
na, o vienok jie tarp lietuvių 
minėtos rūšies biznį varo.

X Ciceros Vyčių kuopa, va
dovaujant pirm. Daineliui, la
bai gražiai gyvuoja ir tvar
kiai susirinkimus veda.

X P-lė Ona Skirifltė grįžus 
iš atostogų vėl vadovauja jau
nųjų chorui.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais Ir Subatomls 
2420 W. Marųuette Ko. arti Wet>tem

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedėliaia, Seredomis Ir Pėtnyčloml* 

1821 So. Halsted Street

Tel. Cicere 6766

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO 
Vai.: 16-11 ryto; 1-6 Ir 7-1 vakar*

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo O Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Ltarninkais 
Ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 8395

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVTS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti. Nulmu 
jataractua. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
uas klaidas.

Speclatė atyda atkreiptam* moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pt- 
gesuės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

NAUJOS KNYGOS.
“ATLAIDŲ ŠALTINIS” 
Išėjo iš spaudos maldakny-

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kam pas Halsted 8t. 
Valandos: nuo 14—-4: nuo

MM9 II UH

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tai.: Prospcct 1930

A. L DAVIDONIS, M. Di
6916 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tek Kenvvood 1167 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakar*

apart šventadienio Ir ketvirtadienio.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Teh Yards 0994

Realdencljos Tel. P laša 9296
VALANDOS:

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
P®Vai.: ryto nuo 10—12 nuo

pietų: 7—9:20 vai. vakare.
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 6161

DR. V. S. NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
9429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 19 ryto, 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Katv. vak. pagal eatartl

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryte 
Telefonai dienų ir naktį 

VIRGIN1A 0036

Tel. Grovehill 1595

DR.A.LYUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldleniais 
tik susitarua

2422 W. MAItQUETTE ROAD.

Res. Phone
Englewood 6641 Office PUope
Wentworth 3000 Wentworth Spoo

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

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

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

Antrae ofisas ir rezidencija 
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-» 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-6 pc 
piet. Utarn. ir S ubą t. nuo l->6 Vak. 

šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTŪN
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON .
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ N 

Ofise* 6196 South Kedzie 

Rea (426 So. Calif ornia Avė. 

VaL: 1-6, 7-9 v. v. Išakijant Ket v.
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DRAUGAS i’Mvirtadienis, rugp. 11, 1932

AMERIKOS LIETUVIU KOLEGIJOS METINIS PIKNIKAS
SEKM., RUGPIUCIO - AUGUST 28, 1932, BIRUTĖS DARŽE, 79 IR ARCHER AVENUE

C H I C A G O J E
mų, pasikorimų, susišaudymų.' mu kalbėjo: Romanas, Cižaus- draugiškumų, leisti ra-

1 dijo programus ir tt.

MARQUETTE PARKO 
ŽINIOS

Kontraktorius Danielius Gri 
cius, kurs dabar turi didelį 
darbų Mundelein, III., neužmir 
šo su savim paimti į talkų ge
rų meistrų Mykolų Martinkė
nų.

X P-nai Stoekai užregistra
vo savo sūnų Jonų Quigley 
Preperatory seminarijoj. Tai
gi Jonas rengiasi tapti kuni
gu.

X Gimimo parapijos moky
klų dabar viduje maliavoja- 
ma. Darbų atliekų patys para- 
pijonai.

X P-nia Julia Pudžiūvel le
ne yra sunkiai susirgus. Buvo 
pašaukti keli daktarai.

X Adolfas Gudėnas, “Drau 
go” išnešiotojų tėvas, labai 
serga.

Meistras

KVIEČIAME VISUS

West Side.— Šį vakarų, rug 
pifičio 11 d., parapijos “Rū
tos” darže sųjungietės rengia 
smagių valandėlę — kauliukų 
žaidimo pramogėlę. Smagu 
bus visiems pakvėpuoti tyru 
oru, pasigerėti gražiu daržo 
įrengimu, na, ir su savo drau
gais pašnekučiuoti, kauliukais 
pažaisti.

Praėjusį sekmadienį sųjun- 
gietės neapvylė nei vieno, vi
sus atsilankiusius patenkino 
piknikėliu. Neapvils nė šį kar
tų. Kiekvienas už 25c. galės 
gauti gražių dovanų.

Tat, kviečiame šį vakarų vi 
sus į “Rūtos” daržo šokių sa
lę. Nežiūrint, kad ir lytų, žai
dimas įvyks, nes salė randasi 
po stogu. Pradžia 7 valandų 
vakare.

Ta pati

Iš LIET. PIL. DARB. PAŠ. 
KLIUBO SUSIRINKIMO

Wlest Side.— Liepos 24 d. 
kliubas laikė pusmetinį susi
rinkimų, M. Meldažio svetai
nėj.

Pirm. J. Puišiui atidarius 
susirinkimų, rašt. S. Pangonis 
iššaukė valdybų ir perskaitė 
nutarimus iš praėjusio susirin 
kimo, kurie vienbalsiai pri
imti.

Po to ėjo komitetų, lankan
čių sergančius narius

Tokie atsitikimai įvyksta nuo kas, Precinauskas, Simokaitis, 
Bažnyčios atšalusių tarpe. Tai Stulpinas, Račius, Cibulskis ir 

veš”dykai. Susirinkimo vieta™ uolesnieji katalikai, kiti. Vienbalsiai nutarta susi-

OIOEROS TRIMITININ
KO ŽINIOSDvi savaitės atgal Šv. Kry

žiaus ligoninėj po netikėtos 
automobilio nelaimės man gu
lint skausmuose ir atsiskyrus 
nuo organizacijų, darbų, be

skas, Pr. Čižauskas, J. Brazai
tis ir Račius. Komitetas suda
rys organizacijos planų, susi
žinos su kitomis ex-kareivių

organizuoti. Komitetan išrin
kta: J. Mickeliūnas, dr. J. Po-

Kliubo ižd. M. Meldažiui 'prival° iiema P^lbėti. ška> V. Stulpinas, A. Precinau
. , v. Ikia su jais draugauti, vis prie “ “persiskyrus su šiuo pasauliu, Į .....

prie Meldažio svetainės 9 va|. matydami savo pažįstamų tar 
^0 pe atšalimų nuo Bažnyčios,

slaptu balsavimu iždininku iš 
rinktas iki pabaigai šių me
tų Brazauskas.

Raštininkui perskaičius kliu

progos priminti apie išgany
mų, traukti į savo pramogas, 
duoti katalikiškų raštų pasi-

, . . .žnyčių ir eiti prie sakramen-
bo pajamų ir įsmokejinių apy-, Ir kitokiais b#dais r(jikia 

skaitų, pasirodė, kad kliubas

gana turtingas, nes kasoje ra
ndasi suvirš vienuolika tūks-

skaityti, patarti lankytis į lia- organizacijomis ir sušauks ki
tų susirinkimų.

tančių dolerių. Kliubo kny
goms patikrinti išrinkta komi 
sija: J. Simanavičius, A. Mež- 
laiškis ir M. Kadzieuskas.

M. K.

BUDRIKO PIKNIKAS

Gražus sekmadienio rytas, 
rugp. 7 d. Visose lietuvių ko
lonijose didelis sujudimas: ga
tvės 'pilnos automobilių, visi 
traukia į Birutės daržų, į Bud- 
riko radijo piknikų. Apie 2— 
3 vai. Birutės daržas perpil
dytas. Žmonės linksmi, juo
kauja, šnekučiuojasi.

Štai, ant estrados po me
džiais pasirodo pats Juoza3 
Budrikas, kuris sveikina mil

gaivinti juose žmoniškumų ir 
tikybų.

Netikėtų mirčių buvo pas
taruoju laiku Bridgeporte, Bri 
ghton Parke ir West Sidėj. 
Šiomis dienomis pasigirdo, 
kad rastas negyvas Feliksas 
Januševičius, 2344 So. Leavitt 
St., beizmente.

Nesenai yra mirus jo mote
ris. Liko sūnus Antanas ir 
duktė Marcelė, kuri mokinasi 
į nurses. Velionis su savo vai
kais krūvoj negyveno. Nabaš- 
ninkas randasi pas graborių 
Lachavičių.

draugų, Peoples rakandų kra
utuvė per J. Krukų suteikė ra 
dijo Atwater-Kent, kuris ne
tiktai linksmino mane, bet ir 
kitus ligonius.

Neužteko to, asmeniški ap
lankymai tos kompanijos va
dų rodo jų susidomėjimų lie
tuvišku jaunimu. Už tai aš esu

LABDARYBĖ IŠVAŽIA
VIMAS

Kas iš Chicagos lietuvių ne 
žino, kad Labdarių Sąjunga

Susirinkime plačiai kalbėta 
apie a. a. V. Juškų, kuris žu
vo už ex-kareivių reikalus. | labai dėkingas.
Buvo atsilankę Petraitis iri Dėkingas taip pat ir jau- 
Kugaudas, kurie drauge su!nam, bet patyrusiam gydyto- 
Juška ėjo Vašingtonan ir ku-' jui Venskūnui, kuris mane 
rie matė tų tragiškų įvykį, 'saugojo, dėdamas visas pasta-

Susirinkimas rimtai ir tvarjngas. Be abejonės, dr. Vens- 
kingai buvo vedamas. Tikimą-| kūno ateitis yra graži. Tų patį 
si, kad susiorganizavę ex-ka-;sak0 ir visi, kurie yra gavę 
reiviai daug naudos padarysį dr. Venskūno patarnavimų.

Ačiū Vyčių 4 kuopai, Inter
national pieninės firmai, sesu
tėms, dideliam skaičiui mano 

Įmylimų lankytojų, gerb. dvn- 
siškijai, kurių aš niekuomet 
neužmiršiu.

Dabar jau jaučiuosi sveikos 
nis ir stipresnis. Su Dievo pa
galba, gal, neužilgo vėl dar
buosiuos lietuvių tarpe.

P šaltimieras

ir sau ir savo 
kėlimui.

tautos vardo

PRANEŠIMAI

Rep.

Brightou Park.— Draugija 
Gvardijos pirma Div. Šv. Ka
zimiero Karai, mėnesinį susi
rinkimų laikys sekmadienį, Į 
rugp. 14 d., parap. mokyklos

Ir vėl praneša smagių 
žinių apie būsiantį sekir. 
rugp. 14 d., Vytauto par
ke parap. piknikų. Kad 
piknikas pavyktų, tai rei 
kia daug žmonių. Taigi 
čia ir ateina į talkų dau
gelis biznierių su savo 
mašinomis. Nuolatiniai 
parapijos talkininkai yra 
anglių sandėlio savinin
kas Adomas Bernadišius 
įvairaus lemonado ir pai 
so išvežiotojas Anglickas? 
Stancikas, Vaštakas, Dau 
k šas — gabus Ciceros mu 
veriai, kurie taipgi pris
tato anglis, malkas, ledus 
ir tt. Taipgi graboriai

Cliac Syrewicze, Lacliavičius, Eudeikis. Visi minėti biznieriai 
lenktyniuos su savo dideliais trokais ir gražiomis mašinomis, 
kad tik labiausia pasižymėjus ir geriausia patarnavus para
pijos paskutiniam šių metų piknikui. Piknikieriai iš anksto 
gali į juos kreiptis ir užsisakyti vietas. Bus ir daugiau dar 
nepaminėtų wežėjų į piknikų. Todėl Trimitininkas praneša, 
kad sekmadi^į Ciceroj lietuvių neliks — visi bus su savo 
biznieriais Vv®to parke.

GERAS MEISTRAS
Čeverykų taisytojas Edvardas Misius, 5018 W. 16th St. 

dabar labai “busy”, nes daugelis sunešė savo čeverykus pa
taisyti prieš piknikų. Tuo susirūpino ypač jaunimas, kad tu
rėjus stiprius ir smagius čeverykus šokiams ir žaislams.

ATSISVEIKINS
Elena Šulgaitė, kuri daug pasidarbavo parapijai, šio mė

nesio pabaigoj pasirengus išvažiuoti į Lietuvų vakacijų. Jį 
daug darbavosi parapijos bazaruose, piknikuose ir kitokiuose 
parengimuose. Ji uoliai pasidarbavo su savo talkininkėms ir 
“Draugo” piknikuose, prie “Rūtos” saldainių, ji visada vi
sus subytydavo pelno padaryme. Ciceros Trimitininkas pra
nešė apie jos iškeliavimų į Lietuvų Kolegijos pikniko komi
sijai. Tai pikniko komisija apgailestauja, netekus uolios tal
kininkės, linki jai laimingos kelionės ir tikisi, kad ji išvažiuo
dama paliks gražių dovanų “Bingo” žaislui Kolegijos pik
nikui, rugpiūčio 28, Birutės darže.

DOVANOS:

Gerbiamieji:—

Siunčiu $................  Kolegijai paremti arba $.................

a. a. Felikso Kudirkos paminklo fondui ir prašau atsiųsti jūsų 
, skiriamų už tai dovanų. Adresas:
I
! Vardas-Pavardė .................................................................

Adresas .................. ........................................ .

Prisiuntusieji pinigų aukų arba šiaip dovaną pikniku 
j paremti nuo pikniko rengimo komisijos gaus atmintinę dlvc 
I nėlę. Vietiniai piknikan atsilankę gaus darže, o tolimesniems 
| bus pasiųsta per paštų.

'' turi nupirkus ūkį, ant kurio kambary, 2 vai popiet. Visi T£VAS APDOVANOJO

VILKAVIŠKIO VYSKUPĄ
Iš Romos, praleidęs atosto

gas, sugrįžo į Kaunu Šv. Sos
to atstovas monsin. Arata. Jis

žiniškų minių savo gerų drau- bus Matoma seneliams prie- nariai kviečiami laiku susirin-
gų ir kostomerių ir tuoj pra
sideda programas, kuris tęsė
si keturias valandas. Progra- 
me pažymėtini numeriai, tai p.
A. Andrejeff’o mokinių gru
pė, susidedanti iš augančio 
mūsų jaunifno ir net visai ma
žučių vaikų. Jie šoko įvairius 
tautiškus ir klasiškus šokius.
Pats Andrejeff ir jo draugas 
pašoko tikrai artistiniai “ka- 
začkų” ir kitokius akrobatiš- 
kus šokius.

Vėliau ant estrados pasiro
dė Budriko radijo artistai, dai 
nininkai: Stasys Rimkus, Ka
zys Pažerskis, Oželienė, Lietu
vių valandos abu anauceriai— 
p. Ackerman ir Valančius. Čia 
jau prasidėjo pavienių ir vi
sos publikos dainavimas, o p.
Ackerman buvo net išsimoki
nęs lietuviškų dainų “Ant kai 
no karklai siūbavo,” kurių ge 
rai padainavo. Publika ir ki
ti dainininkai jam pritarė. Tai sada turi gražias sėkmės. Ma- 
buvo kelių tūkstančių žmonių noma, kad ir pelno gerokai 
choras. Vėliau p. Cha s. Stepo- liks.
navičius vadovaujamo “Pir- p. Fabijonaitis
myn” choro dvigubas kvarte- ___________
tas ir solistai padainavo kele- LIETUVIŲ EK-KAREIVIŲ 
tų dainų. Sporto ir atletikos SUSIRINKIMAS

prane-1 dalys susidėjo iš “Fencing”i ------------
Šimai. Iš pranešimų paaiškė- 'pr ristynių. Vikriai kardais Antradienio vakare, McKin- 
jo, kad nariai lankomi ir jie- mušėsi universiteto studentai: ley parke, įvyko Chicagos lie- 

Vladas Risinas ir Antanas tuvių ex-kareivių masmitin-

glauda.
Jau kelinti metai, kaip lab

dariai tam ūky rengia gra-! 
žius išvažiavimus.

Taigi, ir šįmet rudeninis iš
važiavimas bus sekmadienį,

kti, nes turime daug svarbių1 
reikalų svarstymui.

Valdyba

Amerikos Liet. R. K. Labd. 
Sųjungos direktorių susirinki-

atvežė J. E. Vilkaviškio vys
kupui Karosui Šv. Tėvo Sos. 
to asistento titului brevetų,

rugsėjo 4 d., Labdarių ūky.'.™88iv^8 ruSP- U d., Aušros kuriuo Šv. Tėvas pažymi vys-

Išvažiavime bus visokiu žai 
diinų. Stiprūs vestsidiečiai vy 
rai trauks virvę su bile ko
kios kolonijom vyrais. Sako
ma, kad Marųuette Parko de
mokratai yra stiprūs vyrai. 
Jei nebijo vestsidiečių, tai lai 
atsiliepia per “Draugų.”

Praėjusį sekmadienį Labd. 
7 kp. įvyko susirinkimas. Nu
tarta ruoštis prie centro išva
žiavimo; nutarta pasamdyti( 
trokų. |

Praėjusį sekmadienį Labd.
1 kp. Marąuette parke hirėjo 
piknikėlį, kuris labai gerai pa 
vyko.

Darbšti 1 kp. kų dirba, vi

Vartų parapijos mokyklos ka
mbaryje, 7 vai. vakare. Yra 
svarbių reikalų svarstymui. 
Visi direktoriai prašomi laiku 
atvykti.

Valdyba

Šiuomi kviečiami ramyga- 
liečiai skaitlingai susirinkti 

ipas p. A. Zalatorį, 2322 South 
Leavitt Street, Chicago, III., 
penktadienį, rugp. 12.d., 8 va
landų vakare, dėl pasitarimo 
apie draugijos vardų, įstatų 
priėmimų ir kitų svarbių rei
kalų.

Laikina Valdyba

PADĖKA

kupo Karoso 25 m. ganytoja- 
vimo sukaktuves.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
10S W. Monroe St, Rnokn 804

Phone State 4690 
South Side Ofisas

756 W. S5th St., netoli Halsted St. 
Phone Boulevard 5913

JOHN B. BORDEN
(John Bairdztunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 4727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090

Name: S iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

ms pašalpa pilnai ir teisingai 
iš kliubo kasos išmokėta.

Komitetas šeiminiško pik
niko, kuris turėjo įvykti lie
pos 3 d. pranešė, kad pikni
kas, iš priežasties lietaus, ne
įvyko. Nutarta piknikų ruošti 
rugp. 14 d., Juozo Spaičio dar 
že, arba O’Henry Park, Wil- 
low Springs, TU. Tikietai bus
geri tie patys ir išrinkti dar- Dabar Chicagos lietuvių tar 
bininkai pildyR tas pačias pa-'pe vienas po kitam atsitiko 
reigas. Pasamdytas trokas nu-,nelemtų minčių — nusišovi-

Miškinis. Daugelis pirmų kar- gas, kuriame dalyvavo apie 
tų matė tokių įspūdingų kovų. < 150 vyrų. Susirinkimų atidarė 
Ristynėse laimėtoju išėjo se-!p. J. Mickeliūnas, kuris dau-

Peoples rakandų kompani
ja, be abejo, yra plačiai žino
ma visoj Chicagoj, ypač lietu
vių tarpe. Ji turi dvi moder
niškas ir gana dideles rakan
dų krautuves, adresais: 4183 
Archer Avė. (tel. Lafayette 
3171) ir 2536 W. 63rd St. (tel.1 
Hemlock 8400). Tos kompani
jos vadai, ir nariai, stengias, 
kiek gali, palaikyti lietuvių

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton Eli 
Room *06 Tel Dearborn 794*

Valandos: * ryto Iki 4 po pintų

Vakarais: Utarnlnkale Ir Ketvergn.1* 
— 6 Iki t vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7M7

Narni) Tel. Hyde Park 1196

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E 107 ST. prie MICHIGAN A VE 
Tel. PuIlmAn 6950—6377

4600 8. WOOD ST.—Ketverto vak. 
Tel. Lafayette 6 893

nas dzūkas J. Bancevičius.
S.

NEGEISTINI ATSITI
KIMAI

i giausia ir rūpinosi šio susirin
kimo sušaukimu. Vedėju iš
rinktas dr. J. Poška, sekreto
rium A. Precinauskas. Pa gri rt 
dinę kalbų apie reikalų lietu
viams ex-kareiviams susiorga 
nizuoti į atskirų' postų pasa
kė L. Šimutis, “Draugo” re
daktorius. Tuo pačiu klausi-

100 N LA RA LT.E EIT—

BAHKERS,

R E A L E S T A T E 
Prisirašykite į mūsų Spulkų
Texy informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St

4644 SO.
Tel.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DPI ifermuslos ružles 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GREFN VALLF.Y 
PnODFCTS

1 Olaells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET 
Boulevard 1189

Dainos Švente
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai 

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
Vieta vadinasi “Central Park” Higbway 15. (Tarp 

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų Ir AokĮų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon

sulo, p. A. Kalvaičio, Wlsconsln’o Senatoriaus, Gubernatoriaus Ir 
kitų. RENGIMO KOMITETAS

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

ldos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movi e cameras, projec- 
t ori u s dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nnpigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III. 

Tel. Hemlock 8380

Jei manai pirkti automobllj, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų IS geriausių r u Alų automobi
lius — STUDEBAK KR. kurte yra 
panarnėję savo stiprumu Ir fražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4402 ARCHER AVEItl R 
Telephone lafayette 711*

; -te
«•


