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IMA DARBUOTIS PREZI
DENTAS HOOVER

AVASHINGTON, birž. 21.— 
Prezidentas Hoover turi pasi
tarimų su abiejų partijų va
dais. Jis išsprendė surasti 
bent kokių priemonių gelbėti 
pasauliui šiame ekonominiame 
persilaužime. Prezidentas ti
kisi, kad jei pasaulio valstybės 
veikiau pasitvarkys ekonomi
niai, tada ir Amerikai gryž 
gurieji laikai.

Viena svarbiausių priemo
nių valstybes pakelti ekono
miškai, tai suteikti reikalin
gų pagelbų Vokietijai.

Yra sumanvmas vieneriems

PREZ. HOOVER DEDA VAINIKĄ ANT HARDINGO KAPO ŽINIOS IŠ LIETUVOS

STATO PAŠTO RŪMUS

i Pašto rūmų statyba varoma 
visu tempu. Iš lauko rūmai 
jau gatavi, dabar daromi vi- pasirašyti, 
daus įrengimai. Rūmai galu
tinai baigti bus pagal sutartį 
rudenį.

į Rūmuose bus daug erdvės Tr 
šviesos; jų linijos lygios, glo
tnios, be ypatingi] cackių. Į- 

, vesta garsų izoliacija. Bus 
sunaudoti ir rūmų plokšti Sto
gai. Ten galės imti saulės ir 
oro vonias tie valdininkai, ku-I
riems kur į kurortus atosto-

rė pasiųsti p. Respublikos Pre 
zidentui prašymų. Susirinki

mas priėmė rašto tekstų ir į- 
galiojo tam tikrus asmenis ji 

“R.”

JSISTEIGE 2 PIENINES 
IR 29 GRIETINĖS NU
GRIEBIMO PUNKTAI

Praeitų savaitę paruošia
moji komisija leido su pašalpa 
steigti Margių garinę pieninę 
ir Seirijų iš rankinės pereiti 
į garinę pieninę. Be to, leista

Šiame atvaizde rodoma, kaip prezidentas Hoover deda vainiką ant prezidento PastatNnias ats’eis apie 1 ir 
Hardingo antkapio, Marion, O., atidarant Hardingo atminčiai paminklą. pusę mi1, Naujuosiuose
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------rūmuose bus tik paštų valdy-
KATALIKAS PASAUL1E- , TTZ^ A PILIEČIAI UŽPLŪDO ,M ir Kaun0 Dabar,i.

I niai pašto namai bus atiduoti 
finansų ministerijai ir grei- 

G'ook čiausiai teks Žemės bankui.

TIS LEIDOSI APAŠ
TALAUTI

CHICAGO JE PILIEČIAI UŽPLŪDO 
ASESORIUS

BOSTON, Mass. — Įžymus 
katalikas pasaulietis David 
Goldstein iš čia specialiu au
tomobiliu išvyko į kitus mies- 

! tus ir miestelius skelbti kata-

SPORTO ŠVENTE 
CHICAGOJ

įsisteigti dar 29 naujiems 
gų išvažiuoti bus brangu ar Į grietinės nugriebimo punkta- 
kurie visai jų negaus. Rūmų ms. / “M. L.”
projektų, sudarė Ir statybos u_______________________._____
darbus veda inž. Vizbaras. Jų BOLIVIJOS SU PARAGVA-

JUM NESUTIKIMAI

VATIKANO MIESTAS, 
birž.z 21. — Šventasis Tėvas 
Pijus XI vakar audiencijon 
priėmė. Tikėjimo Propagandos 
Kongregacijos kelis šimtus 
narių. Į juos kalbėdamas iš
kėlė kaltinimų prieš Italijos 
fašistų vyriausybę, kuri išlai
ko savo šnipus katalikų orga
nizacijose. Tų šnipų yra galy- 
l)ės. Kiekvienai atskirai fašis 
tų kuopai įsakyta visur ka
talikus sekti, klausyti ,jų kai-♦ į
bų ir apie tai pranešti savo 
viršaičiams.

Fašizmo organizacija Itali
joje turi virš 9,000 atskiriu
savo kuopi] ir kiekviena jų tu-, lankūs partijų vadai 
ri parėdymus veikti prieš Ka-' 
talikų Veikimų ir katalikų jau 
nimo organizacijas.

Šventasis Tėvas pareiškė, 
kad Katalikų Bažnyčia perse
kiojama ne tiktai Meksikoj ir 
bolševikų valdomoj Rusijoj, 
bet ir čia — katalikybės cen
tre. Presekiotojai sako, Jog 
jie nepersekiojų Bažnyčios, 
tik pavienius asmenis. Bet 
kada jie puola patį Bažnyčios 
autoritetų, yra aišku, ko jie 
siekia.

Jo Šventenybė pažymėjo, 
jog nėra jokio sutikimo su I- 
talija. Draugingi santlkiai 
suirę. Į Šventojo Sosto protes

metams nutraukti karo skolų! tikėjimo tiesas, y pa< to-
mokėjimu Sakoma, tam pa-|kl08e ™to8e’ kur108 nePrici- 

[narnos katalikų kunigams. Tai 
vadinamas pasauliečio apašta-

NAUJA VILTIS EUROPAI 'lavimas žmonėms gatvėse.

------------ į Automobilius aprūpintas
PARYŽIUS, birž. 21. — garsiakalbiais. D. Goldstein

Europos valstybėms iškila žada aplankyti visas vaTsty- 
nauja viltis, i kada į Europų bes. Miestų gatvėse iš auto- 
atvyko Amerikos J. Valstybių mobiliaug jis aiškins katalikų 
Iždo departamento sekreto- tikėjimo tiesas kitatikiams. ,To 
rius. Nes iš AVashingtono pra- šių kelionę savo globoje turi 
neša, jog prezidentas Hoover Amerikos Katalikų Dukterį] 
pasirengęs gelbėti Europai, i organizacija.

Artimiausiuoju laiku į Bu- Kardinolas O’Connell ir ki-

Soldiers’ Field stadijume, 
Grant parke, vakar įvyko 
sporto šventė. Dalyvavo įvai
rių tautybių sporto organiza
cijos — vokiečių, čekų, slova
kų, norvegų ir ukrainų.

Praeitų penktadienį 
apskrities asesoriui priėmė 
nekilnojamų savasčių savinin 
kų skundus dėl peraukštų mo
kesčių už savastis. Skundų 
priėmimui buvo skirta diena. 
Suplūdo tūkstančiai

SANTIAGO, Čili, birž. 21. 
— Tarp Bolivijos ir Parag
vajaus kilo nauji nesutikimai 
ir tai vis dėl Oran Chaco 

! krašto, kuriuomi negali pasi-
”į (įąlinti. ..... _ . _

------------------- Pareina žinių, jog pramato-
PATVINĘS UPELIS NU- mas karas.

NEŠE DU TILTU

Tauragės apskr., Šilalės va-
KITAS SĄMOKSLAS 

EUROPOJ

CHICAGĄ PALIETE 
KARŠČIAI

Praeitos savaitės pabaigoje 
Cbicagų palietė karščiai. Ke
tvirtadienį popiety buvo 90 
laipsnių šilumos, gi penktadie 
nį — 94 laipsniai. Šeštadieni 
kiek atvėso, gi vakar buvo vė
sus oras.

žmonių. , v v_. , .1 lsc., užėjus smarkiam lietui,
Susirinkusieji ėmė grųsinti a- patvįno upeliai. Pakilus van- BERLYNAS, birž. 21. ' — 
sesoiiams, kurie be savasčių deniui, Balsių km. tapo nuneš-1 Nepalankios Hapsburgų di- 
matymo skiria aukštus mo- tas malūno tiltas esantis antjnastijos iškilimui valstybės 
kesčius. Kadangi pasirodė ne- vieškelio Šilalė—Kaltinėnai ir praneša susekusios platų su
gulima visų žmonių išklausy-' ant vieškelio Šilalė—Laukuva, mokslų būtinai kunigaikščiui 
ti, tad skundų priėmimui pri prie pat Šilalės m., tapo su
dėta dvi dieni daugiau — šeš griautas tiltas ir išneštas pi-
tadienis ir pirmadienis.

KIEK MOKESČIŲ NESU
MOKĖTA

limas. Susisiekimas Šilalė — 
Laukuva ir Šilalė — Kaltinė
nai nutrauktas. Nuostolių pa
daryta 10,000 litų. “R.”

Otto pavesti Ungarijos sostų.
Kituomet Francija prieši

nosi Hopsburgų dinastijai.
Šiandie ji remia kunig. Otto 
šalininkų pastangas.

ropų atvyks dar ir Am. J. 
Valstybių sekretorius Stim- 
son. Tada pilnai paaiškės, 
kaip ir kokiu būdu Amerika

ti šios šalies katalikų hierar
chijos nariai remia Goldstei- 
no apaštalybės kelionę.

IEŠKOS PAJAMOMS 
VERSMIŲ

duos pageltos Europos vals- PAGERBTOS KETURIOS 
tybėms. . J VIENUOLES

tus vyriausybė nenori atsaky-j Kaip čia, taip Vokietijoj
ti arba atsako išsisukinėji- ' vyriausybės priešaky stovį 
mais. valstybininkai labai pradžlu-

Šventasis Tėvas iš viso pa
saulio apturi daug sųjausmo 
pareiškimų.

gę prezidento Hooverio 
giais.

žy-

RYGOJE DAINŲ ŠVENTE
SUKELE DIDELIO 

ĮSPŪDŽIO

ST. PAUL, Minn. — Čia 
įvykusiam Amerikos J. Vals
tybių ir Kanados Katalikų 
Ligoninių Sųjungos suvažiavi 
me pagerbtos keturios seserys 
vienuolės, kurios daugiausia 
pasidarbavo įkurti šių Sųjun- 
gų 1914 metais.

Illinois įstatymų leidimo že
mesnieji rūmai paskyrė komi
tetų vasaros laiku atostogau
jant surasti nauji] versmių 
valstybinėms pajamoms.

Cook apskrities mokesčių 
rinkėjas McDonough paskel
bė, kad už 1929 metus nesu
mokėta arti 100 milionų dol. 
mokesčių už nekilnojamas sa
vastis.

ATEITININKŲ GEGUŽINĖ

Gegužės mėn. 31 d. Kačer-

VISAM GYVENIMUI

draugiai ateitininkai. Žmonių 
prisirinko tiek daug, kad pri
pildė net du garlaivius. Ge- 

Antrukart teisiamas žmog- gūžinėje pamaldas po atviru 
žudis W. Doody išsisuko mTr- j dangumi atlaikė ir pritaikytų

IŠSISUKO MIRTIES 
BAUSMES

HONDURASO REVOLIU
CIJOS AUKOS

TEGUCIGALPA, Hondu-
gynėj įvyko tradicinė Kauno! rag> birž. 21. — Šios respub- 
ateitininkų gegužinė, kurioj likos vyriausybė paskelbė, 
dalyvavo beveik visi Kauno kad pastaromis dienomis ko- 
moksleiviai studentai ir šen- Vose su revoliucionieriais žu-

vę 98 revoliucionieriai ir 30 
vyriausybės kareivių.

RYGA, birž. 21. — Čia pra
sidėjo latvių dainų šventė. A- 
pie 200 latvių atvyko iš Ame
rikos. Į Rygų be kiti] suplūdo 
tūkstančiai valstiečių dalyvau
ti iškilmėse.

LONDONAS, birž. 20. — 
čia sukelta daug didelio įs
pūdžio, kada laikraščiai pas
kelbė, kad Washingtone taria
masi gelbėti Vokietijai šiam 
ekonominiam persilaužime.

8 ŽUVO VESULOJE

LISBONA, birž. 20. — Por 
tugalijos provincijų Macau

Smurtininkui Herbert atsa
kyta atnaujinti bylų ir jis nu
baustas visam gyvenimui kalė 
jimu.

Arti Glenview orlaivis nu
krito ant vieno ūkininko na
mų stogo. Namai apgriauti.

ties bausmės. Šios bausmės 
nereikalavo kaltintojas.

MONSIGN. SEIPEL ORGA
NIZUOJA KABINETĄ

VIENNA, birž. 21. — Nau
jų Austrijos ministerių kabi
netų suorganizuoti pakviestas

pamokslų pasakė ateitininkų 
dvasios vadas prof. Pr. Ku
raitis. Į pasilinksminimų taip 
pat atsilankė didelis jaunimo 
prietelis vysk. M. Reinys, vy
riausias at-kų vadas prof. K. 
Pakštas, prof. Pr. Dovydaitis 
ir daug kitų garbingi] vadų ir 
svečių. “M. L.”

palietė vėsula. Žuvo 8 žmonės.1 PRASIDEDA BYLA BAN- žinomas darbuotojas monsign

BANKININKAS PAŠOVĖ 
PLĖŠIKĄ

JOLIET, III., birž. 20. — 
Di Lorenzo bankos ir Laiva
korčių agentūros savininkas 
pašovė vienų plėšikų, kurs su 
kitu savo sėbru užpuolė ban
kų. Anas kitas pabėgo su 500 
dolerių.

PINIGŲ KURSAS

NUTRAUKTA SESIJA IŠVYKO J EUROPĄ
Atlikti dideli nuostoliai.

SPRINGFIELD, III., birž. 
21. — Vakar čia nutraukta I- 
llinois valstybės įstatymų lei
dimo rūmų sesija.

NEW YORK, birž. 21. — 
Vyriausiojo Teismo pirminin
kas teisėjas Hughes atosto
goms išvyko j Europų.

BERLYNAS, birž. 21. — 
Vokietija su bolševistine Ru
sija atnaujina draugingumo 
sutartį. Naujųja pasirašyta 
sutartimi pasikeičia.

KININKAMS

Praeitais metais uždary
ta Roosevelt Bankers’ State 
banka. Keturiems tos bankos 
viršaičiams prasideda byla 
kriminaliam teisme. „ - .

Seipel. Jis sutiko. Kai-kas 
pramato jam nepavykinio.

Prohibicijos agentai užpa
kaly namų, 2636 Calumet avė., 
rado 12,000 galionų tikrojo a-
laus.

PARAPIJIEČIŲ NU
TARIMAS

ŠAKIAI. Antrų Sekminių 
dienų parapijiečiai po pamal
dų, susirinkę šventoriuje ap
tarė įvairius reikalus ir nuta-

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stcrl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 m r k

3.91
5.23

13.91’
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.22



2

“DRAUGAS”
ISelna kudlan, Uakyrua enkmamanlna 

PRENUMERATOS KAINA: Metama — l« Ptt-
art Matų — K-to, Trims Mėnesiams — fl.ll, Vienam 
Mėmertul —• Tie. Europoje -r- Metams 17.lt. Pusei Me
tų — KM. Kopija ASo.

Bendridarbiams ir koreepondentams raitų necrų- 
Jel neprašoma tai padaryti Ir neprlstuneiama tam

tikslai paito lenkių.

Redaktorius priima — nuo Iki 1I:M nL

■kolMnių kainos prisiunčiamos parelkala

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Eacspt Bunday.

■UBaCRIPTIONS: One Tear — l«.tt. SU Monika 
— ll.it. Three Montks — 11.tt, One Montk — Tie. 
Barepe — One Tear — M.tt, 81a Montks — H-tt 
Copy — Ala

Advertlelnc in “DRAUGAS'* brlngs best rmnlts,
Advertlaing rate* on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
PASTABĖLĖS.

Sulig 1930 m. pravestojo gyventojų cen
zo,. Chicagoje gyvena 29,831 Lietuvoje gimęs 
lietuvis. Lietuviai savo skaičiumi pastatyti aš 
tuntoje vietoje. Pirmų vietų užima lenkai su 
149,822, antrų — vokiečiai — 111,366, trečių 
— Rusija — 78,462. Paskiau eina italai, šve
dai, čekai ir slovokai ir airiai. Po šių seka 
lietuviai. Prie to skaičiaus Amerikoje gimu
sieji, žinoma, nepriskaitomi.

Mums metasi į akis didelis skaičius Rusi
joj gimusiais užsirašiusių. Mums žinoma, kad 
rusų Chicagoje sulyginamai nėra daug. Lie
tuvių yra kur kas daugiau. Mes dėl to esa
me įsitikinę, kad rusų skaičių padaugino ne 
tik Lietuvoje gimę žydai, bet ir patys lietu
viai. Be abejo, daug mūsų bolševiltėlių užsira
kė rusais. Buvo ir tokių, kurie cenzo rinkėjų 
klausinio nesuprato, neatsakė kaip reikia ir 
dėl to tokius užrašė rnstys, ar lenkais. Mes 
žinome, kad Chicagoje lfėtuvių gyvena kur 
kas daugiau, negu paduodama. Gaila, kad 

'daug mūsų tautiečių, vieni iš tamsumo, kiti 
iš “mandrumo”, tokiais atvejais bijo savo 
tautybę pasisakyti. Tokie yra bailiai ir ne
dėkingi lietuvių tautos vaikai.

Amerikoje jau senai yra skleidžiama 
neapykanta prieš kitas kalbas. Toks nusis
tatymas yra ne tik taip vadinamųjų “Yan- 
kių” visuomenėje, bet ir mokyklose bei uni
versitetuose. Pastaruoju laiku kai kurie A- 
mėrikos universitetai pradeda naikinti net 
klasiškąsias kalbas — lotynų ir graikų. Aukš
tam mokslo laipsniui įgyti tų kalbų neberei- 
kalauja - - Princeton ir Yale universitetai.
S9RSB

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
PIRMOJI DALIS.

(Tąsa)

Badmečiais aš organizavau pagelbų, 
vakarų Europos profesūra teikė nelaimin- 

• giems rusų mokytiesiems. Didelė rusų 
profesorių dalis įgaliojo mane pranešti jų 
Vakarų kolegoms apie tragišką jų būklę. 
Pavyzdžiui, tada juos vertė protestuoti 
prieš Anglijos santykių nutraukimą su 
sovietų Rusija. Tiesa, juos privertė tai 
padaryti, bet tegu žino Vakarai, kad jie
tai darė tik iš prievartos.

Iš viso to aiškiai matyti, kad rusų 
žmonės nedrįsta pasakyti svetimšaliams, 
lankantiems Rusiją, tiesos apie Rusijos ir 
savo gyvenimų. Bet nežiūrint ir bausmės 
baimės, rusų žmogus žiūri į svetimšalius 
su nepasitikėjimu, — jis įtaria juos sim
patizuojant sovietų valdžiai. Tokį jo ma
nymą patvirtina ir tai, kad bolševikai la
bai rūpinasi atogkursiais svetimšaliais 
juos vaišina, vežioja speciališkais trauki-

Pirmadienis, Birž. 22 d., 1931

Tai yra klaidingas nusistatymas. Tų universi
tetų vadovybė skelbia, kad tuo esu patenkinti 
studentai. Suprantama, kad taip. Kuo mažiau 
jiems reikės sėdėti mokyklos suole, kuo dau
giau turės laiko futbolui, basebolui ir kitiems 
sportams, tuo labiau studentai bus patenkin
ti. Bet neatsižvelgiama, kad nuo to nukentės 
mokslas*.

“Dirva’* mėgina išaiškinti, kad katali
kiškoji akcija “visomis pajėgomis kiša nosį 
politikon” ir “Lietuvius kursto veikti tau
tybei kenksminga kryptimi.” Kokie neišma
nėliai tie mūsų liberalų laikraščių redakto
riai. Rašo apie tai, ko patys nežino ir tuo 
nori suklaidinti savo skaitytojus. Ar ‘D-va” 
nežino, kad Lietuvos Katalikų Veikimo Cen
tras nėra politinė organizacija ir dėl to visai 
politikon nesikiša? Toji organizacija dirba 
kultūros ir religijos darbų ir gina tikinčiųjų 
Juonių laisvę, kurių tautininkų vyriausybė 
nori iš katalikų atimti. Toks darbas kaip tik 
Lietuvai yra išganingas. Atėmus religiniam 
veikimui laisvę, religija nukentės, o jei tau
ta pasiliks be religijos, ji žūs. Lietuvos kata
likai tai gerai žino. Del to jie visomis pajėgo
mis kovoja už katalikiškojo veikimo laisvę, laikais yra susirUpmusi vy- 
Tai nėra politinė kova, nėra veržimųsis į uiausybė ir didieji įmoninkai. 
valdžios viršūnes, bet gynimas tikinčiųjų tei-l Ieškoma priemonių, kaip pa- 
sių. dauginti darbus, kokiu būdu

sumažinti nedarbu. Didieji 
bankininkai yra nusistatę, kad 
visiems šiandie dirbantiems 
darbininkams sumažinti ne tik

' r o a S

UŽMOKBSNIŲ KLAUSI 
MAS.

RAŽYTOJO DŪMOJIMAI.

Jei kas sako, kad Amerikoj 
laikai eina eieti geryn, tas net 
teisybę skelbia. Nemažas skai
čius darbininkų dirba pilnas 
dienas savaitėje. Didesnis 
skaičius dirba vos po 2 ar 3

Nežiūrint to, šaly išvystoma, 
smarki propaganda už už- Į 

mokesnių mažinimų. Sukama, 
užmokesniui ir brangenybė pa 
kilus po pastarojo karo ly
giai taip, kuip yra buvę po ci
vilinio karo. Ir tais laikais 
buvę daug nesmagumų maži
nant užmokesnius. Visgi su
mažinta ir atpigęs pragyvem-dienas savaitėje. Oi apie šeši 

milionai darbininkų neturi ir mas. Taip, esu, turi įvykti ir
negali gauti jokio darbo.

Taip skelbia ne kas kitas,
bet kapitalų atstovauju laik
raščiai, ty. tie, kurie kasdien 
praneša apie laikų gerėjimų. 
Pasirodo, kad blogų laikų slė
pimas tiems laikraščiams gali 
būt pavojingas. Tad jie jau i- 
niasi visuomenei paduoti tik
resnių žinių.

Nedarbo klausiniu ir blogais

šiais laikais.
Žinovai pareiškia, kad padė 

tis nepagerėsianti ar užmo- 
kesniai bus mažinami, ar ne. 
Jie sako, kad per ateinančių 
vasarų milionai negausių 
darbų, gi ateienančių žiemų 
busiu toli blogiau.

Ašara.

Lenkių kovoje su lietuviais tebevartoja 
senų priemonę. Jie prievarta nori priversti 
lietuvius savo kalbos ir tautybės išsižadėti.

darbo dienas savaitėje, bet ir 
užmokesnius. Tuo reikalu jie 
kelintas mėnesis darbuojasi.

Tečiaus vyriausybėje neturi 
prijautimo. Iždo departamen-

Nekartų tam tikslui ginklus jie yra pavarto
ję. Nesenai Valkininkuose lankėsi vyskupas.
Bažnyčion suėjo lietuviai, kurie, nenorėdami 
klausyti lenkiškai sakomo pamokslo, išėjo iš 
bažnyčios. Lenkų kariuomenė norėjo einan
čius sulaikyti, bet nepasisekė. Kada raiti lie-jto sekretorius Mellon atvirai 
tuviai norėjo pagerbti vyskupų ir jį gražiai: nepasisako už užmokesnių ma- 
palvdėti, lenkų kareiviai juos užpuolė, su-jžinimų, nors tam, kiek žino- 
mušė ir sužeidė. 111a, yra visa širdimi 

kus.
Bet prezidentas Hoover at- 

pasisako prieš užmo-

palan-

GELEŽINKELIAI IR DAR
BININKAI.

šalies geležinkelių 
kompanijos kreipės į tarpval
stybinę prekybos komisijų, 
kad ši pastaroji už prekių ve-į kailis užmokesnius.

Po baltų laukų juodos žųselės — 
plunksnų vedžiodamas, jas aš ganiau: 
kų jos gagena gero, žinau, 
vis prieš akis jas visus aš matau, — 
ir stebuklinga jėga tos plunksnelės!..
Tekyla žųselės nuo balto lauko 
ir skrenda minčių sidabriniais sparnais 
ten, kur laukeliai nusėti vargais, 
ten — po vargingos lūšnelės langais 
mano meilios žųselės teplauko!
Mano žųselės — mintys pasėtos, 
te jos dirvonuose ten subujoja, 
ateitį vargšui teiškovoja,

> lėkti tolyn . nesustoja,
saulės pasiekia jam tiek ilgėtos!..

A. V-kas.

nuoskaudų. Tas verčia jas ventojai tokiomis ir kitokio- 
Įieškoti išėjimo iš tos nelemtos,mis prie j J; 1; yra ragina- 
ipadėties. imi ap: Irausti gaisrų. Skel-

Pabaigoje kompanijos pu- biumi ir skleidžiami tuo rei- 
reiškia, kad jei komisija nepa,kalų pamokinimai. Namų sta- 
linksianti prie to reikalavimo, 1 tymui vis daugiau naudojama 
tada, suprantamas dalybas, Įnedegiameji medžiaga. Geri- 
jos rasiančios laikinųjį išėjimų narnos gaisrus kovot; priei 10- 
— sumažinsiančios darbinin- i nės.

žimų padidinti] normas neina -1 
žiau 15 nuošimčių.

Kompanijos nusiskundžia, 
jog blogieji laikai sumažino 
geležinkeliams pajamas. Pati 
komisija kituomet yra nusta-

Tečiaus žmonių 
Tarpvalstybinė prekybos ko j mas neturi ribų.

čiusi nemažiau 5.75 nuošimčių pusės, 
pelno už įdėtus geležinkeliuo- 

kapitalus. Tuotarpu 1930se
metais kai kurie geležinkeliai

šįinet pirmaisiais keturiais 
mėnesiais — vos 2,24 nuoš.

Tai svarbiausioji priežas
tis, kodėl kompanijos reika
lauja normų padidinimo.

daugiau energijos kovoti už savo tautinius ^do, kad sumažinus užmokės-1 Jos nurodo, kad, rasi, gatė- 
1 idealus ir kalbų. O kovoti vilniečiai lietuviai j nius kiltų dar blogesni lai- tų apsieiti be to reikalavi

moka. Jie ištvermingi, nes toje kovoje užsi-jkai. Darbininkų minios tada 
gl ūdinę. Vilniaus krašto lietuviai dar rusų i visai netektų jokios pirkimo 
laikuis vedė didelę kovų prieš jų lenkinimų, j jėgos ir visose pramonėse dar

Tokie pasielgimai lenkų tūutai garbės ne
daro. Jie žemina ir taip jau pagadintų lenkų i virai
vardų. Tos priemonės ir lietuvybės Vilniaus ’’ kesnių mažinimų. Jis, lygiai 
krašte nenugalės. Priešingai — tai priduos'-kaip ir daugelis kitų, nuro-

Del to, mes pilniausia esame įsitikinę, kad 
lenkų pastangos kovoje su lietuvybe Vilniaus 
krašte yra tuščios.

Latvijos seime buvo vedami ginčai dėl 
užsienių politikos pakeitimo. Kai kurie atsto
vai įrodinėjo, kad Latvija būtinai turinti su
daryti kuo glaudžiausių politinę sąjungų su 
Lietuva ir Estija. Taip išsitarta, kad tos trys 
valstybės privalo pasekti Vokietijos — Aus
trijos pavyzdį ir sudaryti maitų unijų.

bai būtų žymiai sumažinu.
Be kitko, prezidentas pra

mato darbininkų streikus, jei 
būtų sumažinti užmokesniai. 
Antai Amerikos Darbo Fede
racijos pildomoji taryba pas
kelbė darbininkams paragini
mo, kad jie panaudotų ir 
streiko priemonę, jei kitokiu 
būdu nebūtų galima apginti 
savo teisių.

misija pranešė, jog artimiau- 
siomisdienomis ji pradėsianti 
šiomis dienomis ji pradėsianti 
liudininkai iš geležinkelių kom 
panijų ir iš prekių siuntėjų

Regis tai visa ar tik nebus

neatsargu- 
Daug gaiš- 

kriminali-rus sukeliama ir 
niais tikslais.

1930 metais visoj šaly areš
tuota 1,300 žmonių už gaisrus 
sukėlimus. Nedarbo laikais, 
kaip patirta, daug gaisrų iš
kyla iš padegimo, bet toli

išspręsta darbininkų lėšomis,'daugiau iš neatsargumo. Ne
neš iš AVVishingtono vis daž-; atsargumas taip pat gali būt

yra pelnę tik 3.54 nuoš., gi 'niau skelbiama apie “pinigan-1 skaitomas dideliu kriminali-

mo, sumažindamos užmokės- 
nius darbininkams (geležinke
liečiams). šiuokart kompani
jos taip elgtis neturi noro. 
Nes jei sumažintų užmokes
nius geležinkeliečiams, tada 
tų patį atliktų ir kitos pra
monės.

Šalies administracijos yra 
nusistatymas jokiu būdu ne
mažinti darbininkams užmo
kesnių. Geležinkelių kompani
jos prie to nusistatymo taiko
si, darydamos sau didelių

tį” darbininkams pragyve
nimų. Anot patarlės: kam 
teks neteks, darbininkams gi 
visados.

DAUGIAU ATSAKOMINGU- 
MO.

niu nusižengimu visuomenei 
ir valstybei.

Dėja, iš visų areštuotų kal
tinamųjų vos apie 400 nubaus
ta. Kiti visi išsisukę vienaip 
ar kitaip. Trūkę pagrindinių 
kaltinimų arba techniškųjų

. ------------ I įrodymų.
Angliška spauda plačiai I Kada toki prajovai veikias, 

rašo apie vienų mokesčių rū- į suprantamas dalykas, apdrau- 
šį, kuri metai į metus eina dos kompanijos reikalauja 
didyn. Tie mokesčiai tai mil- aukštesnių sau premijų, nes 
žiniški gaisrų atliekami nuo-Įjos turi pakelti didelius atly-
stoliai. 1930 metais visoj ša
ly gaisrai yra padarę 499,700,- 
000 dolerių vertės nuostolių.

Šie nuostoliai yra nereika-

ginimus.
Gaisrų siautimas arba jų 

visiškas sumažinimas priguli 
ne kitkam, bet patiems namų

lingos gyventojams išlaidos,1 savininkams. Žmonės turi į- 
jokiu būdu negrąžinamos ir'gauti daugiau atsakomingumo 
neatitaisomos išlaidos. Į jausmų. Turėti daugiau sųži-

Metai į metus šalies gy-Įnės.

—T—

niais, o tuo tarpu visas pasaulis žino, kiek 
daug sunkumų ir kliūčių reikia nugalėti, 
kol gaunama viza įvažiuoti į sovietų Ru- 
sijų.

Štai kodėl svetimšalių, dabartinės Ru 
sijos tyrinėtojų, darbas yra toks sunkus; 
jokiu būdu jie negali patikrinti prie jų 
pristatytų gidų, teikiamų žinių, o sava
rankiškai patys tyrinėtojai nieko daugiau 
nesužino, o jei ir sužino, tai ir tik labai 
nedaug faktų, įvykusių prieš revoliuciją. 
Anglui rodo net Maskvos universitetą, sa
kydami, kad tai sovietų valdžios darbas, 
o tuo tarpu tai yra pats senasis rusų uni
versitetas, įkurtas Petro Didžiojo duk
ters Elzbietos. Svetimšalis, nežinąs šio 
fakto, priverstas sovietams tikėti...

Bet, aišku, tam pačiam anglui sovie
tai niekada neparodys savo darbo vaisių 
— Lubenkos g-vės 14 nr.> "kur caro lai
kais buvo vidurinė mokykla, o dabar 
ten, pačiame miesto vidury, prie čėkos 
jau įrengtas kalėjimas. Jei svetimšalis 
galėtų sau laisvai keliauti po Rusiją ir 
prie to dar mokėtų rusiškai, tai jis lengvai 
galėtų nustatyti, kad nuo komunizmo įsi
galėjimo mokyklų skaičius žymiai vis ma
žėja ir mažėja, užtat kalėjimai kaip gry
bai po lietaus dygsta.

Bet ir europietis darbininkas jau su
sipranta ir pradeda, galų gale, orientuo 
tis tame šlykščiame mele, kuriuo jį ap
ipila sovietų Rusijoje.

Pavyzdžiui, skandinavų darbininkų 
delegacija į Maskvą atvyko su savo no
rimu apžiūrėti vietų ir dalykų planu ir 
nesutiko priimti nei sovietų nei vertėjų 
maršruto.

Tada sovietų valdžia uždraudė šitai 
delegacijai apsistoti sovietų Rusijoj ir 
privertė Rusijos teritorijų palikti per 48 
valandas.

n.

Ko griebiasi komunistai, kad apgautų 
Europos proletariatą.

Komunistai be jokių apeliacijų pas
merkė kapitalistiškų tvarką, kaip netin
kančią patenkinti pačius elementariau
sius žmonių reikalus.

Vieta, kurią iki šiol pasaulyje turėjo 
kapitalas, turi būti užleista komunizmui. 
Komunizmas yra pasauktas įkurti žemė
je rojų, ir . šito žemės rojaus pavyzdys 
štai yra maždaug jau 10 metus gyvuojanti 
sov. Ęnsija. šitą sovietų žemės >ojų aš 
stengiausi kuo rūpestingiausiai ištyrinėti. 
Ir aš esu priverstas pripažinti, kad komu

nizmas Rusijoj parodė save visiškai netin
kantį bet kuriam kūrybiškam darbui. Ru
sų bolševikai visomis savo jėgomis sten
giasi paslėpti visus savo griovimo darbus, 
kuriuos jie Rusijoj dirba jau 10 metus 
(Šis laikas apima sovietų gyvavimų maž
daug) iki 1927-8 m. vert.). Todėl jie ir 
skleidžia melagingas žinias, norėdami už
maskuoti tikrųjų savo būklę. Tam tikslui 
jie mėgino panaudoti ir Dr. Nanseno mi
sijų, dirbusių tuo metu sov. Rusijoje, 
kad sušelptų badaujančius.

Prieš keletą mėnesių ligi šios misi
jos likvidavimosi Dr. Nanseno asmeniškas 
sekretorius atėjo į centralinį Maskvos mi
sijos administratyvinį biurų su gauta so
vietų valdžios pasiūlymu įkurti prie pa
čios misijos specialų skyrių informuoti 
Europi] apie ekonomiškų sovietų Rusijos 
būklę. Kada mane paklausė, ką aš tuo 
reikalu manau ir kada į manė kreipėsi guu 
ti žinių iš pietų rytų karšto, kurio prie
šakyje aš stovėjau ir į kurį įėjo Kauka
zas, pietų lytų kraštas ir Dono baseinas, 
aš kategoriškai atsisakiau duoti bet ku
rių žinių. Šitokį savo atsisakymų aš pa
aiškinau tuo, kad sakau, negalima duoti 
tikrų informacijų dėl to, kad jos parody
tų tikrąjį sovietų Rusijos veidą ir, aiš

ku, tos žinios būtų didžiausios sovietų 
Rusijos kaltintojos; be to, duodamas to
kias informacijos, aš, visiškai aišku, su
kėlėjau iš komunistų valdžios pusės re- 

• presijas. Iš kitos pusės, žinių, gautų ofi— 
ciališkai iš sovietų, paremtų statistikos 
daviniais, aš irgi negalėjau duoti, nes jos
|— grynas melas. Aš, gindamas savo nuo

monę, pavartojau vienų kitų įrodymų ir 
parodžiau daugybę skaičių, sovietų duo
tų, kurie visiškai prieštaravo mano gau
tiems daviniams. Dr. Nanseno sekretorius 
su dokumentais rankose nuvyko į eko
nomijos skyrių. Tada sovietai šį prieš-. 
taravimų išaiškino apsirikimu.

Tą pačių dieną pas mane į biurą at
ėjo vienas vyriausios ekonomijos tarybos 
narių tikslu sužinoti priežastį, dėl ko aš 
atsisakau duoti mūsų misijos žinių apie 
pietų rytų Rusijos sritį. Tarp mūsų įvyko 
toks pasikalbėjimas.

Sovietų atstovas: — Jūsų sritis to
kia turtinga tokia įdomi. Jt apima I>on- 
baro, Kaukazo Lr pietų rytų kraštų. Mes, 
komunistai, labai didžiuojamės savo pa
žanga ir laimėjimais tuose kraštuose. To
dėl mes labai stebimės, kad jūs atsisa
kote konstatuoti šiuos laimėjimus.

(Bus daugiau)

i
i
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VAKARAI IR RYTAI

Rytai iš senų senovės gynė1 Uncijai tarpininkaujant. Clii- 
ir kūnijo į mokslą, ir į gyve- ’ rurgo peiliui ar ilgai tuos or- 
nimą žmogaus įsigilinimą j ganus — tarpininkus suar- 
vidaus pasaulį, sielos teisę džius, žinoma, ir dvasios funk 
prieš išlaukinį pasaulį, dva- eija yra sutrukdyta. Bet būtų 
sinio pasaulio tiesą prieš po- _ visai nemoksliška iš to su- 
jučių pasaulio nepastovias ap- irimo sudaryti išvadą, kaip pa 
gaules. Tuo tarpu karingos' ti dvasios jėga yra tiktai sme- 
Vakarų tautos visą savo dvft-lgenų produktas. Jau Robertas 
sios jėgą padėjo patiriamajam Mayer yra pabrėžęs, kad sme- 
pasauliui pažinti ir užvaldyti, genys esą dvasios gyvenimo 
Bet tai darydamos jos pama- įrankis, bet ne šaltinis. Ir jau 
žu taip visos pasinėrė toje * Scliopenliauer yra pastebėjęs,
materialėje tikrenybėje, taip 
stengės pažinti tiktai tai, kas 
apčiuopiama ir matoma, kad 
jų pažinimo sritis tiesiog vai
kiškai, susiaurėjo ir jos vis 
labiau ėmė pripažinti tiktai 
tokias tiesas, yra patikrina
mos laboratorijoje ir išrodo- 
mos matematiškai. Jos, ro
dos, laimėjo išlaukinį pasau
lį, užtai neteko vidaus pa
saulio. Net ir tikintieji žmo
nės, patys nenusimanydami, 
davės suklaidinami visai

gamtamokslio metodikoms 
dažnai peržengiant kompeten
cijos ribas: “Žmonės, kurie 
nieko daugiau nežino, kaip 
tik savo varlakulšius ir savo 
galvanines baterijas, drįsta 
šiandien aiškinti pasaulį ir 
žmogų.”

Taigi nepriklausomo dva
sios pasaulio tikrenybę gali 
išspręsti ne tokie metodai, 
kurie yra sukurti materiali
niams nuotykiams pažinti, bet 

sai pa- tiktaį tyliausios savižinos ap- 
viršutinėmis “tikrenybės” są- reiskimai 0 8ioje srityje

rėdami visai suprasti savo 
pačių išgyvenimus, turime į- 
sigilinti į tikrai didžių sielų 
vidaus patyrimus. Tokių as
menų, kuriuose abu pasauliu 
dvasia ir materija — buvo la-

vokomis, kurios, atsiradus 
madai galvoti gamtamoksliš
kai techniškai, įsispraudė į vi
sus sluoksnius. Jų tikėjimo jė
ga dėl tos priežasties labai 
nusilpnėjo, todėl dažnai jie bi
jo savą, paveldėtą mokslą a- 
pie tai, kas yra giliausia tik
renybė ir kas dėl to turėtų 
viešpatauti ant visų kitų tik
renybių, nuosakiai taikinti 
prie gyvenimo problemų ir 
uždavinių. Tuo būdu mes va
kariečiai atrodome indui, ku
riam dvasios gyvenimas yra 
viską valdanti tikrenybė, lyg 
suaugę vaikai, kurie tesuima 
paviršutinę daiktų pusę ir su 
kūju ir kaltu darbuojas be

bai stiprūs ir galingai su vie
nas antrū varžėsi. Jie gilių 
giliausiai jautė dvasios pa
saulio esmę, jie yra čia tik
rieji žinovai, jie nušviečia mu
ms pasaulių dvejopumą mu
myse pačiuose, jie kelia mūsų 
savistabą iš dujoto nujautimo 
į aiškų pažinimą, jie padeda 
mums aiškiai numanyti mūsų 
giliai užkastus prityrimus/ 

“abjie tvirtai veda mus —
exterioribus ad interiora, ab 

atvangos nepastovių daiktų! interioribus ad superiora”.
karalystėje, niekados nenuvo-l
kę tikrosios žmogaus gyveni- “R.”
mo priežasties ir prasmės, nei 
ja pasiremdami gyvenę. Ką 
mes šiandien vadiname paži

ATEINA.

nimu, būtent regimojo pasau
lio dėsnių nustatymas, tai in
dui tėra prasčiausis, žemiau- 
sis pažinimo jėgos darbas; ti
kroji pažinimo jėga tepasireiš
kia jam tuomet, kai ji išeina 
iš regimojo pasaulio, vadinas, 
kai žmogus ima nuvokti, kaip 
nemoksliška yra norėti išais-

Ateina vasara kaip saulė 
glėbyje saule nešina, 
prašildė žemės jau makaulę 
ir žemė darosi gyva. 
Bematant žalią rūbą audžia 
ir lapais puošia jį, 
žiedų gyvybė nors dar snau- 

džia,
bet sielą turi vidury. 
Kažinkaip sunku patikėti,

GERIAUSIAS GYDYTOJAS.

Dr. Jaeob Turtb, kuris už
ima žymią vietą Pennsylvania 
universiteto Henry Pliipps ins 
tutute, Amerikos Medikų Są
jungos metiniam suvažiavime 
paskelbtas kaipo geriausias, 
taip sakant, all around gydy
tojas visam psauly. Be to ti
tulo, Dr. Furth da apdovano
tas ir aukso medaliu.

riausi ūkiuose priediniai pro
duktai šiandie metami laukan 
arba naikinami. Taip neturėtų 
būt.

J tai atsižvelgus, milionie- 
1 rilis ir sutiko įkurti didelį ū- 
kį ir atlikti jam pasakotus iš
mėginimus.

Žiemos metu ūky yra mažai 
darbo. Tad Fordas statydins 
ūky audeklinę, kur žiemų ū- 
kio darbininkai ir pašaliniai 
ūkininkai gaus darbo.

Moksliško eksperimento 
auka?

Briuselyje, bute gatvėje ria 
Rūaijal, 224 rastas negyvas 
rusų chemikas Citrinas. Vir
tuvėje pasiliko vėmimo pėd
sakai. Kambaryje, kame gulė
jo lavonas, rado įvairiausius 
medikamentus ir stiklinius in

dus. Miesto gydytojas atsisa
kė išduoti leidimą laidoti, ir

taippat tyrė tą reiškinį. Gali- 
mas dalykas, kad vienas iš jo

reikalas perėjo į teismo ran- padarytų berniškų prieparatų 
kas. •' Į ir buvo nnsinuodymo prie-1

i šast imi.
Ištyrimas turės išaiškinti, Į ___________

ar Citrinas nusižudė ar pasi-i Šiaurės Afrikoje, netoli Te
darė moksliško eksperimento' tuano mieesto lietūs išplovė 

įėjimą į urvą, kuriame rasti 
seniai žemėje išmirusio dino
zauro griaučiai. Griaučiai yra 
11 metrų ilgio ir 2 mtr. aukš
čio. Radinio vieton išvyko is-

auka. Velioniui 47 metai, ap
sigyveno jis Belgijoje prieš 
kelerius metus. Buvo Mėčniko 
vo bendradarbiu, ir drauge su 
juo dirbo tyrinėjant anabiozą,
reiškinį, kuris įdomavo jį vi-Į panų mokslininkų ekspedicija, 
suomet. Belgijoje Citrinas Arėjas Vitkauskas

PAVYZDINGAS ŪKIS..

Automobilių gamintojas H. 
Ford ilgus metus veda nedide
lį pavyzdingą ūkį Dearbom 

miestely, Michigane. Šiandie 
gi jis įtaisė milžinišką tos 
rūšies ūkį, kuriame bus da
romi įvairiausi išmėginimai 
vienu tikslu — visoj šaly pa
gerinti ir ‘ sustiprinti žemės ū- 
kį taip, kad tas ūkininkams
teiktų tikros naudos.

Naujas Fordo pavyzdingas 
ūkis yra Lenawee apskrity, 
pietinėje Micliigan valstybės 
daly. Užima apie 3,000 akrų 
plotą. Praeitais metais jo a- 
gentai ten supirko žemę, mo
kėdami vienam akrui 90 ligi 
150 dolerių. Praeitą balandį 
tie plotai aptuštinti, panai
kinti užsilikę kur-niekur tro
besiai ir tvoros, šiandie ūkv

BE KO NEGALI BOT 
DABAR.

Be daugelio dalykų negali 
būti. Bet čia kalbėsime tik a- 
pie vieną.

Praėjo gegužės — Panelės 
Švenčiausios garbinimo mė
nuo. Pamaldus žmonės kas va-! 
karą lankėsi bažnyčion pa
garbinti Dangaus Karalienę.

Dabar prasidėjo birželio 
mėnuo. Tai laikas, kada pa
maldūs žmonės garbina Šven
čiausiąją Jėzaus Širdį. Dauge
lis norinčių tą pareigą atlikti 
stokuoja gero vadovėlio.

Taigi ir primename tokiems 
žmonėms, kad jie be dvasiško 
vadovėlio šiame mėnesyje ap- 
seiti negali. Galime pasidžiau
gti, kad tinkamo vadovėlio lie
tuvių kalboj netrūksta. Yra 
tai dailiai išleista knygelė iš 
po plunksnos mylimo misijo- 
nieriaus kun. J. Vaitkevičiaus 
vardu Intronizacija. Yra tvir
tuose viršeliuose, 92 puslapių, 
kainuoja tik 30c.

Knygelės pradžioj yra Šven-, 
tojo Tėvo Benedikto XV laiš-

PRANEŠIMAS
Dr. Susan A.

Slakis
ATIDARĖ NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER AVENUE
(Kampas Franclsco A ve.)

Dr. S. A. .Slakis yra specialistė vaikų ir- moterų ligų 
Priėmimo valandos:,nuo 10 v. iš ryto iki 12-tos 

dieną; nuo 4 iki 6 vai. vakare 
Seredoms ir nedėliomis pagal susitarimą

Ofiso tel. Lafayette 7337 Res. tel. Hyde Park 3395

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Gash

už $100.00 $80.00
už 50.00 40.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU

John J. Zolp
4559 South Paulina Street Chicago, III.

dirba apie 100 darbininkų.
Kiekvienam jų mokama po o Į tas, paskui seka paaiškinimai

kinti pasaulį ir tikrenybę tik-! kad sniego, speigo nebebus —
tai iš materijos pusės. ■ dar keista taip aplink žiūrėti

T» ... v. , .... į ž^mės buvusius kapus.
Is tikro, šių laikų neigėjai,1 1

i . • * v i j • 'Bet srovės šiltos atgabenavisai nepastebejo, kad pirmo- v . .
... . , . v. . puosnuolę vasarą vikriai —

ji aukštai pakilusios pažini- *
mo kultūros sąlyga yra juk ta,
[kad aiškiai numatytumėm sa
vo metodų vertę. Dvasios pa
saulio nepriklausomybė, žino
ma, nėra išrodoma labora
torijoje, bet nėra ten nė at- 
įetama. Argi materializmas 

jau yra išrodytas, jei psicho- 
ogas nurodo mums, kad kaip
;ik kortikalių audinių išsi
gimimas ar chirurgo peilis pa 
ialina tam tikrą smegenų 
substancijos dalį, tuojau pat 
ęęsta ir tam tikra dvasios 
‘unkcija? Ar iš šito fakto ga- 
ima išvesti, kad dvasia nėra 
naterijos funkcija? Ne, nieko 
lito neišrodo tas fiziologinis 
ik tas, kaip tiktai tai, kad 
lame žemiškame gyvenime 
ivasios jėgos tegali veikti 
ūno pasaulį nervinei subs-

t užmiršime vėl vaizdą seną, 
kvėpuodami kvapais giliai.,.

Arėjas Vitkauskas.

dolerius dienoje už 8 valandas 
Įdarbo. Statomi darbininkams 
namai, malūnas, kalvė ir mo
kykla.

Šis Fordo ūkis yra vadina
mas “ūkis laboratorija”. Tas 
reiškia, kad jame ūkininkavi
mo išmėginimai moksliškais 
pagrindais atliekami ir tuo 

būdu žemės ūkyje norima įves 
ti svarbios atmainas.

Žemės ūkio ekspertai įtiki
no Fordą, jog šiandie šis ū- 
kis neatatinkamai vedamas 
ir todėl ūkininkai kenčia di
delius vargus. Jie sako, kad 
žemės ūkį reikalinga daugiau 
suartinti su pramonėmis. Įvai-

BUCK 
HAOųiCftR

CRVJ

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl Jos nieką 
nenori T JI pati to nežino.
Joa kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. ISgarga- 
liuodaml bu Llsterlne, išva
lysima burną Ir užmušima 
lirų perua Vartok kas
dien.

LISTERINE

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. už 
dantų mostj. Llsterlne To- 
oth Pašte raunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

apie Viešpaties Jėzaus Širdies 
garbinimą, apie Intronizaciją 
ir kitokie paaiškinimai musų 
tikėjimo tiesų. Galop seka rei
kalingosios tam tikslui mal
dos. Taigi šioje knygelėje ra
site peno savo protui ir savo 
širdžiai.

Nebūkite be šios knygelės 1
Reikalaukite jos pas “Dr

augo” agentus, išnešiotojus, 
arba kreipkitės tiesiai į

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, III.
Prierašas. Per paštą užsi

sakantieji mokestį (3ūc.) ga

li atsiųsti pašto ženkleliais.

Marina Co., Dpc. H. S., 9 E. OUo St., Cbtoco

Tyroa, Aiškios, Bvetkoa
GRAŽIOS isH*'*'*'"V*

Yra didelis turtas .

Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pąmėgalta 
Knyga “Eye Care” arba “Eya 
Beauty" ant pareikalavimo.

F

I
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Pranešimas S
DR. A. J. BERTASH

= Perkėlė savo ofisą po num.
I 756 W. 35th Street
= Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 
E Taipgi permainė telefoną.
Š NAUJAS TELEFONAS
E Boulevard 5914 arba 5913
= Vai.: 1—3 po pietų ir 6:30—8:30 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

1 DR. S. NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisą po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
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1 DRAUGAS Pirmadienis, Birž. 22 d., 1931

PASKUTINI PALAIKAI.

Darbininkai, kurie archeologų prižiūromi kasinėjo. Tut-Ankh — Amen kapą, E 
gipte, per dykumą veža Kairo muziejun paskutinius to senų-senovės valdovo palai
kus. ___ ______________________________________

dideli, o tarp medžių kas nors Sakalauskai da pasiliko dviem 
pasėta. Reiškia, vaisius nuo 
medžių ir iš žemės.

Maistas nelabai brangus.
Duonos (baltos) kepalėlis 8c.
(Šeštadieny 5c.). Sviesto sva
ras 25c. Kiaušinių tuz. 16c.
Pieno kvorta 8c. Tik brangi 
ta amerikonų mylima arielkė- 
lė. Ta tai brangi: $3.55 kvor
ta. Yra ir už Š3.10. Dėlto Ka- •
nados žmonės ne girtuokliai.
Sako, mes neturim tiek pini-

mėnesiam.
Beje, buvau ir . Toronte.

PADĖKA.

Bridgeport. — Man sunkiai

nėra taip, kaip jie apie save 
;mano. Kai jie pradeda stoti 
gyvenime ant savo kojų, tai

STANISLOVAS STOŠKŲ- ti keturis metus be darbo. Vi- 
NAS. ,si sutaupyti pinigai išgaravo.

------------- Darbai galų gale pradėjo eiti
Seniausieji cliieagiečiai pa--ir vėl atsigriebėme. Spulkoj 

pasakoja įvairiausių iš savo pas Ažukų pradėjau taupyti, 
gyvenimo įvykių. Štai kaip Sutaupęs $1,000 West Sidėj 
klojosi ilgame gyvenime Sta- pirkau namų. Viskas gerai klo
nislovui Stoškunui. Jisai pa
sakoja šitaip:

“Gyvenimas, kaipir lazda,

josi. Vėl laimės saulutė suži
bėjo. Tik štai dirbtuvėj atsi
tiko nelaimė. Mašina nukando
dešinėsės ranko tris pirš-

turi du galu. Mano gyveninio . , , , . , ... ... ,° OJ Įtuš, bet ir du likusieji ne kiek
abu galu yra tokiu — pra
džioj savo gyvenimo buvau

siems mano draugams ir drau 
gėms, kad nepamiršo man^s 
sunkioj valandoj.

Marcijona Puidokienė.Miestas didelis, daug yra ir'susirgus atėjo pagelbon p. R. 
lietuvių, tik darbų mažai. Jau Į Mazeliauskienė ir nuvežė pas 
ilgas laikas kai daugelis ne- Dr. S. Biežį, kuris padarė sėk

mingų operacijų ant tumerio.
Maniau, kad nebedalaikysiu 

operacijos. Bet, ačiū Dr. Bie- 
žiui, dabar jaučiuos labai ge
rai.

dirba. Bet kai katrie labai ge
rai dirba.

Rožė Mazeliauskienė.
Žemėlapis 46 kalbomis. ,

Amerikos geografinė drau
gija išleido naujų Europos že- 

gų, kad galėtumėm balevoti. niėlapį, kuriame vietų vardai
surašyti 46 kalbomis. Mat, po
kariniais laikais įsikūrė visa 
eilė naujų valstybių ir vietų 
pavadinimai jose žymiai pa-

pasirodo besu molinėmis ko-įno, nei arielkos. Jokios mun
jomis.

“Iš mano apsirikimų tepa- 
simokina kiti.”

ATOSTOGŲ ĮSPŪDŽIAI.

Anksti pavasary, gegužiui 
baigianties, sumanėm pp. L. 
ir J. Sakalauskų automobiliu 
išvažiuoti atostogoms į Kana
dą.

Per 10 vai. kelionės pasie-tetarnauja. Kompanija atly-Į
v , .... .kėni Detroit, Mieli. Čia per-

gino $300 uz gydymų, pridėjo .... *
v. . . , ,. 1 nakvojom; vieni pas savo drau$l/o magaryčių ir viskas. Poi u r

gus, o as pas seseris Pranciš-
$173 magaryčių 

>to pirkau arklį ir vežimų ir 
17 metų buvau expressmanu. 
Namas jau buvo išmokėtas ir 
vėl rodėsi, kad gyvenimo 
vargai pasibaigė.

“Maži vaikai — maži var
gai, dideli vaikai — dideli 
vargai. Mano gyvenime tas 
pasirodė karti teisybė. Išau-

vargšas, ir dabar vargų varg
stu. Esu kilęs iš Sidabravo 
par., Taukuočių k., Panevė
žio ap. Lietuvoj buvau be
žemis ir prie geresnio gyveni
mo negalėjau dasikopti. Jau 
sulaukęs buvau 30 metų am
žiaus, kai sudegė mano na
mai. Tada ryžausi laimės ieš
koti Amerikoj. Su šeimyna at
vykau 1S90 m. į Wilmington,
Del. pas švogerį Juozų Mondei|gO vaikai, pradėjom remti, 
kį. Tųsyk ten lietuvių besą: kad atsistotų ant savo kojų. 
trys ar keturios šeimynos, j Ėjo į biznius. Rėmėm, rėmėm, 
Darbui gerai ėjo, visi dirbo- o vaikai neatsistoja ant savo 
me. Aš liejykloj turėjau leng- kojų ir gana. Užtraukėm ant 
vų darbų, uždirbdavau po1 savo namo morgičius. Ir to ne

kietes, Šv. Jurgio parap.

Ant rytojaus prieš išvažiuo
siant iš Detroit, sutikau gerb. 
Šv. Jurgio parapijos kleb. 
kun. Čižauskų, kur įteikė man 
labai malonių dovanėlę, kurių 
turėsiu ilgai atminčiai. Ačiū 
klebonui Čižauskui.

, Atvykus ant J. A. V. ir Ka
nados rubežiaus, mus valdi
ninkai peržiūrėjo ir važiuojam 
toliau, puikiais keliais. Už 
I>oros mylių nuo Sornia mies-

$1.10 dienoj. Išdirbau 3 metus 
ir 3 mėnesius ir turėjau su- moteris mirė. Prisėjo persis- 
taupęs apie $500. Anais laikais kirti ir su namais. Taip tai 
tai jau buvo stambi suma. Tasi visiškai susmukau. Prisiminė 
reiškė, kad mes iš bėdų jau tada politikierius, kurs anuo- 
buvome išbridų. Imet ragindamas tapti piliečiu

, v, . v . . sakė, girdi jei ne kų, tai pi-“Bet štai svogens ima guli!,. v. , ,
, . v. .• n- v lueciu būdamas galėsi senat-
dyti Clncagon važiuoti. Girdi, 2 .
v • ?•, ai m. v • vej elgetauti. Prie to ir pučia gauni tik po $1.10 dienoj, 
o Chicagoj moka po $1.50.
Nors nenorėdami, bet išvyko
me Chicagon. O Chicagoj tų
syk buvo baisus nedarbas,
riaušės, suirutės. Priėjo išbu-Įčiais, bet dažnai toli gražu

Ačiū šv. Petronėlės draugi
jai, kad mane lankė. Ir vi-

Be to, arielkėlei nusipirkti 
reikia turėti leidimas, kuris 
metams kainuoja $2.00. Be 
leidinio nieks negali gauti
nei kokio gėrimo: alaus, vy-' sikeitė. Naujame žemėlapy vie 

tų vardai surašyti tomis kal
bomis, kokios tose vietose var
tojamos.

išainės žmonės nedirba, dėlto, 
nei vieno žmogaus nemačiau 
girto, nors ir šlapiame kraš
te.

Soutampton miestukas yra 
vienas dailiausių vietų mau
dytis. Pilnas paežeris prista
tytas namelių 1 ir 2 aukštų. 
Galima juos pasirenduoti. Ma
čiau keturis automobilius su 
III. leidimais (laisniais), o 
Detroit, Mieli., labai daug.

Soutampton yra 500 mylių 
nuo Chicagos.

Praleidus keletu savaičių

Londone buvo išbandytas 
naujos rūšies lėktuvas, išras
tas vieno italų lakūno — in
žinieriaus. Išorine išvaizda 
naujas lėktuvas nuo papras
tųjų skiriasi tuo, kad virš a- 
biejų sparnų yra dar keturi 
nedideli sparneliai, sukami 
nedidelių motorų. Tų sparne
lių pagalba naujas lėktuvas 
gali kilti aukštyn be įsibėgi- 
mo ir nejudėdamas kyboti

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAS

Nedaliomis AVCFL nuo 1 
iki 2 vai. po pietų. 

Ketvergais WHFC nuo 
iki 8 vai. vakare.

ore. Tai yra labai svarbus iš- 
aš turėjau grįsti namo, o pp. ,radimas aviacijoje.

Knygos

SKINITCHIHG EHDS
tehen sooiMnp Zs*t* ta merff

Right from the first touch, antiseptie. 
healing Žemo takea the itehing 
misery out oi moeąuito bites, raskes, 
and many other skin afflictiona. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douae it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptie Žemo ia applied. It in- 
stantly eases razor-emart. Alway» 
havoŽemo nearby whereveryou go. 
Any druggiat. 35c, 60c, <1.00.

ADVOKATAI
Rankinė viktrola vertės 

$35.00 tiktai už
$9.50

Gražus rekordai po 75 centus:
16211 ,‘Balandžio dienelėj” dain. 

Pauraa Ir "Petras Mylėjo 
Katriutė” Paura.

16210 "Cit Bobule” Polka ir "OI 
Praneli Negaliu” Polka

16209 "Liudvinavo polka, lnstrum. 
ir "Paukščių polka, instruin.

16212 "Pupu Senis” dain. J. Bu
tėnas ir "Augo Miške Bara- 
vikas J. Butėnas

16213 “Duok ranka” Polka Maba- 
nojaus ork. ir “Ieškau Ta
vęs Poika Mahanojaus ork.

16214 "Sudiev, Panaiteleė” dain. 
S. Pauras ir "Marsalete”. 
dain. S. Pauras

16205 "Subatos vakarėlį” ir "Vil
niun Trauk“ dain. A. Va
nagaitis ir J. Olšauskas.

16207 "Worcesterelo Dzekis” Pol
ka ir "Charles Jurkcs” Pol
ka. J. Dirvelis ir jo ork.

16208 “Patarimai Ūkininkams” 
monologas J. Petrauskas u 
"Aitviru Polka. J. Petraus
kas. Armonika. Dain. V. 
Dineika.

16206 "Stoviu prieš tave” ir “Oi 
Mergelė" Lietuvių Mahano
jaus orkeestra.

Siunčiame Į Kitus Miestus

JOHN B. BORDEN
(Jobn Bagdaiunaa Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Em. 211'

Telepbone Randolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 v£
Telephone Roosevelt 9494 

Name: 8 iki 8 ryte Tel. Repub. 964

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmlestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDO.
ONE NORTH LA 8ALLE <9T. 

<Oor.' La Šalie and Madison Sta)
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 

400 puslapių kaina .................................................. $2.00
ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke- 

liuotis, 256 puslapių, kaina ................................... $1.50
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. M’aJiansk'aa 2Ū& į 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIV1MASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
6VENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina ............................................ .  15c.

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
I. C. kaina....................................................„.............. 10c.

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINĖS, parašė kun. D-,ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina . .►............... 40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

kaina........................................................................... 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina.............................................................. ........... .... 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina.................... .......................j.......... 25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

Pranas Jakštas, kaina..................................................50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 

Pr. Bfičys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ........... . ....................... ............. $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. 

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.

kun J. Bikinas, kaina.................................................. 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina ... /............................................  20c.
DIEVO AKYVA1ZDOJE, vertė Byrąs, kaina..................40c.
5,000 A f KANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C.

kaina ...........................................................................   15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus. į

telio jau pamatėm puikius 
užteko. O čia vėl smūgis — vaizdus. Medžiais žiedais bal

tuoja. Ūkis visur kuopuikiau- 
sias. Visur dirbama žemė, ap
leistos niekur nesimato. Ant 
galo pasiekėm ir tų dailų 
miestelį Soutampton, kur gy
vena mūsų giminės pp. Pui
dokai. Miestely tėra tik vie
na lietuvių šeimyna.

Miestelis labai puikioj vie
toj, ant kranto to paties 
Michigan ežero.

Miestelis stovi ant kalniuko, 
tarp didelio ir mažo ežero, 
kuris randas vidury miestelio. 
Čia matyt, kaip laukinės an
tys plaukioja, krantai priau
gę Sider medžiais, beržais ir 
klevais. Daubose žydi mėlyni 
bezdai. Penkis šimtus mylių 
Kanadoj pervažiavau, ir visur 
mačiau daubose priaugusių 
Sider, beržų ir klevų Sodnai

ėjo.

“Nors vaikai čia gimę yra 
linkę savo tėvus grinoriais va
dinti, o save labai išmanan-

Liepos 15, 16 ir 17 d. Troverse City, Mich., rengia
ma taip vadinama vyšnių paroda. Miss Weaver išrink
ta tos parodos karaliene. >

I0S. F. BUDRIU
-INC.

3417-21 S. Halstetl
Str., Chicago

Tel. Boulv. 8167—4705
—.J

Iki

Tel.

KELIONt PO EUROPĄ.

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
sidėjimo Panelės Šv. par. vi
karas. Jo knyga vadinasi “Ke 
lionė po Europą ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba per “Draugo” agen
tus. f f 2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa* 

tikra specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį.* Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno Išegzamlnavimo. Jus su
taupysit laikų Ir pinigus. Daugeli* 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jum* 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo. surėdymui žmogaus kenks 
mlngumų.

Mano Radio — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu aš paimsiu 
jus gydyti. t*l Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryi ums taip kaip buve 
pirmiau Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos. kraujo ner
vų. Širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užslsenėjuslų, J«i- 
k esė Justų, chroniškų ligų. kurį ne- 
peaidevt net gabiam šeimynos gy- 
dytojut, neatldėlloklt neetėJe pa* 

**°DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Ruma* 1014
20 W. JACKSON BLVD

Arti State Gatvė*
Ofiso Valandor' Nuo 10 ryto iki 

1 pc plst. Vakarais nuo B iki 7 
Nedėlloml* nuo 10 ryto Iki 1

po plst

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

S vai. kortuose — nuo 8 Iki
Bubėtomis nuo 9 iki 9

52 Kast 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Pullman 5950—namų Pull. 48' 
Miesto ofise pagal sutartį127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERN AUCRAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Stree
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 8. UNION Al 

Tel. Roosevelt 8710
Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)
_____ _______ ta

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La 8alle Street 

Room 1701 Tel. Randotpb 4i

Valandos nuo • ryto iki 6 vai. 
8241 8. Halsted 81. Tel. Victory 01

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakari

G. Y. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATi 

Ofisas 2221 W. 22nd Str<
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadi*
vakarais namie pagal sutartį.
6503 So. Campbell Avea

Telefonas Republlo 4488

A. A. S L A KI
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlestyje
Room 1502

CHTCAOO TEMPLE BLOG 
77 Weet Wa*hlngtoo St.

Cor. Washlngton and Clark 8 
Ofiso Tel Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 8895
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LIETUVIAI AMERIKOJE
KĄ WTS. LIETUVIAI MA

TYS VYČIŲ DIENOJ,
» LIEPOS 4?

Malonu pranešti visiems lie
tuviams tai, kų jie gali tikė
tis pamatyti Vyčių dienoje 
AVaukegan, III.

AVisconsine Vyčiai, kaip bi
tės, darbuojasi. Visi svarsto, 
kaip pasirodyti geriau, negu 
chicagiečiai. Taigi va:

AVisconsinas išstatys ge
riausius sportininkus Vyčių 
dienoje. Tikrai visi nusiste
bės pamatę jų vikrumų.

kalbėtojus. Naudinga bus pu 
siklausyti jų kalbų. (

Organizuojamu skaitlingas 
Wiscon»ino choras, kuris su
sidės iš apie 300 žmonių. Tai 
bus choras I

AVisconsinas paruoš daug 
juokdarių, “clowns”. Atsilan
kę galės juoktis tiek, kiek jų 
širdis trokš.

Kad AVisconsinas visų su- 
prizų neskelbia, tai mūsų da
lykas. Kiekviena AVisconsine 
Vyčių kuopa turi kokį nors 
suprizų Vyčių dienai. Pama
tysime ir tuomet galėsime

Vyčių dienoje pamatys AVis- spręsti apie Wisconsiniečius.
consino Apskričio viena stip
riausių baseball tymų, kuris 
būtinai suplieks chicagiečius. 

AVisconsino stipruoliai stos

Iš LIETUVOS OTVEMMO» “
PABĖGO DAUG KALINIŲ

C1U8. “M. L.”

GAISRAI
Šiomis dienomis prasidėjo

masiniai kalinių pabėgimai. Iš Griežės kaime (Židikų val- 
viso iki šiol yra pabėgę net Mažeikių upskr.) sudegė 
10, o iš jų vos vienų tepasi*-. Mykolo Sadausko daržinė ir 
sekė sugauti. Daugiausia pa-, jauja. Taįp pat sudegė darži- 
bėgo iš Pagelažių durpyno. • n(lj buvusi Sadausko Aniceto 
Ukmergės apskr. Tarpe jų ra-' kuliamoji mašina. Nuostoliai 
ndasi ir tokių, kuriems vos • skaičiuojami apie 25,870 litų. 
4 mėn. beliko kalėti. Mat, vi- Daržinė buvo apdrausta 6000
sus j laisvę vilioja geros pa 
bėgimo sųlygos. Tačiau kai

lit., o mašina 11,(XX) lt. 
Pabaisko miestely (Ukmer-

kurie pabėgusių yra įvykdę! ges apskr.) naktį kilo gaisras 
ne visai menkų nusikaltimų, j gU(jegg o klojimai (kluonai) 
Pav., J. Žemaitaičio gauja y-jįr jvi daržinės, maždaug už 

ne ,._ix 5,400 litų. Sudegę trobesiai

Chicagiečiai paskelbė, kų!

ra* padariusi 98 nusikaltimus.
Paskutinis didesnis bėgimas 

buvo naktį iš gegužės 26 d. į
jie parodys Vyčių dienoje.
Mes manome, kad tai maža su 
lyginus su mumis. Atrodo, clii

petys į petį: 12 stiprių Vyčių cagiečiai yra toli nuo mūs pa-! p. Budrevičius, valstybės 
trauks virvę prieš chicagie- silikę. I gynėjus p. Vambutas iš Ute
čius. Baisu, kad pasigavę clii- Chicagiečiai!! AVisconsinas mergės ir tardytojas Jazbu 
cagiečius jie nenutrauktų nustebins jumis 4 liepos, —
net į Sheboyganę, ty. už dau- Vyčių dienoje. Kaip jus pasi- 
giau neg šimto mylių. rodysit.

Pavasaris.

27 d. Į darbų vietų dalyko iš
tirti tuoj nuvyko kriminalinės 
policijos II skyriaus viršinin

tis.

A R A
Tel. Cfenal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBHTETRIKAH
Gydo staigias Ir chroniška* Ilgas 

vyrų. moterų ir valkų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki S vai. vakaro.

Nedėliomls Ir feeredomia tik 
Ukalno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

Telefonas Grovehlll 9268

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MABQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo S — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 ir 4:20 Iki S Vai. vakare. 

Seredomla nuo 9 — lt vai. ryto
Nedėliomls pagal sutarti.

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 AV.63 Street 
Kertė So. Western Avenue

Tel. ProBpect 1028
Rezidencija 2859 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2339 
Valandos 2-4 po pietų ir 7-9 v. >. 

NedėlioJ pagal susitarimą

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
apdrausti nebuvo.

Lygumų nuest. (Šiaulių ap- Val
skr.) gaisras sunaikino G gy
venamuosius namus ir vienų 
negyvenamų trobesį. Nuosto
lių padaryta apie 20,(XX> litų. 
Turtas apdraustas nebuvo.

Šešeilių kaime (Žųslių vai.) 
laike gaisro sudegė 8 gyvena-

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
1637 AVEST 51 STREET

Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak.
3-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d. Nedėliomls ir šventadieniais 10-12

Tel. Lafayette 5791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9

Office: 4459 S. California Av« 
Nedalioje pagal sutartį.

Phono Dafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET 
Vai.: 1 — 4 v. ▼. Ir 6:80 — 9 v. v.

Vesti kvotų ir ieškoti pa- niiejl namai ir 22 šalti trobe

“01d timers, senųjų žmo
nių baseball tymas jau suda
rytais. Jis irgi plieks cliica- 
giečius.

Į track meet dedasi geriau
si sportininkai. Lenktynėse 
jie parodys savo jėgas.

Mergaitės taip-gi dalyvaus 
sporte: linktynėse, baseball, o 
savo dainomis vilios bernai
čius iš Chicagos į Wisconsinų. 
Manau po tos dienos turėsime 
AVisconsine daug svečių.

Išgirsime geriausius AVis.

KEWANEE, ILL
Gražios vestuvės.

Birž. 17 d. čia įvyko gražios 
vestuvės Dr. J. Ažuko, iš AVil- 
kes Barre, Pa., su E. Beschak 
iš Kingston, Pa. Sliubų davė 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
bažnyčioj kun. V. A. Ažukas, 
tikras jaunavedžio brolis, mi
šiose 10 vai. ryto.

Bažnyčia buvo labai gražiai 
išpuošta palmėmis ir kitomis 

ėlėmis.

siai su buvusia juose ūkio pa
dargais ir gyvuliais — 1 tely
čia ir 5 paršais. Trobesiai ap-

bėgėlių pavestu kriminalinei 
policijai, kuri jau darbų pra
dėjo. Tačiau jos visos pastan-į 
gos neduos tiek naudos, jei į drausti nebuvo. Gaisras pra- 
prie to darbo neprisidės plati i sidėjo ūkininko LiupŠevičiaUS 
visuomenė, svarbiausiai sau- kluone, dėl neatsargumo i fi

liai ir ūkininkai. Kiekvienų kant papirosus. 
pastebėtų įtartinų asmenį rei- Ginkūnų dvare (Šiaulių ap- 
ktų pristatyti vietos policijai, skr.) sudegė Fledžinskienės 
Bet pas mus pasitaiko, kad ū- daržinė su ūkto padargais, 
kininkai tokius pabėgėlius sle- Daržinė buvo apdrausta l‘),0<X) 
pia, nes jie dirba pigiau, kol!lt., o nuostolių padaryta 22,- 
juos pačius apvagia ir paskui 080 lt. M. L.

Ofiso Tel. Cicero 49.
Namų Tel. Lavvndale 1342

DR. A. T. KING
DENTISTAS 

4930 West 13 St. Cicero, UI. 
Gas Ir X-ray 

Vai.; 9-11:30: 1-5; 6:30-9 
Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį

SVARBI ŽINUTE

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

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

Tel. AVentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STI 
Vai.: 2-4 ii 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englevrood 6641 
Wentworth 3000

Office .PhoB 
Wentworth 3001

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

SVARBU VYČIAMS ŽINOTI.

pabėga.
Pabėgo šie kaliniai: J. Že

maitaitis, 33 metų iš Kauno,

PRIGĖRĖ EŽERE
Pas Barščiauskų Ausiniš-

AIA
ANTANAS BAGDONAS
mirė birželio 17, 1981 m. De- 
ming, N. M. 40 metų amžiaus. 
Kilo iŠ Anykščių I’arap., Kiš
kelių Kaimo. Amerikoje Išgy
veno apie 20 metų.

Paliko dideliame nuIludime 
moterį Elzbietą po tėvais Juo- 
zaičaltė, dukterį Lilian, sūnų 
Rlchard, B brolius Jonų, Da
nielių, Petrą., Alfonsą ir Mateu- 
8ą ir brolienę Stanislavą, se
serį Veroniką ir gimines. Namų 
tel. Lafayette® 1196.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fatrfield Avė. Laidotuvės įvyks 
utarninke birželio 23. Iš Eu- 
delkio koplyčios 8 vai. bus at
lydėtas j Nekalto Prasidėjimo 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, Sumiš, Bro

liai Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel, Yards 1T41.

e^1*“0- . , 29 metų iš Bajoriškių kaimo
Vestu™, puota ,vyko kun kr-> j. Strungis

V. A. Azuko namuose, 220 į 
AVest Eiglit St. Puotoj daly
vavo tik jaunosios ir jauno
jo artymieji giminės.

Po vestuvių jaunavedžiai 
automobiliu išvyko į Kanadų.
Grįžę apsigyvens jaunojo na
muose, AVilkes Barre, Pa.

Ponia Ažukienė yra baigus 
East Strandsburg Normai mo
kyklų; mokytojavo viešoje 
mokykloje Kingstone, Dr. A- 
žukas yra baigęs Temple uni
versitete medicinos fakultetų,
Philadelpbia, Pa.

Rap.

REMKITE VISUS BIZNU*
MUS IR PROFESIONALUS,

KURIE SKELBIASI
“DRAUGI“.

Kranto g-vės, St. Kaziūkėnas kiuose tarnavo Uršulė Stepą u- 
skaitė 17 m. Vienų dienų ji 
apsitaisiuši šventadieniškais į

Linksma girdėti, kad Chi
cagos Vyčiai smarkiai ren
giasi prie savo šventės, kuri 
bus liepos 4 dienų, AVaukegan, 
III. Kaip girdėt, kad publi
kos bus tūkstančiai.

Bet, kol važiuosite į tų 
šventę, neužmirškite, kad tas 
pats Chicagos Apskritys ren
gia labai didelį piknikų, bir
želio (June) 28 d., Bergnian’s 
darže. Taigi pirmiau važiuo

TeL Hemlock 8799
Res. Tel. Prospect 9419

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie 
Rez. 6622 8. Wihpple 

Vak 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ket

OFISAI:
4901 - 14 8t 2924 Washlngtoi
10-12, 2-4. 7-9 12-2. 4-6. Blvd
TeL Cicero 632 Tel. Kedzie 2469-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 West 12 PL 
Tel. Cloreo 28(8

Nedčllomli
Susitarus

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 

| patarnavimu kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS 8c CO.
JŪSŲ ORAS ORI Al 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avcnuc

Pisi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

A. L DAVIDONIS, M. D,
4916 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6197
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio
30 m? iš Virbalio, Al. Purže- drabužiai^išplaukė laiveliu į.siin i kuris bus pirmiau, 
lis 32 m. iš Biržų, M. Narevi- Pažeriu ežerų. Ilgai plaukiu-^ Brangus Vyčiai! Kaip smar
kius iš Zapvškių kaimo, J. BiL jo ir namo negrįžo. Bernas |kittl skleidžiate tuos ženkle- 
kauskas, Al. Butkus (jau su-1 plaukė jų parkviest! namo, liukus, taip pat pasistengkite 
gautas) ir J. Karklys iš Mari-j bet ji pamačiusi bernų šoko
jampolės apskr. Iš 9 forto į ežerų ir paskendo. Mirties 
nuo darbo pabėgo Ulockas ir priežastis aiškinama. “M. L.”

GRABORIAh

parduoti ir tikietus to dide 
lio pikniko, už kurį labai bus 
dėkingas Chicagos Vyčių Aps
kritys. To nuoširdžiai prašo.

Pikniko Komisija.

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. ir Rea Tel. Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA "
OF. 8133 • S. HALSTED 8TRETT 
RKZ. <594 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro OL 
Vai.: 9-6 po plet. U tam. Ir SubaL 
2-9 vak. Šventadieniais pagal sutartį

DENTISTAI
AKIŲ GYDYTOJAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIU8 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa
iniu geriausia 

iu negu kiti 
^ad priklau- 

prle grabų tt- 
dlrbystės.

OFISAS
«8 West 18 Street 
Telef. Canal 1174 
SKYRIUS: >221 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

S. D. LACH AVJCH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busit* užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 & 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 6927

DR. VAITUSH, OPT.
Phono Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

J
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Aveuue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU8

o t i * a •
4603 So. Marslifield Avenue

Tel, Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tftlmau Avs. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, BĮ.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 Iki 8 v .v.
Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryt®,

Telefonai dieną ir naktį 
Virglnia 0086

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Av«

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai.

NedėlioJ pagal sutartį

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, 111.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tol. Roonevalt 7511

I. J. Z O L P
GRABO RIU8 IR LAIDOTUVIŲ

▼KDUAS

1650 West 46th St.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuri* 
esti priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu

skaudamą aklų karėtį. Nuims 
eataractua Atitaisau trumpą ragys- 
t* ir tolitną regyst*.

Prlrenmu teisingai akinius visuose 
atsltlkimdose. egsaminavimas daro
mas su elektra, parodanča maiiau- 
■las klaidaa.

Spėriais atyda atkreipiama moky
klas vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryte Iki 8 va- 
Įkare. Nedėliomls nuo lt ryto Iki 18 
' po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akintą. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tardė 1829

DR. G. .SERNER
liERŲTIfl AKIŲ BPBOlAUStAfl

Kampa* 4(th ir Paulina Bta 
Tel. Beulevard 98*8 ■ 8418

Rulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatll- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigias 
negn kitur. Koplyčia dėl lermetų 
dykoL

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 VVest 35th St 
Kampus Halsted St.

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 
< Nedaliomis: noo 10 iki 12.

T*L Caaal 8818

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8t)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryte 
nuo 1 Iki 9 vakare 

•eredoj pagal Sutartį

Tel. Canal 0267 Res. Trospect 666

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av 
Valandos lt ryto iki 3 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

Boulevard 7999
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryt® Iki 9 vakare

Rez. Tel. Mldway 6512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 196 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllali 

ir Ketvergais vakare

T*r. Cicero 196*

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 1* v. ryto iki 9 
vai. vakaro

Nedėliomls pagal sutarti 
4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

Tel. Lafayette 6920
Res. Grovehlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

1 Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutartį

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą pe numerio 

4729 SO. ASHLAND AVI
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 2—

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomls 10 Iki 19

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVEJ 
Tel. Yards 0994

Resldenclįoe Tel. Pl&aa 82*6
VALANDOS:

Nuo lt Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki t po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakarė 
Medėl. nuo 10 lkl 12 illsną



t

C H I C AG O J E
FINANSINĖ CHICAGO

PADĖTIS.
*’ —————— *

Kada Chicago miesto gy
ventojai kovoja nepaprastai 
aukštus mokesčius ir dauge
lis nekilnojamųjų savasčių 
savininkų nemoka mokesčių, 
miesto administracija turi 

' sunkenybių išlaidų klausimu. 
Šįmet pramatomas didelis 
miesto ižde nepriteklius — 
apie 21 milionas dolerių. Ko
kiu būdu to didelio nepritek
liaus išvengti, tai pačios mie
sto administracijos uždavi

nys. Buvusioji respublikonų 
miesto administracija tuo rei
kalu nesirūpino. Išlaidų nema
žino ir tokiu būdu paskui sa
ve paliko finansuose nepaken
čiamų betvarkę. Nauja demo
kratų administracija, kurios 
priešaky yra majoras Cermak, 
šiandie daugiau kaip kitas 
rūpinasi finansine padėtimi. 
Majoras Cermak kelis kartūs 
lankėsi Springfielde. Tenai 
ieškojo kokios-nors pagelbos. 
Tečiaus šaltai į tai atsinešta 
ir visokia miestui ir apskri-, 
čiui pagelbą atsakyta. Reikia 
atsiminti, jog valstybės admi
nistracijos priešaky yra re- 
publikonai. Ir Chicagoj bet
varkę paskleidė republikonai. 
Šiandie jie atsisako saviškių 
paklaidas atitaisyti. Sako, te
gul žinosi Chicagos demokra
tų administracija.

Chicagos ateitimi tad šian
die daugiausia susirūpinęs 
miesto majoras Cermak. Šian
die jis konferuoja su tais ir 
kitais. Ieško priemonių nepri
tekliaus išvengti. Kad to iš
vengti yra vienų-viena prie
monė — tai susiaurinti admi
nistracijos išlaidas.

Kaip tai visa atsiekti, ma
joras paduoda štai kokių su
manymų:

Miesto darbininkams įvesti 
penkių dienų darbų savaitėje 
ir neskirti jokių apmokami] 
atostogų.

Kurie gi norėtų atostogų, 
tie galėtų gauti dvi savaiti 
įmokamų ir priede dar vienų

neapmokamų.

Visi nebūtinai reikalingi 
darbininkai ir tarnautojai tu-

juos greitai turėtų aplankyti 
miesto gydytojas;

Majoras nurodo, jog tarp 
miestinių darbininkų yra to
kių, kurie aukštai apmokami. 
Tokiems reikėtų sumažinti už- 
mokesnius.

Chicagai nėra kitokio išėji
mo šiais blogaisiais laikais.

Turiu pažymėti, kad mūsų 
kuopa via pilnai prisiruošinsi 
pasitikti visus Chicagos ir 
apielinkės Vyčių ir lietuvius 
ir 10 v. mušant, benams grie
žiant ir orlaiviui padangėse 
skaraidant trauksim į Maži
nąs Parkų.

Bijūnėlis.

KARO CHIRURGŲ SUVA
ŽIAVIMAS

IŠ VYČIŲ VEIKIMO.

North Side. — Vyčių Vy 
tauto kuopos susirinkimas į-

Lapkričio 30 d. iki gruodžio 
2 d. Amerikos Jungtinių Val
stybių karo chirurgų draugi
ja rengia 39-tų mėtinį suvažia-

vyko 17 d. biri., parop. svetai- T* New Orl™™ mieS“' ’r 
kviečia Lietuvos kariuomenesnėj, kur buvo daug svarstoma 

apie Vyčių Dienų. Taipgi bu
vo atsilankęs Vyčių Dienos 
rengimo komisijos narys P. 
Krekščiunas, kuris smulkiai 
nupasakojo visų Vyčių Dienos 
programų, iš ko paaiškėjo, 
kad įvyksta tikrai istorinis 
įvykis lietuviij tarpe, nes tūk
stantinė automobilių virtinė 
gatvėmis paraduojant, didžiu
liams benams griežiant, ir vir
šuje skraidant orlaiviui at
kreips dėmesio kiekvieno sve
timtaučio. Be to, nuvykus į 
Mazinas parkų bus įvairiau
sių pramogų.

Taipgi buvo atsilankęs ki-i

medicinos atstovus jame daly
vauti. Smulkesnių žinių apie 
šį suvažiavimų galima gauti 
per draugijos sekretoriatų, A- 
rmy Medical Museum, Vašin
gtone. . ‘ 1 “R.”

ĮVAIRENYBĖS.
Varinio pinigėlio likimas.

Prieš kelerius metus Lon
dono geografinės draugijos 

susirinkime Aurel Stein’as pa 
šakojo apie savo kelionę po 
Tibetu. Jis sakėsi aplankęs to
kias Tibeto vietas kur dar

tas komisijos narys S. Šimu-1 nebuvęs įžengęs nė vienas eu- 
lis, kuris visus savo kasdieni-; ropietis. Su karavanu jis per- 
nius reikalus pamiršęs ir tik keliavęs didelės smėlio dyku- 
vien dirba Vyčių Dienos pasi- mas, kur niekas neauga ir ne- 
sekimui. Jis atvežė gražių matyt jokio gyvio. Aplinkui 
plakatų tautiškoje spalvoje, smėlis ir smėlis.
kurie dabar puošia kiekvieno .. . . nuQ ku
North Side biznierio langų.1 . . , _ .,r_ , , ........... . rio net akys eme skaudėti, —Musų kuopų turi išrinkus vei- , . . . ,,.. , ... , . . pasakojo sir Aurel, — meskliu komisijų, kuri rūpinasi , . ... .. ,• . • • staiga pamatėm blizgantį daikvisokiais reikalais Vyčių Die- A ° , .,. , . . J . tų. Tai buvo penny, tikras an-
nos pasisekimui: registruoja , x • •y. . . glų penny. As tų pinigų pae- visus, norinčius važiuoti i tas . , . , , „.. __ , , , . * nuau kaip nelauktu llttkejimųiškilmes. Todėl, kurie manote

v. .. . y, .X v . ,s tolimos tėvynės, saugojauvažiuoti, nepamirškite uzsi- ,
• x x- .5 , x , j JI iL kaip kokių brangenybę,registruoti iš anksto, kad ge- . »» . «•’ parsivežiau namo. As laužiau

nau sutvarkius automobi- . , ,. , . , ., . galvų, kokiu budu tas penny
liūs, nes, kai matysim per ... . ., .. . x -’ . ’ ,galėjo atsidurti Tibete, tačiaumažai automobilių, tai turėsi-; . . ... i x- t\.... ’ .nieko negalėjau sugalvoti. Dar
me paimti busų. Busas kai- .
nuos , .b, pusi $1.35. U®,re- (kai Sjtas Europo8 
gistruoti tų pačių dienų 5enĮę|as 
per vėlu.

Aš manau, kad jau visiems 
yra žinoma, jog į daržų jokios 
įžangos nebus, tik, vietoje to, 
dabar yra pardavinėjama la
bi gražūs ženkleliai po 25c. 
Tie ženkleliai mūsų kolonijo
je smarkiai platinami ir ku-

Č*ia jį pertraukė vienas iš 
klausytojų, aukštas, liesas vy
ras, pražilusiais plaukais ir 
pasipūtusiais ūsais, ir atsi-

ri būt paliuosuoti.
Panaikinti taip pat penkio

likos dienų apmokamą tar
nautojų' ir darbininkų sirgi
mą, l
• šie visi sumanymai, jei jie 
būtų įvesti, neturi liesti poli
cijos narių ir gaisrininkų. Šie
ms pastariesiems sergant,

rie manote važiuoti, įsigykite 
iš anksto, kaipo įžangą į dar
žą. Be to, ženklelis savo gra
žumu yra labai pigus.

Būt labai gražu, kad ir 
kiekvienas lietuvis įsigytų šį 
ženklelį, kaip atmintį Vyčių 
Dienos. Jų galima gauti pas 
kiekvieną kuopos narį.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
Kuriuos siuntė per “Draugą” iie asmenys;

P. Bielskis Jonas Dedinskas
Alex Glebauskas Teodora Atraškienė
Justinas Kūkalis Pr. Brazauskas
Sofija Ceesnauskienė Mikolas Buividas
Al. Šimkienė Ant. Gestautas
Mar. Kruševičienė Juoz. Kiškunienė
Juzafea Rokienė Mrs. A. Kuzmarski
Juoz. Juška Magd. Kilikevičienė
Antanas Deksnis Dr-stė Sus. Brolių ir Seserų
Antanas Šventeckis Lietuvių
Juoz. Astrauskas M. Pakeltienė
Jurgis Kavaliauskas V. Birgelis

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO 8KYR., 
2334 So. Oakley Ava., Ohioago, HL

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentlnlų žiedų dėl sutartuvių — 
engagement. Turime graialuelų 
laikrodžių, karolių, fontanlntų 
plunksnų, burkMInų — gintarų— 
žodžiu sakant, ttirlme visokių 
visokiausių dalykų, kurte yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklų. Musų kainos 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės progai

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuotas.

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 8. Halited St.

Teist. Boulevard <661

P K A U O A S
sakė galis šiuo klausimu šį 
tų papasakoti.

Tai buvo garsusis keliauto
jas ir tyrinėtojas pernai mi
ręs Fritdjoj Nansen’as. Jis 
kreipėsi į susirinkimo daly- 
vus:

“Turiu jums pasakyti, kad 
tai aš esu pametęs pinigų* Ti
beto dykynėj. Ir aš esu tose 
vietose buvęs. Aš puikiai atsi
menu tų penny. Vienų dienų, 
jodamas ant kuprio, aš išsi
traukiau nosinę kaktai nusi
šluostyti ir pastebėjau, kad 
kartu iškrito kažkoks pini
gas. Tada buvau pavargęs, 
todėl, aišku, nelipau nuo ku
prio pinigo pakelti. Ir taip 
tas pinigas liko begulįs Ti
beto dykumoj. O tamsta, sir 
Aurel, jį radai. Ar tamsta jį 
turi dabar? Aš būčiau tams
tai, — pridėjo jis šypsodama
sis, — labai dėkingas, jei jį 
man grųžintum. Tai bus man 
puikus atminimas.”

Sir Aurel Stein’as, nesaky
damas nė žodžio, ištraukė pen 
ny iš liemenės kišenės ir įtei
kė Nansenui. Norvegų tyrinė-

WINNER OF BIG RAČE

Louie Schneider won the 
nineteenth annual 500 mile 
auto race at Indianapolis. Sc
hneider’s time was 5 tiours 
10 minutes 27.94 seconds or 
an average of 96,629 miles 
per hour. Fred Frame took 
second place and Jimmy 
Gleason was third

PADEGE PALIVARKĄ

Neotli Jonavos sudegė Švei
carijos palivarkas, priklausęs 
Liubomirui Peršalauskui. Ug- 

. .......................... nis prasidėjo iš jo gurbo. Nuo-
™X g . i eJ° 2- P'n,g’’ apie 100,000 li„. Kalba,
pakėlęs antak.us ankmejo s, palivarka9 „
palingavo susimęstęs galvų ,r j5 Rauno
pagaliau is.k.ko „ , hernenes krim lieija „
kišenę.

RUOŠIAMA NAUJAS 
ĮSTATYMAS

BALABAN & KATL 
TEATRUOSE

Pirmadienis, Birž. 22 d., 1931

AUTOMOBILIS MIRTINAI 
SUVAŽINĖJO MERGAITĘ

Gegužės 27 d. krovinių au
tomobilis K a 49 į vienų mėsos 
parduotuvę. Kaune atvežė pre
kes. Bekraunant mėsų, par
duotuvės savininko dukrelė, 4 
m. amžiaus, užlipo ant auto
mobilio sparno, šoferis jos ne
pastebėjęs nuvažiavo. Palei
dus smarkiau mašinų, mergai
tė krito po automobiliu ir bu
vo mirtinai suvažinėta.

“M

Tenka matyti ir tokių atsi
tikimų, kad lauke darbuojasi 
ūkininkas pats vienas su dviem 
porom arklių, pakinkydamas 
vienų porų po kitos. Darbi
ninkų trūkumas suvėlino lau
kų darbus, kurie ir taip šie
met gerokai susivėlino.

“M. L.”

UŽSIDEGS SCENOJE

TRŪKSTA LAUKŲ 
DARBININKŲ

Smilgių valsčiuje yra dide
lis trūkumas laukų darbininkų. 
Ne mažai yra ūkių, kurie sa
mdo paprastai po 5 darbinin-

Juosvainiuose Sekminėse 
vaidino pradžios mokyklos mo 

L.” kiniai. Vienas jų turėjo rūkan
čio barzdoto senio rolę. Vai
dinimo metu “senis” degė py
pkę ir, deja, uždegė savo ilgų, 
linų barzdų. Liepsna staiga a- 
pėmė visų veidų ir vaidinto
jas baimėje metėsi nuo sce
nos į publikų. Vargais nega
lais deganti barzda buvo už
gesinta, tačiau artistas bent 
kiek nukentėjo ir vaidinimų

1 Chicagos teatre dabar rodo-.Sena gyvulius, o po pusryčių 
ministerijoj ma “ Just a Gigalo.” Dah-vau!iSeina ganyti žmona

I su mažais vaikais ant ranki].

kus, o šiemet teturi po 1, ku-

jrie laikydavo po 8 darbinin- reikėjo nutraukti. Bėda su ne 
kus, dabar turi verstis su savo barzda “M. L.”
dviem. Viename valsčiuje trū- į

ksta apie 200 merginų, apte 
150 vyrų ir apie 109 piemenų.
Darbininkų valsčiuje apskri
tai nedaug tėra, bet ir tų pa
čių dauguma vengia eiti prie 
namų statybos, mūrininkais, 
prie lauki] sausinimo ir kitur.

Trūkstant darbo jėgų, ūki
ninkai su šeimomis priversti 

! labai daug dirbti Ir atlikti vi- 
: šokius darbus. Yra ūkių, kur 
patys šeimininkai anksti rytų

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Dlstance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Vidaus reik.
ruošiamas įstatymas, kuriuo ja William Haines. 
bus leista Vilniaus lietuviams Oriental teatre 
vykti per administracijos lini- “Party Husband.” 
jų į Lietuvą. Didž. Lietuvos McVickers teatre 
gyventojams tuo tarpu gali- “EĮaddv Long Legs.” 
niurnų keliauti į Vilniaus kra- United Artists teatre
štų nenumatoma.

&

R. AND

> r

rodoma
ĮVAIRUS PARDAVIMAI

tebeina I Gaso stotis Ir Lunch room, Wau- 
I kegan Rd. & Church St. Morton Oro- 
• ve. III. tinka vaistų, gėlių Ir dar
žovių standul.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničiu8 ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

1

(Marųuette Jewelry & 
Radio)

Užlaikau visokių 
auksinių ir sida
brinių daiktų, vė- 
lląustos mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos instru
mentus.

2660 West 63rd St. Ohioago
Telefonas HBMLOCK S ISO

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

eina 
a tai“The Night Angel.” Y 

įspūdinga drarpa.
Roosevelt teatre teberado 
“Five <f- Ten.”

Parsiduoda dėl Ilgos elektrinė ftlu- 
Slų taisymo ftapa. rigial, 2822 No. 
Ashland Avė.

nia
Perkame senų auksų., brldgework, 

deimantus. Herman Frank,, 5 8.
\Vabash avė. Rnu 1211.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųžlea 
ir patarnavimo; šau
kit

GREEM VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauli
nių, sviesto Ir sūrių.

4844 80. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1889

Tel. Downers Grove 1395 
BENEDIKTAS MOTUZAS 
Ogden & Venard avės

Downers Grove, III.
Turim gražią užeiga, užlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų.
7217 S. CALIFOBNIA AVĖ. Oražus daržas pasilsėt, vai-

Tslefonas Hemloek 5626 . , . . , . .----------------------------------------įkarus palakstyt, arkliukai pa-
jodinėt. Turim tourist camp, 
kur galima pernakvot

Telef. Republic 6896

D. GRICIUS
GENERALI8 KONTRAKTOR1U8 
8tatau namus kaip muro tatp Ir 

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlslaantlausios.
2452 WE8T 69th STREET

Pbons Vlrgtala >014

JŪSEPH VILIMAS I
NAMŲ STATYMO KONTRAK- i 

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

M. YUSZKA 
Plumbing A He&ting

Kaipo lietuvi*, lietuviams patarnau
siu kuogeriausia.

4426 So. Weetern Avė.
Tel. Lafayette 8227

lapos Telef. 
Hemloek St<7

JOHN YERKES
Plumbing A Meatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUB 
Mano darbas pilnai garantuota* Kb1q<MI DrlAlB&81O8

«32 W18T SMh STBKKT

Cash už senų auksų. jewelry, Rl- 
dabrų, deimantus. Mr. Alper, 4743 
Broadway. Rm. 630.

Pet Shop. pigiai. ĮsL 10 metų. 
$650 pulki vieta. Gyv. kamb. pigiai 
3913 Sheridan Rd.

Barbernė, gera vieta, pelninga. Už 
pusę kainos. Priežastis — kiti biz
niai. S. O. Keltner, 137 So. Jefferson, 
Peorla, III.

Dellcatessen Grocery. lee cream, 
kendės, geri kamb. pigi renda. Pi
giai. 2507 W. 59 St. Hemloek 4342

Kendžlų Storas, senai Jst. cigarai, ) 
smulkmenos, school supplles. Ilgas į 
tįstos. 4 kamb. Pigiai 2639 No. Rock- • 
well St.

Federal plovyklė, už $30, vartota 
8 mėn., kaip nauja 5523 Flourney ( 
St.

Rooming house, 8 tnod. fomiltuo- 1 
tl kamb., Ilrenduota. gera transp. 1 
1812 W. Adams 8t. Seeley 4958 !

AUTOMOBILIAI

W1LLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi dideli* pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų kaina. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės i 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyrę* mekanlkaa J. MENZOR.
White Sox Motor Sales

A. Jankaitis pardavėjas 
8. Rumobaks savininkas

610 WE8T 35 STREET 
Tel. Tardė •<$$

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR 8AVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. Ilrdlngal

Namų Telef. pražau atsilankyti ir pamatyti nau- 
NASH automobilius su vė- 

Republle 1682 „au-0. madoo aųtomatlžkals Jtal- 
•ytnals, sport Royal tekintais Ir ki
tai* Ižtobultnlmal*. kokiu* tiktai 
NASH taip gali Jrengtl už tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
į 4030 Archer Avenue

Lafayette 2612

REAL ESTATE

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduota pigiai, arba pri
ims morgičius ar lotą į mai
ną. Namas randasi arti Mar- 
quette Parko.

Tel. Republic 5651
5 kamb. namas, $2,400 arba už 

geriausių pasiūlymų. Nedaug jnežtf? 
5410 Shlelds Avė.______________ ________ _—. i

Pigiai $2,400 eųulty už $1,000. 5 
kamb. plytų bung. Gera transp. 6814 
-$0 PI. Bervryn. Iii.

6 kamb. plytų bung. k. v. A, tal- 
lių maudynė, spalvuotas plum., g-vė 
lAbr. Ir tžmok. $7,100, mažai {mokė
ti. Likusi, kaip renda. 6346 Hender- 
son St.

Pigiai B kamb. namas, su pag., 
Iftmokėta, mažai {mokėti. Hav. iž- 
važluoja. Sav. vietoj, 4000 Drum- 
mond Pi.

Eųulty naujame 5 kamb. plytų 
bung. $650 greltaht pardavimui. 023$ 
Blackstone ava Kreiptis vak. ar ne«.

4 kamb. namas, $ ak. gero* I*, 
m ės, gat*.. vlžtlnyCIa. Gera transp.
{ Chicago. Aurorų. John M oran, 
WarrenvUle. III.

PINIGŲ SIUNTINIO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nualunčlame pinigus Lietu

von pažtu { dvi savaites, tele
gramų ) dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
} Lletuvų.

Turime. skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visu* 

legallžkus dokmentus pirkime 
tr pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

696 DOLLAR SAVINOS,
BUILDING & TMAN 

ASS’N 666
••LIETUVIŲ 8PULKĄ”

MIS 8o. Westem Avenne
Įmokėti pinigai ant knygučių 

neža nemažlaus kaip, 6% ant 
pazetkalavlmo 4% J metus.

Pradėklt tauplntl pinigus da
bar saugiai Ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spulkoe sekretorius tr Vie
las Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas. Ilsus, kontrak
tus ir kitus llgaltlkus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdrau/lžlam (Insurance) na
mui, fornlčliis, stiklus ir au> 
toinoblllus tvlrčlauslose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.

Remkite tuos biznierius ii 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.’




