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Vokiečių karo veteranai remia Papen’ą
VETERANAI KOVOIA PRIEŠ PARLA- 

MENT ARINEVALD2IĄ
Prancūzija dėl Vokietijos 

labai nerimsta
MEKSIKĄ VALDO NAUJAS PREZIDEN

TAS — RODRIGUEZ’AS

PLIENO ŠALMO VETERA-jkad AVeimaro konstitucija yra
NŲ PARADAS

BERLYNAS, rūgs. 5. —
Vokiečių plieno šalino karo 
veteranai baigę suvažiavimų 
vakar turėjo paradų, kuriam 
dalyvavo apie 200,000 unifor
muotų vyrų. Paradas įvyko a- 
kvvaizdoje kanclerio von Pa-
peno vyriausybės narių, įžy- PARYŽIUS, rūgs. 5. 
miųjų kaizerio laikų genero- Prancūzijos vyriausybė apim-1

neatitinkama, kad ji reikalin
ga keitimo. Tauta nieko gera 
negali atsiekti su tokia konsti 
tucija, kaip kad ir su Versai- 
lio taikos sutartimi.

PRANCŪZIĮA NERVUO- 
JASI

lų ir buv. sosto įpėdinio.
Karo veteranų koliumnos

paskui koliumnas iš Potsda.- 
mo numaršavo i paradų sritį 
Tempelbofų ir tenai prisiekė 
savo ištikimybę von Papeno 
vyriausybei.

Savo keliu prezidentas Hin- i

ta baimės ir nepaprastai ner- 
vuojasi. Jai baimę daro Vo
kietijos reikalavimas lygaus 
su kitomis valstybėmis apsi
ginklavimo ir milžiniškos vo
kiečių karo veteranų demons
tracijos.

Pati vyriausybė nuduoda,

Naujos rūšies busas. Juo galima važiuoti ne tik paprastu vieškeliu, bet ir geležinkelio 
bėgiais. Šiems bėgiams yra pritaisyti specialiai tekiniai. Ant paprasto kelio jie automa
tiškai pakeliami kiek aukštyn. Kada ant bėgių jie nuleidžiami, su guminiais lankais tekiniai 
pakyla.

PRIEŠ LAIKRAŠČIŲ 
KORESPONDENTUS CHICAGOJE AGENTAI RADO BRA

VORĄ

BELGRADAS, rūgs. 4. — 
Jugoslavijos karalius diktato
rius nusprendė iš krašto pa
šalinti visus užsienių laikraš
čių korespondentus, kurie ne-

APIE $250,000 PAGROBTA

Waukegano, Kenosha, Ratine 
lietuviai pagerbė Washingtoną

Sekmadieni, rugsėjo 4 d., 
apie penki tūkstančiai lietu- 
vią iš VVaukegano, Kenosha 
ir Racine suvažiavo į Central 
Park, Kenosha, Wis., ir gra
žiomis lietuviškomis daino
mis ir lietuviškomis ir angliš 
komis kalbomis sudėjo gra
žy vainiką Jurgiui Washing- 
tonui, minėdami jojo dviejy 
šimtą metu sukakti. Choras

NEREMS HOOVER’IO

"VVASIIINGTON", rūgs. 5.— 
“National AYomen’s Democra- 
tic Law Enforeement” sąjun
ga nusprendė ateinančiais rin
kimais neremti prezidento Ho- 
over’io.

susidėjo iš 200 giesmininką. 
Tai buvo Waukega.no, Ke
nosha ir Racine parapiją 

i chorai. Dienos Šventė pasi
sekė ko puikiausia ir visi at
silankiusieji buvo žavėte už
žavėti choro puikiu dainavi
mu ir kalbėtoją gražiomis 

Į mintimis, kurios daugiausia 
sukosi apie Jurgį Washing- 
toną.

LIETUVOJE

LAIMINGA VIETA

PIETUOSE POTVYNIS

denburgas pasirašė speciali} j- .
, , , • . . . kad ji vokiečių reikalavimus irstatvmų, kuriuo remiantis bus ... , ,visų jų triukšmų ignoruoja, paduoti cenzūrai. 

Bet laikraščiai daug apie tai
rašo. .Jie puola vokiečius ir įs
pėja savo vyriausybę prieš 
nenumatomus vokiečių žygius.

vykdoma von Papeno ekono
minė programa, neatsiklau- 
siant nė parlamento.

PARLAMENTAS NEREI
KALINGAS, ŠAUKIA 

VOKIEČIAI

BERLYNAS, rugp. 4. — 
Vokiečių karo veteranų Plieno 
Šalmo sąjunga turėjo suvažia 
vimą. Dalyvavo kancleris von 
Papen’as su savo kabineto 
nariais, kurių dauguma yra 
buvę didžiojo karo generolai. ■ 
Taip pat buvusia sosto įpė
dinis, kuri karo veteranai 
triukšmingai sveikino. Gene

rolų priešaky buvo garsus fie-

NAUJAS MEKSIKOS 
PREZIDENTAS

MEXIC0 CITY, rūgs. 5.— 
Atsistatydino Meksikos prezi-

Sekmadienį popiet gauja 
plėšikų klastingu būdu įsiga
vo j vienų iš dviejų butų, 2603 

nori savo siunčiamųjų žinių So. Halsted gat. Tų butų apa-
cioje yra Koch & Co. ofisas, o 

Karalius nusprendė, kad gejto ofiso užpakaly didelė taip 
riausia bus, jei užsienių laik- į vadinamoji nedegamoji spinta, 
raščiams žinias paduos pati 'kur išnuomuojamos žmonėms

j • v x i — 2 J ■ i* T  _________ 1vvriausvbė.

Loon Lake, arti Antiocb, 
probibiciniai agentai rado a- 
laus bravarą, prigulintį “bu- 
tlegeriui” Moranui.

Konfiskuota apie 10,000 ga
lionų alaus, 1 trokas ir 2 ke
leiviniai automobiliai. Areš
tuota 4 asmenys.

i LAREDO, Tex., rūgs. 5. — 
Šiose apylinkėse Rio Grande 
upė smarkiai išsiliejo. Kelioli
ka asmenų žuvo. Medžiaginiai 
nuostoliai milžiniški.

STEIGS ATSKIRĄ UNIJĄ

ŽEMES DREBĖJIMAS

dėžutės susidėti brangenybes 
ir pinigus.

Acetvlinos ugnimi piktada-

KILO PROTESTAI

ZAGREBAS, Kroatija, rug
sėjo 4. — Žiniomis iš Bosni
jos, baisios audros metu so

Chicago motoristų kliubas 
sukėlė protestus, kada polici- 

riai pramušė didelę iš pirmo-l ja šaukti teisman daug 
jo buto per lubas skylę į ne- žmonių už trafikos įstatymų

GILLESPIE, III., nigs. 4.~ 
' Streikuojančių angliakasių su- 
j važiavime nutarta atsimesti 
'nuo angliakasių organizacijos 
!ir įsteigti atskirą nepriklauso
mąją uniją.

PAGROBĖ KONSULUS

degamąją spintą ir kelias de
šimts dėžučių atplėšė ir iškrau

denfas Rubio. Nauju preziden- džių Turje ištiko žemės dre-'s^- Vieni jų dirbo, o kiti šau
tu kongresas paskyrė karo mi-ibėjimas. Žuvo 3 asmenys. butuose dvi šeimynas,
nisterį gen. A. L. Rodriguez

NEATGAUS ŪKIŲ
RADIKALŲ RIAUŠĖS 

PARYŽIUJE

Spėjama, kad piktadariams 
'tekę apie 250,000 dol. Bran- 
' genybių ir bonų jie neėmė. A- 
pie 12 valandų jie dirbo.

peržengimą.

Kliubo viršininkai pareiškia, 
kad policija stengias ko dau
giausia autoistų areštuoti. 
Daugumų areštuoja už men
kiausių nusikaltimų. G taip 
neturėtų būti.

AVASHINGTON, rūgs. 5.- 
Vyriausybė gavo žinių iš Per- Į 
sijos, kad tenai plėšikai pag
robė tris J. Valstybių konsu-

Ž. Kalvarija, Telšių apskr. 
Paskaičius laikraščiuos, tenka 
labai nusistebėti daugybe į- 
vairiausių nelaimių, perkūno 

i gaisrais, audrų, lietaus ir t.t. 
i Tačiau čia jokios audros, jo- 
' kių nelaimių dar lig šiol ne- 
■ buvo. Nors lietaus iškrito ir 
nemažai, bet žalos ir jis, dar 
kol kas, nepadarė. Audros, ku 
rios kitur tiek daug nuostolių 

| padarė nuo čia vis nuslinkda- 
i vo į šalį.

PRAŠO VALDŽIĄ SUMA
ŽINTI VALSTYBINIUS 

ŽEMĖS MOKESČIUS

Marijampolės valsčiaus ta
ryba savo posėdyje nutarė pra 
švti valdžią, kad sumažintų 
valstybinius žemės mokesčius.

ANGLAI PIRKS ZARASŲ 
SALĄ

Trys anglai nori pirkti di
džiąją Zarasi} ežero salą ir ją 

lūs. Persijos kariuomenė juos kam nors naudingai išnaudoti, 
išgelia* jo. ------------------—-------------------

______________ į “DRAUGO” ADMINISTRA
TORIUS KALBA PER

MASKVA, rūgs. 5. — So
vietų vyriausybė nusprendė, 

ldmaršalas A. von Macken-[kad tie visi ūkiai, kurie įskir- 
sen ’as.

Suvažiavimas buvo sporto 
rūmuose, kur yra vietos 150,- 
000 žmonių. Veteranai pilkose 
uniformose.

P ’lamentarizmas yra mi
ręs, pareiškė karo veteranų 
vadas Fr. Seldte kalbėdamas.
Atėjo laikas kariškiams imtis

įti į kolektivinius ūkius, nega
lės būt grąžinti ūkininkams.

PARYŽIUS, rūgs. 4. —
Taikos reikalais radikalų su
sirinkimas baigės didelėmis 
riaušėmis. Apie 50 asmenų a- 
reštuota ir daug sužeistų.

SUSIKŪLĖ DU LĖKTUVAI

SPAUZDINA PINIGUS

RIO DE JANEIR0, rūgs. 

5. — Brazilijos vyriausybė 

nusprendė spauzdinti apie 21 

milijoną dolerių popierinių pi-

NE KAS LAIKRAŠČIŲ 
KORESPONDENTAMS

DARBININKŲ VAIKŠ
TYNES

SAKO, NĖRA PROGRAMOS

Vakar Chicagoj, kaip pap
rastai, įvyko organizuotų dar
bininkų vaikštynės miesto gat

valstybės vairo. Menkesnės Į nigų.
kokybės žmonės turi pasitrau | --------------- —
kti. Vidaus valdžios dvasia ŽUVO ĮŽYMUS LAKŪNAS
sulūžus. Mes atvykome, kad ------------
čia ilgiau pasilikti. Valstybė BUDAPEŠTAS, rūgs. 5. — 
reikalinga privalomojo karei- Nukritus lėktuvui žuvo įžymus 
viavimo. Tai svarbiausias vo- vengrų lakūnas K. Kašala. 
kiečių tautos tikslas. ,su juo kartu žuvo ir kitas

Toliau Seldte kalbėdamas' žmogus.
patvirtino kanclerio von Pa- 
pen’o vyriausybės programą

MASKVA, rūgs. 4. — So
vietų vyriausybė suvaržė mais 
to įsigijimą užsienių laikraš
čių korespondentams. Per ma
ža maisto.

JAPONAI GLOBOS MAN- 
DŽIŪRIJĄ

TOKIJO, rūgs. 4. — Japo
nijos vyriausybė paskelbė, kad 
ji su Mandžiūrijos (Manču-

vėmis. Grant parke buvo sako- į 
mos prakalbos. Oras pasitai
kė puikus.

Specialėn sesijon sušaukia
ma Illinois’o valstybės legis- 

įlatura. Kai kurie legislaturos 
'vadai pareiškia, kad nežinia 
,'kas bus daroma. Nes neparū-
pinta sesijai tvarkinga prog-

; rama.

PILIEČIAI LIETUVIAI BOMBŲ SPROGDINIMAS

CLEVELAND, Ohio, rūgs. 
4. — Lenktynių metu susikūlė 
ir nukrito du lėktuvai. Du la
kūnai pavojingai sužeista.

SUSPROGO MUNICIJA; 
KELIOLIKA ŽUVO

Praėjusiais metais, kurie 
baigės birželio 30 d., š. m., 
Chicagos distrikte 425 lietu
viai naturalizuota (gavo pilie
tybės certifikatus).

SMERKIA STREIKININKUS

Žiemių vakarų miesto daly 
dėl bombų susprogdinimo su
degė trys namai. Keletas as
menų sužeista. Policija neran
da to darbo priežasties.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 4. — Susprogo munici- 
jos sandelis Čitiloj. Visa ka
reivių sargyba — 17 kareivių 
ir 1 karininkas, išnyko, nesu
randama. Gal žuvo.

RADIO

Šiandien, 7.-30 vai. vakare, 
iš WGES stoties, Peoples Fur 
niture Co. valandą, kalbės 
kun. J. Mačiulionis, M.I.C. 
spaudos ir sporto reikalu.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYTJNK. 
— šiandien saulėta; kiek vė
siau.

PARDAVIMUI
Dailiai išrengti keturių kam

5 MYLIAS PER MINUTĄ
RTO DE JANETRO, rūgs. 

4. — Brazilijos vyriausybės
kuo) valstybe padarė sutartį,, prezidentas Lewis’a8 smerkia'— Lakūnas Doolittle praeitą' artilerija nuskandino du suki

lėlių laivuR Amazonos upėje 
ties Ttacoatiara, Para provin
cijoj.

Angliakasių organizacijos CLEVELANP, O., rūgs. 5.

A TENA, Austrija, ragą. 5.-;kuriaja einant japonai globos streikuojančius angliakasius, šeštadienį padarė rekordą. 
"V okietijos atstatymui ir jvai- Čia atidarytas pasaulio taikos šią valstybę. Sutartis dar ne- kurie nusprendė kurti neprik Skrido greitumu apie 5 my
riams reformoms. Pareiškė, kongresas. pasirašyta. lausomą uniją. ' lias per minutą.

NUSKANDINO SUKILĖLIŲ j barių namai. 2 karų garadžius.
LAIVUS Keturi 30 pėdų pločio lotai.

Tiktai $4,900 dolerių. Tuojau 
galima užimti.

Atsiliepkite į savininką; 

5435 So. Nottingham Avė.

Pusė bloko į žiemius 
Archer Avė.

nuo

Waukega.no
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOJ KAINA: Metams — $6.00. Pu
sei Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76o. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų.- 
tlna, jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam 
tutsiui pašto ženklų.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po pict.
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Advertising rates on appllcation.
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DVYLIKOS METŲ SUKAKTUVĖS

jau, vos tik paskelbtoji ištarmė. Tas liečia 
ne tik mane vieną,, bet visas moteris. Ir tai 
visa vyksta gyvuojant taip vadinamai res
publikoniškai vyriausybės formai.”

Teisėjas veltui mėgino ją nutildyti. Pa
galiau ji sušuko: “Nemokėsiu nė vieno tos 
neteisingos pabaudos dolerio!”

Ji ir nemokėjo. Niekas nė nesirūpino tą 
pabaudą iš jos iškolektuoti.

Praėjus vieneriems metams moterų judė
jimas žymiai padidėjo. Kai kuriose atskirose 
valstybėse joms pripažintos balsavimo teisės.

Pagaliau 1919 metais prezidentas Wil 
son’as

TREČIAS ARBA KOMUNISTIŠKAS 
INTERNACIONALAS

BLAIVININKŲ PIRMININKAS

(Žiūrėk “D-go” No. 208) (skelbt “ekskomunika.” Iš tre
čiojo internacionalo tarpo ta-

Socialistai “patriotai” susi-'po pašalinti “socialistai- Su
renka Berne į visuotinį susi- j vinistai,” t. y. tie, kurie ben- 
rinkimą, kurį sušaukia Artliu-‘ drauja su “buržujais,” bū 
ras Hendersonas (Anglijos so-’ fent: “Šeidemann’as ir Eber- 
cialistų vadas) ir Camille Hu-'tas Vokietijoje, Tbomas ir 

tuo reikalu sušaukė kongresą specia-Į Ysman as (antr°.j° intemacio- Renaudelis Prancūzijoje, Ilen-
lėn sesijon. Priimtas 19-asis priedas ir pa-i^alo biuro sekretorius). šis de rsonas ir Hyndinanas Angli- 
vestas valstybėms ratifikuoti. Pirmoji Wis j susirinkimas pasmerkia bolšo- 
consino valstybė ratifikavo priedą. 36-odi vikus. Šveicarijos socialdemo- 
buvo Tennessee valstybė. Tada \alstvbės sek- j<ratų partija atsisako daly-
ri'ordllim,?kelte U pri*d* kraSt° kOnStitU’ vauti Berno konKrese- Ji V“- 

Prieš tai prezidentaujant tani paZ-iam ^^eibia. Mes sveikiname Itu-
W i Įsoji’ui moterys sufražistės daug nukentė-1^3°® revoliuciją ir imame sauįginiųjų i socialistų vadai: K. 

s pikietavo Baltuosius Rūmus ir už tai'rusų ir vokiečių revoliucionie- į Kautskis, V. Adleris, Turati, 
kalinamos, kalėjime sunkiais darbais rių obalsį, kviesdami proleta-j (buv. fašistų gen. sekretorius) 

riatą į pasaulinę revoliuciją.” įr kiti buvo paskelbti socializ- 
Soeialistų laimėjimas 1917

joje, Renneris ir Pernerstorfe- 
feris Austrijoje, Plecbanovas 
ir •Rabinavičius (menševikų 
vadai) Rusijoje, Mussolini li

jo sekėjai Italijoje ir tt. Dė

jo. Jos 
buvo
spaudžiamos.

Visokis politinių teisių laimėjimas tik
per sunkią kovą atsiekiamas.

m. Rusijoje savotiška spalva

VOKIETIJA GYVENA KUZĮ

mo išdavikais.

Aną dieną suėjo dvylika metų, kaip šiame 
krašte konstitucijos priedu moterims pripa
žintos balsavimo teisės. Tas priedas yra de
vynioliktasis priedas.

Už šią politinę moterų teisę daugiau kaip 
60 metų buvo vedama atkakli kova. Šios mo
terų kovos priešaky buvo žinoma nepalau
žiama sufražistė Suzan B. Antliony.

Prieš tryliką metų daug moterų laikyta 
kalėjimuose dėl jį daromų demonstracijų už 
politines teises. Šiandie gi jau daug moterų 
užima šerifų, teisėjų ir kitas vietas. Valsty
bių legislatūrose yra daug moterų atstovė
mis. Yra jų ir kongrese. ‘Dvi moteriškės jau 
buvo užėmusios gubernatorių vietas, žodžiu 
tariant, politikoje moterys įgijo lygias vy
rams teises.

Kada moterys laimėjo J. Valstybėse, ta
da ir kitose pasaulio, kraštuose prasidėjo sma
rkesnis moterų bruzdėjimas ir kai kur jos 
savo tikslą atsiekė. )

Šiame krašte moterų veikimas už balsa
vimo teisę prasidėjo dar prieš civilinį karą. 
Viso to veikimo priešaky buvo minėta Miss 
Anthony. Ir civilinio karo metu ji savo to- 
veikimo nenutraukė. Po draug dirbo ir už 
negrų vergijos panaikinimą. Po to karo ji su 
didesne energija ėmėsi organizuoti moteris 
kovai už balsavimo teisių įgijimą.

1872 metais per visuotinus krašto rinki
mus Miss Anthony savo namų mieste, Roehes- 
ter, N. Y., nuėjo į balsavimo vietą ir balsa
vo. Balsavimų klerkas jai priešinosi. Bet j: 
to nepaisė. Už tai pašaukta teisman ir teisė
jas ją nubaudė 100 dol. pabauda.

Paskelbęs bausmę teisėjas jos klausė pa
sakyti, gal ji žino kokią priežastį, kad ši pa
bauda būti) pakeista ar atšaukta, ji pareiškė:

“Tamsta savo ištarme kojomis sutrypei 
kiekvieną svarbiausiąjį ir gyviausiąjį mūsų 
vyriausybės dėsnį. Mano pačios prigimtos tei
sės, politinės ir civilinės teisės, mano juridi
nės teisės suignoruotos.

“Iš manęs išplėšta pagrindinės piliety
bės privilegijos. Iš pilietės esu padaryta val
dine. Tai padarė tamstos, gerbiamas teisė-

Vokietįja gyvena didelį politinį irisų. 
Naujas parlamentas susirinko, susiorganiza
vo ir keletai dienų nutraukė veikimą. Susi
organizavus parlamentui pasirodė, kad nėra 
Berlyne nei prezidento Hindenburgo, nei kan
clerio Papen’o. Prezidentas yra atostogos© 
rytų Prūsijoj. Pas jį buvo išvykęs ir kancle
ris. Parlamento viršininkai pasiryžo aplan
kyti prezidentą atostogose. Bet prezidentas 
atsake, kad nėra reikalo jiems ten vykti. Jis 
pranešė, kad ateinančią savaitę grįšiąs Ber
lynan. ir tada parlamento viršininkai galėsią 
su juo pasimatyti.

Paprasta tvarka reikalauja, kad atidarius 
parlamentą tuojau prieš tautos atstovus tu
rėjo eiti kancleris ir pranešti savo nusistaty
mo programą. Jis to nepadarė. Atidarant par
lamentą jis išvyko pas prezidentą. Matyt, at
einančią savaitę jis ne savo- programa eis 
parlamentam

Prieš eisiant parlamentan, kancleris no
rėjo pirmiau apsiginkluoti kokiu nors aukš
tesniuoju autoritetu. Vokietijoj atvirai kal
bama, kad kancleris nuvyko pas prezidentą 
ir iš jo gavo raštu įgaliojimą tuojau paleisti

. . . l.ii

parlamentą, jei jis pasipriešintų vyriausybei. 
Taigi, artimiausiomis dienomis jis eidamas į j

Kadangi pirmame trečiojo 
atspindėjo kituose kraštuose. Į internacionalo kongrese buvo 
Visuose kraštuose prasidėjo į pasitenkinta pagrindinių dės- 
soeialistiškai komunistinis ju-
dėjimas. Tačiau nebuvo tuo 
judėjimu pasitenkinta. Buvo 
norima, kad ta>s besitęsiąs lai
mėjimas būtų suintemaciona- 
liaamas. Visų kraštų komunis
tiniai elementai turį būti in- 
ternacionaliai organizuojami. 
Taip turįs būti išgelbėtas tik
rasis socializmas ir užtikrin
tas jo viešpatavimas visame 
pasaulyje. Leninas ir Trockis 
numatė reikalą sujungti į vie
ną tarptautinę organizaciją 
visus tikruosius socialistus, 
komunistus, bolševikus. Tuo 
tikslu ir buvo Lenino 1919 m. 
sušauktas į Maskvą pirmasis 
komunistiškojo internacionalo 
kongresas. Tas kongresas įvy
ko kovo 2—6 d., kuriame da
lyvavo daugiau negu 35 vals-

nių nustatymu, tai 1920 m. bu
vo sušauktas taip pat į Mask
vą antrasis kongresas, kuris 
posėdžiavo nuo liepos J7 d. iki 
rugpiūčio 7 d. Tas kongresas 
turėjo priimti komunistiškojo 
internacionalo statutą ir išrei
kšti jo tikslus ir pagrindus. 
Priimto statuto įvade pažymė
ta, kad komunistiškasis inter
nacionalas statosi sau tiksiu 
su visomis priemonėmis, net 
su ginklu rankose kovoti už 
nuvertimą buržuazijos, už įkū
rimą vienos internacionalinės 
Sovietų Respublikos, kaip per 
ėjimo prie panaikinimo vals
tybių. Proletarų diktatūra lai
koma vienintele priemone žino 
niją išlaisvinti nuo kapitaliz
mo baisenybių, o tarybų galia

kų

t ’> PROTOKOLAS
' A. L. R. K. FEDERACIJOS XXII 

KONGRESO
1 — įvykusio —

1932 m., rugp. 23 ir 24 dd., Pittsburgh, Pa.

(Tęsinys)

Am. L .R. K. Federacijos sekretoriaus 
į raportas XXII kongresui

1931 m. rugpiūčio 25 d., pirmame 
naujos valdybos posėdyje, valdybos norą 
man prisėjo ir vėl apsiimti Federacijos 
raštininko pareigas, todėl man priseina 
patiekti praėjusių metų Federacijos dar
bi! apyskaitą

Sulig mūsų naujos jubiliejiniame kon
grese priimtos konstitucijos patvarkymo, 
visas Federacijos vadovaujamas darbas 
skiriamas pirmininkui, raštininkas atlie
ka raštinės darbus.

Federacijos Centro Valdyba praėju
siais metais padarė keturis Centro Valdy
bes posėdžius. Pirmąjį tuoj jubilieji
nio kongreso rugpiūčio 25 d., Šv. Petro

i istoriškai atiduota forma tai 
tybių atstovai. Jų tarpe ir j proletariato diktatūrai. Komu į 
Lietuvos komunistų atstovai. į nįstinis internacional as semias

parlamentą, neis tuščiomis rankomis, bet i Šitame kongrese ir yra įsteig-Į laimėjimus proletarų revoliu 
rėš paleidimo ginklą. !tfts trečias komuaistič- eįjos Rusijoje, kaip pirmos

Savo ražu, anot pareinamų žinių, kandę-j kasis internacionalas. Kongre- pilnai socialinės revoliucijos •
ris Papen’as deda pastangų į savo kabinetą w buvo nustatyti pagrindiniai l pasaulio istorijoje, ir kviečiąs 
įtraukti rasistus (nacionalsocialistus). Jis no- • r , . , 1retą įtraukti arba patį Hitlerį, arba kokius “7 d'' vlsus Pasaull° Pr°letarus tuo

* * r 1 ‘ mai, kuriais turėjo būti nor
muojamas trečiojo internacio
nalo veikimas. Be to, buvo pa-

du jo padėjėjus. Jei jis tai atsiektų, supran
tama, tada ir parlamentas reikštų vyriausybe 
pasitikėjimą ir turėtų dingti politinis krizis. 
Bet jei kancleris apsiginklavo prezidento įga- 
lojimu, jis neturi vilties ką nors laimėti su 
fašistų vadu. Tas vadas yra pačiam prezi
dentui pareiškęs, kad jei jis neskiriamas kan
cleriu, tai nieko daugiau nereikalinga. “Arba 
viskas, arba nieko,” jis atšovė pačiam pre
zidentui.

Europos valstybės, ypač Vokietijai kai- 
miningos, daug įdomauja tais ypatingais vo
kiečiuose įvykiais. Daug kas negali atsiste-

pačiu keliu eiti.

(Bus daugiau)

bėti paties Hindenburgo nusistatymu. Kai 
kas aiškina, kad jis neigia Weimaro konsti
tuciją. Kiti numato, kad jis su Pa penki nu
sprendė Vokietiją kokį laiką valdyti be tau
tos atstovų, lygiai taip, kaip šiandien yra 
Lietuvoje.

Kaip ten nebūtų, bet Voiketija gyvena 
didelį krizį. Šis krizis kai kuriais atžvilgiais 
yra pavojingas Europos taikai.

KUN. JONAS BAKANAS

Jau antras metas kaip kun. J. Bakanas eina Blaivinin-
Organizacijos pirmininko pareigas ir karta vikarauja 

pas kun. J. Petraitį, Šv. Kaziimero parap., Worcliester, Mass.
Nors kun. Jonas dar jaunutis kaipo žmogus ir visai nesenas 
kunigas, bet jis turi Saliamono išmintį. Jisai yra blaivybės 
apaštalas ir labai įtekmingai veda Blaivininkų Organizaciją 
tiesiu ir tyru taku.

SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų S. A. 22-ras Seimas prasidės rug

sėjo 11 dieną, 11 valandą rytą, Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Woi •ccster, Mass. iškilmingomis šv. mišiomis, kurias atlai
kys Pirm. kun. J. J. Bakanas, asistuojant apylinkės kuni
gams. Pamokslą sakys kun. J. J. Jakaitis, MIC., ką tik su
grįžęs iš Lietuvos ir iš Romos. (

Delegatai malonės susirinkti bažnytinėje salėje, 15 mi
nučių prieš mišias; turėsime tvarkingai įeiti bažnyčion ii 
užimti savo vietas.

Posėdžiai prasidės 1:30 valandų popiet, Šv. Kazimiero 
parapijos mokvk 1 oje.

Vakare įvyks vakarienė, paįvairinta Įspūdinga progra
ma.

Kviečiame visus vadus ir narius atsilankyti į seimą.
Kun. J. J. Bakanas, pirmininkas.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas; kun. Jonas Bakanas 
pirm.; kun. J. Mačiulionis—T-asis vicepirm.; Pr. Mankus 

—Il-asis vicepirm.: V. J. Blavackas—rašt.; 7 Mott st., Wor- 
cester, Mass.; O. Sidabrienė—ižd., 6 Conunonvvealtli Avė., 
\\ orcester, Mass.; K. Rainys ir J. Svirskas—iždo globėjai; 
kun. Fr. J. Juškaitis—redaktorius, 432 Wfcndsor st., Catn- 
bridge, Mass.

parapijos klebonijoj, So. Bostone. Daly- . 
vauja kunigai: K. Urbonavičius, H. J. j 
Vaičūnas, J. Švagždys, Pr. Juškaitis, mo- j 
kyt. Pranas Galinis, redak. Antanas F. ! 
Kneižys ir K. J. Krušinskas. Plačiai ap
svarsčius atskirų Federacijos Valdybos 
narių pareigas, pasiskirstoma pareigomis 
sekamai:

Kun. Kazimieras Urbonavičius—Gar
bės Pirmininku, So. Boston, Mass.

Kun. Jonas ikmbetas — Dvasios Va
du, Hartford, Conn.

Kun. Jonas Švagždys — Pirmininku, 
Brockton, Mass.

Vicepirmininkai: Leonardas Šimutis, 
Chieago, Ilk, Kun. H. J. Vaičūnas, Cice
ro, Ilk, Antanas F. Kneižys, So. Boston, 
Mass.

Kun. Norbertas Pakalnis — iždinin
kų, Brooklyn, N. Y.

Kazys J. Krušinskas — sekretorių, 
Brooklyn, N. Y. i

Revizijos Komisija: Kun. Pranas Juš
kaitis, Cambridge, Mass., mokytojas Pra- 1 
nas Galinis, Dorckester, Mass. į

Rugsėjo 7 d., 1931 m, turėjome antrą

Centro Valdybos susirinkimą dalyvau
jant: Garbės pirmininkui kun. K. Urbo
navičiui, pirmininkui kun. J. Švagzdžiui, 
iždininkui kun. N. Pakalniui, Rcv. Kom. 
nariui kun. Pr. Juškaičiui, vicepirm. A. 
F. Kneižiui ir raštininkui Kaziui Krušin- 
skui, šv. Petro parapijos klebonijoj, So. 
Boston, Mass.

Trečias Centro Valdybos narių susi
rinkimas laikytas 1931 nu, gruodžio 10 d. 
pas Dvasios Vadą, didž. gerb. kleboną 
kun, J. Ambotą, Hartford, Conn. Daly
vauja: Dvasios Vadas kun. J. Ambotas, 
Garbės pirmininkas kun. K. Urbonavi
čius, pirmininkas kun. J. Švagždys, iždi
ninkas kun. N. Pakalnis, vicepirmininkas 
Antanas Kneižys ir raštininkas Kazys 
Krušinskas. t

Ketvirtas Centro Valdybs narių pa
sitarimas laikytas gegužės 17 d., 1932 ir... 
raštininko bute, Brooklyn, N. Y. Dalyvau
ja: pirmininkas kun. J. švagždys, iždinin
kas kun, N. Pakalnis, vicepirmininkas L 
Šimutis ir raštininkas K. Krušinskas. C»a 
pasitarta vien XXII kongreso reikalais.

Valdyba sutvarkė ir atspausdino 2000

egzempliorių jubiliejinio kongreso priim
tos naujos konstitucijos ir 500 egzemplio
rių jubiliejinio kongreso protokolo, kurių 
po egzempliorį išsiuntinėtą mūsų gerbia
miems klebonams iv Federacijos skyriams. 

Katalikiškos Akcijos reikalu
Kad tinkamai praplėsti Katalikų Ak

cijos veikimą kolonijose, reikalinga turė
ti mūsų didž. gerb. dvasiškijos nuoširdžią 
paramą. Taigi tuo reikalu Federacijos 
Centro Vaidyba parašė asmeniškus laiš
kus visiems lietuvių parapijų klebonams 
su pirmininko, iždininko ir raštininko pa
rašais, pranešant apie konstitucijoj pada
rytas pataisas ir prašant paramos Kata
likų Akcijai per Federacijos skyrius.

Lowell, Mass. gerbiamo klebono kun. 
P. V. Strakausko pastangomis suorgani
zuotas Lowell’yje 49-tas Federacijos sky
rius, į kurį įsirašė 7 draugijos, užsimo- 
kėdainos metinę duoklę.

Lietuvių kolegijos reikalu
Rašyta spaudoje prašant remti vie

nintelę Lietuvių Bernaičių Kolegiją. Tė
vai buvo raginami siųsti savo sūnelius į 
Tėvų Marijonų vedamą bernaičių kolegi

ją, Thompson, Conn., gi dukreles į Sese
rų Kazimieriečių vedamą mergaičių aka
demiją Chieago, Hl.

Vilniaus Vadavimo reikalas
Mūsų supratimu geriausias būdas 

\ ilniui vaduoti, tai kelti pavergtųjų lie
tuvių tautini susipratimą, šelpiant jų kul
tūrines įstaigas. Tuo reikalu rašyta spau- 
don, raginta kolonijose minėti spalių 9-tą 
ir tos dienos pajamas skirtį Vilniaus lie
tuvių reikalams. Be galo dideliai bedar
biai siaučiant, sunku kokį nors ūpą su
kelti, pertai ir Vilniaus lietuvių reikalams 
aukų gauta tik $98.60.

Centro Valdyba savo posėdyje 1931 
m., gruodžio 10 d., nutarė įsirašyti į Vil
niui Vaduoti Sąjungą. Vilniui Vaduoti 
Sąjunga yra įsteigusi “Vilniaus Geležinį 
Fondą.” To fondo ugdymui yra išleisti 
“Vilniaus Pasai”. Jau esame gavę “Vil
niaus Geležinio Fondo” atsišaukimą, gi 
pasus paėmėme iš Lietuvos Konsulato 
New Yorke, pradžiai 100 pasų ir visų žen
klelių po lapą.

(Bus daugiau)
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Antradienis, rugsėjo 6 d., 1932 P R A U O A S

NAUDOKIMĖS LAIKU Jku, t. y. šiu<> momentu, uies
--------- *— Lamu; juo tikri. Niekas nega

iš. įek vienų rytmetį mes esą-[jį atgakl g^iinti vakarykščios

Naudodamies dabarties lai- ms iš tikrųjų atneša kokius į BALTOJI RASĖ PAVOJUJ
Hosmag umu<^, nAUMumėtidėkuMav *

me veltui apdovanojami dvi 
dešimts keturiomis aukso va
landomis. Vadiname jas auk
so valandomis, nes jos tikrai 
yra brangintinos. O šį bran- 
gintinunuj retas kas mūsų Įsi
vaizduoja.

Šis dvidešimts keturių 
landų finikas mums teikiamas , blogam dalukui pralerdlonie 
nepaisant, ar mes to norime, brangintiną, laikų, posiryžklk 
ar nenorime. Mes turime pi-1 ine tuojau tai pataisyti. To-

dienos, arba praėjusios savai
tės. Kas praėjo, dingo visa
dos. Tad nebūkime vaikiški 
sakydami: “o kad aš atjau
čiau tuos pergyventus liai1- 
kusl” Toks sakymas yra tik
rai naivus, nes tas neatsiekia- 

va- ina. Jei mes vakar kokiom

nigus mokėti už drabužius, mai
stų, apšvietimų, dažnai ir uz 
savo kūno sveikatos palaiky, 
mų. Bet dvidešimts keturių 
valandų laikų mes gaunam ve

D A K T R
Dievas su mumis.

Tačiau pirm v Lauko uaudo
kiaaiės laiku. Nė- miautos niek- 
uhekiams nepanaudokime.

MKOMHKf Sffl-
2IAVHMS 6RAŽUU

idam atsitikime reikia veikti 
nieko nelaukiant. Iš pat ryt© 
sustatyti savo gerųjų darbų jy 
programų ir jų vykdyti iki ei
nant gulti. Ir stengtis, kati a-

ltui. l’ž tai nereikia nieko mo- teinančioji: diena būtų dar noie 
keti. Jei taip, tai kodėl gi ko dtingiau praleista, kad vis dau 
geriausia nesunaudoti t© lak-! giau ir apsčiau apturėjrus sa
ko? Šį laikų mums teikia Pie
vas. Jis nori, kad mes tas va
landas sunaudotumėm Jo ga-

s» Fede-

Prieš kurį laikų keti žymūs TaL Clcsr* #76t 
moksldninkai pasistatė sau ti
kslu ištirti,, ar baltosios rasės 
žmonių skaičius daugėja ar 
mažėja f Surinktos statistikos 
žinios keturiese didellėse val
stybėse — Jungtinėj Amert- 
dtoj, Anglijoj, Vokietijoj ir 
Prancūzijoj, davė sensacingi} 
rezultatų. Pasirodė, kad viso
se tose valstybėse bevaikių ‘ 
šeimų skaičiui nepaiprastai iš- Į 
augo. Mokslininkų nuomone,1

DB. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO 
▼akt 14-15 ryto: 3-4 Ir 7-8 vakar*

Phone Boulevard 7*42

DB. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ava,

Olleaa Tel. Orovehill 0417
Ren 67 87 S. Artesian Avė.

TeL Grovehill 0017

DR. J- J. SIMONAITIS
OYCrrOJAJB IR CHIRURGAS 

>478 West Marquett* Roed 
7*1.: 3-5 Ir 7 » P. M. Ket. 8-13 A.M. 

Nedalioj eualtenu

Arti CT Rtraet

(Fed. Mor. Biurai)
Suvažiavimas įvyko Brook- baltosios rasės išsivystymo rai

y P. #r. Apreiškimo parap. Įį«fo sutrukdęs pasauli-
saUeje, rugp, 29 dienų. Prasi-' n*8 karas. Kaip rašo vienas 
dė> šv. mišiomis 19- vai. ry-f«^> žurnalas, tik keturiose 
toy. kurios laikė kum. K. E. valstybėse: Jungt. Valstybėse, 

Anglijoj, Vokietijoj ir Pran-
Psimokslų sakė šiuo metu yra apie 13

v© kūmui ir sieliai naudos, A P<#, bevaikių šerinių, ir jei

Pbiulomisy asistuojant kun. J., 
Kartavičiui.

Yra būtina, kad žmogus pu- į benjdnri, daliyvau-
siduotų Dievo Apvaizdai ir su _į- atstovams ir svečiams, 

rbei ir kitiems gailestingiems į širdies peršuliu nesirūpintų a- į12;30 yal popįet prasidėj0 se. 
darbams. pie rytdienų. Mes nežinome, niullda, pasveikinimais ir

Milijoninkas už savo milijo-jkų gali duoti mums rytojiua. I rinkimu. Prezidi-
nus negali nusipirkti nė vie- Į Susirūpinimas ir susikrimto j swdiatr- p įtekate, Brum-

dfea

gu padėtis nepasikeis gerojon 
pusėn, tai baltajai raisei rim
tai pradės gręsti pavojus iš
mirti. 1 i į,1! i,

Žinomas vokiečių ekonomis
tas E., Kabi* rašo, kad Vokie-

nos niinutos, o vargšui žino-gilias rytojumi — krano sveika- Į (^a «r gtŲjgaįįįiS> Rezoliucijų ^ra in^Gona^ bevaikių
gui neatsakoma nė viena rei- tai labai kenksmingas. €> juk komisija® išriaaktli kun. J Bai- Palyginus su prieška-
kalinga minuta. Kadangi už! susirūpinimas nė kokiu būdu '. v ’ -r™mis1-
pinigus laikas neįpirktinas, 
tad jis ir brangintinas.

negali pakeisti mums rytojaus 
likimo. Ir jei tas rytojus mu-

GRABORIAl:

J. F. KADŽIUS
FIGIAUSIA3 LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJK
Laidotuvėm® pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystėat

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal *174 
SKYRIUS: 83*8 8. 
Halsted Street, Tol 
Victory 44M.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patam avimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nee neturi
me lėlaldų ažlalkymat 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aobuzn

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

__

Tei. Canal »in

DB. G. L BLOŽ1S
D B S T I 8 T A 8

2201 West 22ud Street
(Kampu Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 1* ryto
Nuo 1 11d S vakare 

Seredoj pagal sutarti

feL Cenel 8317 R«a- Proapect 8(58

DR. F. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1831 SOUTH HALSTED STREET

Kesldenclje 6888 Ro. Artaalan Avė 
Valandov: 11 ryto Iki 4 po pletv

t Iki 8:88 veker*

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACB 
Vai.: 7 iki 9 v. v. lAsklriant Seredoa 
ir Pėtuyčios, 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. Rc-z. tel. Cicero 2888

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JA V01Š
VaL: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki S vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

reL Cicere 1268

OR.GUSSEN
X-Bav

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų. moterų Ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomis Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

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

. LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRASOMUS
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o ma> 

darbu busite užganėdinti.
TVrt. Roosevelt Mtt8 arba 3818

2314 W. 23rd PU Chicaga

143d S. 49 Court, Choto, HL
TKL CICERO 9tVJ

Telefonas Varde 1130

STANLEY F. MAŽEIKA
Gsaborius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

CTdcago, UI.

L 1 ZGIF
IB LBEBOTOTKJ

1650 WEST 4fith STBEET 
lUunpaa 461h Ir Paadloa Ita

Tel. Boulevard 530 2-8412
Nulludlmo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnauju simpatiš
kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia <M1 (armėnų dykai.

kūnas, A. Visminas ir J. Žile
vičius. Paskaitų buvo trys: J. 
Žilevičiaus “‘Estetika bažnyti
nėje muzikoje,” kun. J. Simo
naičio “V. Sųjungos Autorite
tas” ir kun. J. Balkūno “V. 
Sųjunga ir Federacija.” Kal
bos bei diskusijos ejje> gražia 
nuotaika. Išnešta penkios re
zoliucijos oganizacijpa reika
lais. Nutarta vargomaiBkoms 
su chorais įsirašyti į Kart. Fe
deracijų katalikų akcijos rei- <iaus 
kalu. Pati V. SųapiBga įrašo*- 
ma į Federacijų. FUtvrrtiirta 
ir galutinai išleidžiama® “Gie
smės laike Šv. Mišiųi.” Išrin- 
,ktos kelios konaisijioe įvairiais 
Sųjungos reikalais, lEaip^ mu
zikos leidinių, cbavųi sųį-raB^mo 
statuto paruošimo- ir k. J nau
jų valdybų išrinkti: jwin». A. 
Visminas, vicepirm. J. Petrai
tis, sek r. J. Brundza, knygius 
br. Banys, MIC'., ižd. Stui'gar- 
tis. Dvasios Vadas bus skiria
mas Kunigų Vienybės. Suva
žiavimas baigėsi 7 vai. vak. 
Delegatų pagerbimo- vakarie
nė sekė 8 vai. vakare. Visų 
laikų su vargonininkais

laikais, gimimų skai
čius tame krašte per pusę su
mažėjo. Miestuose esu dar blo
giau-. Pavyzdžiui, Bėrllyne dau 
giau kaip pusė šeimų yra be
vaikės. Jeigu taip toliau cis
tai Vokietijos gyventojų skai- den tįstas

x v. . UtaroislMtls, Ketvergius ir Subatomls
CIUS iki CUietų sumazėsiųs 2DO W- Alarųuette Rtl. arti Westeni

Avė. Pbone Hernlock M2& 
Paaedfiliais. Seredomls Ir P5tnyčioml> 

škimiio priežastis, esųs krizis,1 MB1 ** Hl
iš 64 iki 5(i> milijonų. Šito rei

R9T-

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai; kasdien nuo IV r. ryto Iki 8 

valandai vakare
Nedėllomis Ir Seredomls susitarus

4847 TV. 14th ST. Cicero, UI.

Dr. C.K. Kliauga

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 Wcst 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 

Telephone Republlc 7 868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

bfogas naais-ta>& ir kita.
Pran-eŪBijioj gimimių skai- 

sumaaėjįasias jnu buvo 
pastebėtas ir prieškariniais
laikais. Statistika rodo, kad 
Praaeūriijoj yra apie du mili- 
jw>«aa bevaikių šeimynų ir tas 
skaičius mastei auga.. Palygi
nus su. prieškariniais laikais 
bevaisių šeiaanų skaičius Pran- 
cūaiyjoj- padidėjo 209,000. Ypa
tingai dfedefis bevaikių šeimy
nai Braošfoatis yra miestuose.

! Aagfiįjoj'jskttr šeinayainiai sa
ntykiai galėjo būti pavyzdžiu 
kitoms tautoms, dabar paste
bimas tas pats reiškinys. Ir 
čia bevaikių šeimų skaičius 
pradėjo augti, o gimimų skai
čius — mažėti, kaip ant mie
lių. Dar 1911 metais bevaikių j 
šeimynų buvo vos 16 nuoš.,'

Tel. Republic 2266

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS
Gas Extractlon

Valandos: 9-9. Nedėlioraip 9-12
«56S SO, WESXEKN AVĖ.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tat LAKAYETTE 7337

Ofiso vaL kiekvieną, dieną nuo 8 Iki 
12 ryto (Išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vukure L larninkab. 
Ir Kctvergais.

Rez. Tel. Hyde Park S395

AKUT OTDTTOTAD

DR. VArW, DPT.

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutarti
Ofiso Tel.: Br m 1c vanl 7820 
Namų To;.: Proapect įuuu

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 Sk,
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėllomis Ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. F. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street 
Office Tel. Victory 7188 
Ros. Tel. Hemlock 2615

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Seredomls po pietų ir Nedėidleaiai* 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Engleurood 4641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8006

maro kunigai J. Simonaitis, 1 ±$21 metais tas skaičius paki-

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusia žsnogaas kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto deheo 
"Reikalui esant, mūsų autemobilfos atvažiuos į jūsų 

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grakorias, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertą lietuvi a 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu karaip- 
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyn I* Ofise*

46G5^-O7 Sotrth Hermitage Aventic 
Visi TėMosBi; YARDS 1741 b 1743

K. Paulonis, J. Balk finas ir J. 
Lencevičius. Delegatai skirstė
si pilnai patenkinti ir džiaugs
mingi nuveiktai# darbais ir 
užbrėžtais planais. V. Sųjun
ga kooperuos so Federacijos 
Informacijos B&mru.

VALDYBĄ P03ĖD1IAI
(F. fmf. Biuras)'

Kraoigų Vienybėm ir ‘“Moti
nėles”' centrų valdybos pos<> 
džiiavo New Yorke, rugp. 30» 
d., Pennsvlvania viešbutyje. 
Senosios valdj bos perdavė rei 
kalus naujosioms valdyboms. 
Tarp svarbiausių reikalų Vie
nybėje susirūpinta maldakny
gės leidiniu, ‘‘Tiesos Kelyje” 
skyriaus vedinta ir k. “Moti* 
nėDė”' planavo ateities progra
mų ir fondo- kėJimu reneti ne
turtingus moksleivius. “Moti
nėlė” nuo šiol rems tiktai A- 
merikoje mokslų einančius mo 
ksleivius. Ji artimai bendra
darbiaus su Fėderaeijoe Tau
tos Fondu. Abi valdybos no
riai

\

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, .akių aptemmio, nervuotu- 
ono, skaudamą akių karštj. Nulmu 
latar&ctua. Atitaisau trumpą regyste 
ir tolimą regyst*.

Prirengiu teisinga* akinai* -fimsas 
itsltikiinuose. egwaliM,vMBaa 
nas su elektrai parodančią mažiau- 
<ias klaida*.

Speclaie atydfc atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto įfct * vah*. 
t, . , . re- Nedėllomis pagM sutartipatingai padidėjo, vra ne Pra- kreivas akis ati/vaiso. j trum 

^4 LAIKĄ su NAUJU IŠRADIMU

lo 32 nuoA ir 1931 metais — 
net iki 38 nuoš. Ir čia j g> ven- 
tojų prieauglių sumažėjimų tu 
rėjo- įtakos ekonominis krizis, 
bedarbė ir kitos priežastys.

Kraštas, kur paskutiniu lai- 
ku bevjūkių šeimų skaičius y-

nciizija ir ne Vokietija, bet, 
rodos, turinti būti sveika ir 
jauna, Šiaurės Amerika. Šio 
krašto gyventojams pasaulinis 
karas neturėjo didelės įtakos, 
bet natūralus gyventojų prie
auglis buvo menkas jau ir 
prieš karų. Jei-g-u Amerikos 
Jungt. Vatetybių gyventojų 
skaičius sparčiai augo, tai tik 
emigracijos išdava

PtoF. E. Fischer, Amerikos 
gyventojų judėjimo tyrinėto
jas, rašo, kad' bevaikių šeimų 
skaičius Jungt. Valstybėse per 
100 metų padidėjo & kartus.
Šio reiškinio priežastys esan
čios: brangus pragyvenimas, 
nedarbas, krizis ir t.t.

Šie daviniai, paimti keturiijĮ
UidŽBjj, «Wyhiy «y-"'«‘'<.i'5lretnkite visus tuos pro-
statistikos, rodo, kad baltoji - - - »-prižadėjo infotnuvoti vi- 

suonienę per Federacijos ln- rasė pamažu pradeda išmirti.
formacijos Biurų. bama.

MiiMi

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 ĮVEST 47th STREET

DR. A. R. McCRADIE .
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

A L DAVIDONIS, M. Oi
4819 80. MICHIGAN AVKNUM 

T*L K*nwood 5187. 
Valandoe:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 4 iki 8 valandai vakare

apart Aventadlento ir ketvirtadienio.

Oaugellų atsitikto* akys atitaisomo, 
be akinių. Dabar kainos perp.,. Dl- 
gesnės, negu fanm. 5iusų karnos oi. 
geaues, kaip ki** “ p

4712 S. AOLAND AVĖ. 
Tel. Bottfcvard 7589

HL MAURI6E KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 S€>. ASHLAND AVĖ.
Tek Yards 0994

Rezidencijos Tel. Piaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare
Medei, nuo 10 iki 12 dieną

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

Tel. Yards 1829

DR. & SERNER
LIETUVIS AJUV SPECIALISTAS

OflM* Ir AMnlų Dirbtuvė
756 ĮVEST 35th STREET

Kampa* Melnted M, 
Velendoe: nw M—4; nuo 4—8 

W*/1IHnvb«4N wv»4* V«

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S0. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS

Dtlovi), Moterų h- Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—13 nuo t—1 po 

platų: 7—8:30 vai. vakar* 
Nedėllomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

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

Antras ofisas ir rezidencija
Gūt)4 SO. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 8-6 po 
piet. U tam. Ir Subat. nuo 3-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

ei. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6553 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį ‘"Draugą” ir

fesionalus ir biznierius, 
(“B.”), kurie garsinasi jame.

HEMLOCK 1181

DR. V. S. NARES
( Maryauclras )

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
1431 We«t Marųuett* Road

VALANDOS:
I Iki II ryto, 7 Iki 6 vakare

Tel. Hemlock 8700
Re* TeL Proapect 0618

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisus 61(6 South Kedzie 
Ro*. 6436 So. Catttbrnla Are. 

Vau l-e. »-» *. v. Maitinant K»tr,

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

1 Ofisą valan.: ana L-K 4:30-8:58

klMtei



C H I C A G O J E
BRIDGEPORT ŽINELĖS brangi veikėja ir amžinas na- 

------------ rys p. C. Petraitienė žada su
X P-lė M. L. Gurinskaitė knygute “surprise” padaryti, 

rašo, kad tie, kurie keli-metai j Laukiame, 
atgal lankė Kauną, dabar jo x At(,inan4iais 1933 metais 
nebepažintų. Pristatyta naujų, ' ukanka 10 metų> kaip mas))
modemiškų namų, Žaliasis parapijinę mokvkla (šv. Jur. 
Kalnas visas apstatytas, Lai-s-igi) apėmė vesti Begery8 kazi. 
vės Alėja visa cementuota,I lnierietės, A B p nariai ir
prie galų klombai išdaryti 8ukaktuvių •■sausa,” nepra
šiaip gatvės visur taisomos. Į .į

Buvo išvažiavus Suvalkijon | T ...
.... n • i X Jau grizo į mūsų para-į savo teveliu pp. Gurinskui .. , . .. . ‘A_ .. . . . ... pijų sesutės kazinnerietės. Pertėviškę. “Ant ūkio vaisigu-, , J v. , , „r, , idetine šiemet bus seselė M.mas neapsakomas,” rašo to-i_. APetronėle. Buvusi perdėti ne 

"‘/sesuo M. Veronika iškelta į
Indiana Iiarbor.

Sveikiname seselę Petronė
lę ir su Diev bei geriausios 
kloties sakome seselei Veroni-

liau, “ir daug geriau ūkinin
kai gyvena negu mieščionys 

P-lė Gurinskaitė buvo pa
kviesta kaipo viešnia (rugp. 
12 d.) į Šv. koncertų, kurį su
rengė Kauno Bazilikoj Vargo
nininkų Šv. Cecilijos draugija. 
Dainavo ir “amerikietis” ope
ros artistas Antanas Sodeika, 
kuris klausytojus stebino sa
vo balso gražumu ir stipru
mu.

X Baigiasi atostogų laikas, i 
Po “Labor Day” Felcytė Nau 
sėdaitė grįžta iš Nebraskos, 
kur ant pp. Bigelow “ran- 
čiaus” praleido vasarų. Džiau
giasi, kad esanti sveika ir lin
ksma, tik saulės taip nudegta, 
kad atrodanti, kaip “blonde 
Indian.”

X Grįžo iš atostogų iš Oliio 
valst. Mot. S-gos 1 kps. dar
buotoja p. Pulcherija Vaice
kauskienė. Atostogomis ir vai
šėmis veikėja labai patenkin
ta.

įX A. R. D. 2 sk. narės dir
ba kaip bitutės. Knygutės jų 
rankose tik “nyksta,” ypač 
pasižymi Teofilė Stankevičie
nė (amž. narys), Jos. Šaltie- 
nė ir Ona Paliliūnienė. O p. 
F. Burba siuva gražiausius

kai.
X Ponai Jonas ir Elena Ne- 

dvarai atidarė naujų biznio 
vietų ant gražaus kampo 33rd 
Place ir Auburn Avė. Jie turi 
didelį pasirinkimų geriausių 
valgomųjų daiktų — mėsos ir 
groserio bei vaisių. P-nai Ned- 
varai yra įžymūs biznieriai, 
rėmėjai parapijos ir visų mū
sų kilnų įstaigų. Geriausios 
kloties naujoj vietoj.

XXX

LIETUVIŲ DAINOS IR MU
ZIKA PER RADIJO

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. iš 
stoties WGES, 1360 kiloc.yc- 
les, bus transliuojamas oro 
bangomis lietuvių radijo pro
gramas.

Teko patirti, kad daininin
kė H. Bartusb, A. Čiapas, j. 
Romanas “Peoples radijo du
etas ir trio” senai rengiasi 
dėl šio vakaro ir žada padai
nuoti naujų dainelių. Be to, 
kalbės dr. Lauraitis, dentistas.

‘praizus” veikėjoms. O mūsų Į Bus Galis Kepurė su savo ži

9

D R A U n A S
nioms ir graži muzika bei kiti 
įdomūs dalykėliai. Todėl ne
pamirškime užsistatvti savo 
radijo. Šie programai yra lei 
džiami Peoples Furniture ko 
mpanijos pastangomis.

Rep. XXX

PRANEŠIMAI
West Side. — Nekalto Pra- 

! sidėjimo Ponelės Švč. mergai
čių draugija laikys mėnesinį 
susirinkimų rugsėjo 6 d., 7:30 

į vai. vak., kliubo kambary.
Visos narės malonėkite su- 

seiti, nes yra daug svarbių da
lykų svarstymui.

Valdyba

AMERIKIEČIAI LIE
TUVOJE

Matas Zizas ne tik aplankė 
savo tėviškę Panemunėlyj, Ro
kiškio apskrity j, bet pavažinė
jo ir plačiau savo tėvynėj, pa
studijavo statybų Lietuvoje, 
padarė svarbių kaipo rango
vui pažinčių; suėjo kai kuriuos 
savo draugus amerikiečius. Jis 
kiekvienų žingsnį imdamas, žo 
dį išgirsdamas ir tardamas, 
galvojo. Amerikon grįš prad
žioj rugsėjo.

Ant. Žebraitis, northsaidie- 
tis, parvyko Lietuvon birželio 
mėn., apsistojo Triobiškių kai 
me, netoli Marijampolės, į ku
rį dažnai pasisuka. Jis nusi
pirko naujų “baisikelį”, ku
riuo ir plačiau apsuka. Liepos 
mėnesį jis pirko senų medini 
dviejų aukštų namų iš Mari
jampolės miesto savivaldybės 
už 18,000 litų, o maždaug apie 
antrų tiek pridės prie ištaisy
mo.

Monika Gurinskaitė jau ap
lankė kai kuriuos savo pažįs
tamus Kaune. Paskutinėmis 
žiniomis, ji nuvykusi pas se
seris Kazimierietes į Pažais-

S v. Kazimiero 
AKADEMIJA

„Tavo dukrelei tinkamiausia mokykla. ’’

Mokyklos visas namas — geriausiai įtaisytas.
Akademijos 10 akerių sodas — studenčių atsigaivinimui 

rojus.
Sveikoje apylinkėje — salia Marąuette 360 akerių Parko. 
Patogus privažiavimas.
Mokslas visose šakose — Akademija pilnai akredituota. 
Būdo auklėjimas prirengs tavo dukrelę į gyvenimą.

S
Mokslo pradžia — rugsėjo 8 d. f) vai. ryte.

Antradienis, rugsėjo 6 d., 1932

v*-* Jvdh* 1/1

“fiomfa saro Žalumo f* — kaip 
atvaizduota didžia? Amerikoi Indi- 
Jonų tapytojo, N. C. VPyeth . . . 
įkvėpta* įvykio, kada laukiniai 
Sioux indijonai, liepo* 25 d. 1876 
metai* žiauriai iižudė Cutter’io 
drųtuollų būrelį tie* Little Big Hom, 
Montana valtlijoj.

..........tx_.

H-
Jonas Urbonas, roselandie- 

tis, vasarų leidžia Alytuje. Jis 
galvoja apie pirkimų ūkio Lie
tuvoje, bet sykiu nemaža rfl-

Į LIETUVĄ
per BREMENU 

grelči ausiai Jurų laivas

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN J 

LIETUVĄ
Dėl Inlrirmiirljy kreipkitės: 
130 W. Randolph St., Chicago

NORTH GERMAN
LLOY D

NAUJA G ASO LINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

HIG HW A Y~
SERVICE STATION

7001 S. WESTBRN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

R EAL ĖST ATE 
Prisirašykite į mūsų Spulką
Texy informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St

—ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckies
• .. lengviausiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

'ES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau

lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkama) pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy- 
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

a
It’s toasted’
Ta» pakelis lengvą Luckies

"Jei žmogui pirdytu genint h-nygį, petikytų geniui pimokslt, ir piJiryt^ toMeiniut ilgitui pelėm 
giudyti negu jo kum ynu, o puiititytų nimut miiko tinkmėje. viitiek puaulii iki jo Juru primini tik*."

RALPH VALDO EMERSON
Ar lū pareilkimu ncgan&inu paailkin* kodėl pasaulis uigiria ir priima Lucky Strike?

pesnio jam teikia paliktieji A- 
merikoje pinigai.

Končius dar prieš karų grį
žo iš Chicagos į savo tėviškę 
Auksodės kaime, Laižuvos val
sčiuje, Mažeikių apskrityje. 
Jis turi gražų ūkį, taipgi ir

tris gražias dukteris ir neblo- 
į gai gyvena. Be to Laižuvoj tu- 
įri namų ir krautuvę, kurių 
į prižiūri jo viena duktė.
1 Jonas Červokas ir Pr. Zda- 
'nkus siunčia nuoširdžius svei-

kinimus ir linkėjimus drauga
ms “Giedros” inteligentų kliu 
bo darbuotojams Dr. Petrui 
Atkočiūnui ir inž. Ant. Žvir
bliui sukūrusiems lietuviškus 
šeimos židinius. Z—s

Radios, Rakandus, E- 
lektrikinius Icebox, E- 
lektrikines skalbiamas 
mašinas, Dulkių Va- 
lytojus.

Jos. F. Buiklk, Ibc.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Nepamirškite gra
žaus Lietuvių Progra- 
mo Nedėliomis nuo 1 
iki 2 vai. po pietų iš 
galingos stoties WCF- 
L, 970 k.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
' 140 No. Dearborn St., Room 700 

Phone State 4690 
South Side Ofisas

750 W. SSth St., netoli Halsted St.
| Phone Boulevard 6913

i R. ANDRELIUNAS

JOHN R. RORDEN
(John Bagdilunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 3737
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Rooeevelt 9090 
Name: I Iki • ryto. Tel. Repuh. 9600

Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 

įrodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W- 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

A. A. SIAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St 
Room *06 TeL Dearborn 7983

Valandos: • ryto Iki 3 po piety

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvertais 
— 8 Iki 9 vai.

4133 Archer Avė. Tel. Lafayette 7317

Namy Tel. Hyde Park 1393

J, P. WAITGHES
ADVOKATAS

83 K. 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6960—3377

4683 S. WOOD ST—Ketverto vak. 
Tel. Lafayette 6393

166 N. LA ST—patai sutartu

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D8I geriausios rųSIes 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

OREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Otselts Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes ui laikom e 
vieną IS terlauslų ruSiy automobi
lius —- OTUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir tratu mu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44S« ARCHER AVENUE 
Telephone lAfayette 7136


