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SMUNKA SPIRITO
PRAMONĖ

Spirito pramonė ligišiol val
stybei duodavo daugiausia nau
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pradėjo mažėti. Šiemet per pi
rmuosius 5 mėn. spirito buvo
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pagaminta 11,542,719 laipsnių
ir sunaudota tam tikslui 548,NORIMA AREŠTUOTI
BAIGĖS EKONOMINE
708 pūdai bulvių, 44,789 pūd.
KONFERENCIJA
STREIKININKŲ VADUS
žalio salyklo ir 28,859 pūdai
grūdų. Spirito gamyba nuo
TAYLORVILLE, III., rugp.
OTTAAYA, Kanada, rugp.
Tai Hamburgo (Vokietijoj) apylinkė. Pristatyta eilių eilės mažyčių namukų, kuriuose ap birželio m. iki rudens sustojo.
21. — Vakar čia baigės eko 20. — Peabody Coal Co. atsi gyvendinta dešimtys tūkstančių bedarbių. Nuo ma — 10 centų per mėnesį. Žemės plotus šiems
Užraugimų padarė tik viena
nominė Britanijos imperijos suko prieš streikuojančių an namukams skyrė Hamburgo senatas.
.
j spirito varykla, nors iš viso
valstybių konferencija. Pasi gliakasių vadus, kurie sustab
veikė 35. Per tų patį laikų
KARIUOMENE UŽIMA
rašyta visa eilė sutarčių, ku- dė šios kompanijos kasyklose
ROOSEVELT BUS
i mielių spirito pagaminta 37,rių vykdymo bus imtasi, ka darbus.
LIGONINES
1 iT
CHICAGOJ
696 laipsniai ir medžio spiri
da jas patvirtins įvairių im Ši kompanija vakar pas vie
to (Klaipėdos celiuliozo fabri
tos taikos teisėjų gavo prieš HAVANA, Kuba, rugp. 20.
perijos kraštų parlamentai.
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ke) 1,864,334 laipsniai.
103 vadus “warantus.” Sako — Saloje streikuoja gydytojai t
Chicagoj
priešrinkiminę
pra

Pasirašytomis prekybos su
VAKARAS
ma, šiandien bus daugiau — krašto medikų federacija, j
kalbų sakys demokratų parti Spirito gamyba šiemet, pa
tartimis, kaip spėjama, mažai
“warantų” išduota. Tie va Tūkstančiai ligonių neturi rei-1 c. ,„- ,,,
jos kandidatas Į prezidentus lyginti su pereitais metais, gebus pakenkta didžiųjų valsty
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minta 1,646,947 laipsniais dau
gavo “warantus,” daug tų keliu gvdytojus patenkinti, i. •
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NUMATO PAVOJŲ
vyks nežymios atmainos. Jei
_
r
dainos
iškilmes,
giau, negu šiemet per pirmuo
vadų jau apleido apylinkes. Tas nepavyko.
metai rengia Tril)une -r
ir bus kokios, tai reikės pa
sius penkis mėnesius. Ypač
Vieni grįžo namo, o kiti —
lūkėti mažiausia porų metų.
Tad prezidentas Machado laikraščiai. Šioj pramogoj da Illinois’o anglių kasyklų sa
sumažėjo
mielių spirito gamy
į kitas kasyklų sritis, kad ir
vininkai numato anglių pramo
įsakė
mobilizuoti
kariuomenės
lyvavo
apie
50
aplinkinių
mie
Anglija iš šios konferencijos ten sulaikyti darbus. Nežinia,
ba, o vienas tos rūšies fabri
medikalinį korpusų ir paimti stų orkestrai, chorai ir pavie nei didelį pavojų, jei angliaišėjo laisvomis rankomis. Ji kas bus daroma.
kas Marijampolėje, kuris ligi
savo žinvbon visas ligonines niai įžymieji dainininkai ir dai kasiai nepripažins 5 dolerių
galės tartis ir su pašalinėmis
Savo keliu čia visos kasyk
atlyginimo už dienos darbų ir šiol jo daugiausia gamindavo,
nininkės.
valstybėmis. O Kanada laimė los kol kas pikietuojamos ir ir klinikas.
turėjo visai likviduotis.
negrįš darban.
jo prieš bolševikij gaminii) j visos uždarytos. Jokių sumi
Prezidentas Machado parei
“dumpavimų.”
škia,
kad jei gydytojai griež PAVESTA GUBBERNA- APIPLĖŠĖ PAŠTO OFISĄ
LAUKIAMA IŠLEISIANT
šimų nėra ir nenumatoma.
TORIUI'
tai laikysis, tada gal kariuo
J. KAROSĄ
MANČUKUO — TAI JAPO
menė
ant
visados
užims
ligo

HERRIN’E RAMU
Trys vagys įsilaužė į paš
NŲ REIKALAS
nines, o medikų federacija bus Illinois’o valstybės bedar
to ofisų, 9439 Ogden avė., Con Iš patikimų šaltinių sužino
bių
šelpimo
komisija
atsisako
IIERRIN, III., rugp. 20. — suardyta.
jom, kad buvęs “Piltos” re
toliau veikti naujo šelpimo gress Park’o miestely. Pagro daktorius Karosas, prieš tre
TOKIJO, rugp. 21. — Japo Šiame triukšmais pagarsėju
nų vyriausybė paskelbė, kad siam miestely ramu. Anglia LĖKTUVAS NUKRITO ANT fondo sudarymu. Sako, šį klau bė nedegamųjų spintų su žen jus metus nubaustas už l>ensimų tegul sprendžia patsai kleliais ir pinigais.
Mančukuo JMandžifirija) yra kasiai kol kas visose kasyklo
NAMŲ
dradarbiavimų emigrantų lai
gubernatorius.
savistovi valstybė ir į jos rei se dirba.
JAPONŲ “MONROE DOK krašty “Pirmyn” šiomis die
kalus niekas pašalinis negali
PONTE SAN PIETRO, Benomis parašęs Respublikos
TRINA”
REIKALAUJA
LIKVIDUOkištis. Mančukuo yra japonų
rgamo, Italija, rugp. 29. —
MAŽINA IŠLAIDAS
Prezidentui malonės prašymų,
globoje ir japonai kovos prieš
TOJŲ
Ant vienų gyvenamų ūkio na
TOKIJO, rugp. 20. — Ja prašydamas likusių bausmės
kiekvienų, kas kėsintųsi į mi BERLYNAS, rugp. 20. — mų nukrito lėktuvas ir sukė
ponų ministerių kabinetas nu dalį dovanoti.
nėtos valstybės reikalus.
Cook
’
o
apskritis
kreipias
lė
gaisrų.
Žuvo
2
lakūnai
ir
Vokietijos ministerių kabine
sprendė Rytuose paskelbti
Teko girdėti, kad iš antros
tas nusprendė 8,330,00 dol. su 2 vaikai. Moteriškė ir vienas teisman ir reikalauja skirti “Monroe doktrinų.” Sulig
pusės kai kurie žymūs žurna
likviduotojus dideliems ir
MIRĖ BUVUSIS AUSTRI- mažinti valstybės išlaidų sų- vaikas sužeista.
šiuo nusistatymu, japonų pri listai taip pat rašo panašų
brangintiniems namams CbiIOS KANCLERIS
matų. >
cagoje dėl mokesčių nemokėji valumas bus visuose Rytuose prašymų Respublikos Prezide
BAIGĖS ŪKININKŲ
palaikyti taikų taip, kaip J. ntui.
VIENA, Austrija, rugp. 20.
mo.
MIRĖ VOKIEČIŲ ADMI
STREIKAS
Valstybės palaiko taikų abie
- Vakar Banden’o sanitariuJeigu J. Karoso prašymas
ROLAS
juose Amerikos žemynuose.
me staiga nuo širdies ligos
SI0UX CITY, Iowa, rugp. MOKESČIŲ MAŽINIMAS Tada kas pašalinis be japonų bus išklausytas, reikia many
mirė buvusia tris kartus Aus BERLYNAS, rugp. 20. —
ti, kad po keliolikos dienų jis
20. -- Baigės pieno gaminto
leidimo negalės kištis.
trijos kancleris ir vienų kar Mirė vokiečių admirolas HaCook
’
o
apskrities
turtų
įkai
bus iš kalėjimo išleistas. J.
jų ūkininkų streikas. Ūkinin
tų užsienių reikalų ministeris ns Zenker’is, 62 m. amž., kurs
kai laimėjo už pienų kiek di notojas Jacobs’as skelbia, kad NUŽUDYTAS ANGLIAKA Karosas buvo nubaustas mir
,1. Scliober, 58 m. amž.
1931 metų mokesčiai už nekitim, bet bausmė pakeista kadalyvavo didžiajam kare.
desnes kainas.
SYS
PALAIDOTAS
lojamas savastis bu8 apie 28
• Įėjimu.
3 ŽUVO NUKRITUS
nuoš., o gal ir daugiau, ma
WEST FRANKLIN, III., i DR. BASANAVIČIAUS
RUSIJOS SOVIETAI NUSPRENDĖ
žesni.
LĖKTUVUI
rugp. 20. — Nužudytas anUŽDARYTI KATALIKŲ BAŽNYČIAS
BIUSTAS AMERIKON
ATVYKO MILIJONINKAS jg,iakaahl u™j°s viršininkas
TOULON, Prancūzija, rugp.
_______
Colbert’as vakar palaidotas.
20. — Laivyno bombinis lėk VATIKANAS, rugp. 20. — Sovietai sako, kad katalikų
Centralinėse siaurųjų geletuvas nukrito ir sudegė. Žuvo Šventasis Sostas iš pasitiki bažnyčių “likvidavimas” tu Chicagon atvyko milijoninJį nužudė vienas kasyklos žinkelių dirbtuvėse be bronzi
mų šaltinių patyrė, kad Rusi rės būt įvykdytas iki gruodžio kas J. Rockefeller’is, jaunes sargas Sntton’as. Šis sakosi, nių Dr. Vinco Kudirkos ir Če
vairininkas ir du keleiviai.
jos sovietų valdžia slapta nu 31 d., 1933 m.
nysis. Čia jo sesuo pavojin kad jis buvo puolamas. Sutt- slovo Sasnausko biustų, kurie
sprendė ateinančiais metais vi Rusijoj gyvena daugiau kaip gai serga.
5 ŽUVO KASYKLOJE
on’as pavestas “grand jury.” bus pastatyti priešais valsty
soj Rusijoj uždaryti ir panai du milijonai katalikų. Aišku,
bės teatrų, atliedintas Dr. J.
SANTIAGO, Čili, rugp. 20. kinti katalikų bažnyčias. Sa jie liksis be Dievo namų, bet
SUDEGĖ PREKIŲ
Basanavičiaus bronzinis bius
ANGLIJOJ KARŠČIAI
— Andes Copper Co. kasyk koma, bus palikta apie 20 baž Dievo Apvaizda jų neapleis.
tas, pagal skulp. Zikaro mo
STOTIS
loje ties Portreillos, Atacama nyčių, iš kurių aštuoniomis ga Sovietai savo velniškų dar
LONDONAS, rugp. 20. — delį ir išsiųstas į J. Amerikos
provincijoj, įvyko sprogimas. lės naudotis išimtinai vokie bų vykdo slapta manydami,
Libertyville miestely sudegė Vakar Anglijoj siautė dideli Valst. Clevelandan. Čia bus
5 vyrai žuvo. Tarp žuvusiųjų čiai katalikai. Ir šios bažny kad apie jų tuos piktuosius Chicago, Milwaukee & St. Pa karščiai, dėl kurių daugiau pastatytas lietuvių kolonijos
yra vienas amerikietis.
čios bus paliktos tik laikinai. darbus pasaulis nežinos.
ul geležinkelio prekių stotis. kaip 20 asmenų žuvo.
daržely.

Japonai skelbia, kad niekas negali kištis į Mandžiūrijos reikalus. Kuboje streikuojančius gy
dytojus pakeičia kariuomene. Airija nori nu
traukti ekonominę kovę su Anglija

CHICAGOJE

GRAFO TIŠKEVIČIAUS
TURTO LIKIMAS

Kitados vyriausybė derėjo
si su grafu Tiškevičium, kad
jis perleistų valdžiai Palan
gos miškų ir rūmus, už kų jam
buvę siūloma 2,000,000 litų išmokėtinai per 5 metus. Tiške
vičius nesutikęs: jis reikala
vęs mokėti palūkanas, iki iš
mokant visų sumų. Dabar se
nis Tiškevičius Paryžiuje mi
rė. Jo turtų turi paveldėti du
jo sūnūs, kurie, norėdami bū
ti patvirtinti paveldėtojais, tu
ri sumokėti 400,000 litų žy
minio mokesčio. Jeigu jis ši
tos sumos neisteng ssumokėti,
tai greičiausiai Palangos Tiš
kevičių miškas ir rūmai teks
parduoti iš varžytinių.
KARVĖ IŠDŪRĖ AKĮ

Joniškėlio valse. Švobiškio
km. Portafiejaus karvė besit
gindama nuo musių, išdūrė ta
rnaitei akį. Akies nebėra vil
ties pagydyti, nes kiaurai per
durtas akies obuolys.
AIRIAI NORI PASIDUOTI

DUBLINAS, rugp. 20. —
Airija negali savitu gyvenimu
gyventi. Jai reikalinga Angli
jos parama. Prezidentas de
Valera nusprendė kreiptis į
Angliju ir atnaujinti derybas
muitų klausime. Ji8 nori, kad
derybij metu abiejų kraštų
vykdomos aukštos muitų tarifos būtų suspenduotos.
AUKOJA BRANGENYBES

SAO PAULO, Brazilija, ru
gp. 20. — Vietos turtingesnie
ji gyventojai revoliucininkų
fondui aukoja savo brangeny
bes. Miesto teisėjai fondui atidavė savo aukso žiedus su
juridiniais ženklais. Dovanos
fondui jau siekia 2 milijonus
doleriu.
SAKO, DEMOKRATAI BE
PROGRAMOS

PROVIDENCE, L. I., rugp.
20. — Iždo departamento sek
retorius Mills’as čia kalbėda
mas pareiškė, kad respubliko
nų partija savo politinei kam
panijai turi tvarkių progra
mų, o demokratai neturi jo
kios.
ROOSEVELT’AS KAL

BĖJO

COLUMBUS, O., rugp. 21.
— Vakar čia sakė politinę pra
kalbų New Yorko gubernato
rius F. D. Roosevelt’as.
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gas likvidavimo, indėlininkai patys turi pa
sirinkti tinkamiausių likviduotoje, bet ne kas
kitas, kuris su žmonių indėliais nieko bendra
Ifielna kasdien. Išskyrus sekmadienius
neturi.
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu
sei Metų — >2.60, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam
Kituose kraštuose retai kur bankai už
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — »4.00, Kopija .Ola
daromi. O jei ir uždaromi, tai retam atsiti
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųkime žmonių indėliai žūva. Dėl ko gi nega
tlne.
Jei
neprašoma tai padaryti Ir neprlsiunėiama tam
lėtų būt ir šiame krašte įvesta tokia pat
tikslui pašto ženklų.
tvarka.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Čia reikalinga keisti bankinius įstaty
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
mus, jei norima gerų tvarkų turėti. Šiandie
vai. po piet.
niniai įstatymai yra seni. Jie sustatyti vien
politikierių naudai. Nauji įstatymai turi būt
“D R A U G A S”
taikomi į darbo žmonių būtį, taip kad šie
LITHUAN1AN DAILY FR1END
žmonės būtų apdrausti ir apsaugoti.

“D R A U G A S”

Publlabed Daily, Eicept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00. Six Months
— >3.60. Three Months — >2.00. One Month — 76c.
Europa — One Year — >7.00. Six Months — >4.00.

Copy — .»c.
Advertising in "DRAUUAS" brings best results.
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KODĖL NELEISTAS PAVASARININKŲ
KONGRESAS

KAVĄ PILA Į JŪRES

(Pabaiga;
vaitės laiko, skundų įteikus, į
2) Administracijos organųlbuvo dele«acija pas p. Vidaus
yra uždaryta ne daugelis, bet’16*^ Muuster*- Ponas Mi
viena Skriaudžių “Pavasario” nlstens’ 18Vardli«8 edV P™>
kuopa. Jos nariai į kongresų 1zasčnp skautl* klaushu^ kai
nėra ir negali būti kviečiami, kurių kunigų politikavimų ir
nes uždarius kuopų nėra nė kt., — nieko bendra su “Pa
jos nariu. Vietoj uždarytos
neturinčių, pa
Skriaudžių “Pavasario” kuo-irclšk“’ kad konB«“» neįeisiąs
pus Centro Valdyba įsteigė'lr P“8™14 sklJ8“ 1° ""^irnų
dvi naujas “Pavasario” kuo. iaukiSlau' Kadangi p. Minispas: vienų vyrų, antrų mer 1 teris Pirmininkas tuo tarpu
IR ŠIEMS REIKALINGA PAGALBA
gaičių, kurios įregistruotos' "esTeikav0- buv0 kreiptasi
Marijampolės Apskrities Vir Ponų Respublikos Prezidentų,
Bedarbiai šelpiami, pramoninkams tei
šininko įstaigoje, legaliai vei kad jis priimtų kongreso lei
kia pagalbos pati vyriausybė, o valstybės, ap
kia, todėl jų nariai, kaip ii dimo reikalu “Pavasario” Sskritys ir miestai užtraukia paskolas. Tie ir
visų veikiančių kuopų, kvie gos delegacijų. Iš prezidentuNorėdama palaikyti aukštų kavos kainų, Brazilija nai
kiti jei ne vienur, tai kitur randa reikalin čiami į kongresų.
ros buvo gautas atsakymas,
kina
visų jos perteklių. Atvaizde parodoma, kaip darbininkai
gos sau pagalbos. Tik vieni mažųjų namų
3) “Pavasario” S-ga jokios kad p. Prezidentas šio klau
savininkai yra užmiršti. Jie spaudžiami mo politikos — tad ir krikščionių simo spręsti nenori ir pata tonus kavos grudų pila į jūres toli nuo krašto.
kėti didelius mokesčius, kad tuo tarpu jie ne demokratų politikos — neve ria kreiptis į p. Ministeri Pi
įstengia atmokėti nė nuošimčių už turimus da. “Pavasario” S-ga dirba rmininkų. Ponas Ministeris d. taip pat pasiuntė skundų Alkoholinių gėrimų gamyba
at namų morgičius. Kuriems baigiasi šiemet grynai kultūrinį darbų — yra Pirmininkas Centro Valdybos jPonui. KraSto Apsaugos Mi- ir sunaudojimas Kanadoj
morgičių laikas, daugelis neteks namų. O;kultūrinė organiZacija. Jeigu delegacijų priėmė birželio mė- j misteriui, prašydama Karo Ko į ]£anadoje alkoholinių gėrikaip bus ateinančiais metais, niekas negali Įkartais kuriam nors S-gos su nėšio 14 dienų. Po ilgoko pa- įmondanto nutarimų neleisti miJ Įstatymas taip pakeistas,
sikalbėjimo p. Ministeris pa- 'kongreso panaikinti ir kongre- kftd kiekviena provincija gali
zinObl-važiavime ar susirinkime vienas Ritas asmuo paaaro issi- reišk« baimės> kad šis
.Misteris bfržSo
apsi8pręSti’ tik yra P&'
Daug darbininkų įsigijo namus gerovės nas kitas asmuo padaro išsit s
Centro
pikta bendra kontrolės komilaikais. Brangiai už juos mokėjo. Šiandien šokimų, kad ir politinio po-jsas n'?būt* Piginimas rinkKndžin tni nž fnnS išsišoki- tls i Kaun* nekviestiems kon- ?>oje Pld * ’
d C
, \ sija, kuri yra įvedusi kai kutų namų kaina žymiai nuopuolė, o užtraukti būdžio, tai už tuos išsišoki
gresams, kuriems išskirstyti ldyb°s skundas atmestas ir riuos suvaržymus. Todėl pats
morgičiai pasilieka savo galioje. Daug kas mus S-ga negali būti kaltina
kongresas nebus leistas.
pardavinėjimas ir draudimas
savininkų neturi darbo arba menkai uždir ma, už tai atsako tiktai tie sunku surasti būdų. Ta proga
Spėjama,
kad
viena
iš
rim|
įvairiose provincijose yra ne
prisiminė
ir
tuo
metu
posė

ba ir negali atsilyginti su skolintojais.
asmens. S-ga. galėtų būti kal
džiaujantį kongresų Vašing- tesnių priežasčių, sutrukdžiu- Į vienodas. Slapta gamyba viBepig asesoriams ir įvairios rūšies aps tinama tada, kada būtų Įro
tone (turėjo galvoje karo ve- Įsi kongresui leidimo davimų, sose provincijose baudžiama.
krities ir miesto valdininkams be paliovos dyta, kad S-gos Centro Vai
teranus). Šiaip pavasarinin buvo noras sutrukdyti galin
Centro Valdžia iš alkoholi
šūkauti ir raginti, kad darbo žmonės mokė dyba kreipia S-gos veikimą
gų
pavasarininkų
pasirodymų.
kams Ministeris Pirmininkas
nių gėrimų turėjo tokias patų mokesčius. Kaip jie gali mokėti mokes politine kryptimi. Tačiau to jokių priekaištų nepadarė. Bai Vyriausybė pamatė, pavasari- jamas:
čius, kad jie neturi ištekliaus išgelbėti savo nėra. “Pavasario” S-gos vei gdainas pareiškė, kad mielu ninkai savo gerai paruoštu
1927 m. 39,686,000 dol. 1928
namus, į kuriuos sudėti visi jų sunkiai už kimo kryptis — grynai kultū noru duotų leidimų atstovų milžinišku kongresu padarys
m. 54,100/MM) dol. 1929 m. 59,dirbti pinigai. Morgičių savininkai kai vil rinė kryptis. Tad primetimas konferencijai, tik ne kongre-! labai didelio Įspūdžio, kad nuo
595,000 dol. 1930 m. 56,214,000
kai laukia tos dienos, kada namų savininkai demokratų politikos yra be sui. Vis dėlto kongreso leidi šio kongreso pavasarininkų
dol. 1931 m. 3,263,000 dol.
negalės už morgičius mokėti nuošimčių ir pi pagrindo.
judėjimas dar labiau, dar gra
mo
reikalu
žadėjo
dar
pakal

Paskutiniu laiku vis dau
Išdėsčius tai, p. Apskrities
giu būdu jiems teks namai.
žiau visiems imponuos. O ka- giau gaminama vyno, o ma
bėti
su
Krašto
Apsaugos
ir
Viršininkas noroms nenorom?
Tik Chicagos mieste yra šimtai ir tūks
dangi pavasarininkų judėji žiau degtinės 1931 m. paga
turėjo pripažinti, kad jo pa Vidaus Reikalų Ministeriais
tančiai žmonių, kurie tuo būdu turės netekti
mas nėra tautininkų kuriami) minta vyno 25,731,000. — lit
reikštos leidimui duoti kliūtys ir galutinai atsakymų duoti
savo namų. Taip yra ir kituose miestuose ir
organizacijų judėjimas, todėl rų.
nėra kliūtys, tačiau vis tik lei- birželio 17 d. Taip pat pasiū
visam krašte.
lė dar kartų kreiptis į p. Vi- jis ir sutrukdytas. O būtų pa Degtinės Kanada kas met
dimų duoti atsisakė.
Gerovės laikais šio krašto veikėjai ragi Atsakius leidimų p. Apskri dus Reikalų Ministerį. Birže-1 sirodyta tikrai didingai, nes daugiau išveža negu įveža gal
no darbininkus įsigyti nuosavus namus. Daug ties Viršininkui. Centro Vai- lio 16 d. p. Vidaus Reikalų prie to buvo pasiruošta.
ir dėl to, kad jos didelis kai
Tad skaudu patriotiniam lie mynas J. Amerikoj Valstybės
kas.paklausė. O šiandien tie veikėjai neina;dykos delegacija kreipėsi lei Ministeris Centro Valdybos
pagalbon nukentėjusiems. Didžiojo kapitalo dimo reikalu į p. Piliečių Ap delegacijai pareiškė, kad jis tuvių jaunimui, kad jis lais yra Įvedusios prohibicijų, to
valdoma spauda neužjaučia namų savinin- saugos Departamento Direkto- esųs Įsitikinęs, jog kongreso voj Lietuvoj netenka teisės dėl per sienų eina didelė kon
kams. Tad savininkams yra tik viena išeitis
Ponui Direktoriui išdės- leisti negalima, ir leidimas ne- laisvai susirinkti ir pasidžiau- trabanda.
— organizuotis didelėn ir galingon organi- ftyta vjsos Apskrities Viršini- bus duotas. Birželio 18 dienų'gti savo darbais ir nusiteikti
Įvežta: 1929 m. 2,604,000
ateities
didingiems
darbams.
14
vai.
p.
Ministeris
Pirminizacijon ir bendromis jėgomis reikalauti, kadlnk0 pareikštos kliūtys, kurių
galonų. 1930 m. 2,446,000 gal.
nkas
atsakė
galutinai,
kad
leimorgičiams būtų paskelbtas moratoriumas | p. Direktorius irgi nepripaži1931 m. 1,990,000 gal.
BAISI AUDRA TELŠIUOSE
dimo
neduos.
Tad
tuo
ir
bu

iki laikams pagerėsiant. Veneriems, ar kele-jno kliūtimis ir pasiūlė paduoIšvežta: 1929 m. 2,389,543
riems metams turėtų būt sulaikyti už morgi- ti Vidaus Reikalų Ministeri vo baigti žygiai kongresui lei Telšiuose ir apylinkėj siau gal. 1930 m. 2,974,822 gal. 1931
čius nuošimčių mokėjimai.
tė baisi audra, kuri pridarė m. 3,288,506 gal.
jai raštu skundų prieš Aps dimo gavimo reikalu.
Kadangi
Šis klausimas yra svarbus ir lietuviams krities Viršininkų. Birželis'
formaliai, esant i daug eibių: išplakė pasėlius,
Kiekvienam gyventojui al
namų savininkams. Nes ir jų daugelis, kiek mėn. 1 dienų skundas Vidau? karo stoviui, leidimus duoda! nudraskė daug stogų, kai kur koholinių 1931 m. teko degti
žinoma, praras namus, kuriuos prieš keletu Reikalų Ministerijai buvo įtei- Krašto Apsaugos Ministerija, nutraukė telefono telegrafo nės — 1,08 L, alaus — 26,5 1.
vyno — 3,01 1.
metų brangiai įsigijo.
ktas. Be to, maždaug po sa tai Centro Valdyba birželio 7 susisiekimų.
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
INDĖLININKAI REIKALINGI
APSAUGOS

Kas čia nežino, kaip tai daug bankų šia
me krašte uždaryta praėjusiais keleriais me
tais. Milijonai indėlininkų (depouitorių) nu
kentėjo. Dingo jų paskutiniai sunkmečiui su
taupyti centai. Žuvo bilijonai dolerių, pri
klausančių daugiausia neturtingiems. Turtin
gųjų žmonių indėliai visur apsaugoti. Jie vi
sur turi pirmenybę. Jie randa priemonių at
gauti savo uždarytus pinigus. Tik vargšui
darbininkui nėra jokių priemonių. Kada už
daro bankų ir jame uždaromi jo paskutiniai
centai, su jais turi atsisveikinti.

Sunkieji laikai ir bankų uždarymai yra
puiki piūtis savos rūšies politikieriams. Jei
kai vanagai puolasi prie paliktų bankuose
turtų ir likusius pinigus pasidalija. Bankams
likviduotojus skiria ne kas kitas, tik politi
kieriai, jei ne betarpiškai, tai per savo įtakų.
Jei sveikam teks kur pamatyti skelbi
mus apie likviduojamų bankų stovį, tai rasi,
kad likusia banko turtas eikvojamas įvai
riausioms išlaidoms, daugiausia atlyginima
ms už patarnavimus, kurių visais atvejais
būtų galima išvengti arba žymiai sumažinti.
Jei kartais indėlininkai deda pastangų ban
ko reikalus paimti į savo rankas, valstybės
skirtas atstovas nenori nė klausyti. Jis ran
da įvairiausių kliūčių, nes kitaip politikie
riams, kaip bematai, sumažėtų pelnas.
Bankų uždarymas pasikartoja visados,
kada tik kraštų ištinka blogieji laikai. Ir
visados milijonai indėlininkų nuskriaudžiama. Jei jie netenka savo indėlių, suprantama,
tie pinigai kam nors kitam turi tekti.

Laikas pagalvoti, kad ir indėlininkai
yra reikalingi apsaugos. Jei norima, kad žmo
nes pasitikėtų bankais, jie turi būt apdraus
ti. Jų indėliai uždarytuose bankuose neturė
tų žūti. O jei bankas uždaromas ir reikalin-

no vedęs Lietuvos karaliaus dukterį ir
buvo užėmęs sostų, bet greit mirė, ir lie
tuviai vėl sostų paėmė į savo rankas. Ben
drai, toks atskirų ukrainiečių valdovų no
ras baigėsi tuo, kad jie ne tik nepajėgė
paimti į savo rankas sosto, bet ir nepa,:<
gė sutrukdyti Lietuvos valstybei augti.
Pio trumpo vidinio trynimosi XIII
amžiaus pabaigoje Lietuvos sostų užima
gabus ir energingas valdovas Gediminas.
Kunigaikštis Gediminas pabaigoje
XIII ir pradžioje XIV amžių sumaniai
siekė savo pirmtakų užsimotų tikslų; per
trumpų laikų prie Lietuvos valstybės bu
vo prijungti dideli ukrainiečių žemių plo
tai, buvo prijungtos visos derevlanų že
mės, Turovo — Pinščinos sritys ir tt.
Gediminas mirdamas 1341 m., Įsteigė
naujų lietuviškų dinastijų ir tuo pačiu
laiku visiškai išnyksta Galicijos — Va
luinės valstybė (1340 m.).
Tuo pačiu metu, kai vyresnysis Ge-

Didžiuoju; nors jam tat ne visai tepavy
ko, bet Valuinę laikė savo žinioje, o Al
girdas užima Kievų, kur tuo laiku vieš
(Tęsinys)
patavo niekam nežinomas kunigaikštis
Fedir, ir pasodino ten savo sūnų VolodiPer trumpų laikų išsklaidęs prūsus,
nierų (1360 m.). Algirdas įsigalėjo visoj
vokiečių ordenas rengėsi panašiai pasiel
Černigovo srityje, didelėj daly Smolens
gti ir su lietuviais. Toki vokiečių ordino
užsimojimai paskatino lietuvius jungtis ir
ko srities ir pagaliau visai atėmė totorių
didelius žemių plotus, kurie buvo Dniestruoštis organizuotai gintis. Lietuvos valsro ir Bohomo upių pakrantėse ir ten pa
stybė parodo labai didelį aktyvumų, Min
sodino savo brolėnus kunigaikščius Kori
daugas nesitenkino sugrupavęs aplink sa
tavičius. Tuo būdu XIV amžiaus pabaigo
ve visus lietuvius bet stengėsi, taip pat
je gudų ir ukrainiečių žemės, išskyrus
prijungti pirmoj eilėj smulkias ukrainie
tas, kurias buvo užgrobę lenkai, prisi
čių valstybėles, kurios apėmė Pripetės ir
jungė prie Lietuvos valstybės. 1399 me
Berezinos upių sritis ir toliau siekė ir
tais užima Lietuvos sostų Vytautas Di
kitų Ukrinos žemių. Šitokiems savo pla
dysis ir Lietuvos valstybės teritorija spar
nams, Mindaugas rytuose nerado kliūčių,
čiai auga, siekia net Vorsklos upės ir Pol
Bes ten nebuvo kam priešintis; Lietuvos
tavos gubernijos. Lietuvos valstybė auga
pietų kaimynai Galicijos —. Valuinės ka
ypatingu greitumu, be jokio įtempimo bei
raliai pamanė, kad toki Lietuvos planai
kovų ir visiškai ramiai, be ypatingo afi
gali būti jiems pavojingi ir todėl bandė
šavimosi. Užėmimas tokių didelių žemės
priešintis, bet tat jiems nepavyko. Tada
plotų, buvo tai ne užkariavimas, bet ra
mi, taiki okupacija ir, teisybę sakant, tais
savo žmogų. Šis planas taip pat visai ne Galicijos — Valuinės sosto ir smarkiai ko laikais Ukrainoje nebuvo kam ir gintis.
pavyko, nors vienas Danylos sūnus Švar- vojo su savo konkurentu, lenkų kar. Kaz. Tai įdomus Ukrainos gyvenime periodas,

IŠ UKRAINOS ISTORIJOS
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kuris, gaila, labai trumpai aprašytas ir
todėl negalima tų periodų smulkiai ligi
detelių nušviesti. Tai buvo iš tikro neužkariavimas, bet kaip šių laikų diploma
tai vadina “penetration pacifiąue”; to
kiam lietuvių žygiui šiek tiek priešinosi
totoriai, liet lietuviams tat neturėjo jokios
reikšmės, nes totoriai dėl savo vidin'o
krizio buvo silpni. Iš kitos pusės, jokio
pasipriešino nebuvo ir dėl to, kad gyven
tojai, būdami lietuvių valdžioje, nejautė
jokios priespaudos, tik žinojo, kad juos
valdo Lietuvos kunigaikštis ir tiek, nes
visuose Lietuvos kraštuose ir visų gyven
tojų tarpe buvo darni santaika.
Vienas gal vietiniams gyentojams
sunkumas buvo kariška tarnyba; kiek
vienas gyventojas būtinai turėjo dalyvau
ti žygiuose, kurių tais laikais buvo ne
maža. Lietuvos kunigaikščiai jautėsi esu
Kievo ir kitų ukrainiečių žemių valdovų
jpėdiniais ir ryžosi jungti visas ukrainie
čių žemes į vienų vienetų. Lietuvos kuni
gaikščiai, įsikūrė ukrainiečių žemėse, la
bai greit prisitaikė prie savo valdinių kal

įtakos. Toji įtaka netrukus persiduoda ir
lietuvių masei, pirmoj eilėj paliečia ku
nigaikščių pilis ir šviesuomenę. Lietuviai
tais laikais savo literatūrinės kalbos ne
turėjo. Ukrainoje, kaip jau buvo minėta,
literatūros kalba buvo bažnytinė slavų
kalba, vėliau pavadinta senųja bulgarų
kalba. Ši kalba laikui bėgant pasidaro
valstybinė kalba, tuja kalba rašomi įvai
rūs oficialūs paliepimai ir surašomas taip
pat “Lietuvos statutas.”
Tuo pačiu laiku įvyksta nauja at
maina. Po mongolų užpuolimo ukrainie
čių metropolitai apleidžia sunaikintų Kie
vų ir perkelia svo rezidencijų į Volodimirų, Galicijos — Valuinės kunigaikščiai
stengiasi Galicijoje įsteigti atskirų met
ropolijų, tat jiems pavyksta, bet tik labai
trumpam laikui, nes žlugus Galicijos —
Valuinės valstybei ir Galicijos metropo
lijos klausimas darosi neaktualus ir bu
vęs sumanymas vėl išnyksta.

bos, papročių, kurie jiems turėjo nemaža

(Bus daugiau)
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ST.
Cicero,
III.
byla buvo sudaryta tik pasi
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Moterų ir Vaikų ligų
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
loniai
prašo
užinteresuotų
as

tikint
jos
pačios
tvirtinimais.
Tel.
Roosevelt
2516
arba
2616
sau prie grabų lšSpecialistė
dirbystėa
2314 W. 23rd PI., Chicago menų arba tų, kurie žino aukD
p
.
C.K.
Kliauga
Teisme kaitinamoji nurodė,
4145 ARCHER AVĖ.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS
čiau išvardytų asmenų adre
668 West 18 Street
DENTISTAS
Ofiso
Tek
LA1AYETTE
7337
kad iškviestasis liudininku vai
4142 ARCHER AVENUE
Telef. Canal <174 1439 S. 49 Court, Cicero, DL sus, pranešti
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls
tikrus adresus,
V
SKYRIUS: 3288 S.
Ofiso
vai.
kiekvieną
dieną
nuo
4
iki
2420
W.
Alarųuctte
Rd.
arti
VVcstern
kas sakąs neteisybę, nors jis
TEL. CICERO 6927
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
Halsted Street, Tat
Avė.
Pbone Hemlock 7S28
kuriais turėtų būti knygos
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
liudijo jos naudai. Bet ji pa Fanedėliais, Seredomis ir Pfitnyčiomis nuo 4 iki 8 vai. vakare Utaminkals
Vlctory 4188.
siunčiamos.
1821 So. Halsted Street
ir Ketvergais.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonas Yards 1138
ti nesigynė, kad platino liteBe to, Šv. Kazimiero drau
Rez. Tel. Hyde Park 8395
Telefonai dieną ir nakt|
ratūrą; tačiau teisinama taip ,Tel Kepublic 2266
Phone Boulevard 4139
VIRGINIA 0036
gija norėdama ateityje išven-, ,
...
,
,. .
v.
.
.
pat neprašo tik paskutiniam.
.
1 gti panašių nemalonių atsiti- i. , . , .
® , , , ,. , ’
’zodvje davė pažadą, kad dau
Graborius ir Balsamuotojas , .
Tel. Grovebill 1595
kimų, nuoširdžiai
prašo visu giau
. * Lietuvos
r• +
i * T- nebei
GRABORIUS
.
.
*
valstybes
DENTISTAS
Turiu automobilius visokiems nanų keičiant savo gyvenama
GYDYTOJAS IR CHLRLRGAS
11 ūsų patarnavimas
OFISAS
skriaus.
”
2403
W.
63rd
STREET
reikalams. Kaina prieinama. ją vietą, tuojau pranešti nau
visuomet sąžiningas Ir
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nebrangus, nes neturi
3319 AUBURN AVENUE ją adresą.
Teismo ji buvo išteisinta. Pbone Hemlock 2061
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
Vai.: 9-11 ryto 3-4 u- 7-9 vak.
me Išlaidų ailalkymal
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis paąal Seredomis po pietų ir Nedėidieniais
įkyrių.
Lygiai Šv. Kazimiero drau- į Tačiau tokiu nutarimu ji buChicago, III.
sutartį
tik susitarus
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Nauja, graži ko
gija prašo pranešti apie drau- vo ne^a')ai patenkinta. Mat, ji
2422 W. MARQUETTE ROAD
Namų Te*.: Prospect 1930
DENTISTAS
plyčia dykai.
gijos narių mirtį, nes drau- Vls nol'ėjusi patekti į kalėjimą
Gas Extraction
Res. Pbone
gija savo kasmet leidžiamam lr Jame žmoniškiau pagyvenValandos: 9-9. Nedėliomis 9-12
3307 Auburn Avesae
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Englewood 6641
Office Pbone
6558
SO.
WESTERN
AVĖ.
kalendoriuje talpina jų pavar- j
^et vis nepasisekdavo. AnVEDĖJAS
Wentworth 3000
Wentworth 3000
4811 SO. MICHIGAN AVENUSJ
proklam. platinimą
1650 WEST 46th STREET dės, o visi tos skaitlingos dr- į ^St^au
AKIŲ GYDYTOJAI!
ZsL Kenwood 6147
jos nariai meldžiasi už jų vė-j’^lau^^ aP>£aiaos teismo buKampas 4lth ir Paulina Bta
Valandos:
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
leg
' vo nubausta 4 metais s. d. kaNuo t iki 11 valandai ryte:
LIETUVIS GRABORIUS
Tel. Boulevard 6241-8416
Nuo 6 iki 8 valandai vakaro
Tais
ir
visais
kitais
reika!
bct
i
kalėjinų
nepateDidelė graži koplyčia dykai
apart šventadienio ir ketvirtadienio. 6558 S. HALSTED STREET
' Nulludimo
valandoje
kreipkitės
Vai.: 2-4 ir 7-8 vai. vakare
718 WEST 18th STREET
prie manęs, patarnausiu simpatiš lais kreipkite: arba į Šv. Ka;ko> ne8 Plento buvo pasi.
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
Tel. Roosevelt 7532
zimiero Br-jos Centų, Botu,r nu0 bausnrts atl<lis
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

LIETUVIAI AMERIKOJE

DAKTARAI:

TORONTO, KANADA

OR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

į

DR. ATKOČIŪNAS

ŠV. KAZIMIERO DR-JOS
NARlĮį DĖMESIUI

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. C. Z. VEZELIS

DR. A. RAČKUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

i

.

.

DR. S. BIEZIS

,v

DR. A. A. ROTH

OR. GUSSEN

J. F. RADŽIDS

DR. SDZANA A. ŠLAKIS

DR. T. DUNDULIS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. K. DRANGELIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR.A.LYUŠKA

DR. JOSEPH KELLA

I. J. ZOLP

A. L DAVIDONIS, M. Di

DR. A. R. McCRADIE

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

. DR. MAURIGE KAHN _

i šės

Seniausia j ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didiiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Aikštė 6, Kaunas, Litliua- ,a' Vėliau už 90V0 kMkio_Pa
Gydytojas ir Chirurgas ”
j nia; arba į šv. Kazimiero Dr-! ,n(Thną vėl buvo bausta Kau
4631 SO. ASHLAND AVĖ.'
tos Įgaliotinį Amerike: Rev. 110 taikos teismo, bet vėl nuo
Tel. Yards 0994
LIETUVIS AKIŲ
j S. Stonis, 147 Montgomcry bausmės lygtinai atleista. Taip
SPECIALISTAS
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
■ Place, Paterson, N. J.
----------- ---------Paler%vins akių įtempimą, kuris
ssti priežastim galvos skaudėjimo,
VALANDOS:
'i Malonu yra taip pat pain
ivaigiino, aklų aptemmlo, nervuotuNuo 10 iki 12 dieną
formuoti gerb. lietuvių visuo
mo, skaudamą aklų karšų.
Nuimu
Nuo 2 iki 3 po pietų
1 cataractua. Atitaisau trumpą regystę
Nuo 7 iki 9 vakare
menę, kad Šv. Kazimiero drir tolimą regystę.
Nsdel. nuo 14 iki 12 dieną
Į Prirengiu teisingai akinius visuose
ja visuomet priima naujus na
' atsitikimuose, egzaminavimas daro, uaa su elektra, parodančią mažiaurius. Jei kas norėtų gauti tik
uas klaidas.
rai naudingų ir gražių dvasi
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
nio turinio ir kitų katalikiškų
Valandos nuo 10 ryto iki 8 rakaPerkėlė savo ofisą po numeriu
MARIJONA
j re. Nedėliomis pagal sutarti,
knygų, o be to, pasinaudoti |
POCIENE
i KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
?4 LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU.
(pagal tėvų Sendikaitė)
Dvasinėmis Malonėmis,7 teikia iI
SPECUAL1STAS
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
moniis Šv. Kazimiero draugi-1 Mirė Rugp. 20, 1932 m., 4:10 be akinių. Dabar kainos perpus pi
Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų
vai. ncsuiaukus 4 3 metų amž.
negu buvo. Musu kainos m. Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
jos nariams, galima užsirašy- i Kilo iš Raseinių apskr. ir mie gesnės,
ges«.ės, kaip kitų.
sto.
pietų: 7—8:30 vai. vakara
Paliko dideliame nubudime
ti ar gauti reikalingų infor- ■
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Nedėliomis 10 iki 12
vyrą Juozą, sūnų Petrą, dvi
dukteris: Eleną ir Izabelę, du
Telefonas
Midway 2880
macijų aukščiau nurodytais
Tel. Boulevard 7589
broliu, Juozą ir Petrą Ališaus
kus ir gimines, o Lietuvoje irgi
adresais.
gimines.
Kūnas pašarvotas 3456 AuTel. Yards 1829
Kun. S. Stonis,
HBMLOCK 8161
burn avė.
laidotuvės Įvyks Antradieny
Šv. Kazimiero Dr-jos
je, Rugp. 2 3, 9 vai. ryte iš na
Įgaliotinis Amerikoje Į mų bus atlydėta į šv. Jurgio

DR. CHARLES SEGAL

DR. 6. SERNER

BRIEDIS KERNAVOJ

Didyste Ofisas

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

Kernavą, Ukmergės apskr.
Nesenai šioje apylinkėje buvo
pastebėtas retas svečias —
i briedis.

bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta
Į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti- šiose lai
dotuvėse.
Nubudę Vyras, Siinns, Duk
terys, Broliai Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja grab.
F. P. Mažeika. Yards 1138.

LIETU VU AKI V SPEdALUTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

DR. V. S. NARES

(Naryauckaa)
GIDYTOJAS IR CHIRURGAS
>416 WeM Marųnette Road
VALANDOS:
I iki 18 ryto, 7 iki 4 vakare
Utarn. Ir Ketv. vak. pasai aatartl

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t

Valandos: nuo 14—4; nuo

na u

iu

u.

Ofiso Tel. Victory 3 6 87
Ot. ir nez. TeL raeunock 3374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir rezidencija

6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais; nuo 7-9
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-6 po
piet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oflsae 6166 South Kedzie
Res. 6426 So. Californla Avė.
VaL: 1-4. 7-8 v. v. Išeklrtant Ketv

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH

SKAITYKITE IR PLATIN

756 W. 35th STREET

KITE “DRAUGĄ”

Ofiso valam; nuo 1-8, nuo 6:80-8:30
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Pirmadienis, rugp. 22 d., 1932

DRAUGAS

CHICAGOJE
LABDARYBĖS REIKALAI , Rašt. P. J. Rėkus plačiai ai________
škino, kad šiais sunkiais laiŠiuomi pranešu visoms Lab. kais “spulka” negali greit vi
Sąjungos kuopoms, jei kurios sų patenkinti. Kurie nori sa
dar nepridavė pinigus kapu vo pinigus ištraukti, ‘spulka’
puošimo dienos ir pikniko, negali su syk išmokėti, nes
kad juos atvežtų Į sekantį su pinigai išduoti ant paskolų.
Visiems bus išmokėta, bet ne
sirinki#, rugp. 31 d.
sykiu.
Išvažiavimas
,
Paskutinis šiemet išvažia Arkitektas P. M. Žaldokas
vimas į Labd. S-gos ūkį bus kalbėjo apie šių laikij depre
rūgs. 4 d. Visos kuopos pra sijų. Visi direktoriai sakė-, kad
šomos dalyvauti išvažiavime. jie darbuojasi “spulkos” ir
Taip pat prašome visų kuo žmonių gerovei, kad įmokėti
pų ko mažiausiai daryti išlai- pinigai būtų visiems su nuo
dų kaip su trokais, maistu ir j šimčiais išmokėti ir prašė, kad
tt.
Geriausia pačioms kuo-'kuriems nelabai reikalingi,
poms viską, pasigaminti, kad kad netrauktų, bet palauktų.
Buvo įvairių klausimų, į k u
nereikėtų pirkti, kad ko dau
giausiai liktų pelno L. Sajųn riuos direktoriai rimtai atsa
kinėjo. Be to, direktoriai pa
gai.
siūlė, kad būtų išrinktas šėSeimas
Šiemet Labd. S-gos seimas rininkų komitetas, kuris daly
bus lapkr. 20 d., Nekalto Pras. vautų direktorių susirinkimuo
P. Š. parapijos svetainėj (Bri se ir tėmytų “spulkos” stovį,
ghton Parke). Visuomenė, pa-:o per metinį susirinkimų išrapijos, draugijos, kliubai pra • duotų raportų. Į komisijų įšomi tų dienų nieko nerengti, ėjo: P. Maskolaitis, P. Masis,
o dalyvauti Labd. seime. Dr- A. Bacevičius. Šėrininkai reijos, parapijos, kliubai siunčia kalavo, kad jie apžiūrėtų ir
į seimų po 5 atstovus. Šio į tuos namus, ant kuriij yra
seimo svarbiausiu tikslu bus duota paskola.
Šėrininkai neturėtų sielotis
surasti būdus, kaip greičiau
panaikinus ūkio skolų ir pra dėl “spulkos” stovio, nes
dėjus statyti senelių prieglau “spulka”, tai ne banka; ne
gali bankrutyti.
dų.
Šerini nkas
Šis svarbus klausimas turi
rūpėti visai visuomenei.
Morgičiai

Ant Labd. Sąjungos ūkio
morgičiai baigsis spalių 5 d.
Reikalinga ♦ juos atnaujinti;
atmokėti $500 skolos ir $372
nuošimčių. Viso reikia $872.
Labd. Sąjunga neturi tiek
pinigų, dėl to prašome kuopų
sukelti tų sumų per susirinki
mų' rugp. 31 d.

IŠ M. K. R. C. A. SUSI
RINKIMO

TOWN OF LAKE
ŽINELES

X “Bunco party” rengia
ma klieriko Antano Jurkaus
naudai, šv. Kryžiaus parup.
salėj, bus rūgs. 1 d. Visi jo
giminės, draugai ir pažįsta
mieji prašomi prisidėti. Pade
kime Antanui savo pašaukimų
pasiekti.
Nepamirškime tos
dienos.
X Šv. Kazimiero akad. rė
mėjų 1 skyrius laikė susirin
kimų rugp. 15 d., mokyklos
kambary. Sus-mas buvo skait
lingas ir apkalbėta daug da
lykų.
X Rėmėjos turės “bunco”
pp. Stugių name. Visos rėmė
jos prašomos atnešti po dova
nų. Komisijoj: Čepulienė, Stugienė, p. O. Navickaitė.
X M. Laurinskaitė dar te
beserga, taip pat tebeserga ir
p. Aluzienė. Draugės prašo
mos jas lankyti.
Onytė

SKAITYTOJŲ BALSAI
Dažnai tenka mūsų laikraš
čiuose skaityti žinias apie žmo
nes ligai užėjus. Pradedi ryt
metį skaityti, žiūrėk, čia rašo
apie sunkiai sergantį žmogų,
kurį, būdamas po pažįstamas,
jau besirengi eiti aplnkyti.
Besirengdamas, štai, ir susi
tinki tų sunkiai sergantį ligo
nį keliaujant į miestų ar at
liekant savo gyvenimo užsiė
mimų.
Paklausi, kaip taip
greit pasveikai, nes kų tik šį
rytų skaičiau laikrašty ir be
sirengiau aplankyti. Ligonis
atsako, kad nesirgęs, tik, gir
di, anų dienų kokių valandė
lę galvų skaudėjus ir tiek.
Apie kitus “ligonis” vienų
dienų skaitai, kad truputį su
sirgę, o kitų dienų jau prane
šama linksma žinia, kad ligo
nis sveiksta, tuo pačiu laiku
kitas laikraštis tų patį žmogų
jau prie numirėlių priskaito ii
su dideliu kryžium ir juodo
mis raidėmis garsina. Nežinia,
keno čia kaltė? Tur būt rašy
tojų — korespondentų. Kiek
vienam korespondentui rašant
korespondencijas apie ligoms
patartina gerai apsvarstyti li
gonio padėtį ir labai gerai iš
analizuoti žodį “sunkiai.” Ta
da gal mažiau bus tokių juo
kų, kokių dabar dažnai tenka
skaityti kasdieniniam laikrašty
Alfa

Kum m III-

ti ir dailiai ištaisyti. Kaip su
Pas Spulkos pirmininką
manė, taip ir darė. Ėmė iš ban
WEST SIDE. — Gedimino
ko pinigus hotelio taisymui. Ir Spulkos pirmininkas yra p-nas
atsitiko taip, kad tas bankas, Mykolas Jasnauskas, 2259 W.
[kur jų pinigai buvo, tai pokšt 22 st. Jisai su savo žmona la
,ir užsidarė.
bai rūpinasi Bernaičių Kole
Kiekvienam lengva įsivaiz gijos pikniko pasisekimu. Jie.
duoti, kad p-nai Šturmai jau patys rengia bingo žaidimui
P-nai Žurkauskai yra sve čiasi laimingi, kad taip išgel dovanas, ragina kitus dėtis ir
tingi žmonės, paremia dova bėjo savo pinigus. O jų biz taipgi stengiasi prie to darlx\
nomis ir atsilankymu į kata- nio namas ir kotelis dabar, pritraukti ir svetimtaučius.
' Ūkiškus piknikus ir kitokius tai tikrai .gražiai išrodo, kaip Visi Gedimino Spulkos direk
TRIMITININKO SVARBŪS parengimus. Su savo draugais, iš vidaus, taip ir iš lauko.
toriai su pirmininku JasnausPRANEŠIMAI
1
P-nai
Šturmai
yra
priimpažįstamais ir kostumeriais
ku ir sekretorium Justinu Mn.
nūs
ir
malonaus
būdo
žmo

sukelia daug linksmumo. Jie
ckevičium dalyvaus Kolegijos
EXTRA! E X T R A! ir kalėdininkams kasmet iške nės ir geri biznieriai, yra ge piknike ir virvės traukime
Marųuette Parko letuviai! lia geras vaišes.
ri rėmėjai Aušros Vartij pa bus žemaičių pusėje.
Daugumas rengiasi važiuoti
rapijos bazarų, piknikų. Taip
Kviesliai
gi yra nuolatiniai “Draugo”
sekin., rugp. 28, į Birutės dar
KOLEGIJOS PIKNIKO
skaitytojai, “Draugo” pikni PARSIDUDA 1200 AKRU
žų, kuriame bus iškilmingas
RĖMĖJAI
kams visuomet prisiunčia kve
metinis Amerikos lietuvių ber
ŪKE
piančių cigarų ir kitokių do 25 akrai komų, 8 akrai bulvių,
narčių kolegijos rėmėjų pik
j Šieno, i.r tt, 7 karvės; kiaulių, vlSt,ų.
IFe.sč Side. — Pranas ir
vanų. Augina sūnų Aleksiuką I Visi ūkės įrengimai. Lietuvių kolonikas. Važiuos tie, kurie turi
Stanislava Balčiūnai yra pa
bažnyčios ir miesto. Užmoir dukterį Anicetų, kuri pri i nlja, arti
mašinas. Kas neturi mašinos,
$9,000 vien už žemę. Parsiduo
sižymėję šios kolonijos biznio klauso prie Aušros Vartų par. ; kėta
da už $5,500. $3,500 pinigais, $2,000
galės patogiai ir pigiai nuva
I morgičlum. Nemainome.
riai. Turi grosernę ir delica- choro. Turi skambų balsų.
žiuoti trokais.
MB. PAUL BALLAY.
tessen 2212 W. 23 s.t. Pranas
R. F. D. 1, Moline, Michlgan.
P-nai
Šturmai
mielai
lanko

Dabar yra gera proga iš an
Balčiūnas yra Aušros Vartų si į piknikus, kaip parapijos,
ksto užsisakyti sau vietų tre
par. komiteto nary?. Sūnus taip “Draugo”, Labdarybės.
ke pas Stasį Staniulį, prie
Pranukas šiemet baigęs para Žada būti Bernaičiij Kolegijos
ADVOKATAS
bažnyčios nuo 6 iki 12 vai.
pijos mokyklų, yra pasiren- piknike rugpj. 28, Birutės dar
Mieste Ofisas;
Julius Velička, ekspresinin140
No.
Dearbom
8t,
Room 700
! ges vykti į Lietuvių BernaiPhone State 4690
kas, su savo patogiu troku |čių Kolegijų, Thompson, Co- že. Jie turi daug pažinčių įSouth Side Ofisas
nuveš ir parveš už 35c. Darže i nu. P-nia Stanislava Balčiū- . vairiose kolonijose, kaip arti 754 W. SSth St., netoli Halsted st.
Phone Boulevard 5913
mai draugauja su aštuoniolinereikės ekstra mokėti.
«
1 nienė bus Kolegijos piknike kiečiais p-nais Cukrais. P-nios
Kurie norite gauti tikietų prie bingo vedimo. P-nia Bal
Šturmienė ir Cukrienė išrodo,
už 25c., galite gauti sekančio čiūnienė laiko žemaičių pusę,
kaip tikros seserys.
(John Bagdziunae Borden)
se vietose:
o p. Balčiūnas virvės trauki 1
ADVOKATAS
Pas Dargienę, 2456 W. 69tb me bus augštaičių pusėj.
REMKITE VISUS BIZNIE 105 W. Adams St., Rm. 1642
Street.
P-nai Balčiūnai visuose pik RIUS KURIE SKELBIASI
Telephone Randolph 6727
Pas Varkalienę, 6315 South nikuose pasižymi darbu ir hiz
2151
W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
/‘DRAUGE”
galiečiai, yra nuolatiniai “Drgo” skaitytojai, ilgai varę
! biznį “Italijoj” prie Oakley
' ir 24 pi., dabar perkėlė savo
! valgomųjų daiktų krautuvę į
i didesnį namų, 1957 W. 23 st.,
j kur daugiau lietuvių apsigyl venę.

CHARLES P. KAL

JOHN B. BORDEN

Lincoln Avė.
Telephone Rooaevelt 9090
nio darymu. Abu p-nai Bal
Name: S Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
Pas Vaitkienę, 6829 S. Tal- čiūnai yra visiems gero veli
man Avė.
jantys žmonės, mylintys savo
Pas A. Bagvilienę, 5808 S. tautų, kalbų. Taipgi augina
Sacramento Avė.
ADVOKATAS
dukterį Kotriną, kuri lanko
Miesto
Ofisas
77 W, Waahington 8t.
Pas S. Staniulį, 6651 South Aušros Vartų par. mokyklų.
Už vienų dolerį galima pa Room 905
Tel. Dearborn 7946
Valnndos- 9 ryto Iki 4 po pietų
Talman Avė.
Sūnus Pranukas yra prasila taisyti jūsų Radio ir kad
Ir pas daugelį tikietų pla vinęs smuikuoti, o duktė Kot- jūsų Radio galima pagerin Vakarais: Utarnlnkals Ir K etvergais
— 6 Iki 9 vai.
tintojų.
rina pianų skambinti. Jie su ti sudedant naujus tubus. 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7137
PASTABA: tikietai už 25c. tartinai išpildo ant savo ins Tūbos aukštos rūšies po 49
Namų Tel Hyde Park JI95
geri tiktai važiuoti automobi trumentų įvairių šmotelių ir ir 75 centus.
liu, o kurie norės Važiuoti tro sudainuoja gražių lietuviškų
Tūbos ištestinamos DYKAI
ku, kainuos 35c. nuvažiuoti į dainelių.
ADVOKATAS
62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
daržų ir parvažiuoti. Vaikams
Tel. Pullman 5950—6377
su tėvais važiuojant sykiu —
STAMBŪS BIZNIERIAI
4600 S. WOOD ST.—Ketverto vak.
dykai. Vaikai be tėvų nebus
Tel. Lafayette 6398
leidžiami. Trokas išeis po su
160 N T.A HAT,T.F RT—pagal sutarti
West Side. — Aleksas ir Li
3417-21
So.
Halsted
St
mos nuo bažnyčios. Prašome na
vrą pasiturintys
ix
šios
kolonijos
biznieriai. Užlai
nesivėluoti.
Tel. Boulevara 8167
Į
ko darbininkiškų botelį, 2462
Užlaikome naujausios ma
TIKISI LAIMĖTI MAŠINŲ Blue Tsland avė.
dos žiedus, laikrodžius, radios,
P-nai Šturmai turėjo nepap
KONTESTĄ
K stoties WCFL, 970 kilorastų gilinki. Buvo taip: Vie
cycles gražus lietuvių pro taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projecWest Side.— Kolegijos pik name banke turėjo stambių su
gramas kas nedėldienj nuo
torius dėl judomų paveikslų
nike rugp. 28 d., Birutės dar mų pinigu. Tai sumanė savo
1 iki 2 vai. popiet.
rodymo.
Kainos labai nupigin
že suvažiuos daug biznierių su biznio namų ir botelį perdirbtos.
puikiomis mašinomis. O pik2650 W. 63rd St., Ohicago, UI.
nikieriai vis tėmija ir gėrisi
I
Tel. Hemlock 8380
tomis mašinomis ir žiūri kieno
čia yra geriausia. Tai išeina,
kad piknikas yra lyg kontesWm. J. Kareiva
Savininke*
tas mašinų. Kolegijos piknike
Dfil geriausios rųfiles
KMBm Ir patarnavimo, ftantų kontestų tikisi laimėti AVest
k,tGRF.F.N VALLEY
Sidės biznierius Juozas ŽurPRODUCTS
kauskis su savo sūnų Jonu,
Olar'lie Šviežių klausi
Rugpiučio-Aug.
24
d.
laivu
EUROPA
nių, sviesto Ir sūrių.
kurie atvažiuos su savo gra
4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1889
žiausiu Clirysleriu. To kontesRugsejo-Sept. 3 d. UNITED STATES
to vedėjai bus Marųuette Par
Tel. Republlc 6649
Rugsejo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE
ko laikraštininkas St. Staniu
lis ir Petras Gailius, Alekso
Spalio-October 8 d. laivu PARIS
Dargio spulkos direktorius.
Maliavojimo Kontraktorius
Jie vaikščios po daržų ir su
Mallavojam, dekoruojant Ir popleruotaim. Kainos prieinamos.
lašinęs mašinų savininkus.
Visais kelionės reikalais kaip tai: išgavi 5537 S. Nordica Avė., Ohicago
P-nai Žurkauskai yra ramy
mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais

Kolegijos rėmėjų Chicagos
apskrities metų ketvirčio vi
suotinas susirinkimas buvo
rugp. 17 d., Aušros Vartuose.
Pirmininkavo * A. Kacevičius.
Dalyvavo skyrių ir kolonijij įgaliotiniai, be Bridgeporto,
Rinkliava bažnyčiose
Town of Lake ir 18th Street.
Visose lietuvių bažnyčiose Pranešimai komisijų: a) a.
Lab. S. rinkliava būdavo šv. a. kun. Kudirkos kūno perdė
Antano dienų.
jimas į cementinį karstų —
Nuo 1912 iki 1928 m. toji įvykdintas balandžio 25 d.,
rinkliava buvo daroma visose 1932 m.; b) paminklo Liurdo
bažnyčiose, bet nuo 1928 m. statymo fondan sudėta $45C;
iki šiol jau tik kai kuriose. c) rugp. 28 d., į Birutės darNežinia, kame dalykas. Lab-l-žų keliauja kolegijos rėmėjų
darybė, rods, nėra padarius135 skyrius su savo darbininklaidų. Jei ligoninę pastatė, kų komisija iš šešių asmeim:
tas buvo reikalinga, kad Są O. Bambalienė, T. Atraškienė,
junga iš jos turėtų visokios Atraškienės sesuo, O. Kazrapagalbos, kai bus pastatyta gienė, Vaičikauskas, Vaieikau
našlaičiams ir seneliams prie skienė ir k.
glauda. Pirma iš ligoninės pa d) darbininkų rugsėjo 5 d.
galba bus finansinė; kita — Marijonų kolegijos farmon iš
jos aptarnavimas (slaugės), važiavimo rengėjai užprašė
9
trečia — seserų vadovybė.
kolegijos koplyčioje šv. Mišias
Tat prašome gerb. klebonų 11 vai. saulės laiku ir po pa
SAKO NEPASIDUOSIĄ
ir toliau vykinti bažnyčiose maldų prie medžių sodinimo
rinkliavų Labd. Sąjungai. Li Jurgio Vašingtono atminčiai
AVest Sidės biznieriai, ma
goninė jau pati savo reikalais kalba adv. Mast; arkivysk. tydami, kad Ciceros biznieriai
apsirūpina, bet nupirkto ūkio Matulevičiaus — dr. Poškos ir uoliai rengiasi į Kolegijos pi(141 akras) skola rėikia ma Prov. Kudirkos —L. Šimučio. kinikų, sujudo ir sako nepasi
žinti ir sykiu ruoštis prie sta e) į Federacijos XXII kon duosiu. Jie siunčia dovanų
tymo prieglaudos seneliams ir gresų išrinktas A. Bacevičius bingo žaidimui, restoranui ir
' rengiasi skaitlingai atsilankynašlaičiams.
atstovu.
L. S. Valdyba
f) šeštojo kolegijos rėmėjų ti.
seimo spalių 23 d. rengimo SKAITYKITE IR PLATUS
DA APIE “SPULKOS”
komisijų sudaro visų apskri
KITĘ “DR*» OĄ”
SUS MĄ — NORTH SIDE ties kolonijų atstovai, pirmi
ninkaujant kun. M. Urbonavi
Narys, rašydamas “Dran- čiui, kuris iki šio mėnesio 27
ge” apie “spulkos” susirinki d. visiems komisijos nariams
mų, kuris įvyko 9 d. rugp, įteiks kvietimo laiškus.
AVisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai
biskį klaidingai suprato, buk
g) kolegijos alumnų susirin
SEKMADIENĮ, RUOŠĖ JO-SEPTEMBER 4, 1932 M..
šėrininkai sekretoriaus buvo kimų pavesta sukviesti Auš
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
išbarti. Ne. Susirinkimas bu ros Vartų klebonui.
Vieta vadinasi “Central Park” Highway 15. (Tarp
vo šauktas tam, kad bendrai
Sekr.
Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų Ir ftok(ų bus prakalbos, būtent: Lietuvos konpasitarus apie “spulkos” sto
■ulo, p. A. Kalvaičio, Wiaconaln’o Senatoriaus. Gubernatoriaus Ir
vį ir jos padėtį.
R ENGIMO KOMITETAS
PLATINKITE “DRAIKU

A. A. SLAŪS

AR JUS ŽINOTE, KAD

J. P. WAITCHES

Jos. F. Budrik, Ine.

R. ANDRELIUNAS

EKSKURSUOS Į LIETUVA

ANTANAS LUBERTAS

reikalais kreipkitės į:

Dainos Šventė
Jei menai pirkti automobilį, ateik
pas mus pirmiau, nea mes užlaikome
vieną IS geriausių ruSlų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nrl.rangiu

kHlnn

MIDLAND MOTOR SALES
449J ARCHER AVENUR
Telephone Lafayette 7189

