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Lozanos konferencijoj vyksta derybos
NETIKUSI SVIRIMO SISTEMA,
SAKO ARKIVYSKUPAS

VOKIETUOI PRASIDĖJO PARLAMEN
TO R1NKIMĮKAMPANIJA

CINCINNATI, 0.

Čia negalima l>e įvedimo tikėjimo
įvyko Krašto Katalikų Švieti pamokų į mokyklas.
mo sąjungos 29-as metinis su
Šios švietimo sistemos mo
važiavimas. Kalbėjo vietos ar kytojai ir profesoriai dar dau
kivyskupas McNicholas. Jis giau švietimų komercializuoja.
tarp kitko pareiškė, kad šia Tuo būdu jį glaudžiai jungia
me krašte pasaulinio švietimo su išgverusiu industrijalizmu
sistema yra ne kas daugiau, ir su purvina politika. Iš tos
kaip tik didelis mišinys. Šio’ rūšies švietimo išsirituliuoja
švietimo vadai nežino, kasinetikyba ir jaunimo sugedijiems daryti, kokių priemonių, j mas. Tiesa gi yra ta, kad. moimtis, kad sistemų pataisyti, kvklos be tikėjimo silpnina ir
O to pataisyti nė kokiu būdu 1 puldo namus ir šeimas.

Meksikoj vyriausybe pravedė nuosavus kong
reso rinkimus. Londone mirė buvusis Portu
galijos karalius
LOZANOJ VYKSTA
DERYBOS
------------

VOKIETIJOJ KAMPANIJA

1

BERLYNAS, liepos 4.

—

LOZANA, liepos 4.
\iesekmadienį Vokietijoj pra
los konferencijoj vyksta dery-! dėta
parlamentan
rinkirnų
bosv reparacijų klausimu. No-į,
..
__
kampanija.
rima nustatvti galutina sū
m9, kokių Vokietija turėtų iš-■ ‘"u^mauja

,

.

Visur daugiausia
Cistai ir mo-

mokėti, atsisakius jai metines narchistai. Keliamos riaušės,
reparacijas mokėti. Tariama- Rinkimai įvyks liepos mėn. 31
si, kaip didelė turi būti ta ga-Olioną.

lutina suma. Santarvės vals-!

---------------------

tybės jau nusileido ligi 4 bi-;
Ii jonu aukso markių. Bet Vo
kietija stovi tik už vienų bili

PRANCŪZIJA MAŽINA
IŠLAIDAS

jonų.

ŠVENTASIS TĖVAS I
DUONKEPIUS

LIETUVOJE

1. Karo veteranų armija priešais valstybės rūmus Washingtone. 2. Jojikas Cucci’s ant
arklio Gusto, laimėjusio lenktynes Chicagoj. 3. Juokdarys Ch. Chaplin’as.

MEKSIKOS VALDOVAI
“LAIMĖJO”

CHICAGOJE

VATIKANAS, liepos 2 (su
“TUŠČIOS PASTANGOS”
vėlinta). — Anų dienų j Šven
LENKŲ SCENOJ
tojo
Tėvo
Pijaus
XI
audi

ko savo pusėn patraukti Garner’į Už tai šis pasta rasi: encijų priimti duonkepiai 1S Vilniaus ir Krokuvos teatapdovanotas
vice-prezidento tarptautinio duonkepių (duo-' rai per lenkų laikraščių kore-

PARYŽIUS, liepos 3. —
---------------------1 Prancūzijos vyriausybė nuskandidatūra.
jnos gamintoji]) kongreso.
spondentų dr. Viršubskį, gyMEXIC0 CITY, liepos 4.
DEM. KAND. CHICAGOJ
MIRĖ BUV. PORTUGALŲ ; prendė visokias valstybės iš-, Sekniadienį
__________
Keletas rytinių valstybių
šventasis Tėvas j juos kai- veriantį Vokietijoj, yra užsa(kniadienį Meksikoj
Meksikoj
įvyko į
___________
KARALIUS
j laidas 5 nuošimčiais sumažin-1 kongreso
Demokratų partijos krašto A1 Smith’ui iki Pat £al° Pa‘ bedamas pareiškė, kad šian- k? Vaclovui Zaleskiui, Kauno
„
atstovų rinkimai.
dien žmonija kitokiu būdu ne kalėjimo politiniam kaliniui,
hiu^Ki“iP r'“7,’ ‘aiP
Chicagoj penkta siliko ištikimos.
LONDONAS,
liepos
4.
gali nusikratyti apnykusiais išversti iki š. m. liepos mėn.
Prlninterty Twickenham savo tams, ministoriams, Paris- '^0\7okZų tatrolėj’’S
Pusiaunak‘i
! APIPLĖŠTAS LIETUVOS
jų vargais, kaip tik panaudo-jP- Vaičiūno komedijų “Tušnamuose netikėtai mi-ė buvu- mento nariams ir pačiam res- vmnnbl
m/ kand,datu f Plentus nomi-.
KONSULAS
žmonių neleista balsuoti. To navo New Yorko gubernatojant vienų priemonę.
O ta čios pastangos”, kurių tie te
šis Portugalijos karalius E- publikos prezidentui. O mokės kį jn-d jie ir “laimėjo.”
priemonė yra tai Dievo Ap- atrai yra numatę kitų sezonų
rių Franklinų D. Roosevelt’ų. i
,
«. •
manuelis II, 42 m. amž. Turė- čia,i gal nė kiek nebus didina-1
'šeštadienį pavakarėj jis su | Ll^tuvos konsu1^ Cbl5ag°-Uvaizda pasitikėjimas.
pastatyti.
jo gerklėje skaudulį.
mi.
BOLŠEVIKŲ DŽIAUGS 'savo šeimynos nariais ir pa- |A' Ka,vaiti užpuolė plėšikai; Popiežius toliau nurodė, kad
Velionis Portugalijoj valdo
'lydovais lėktuvų atvyko i Chi-ipra^US1°. penktadienl? vaka"itarp gamybos ir vartojimo
GABUS SKULPTORIUS
MAS
SUTARĖ MAŽINTI
vavo apie pustrečių metų, o
icagą. Čia Cbicago stadijume •.rą’ ’P,’US2ai2'LSaVO but° P’U‘' santXkiai turi
glaudūs.
ištrėmime išbuvo apie 22 mo
IŠLAIDAS
angi, 1025 E. 72 gat.
Lekėčiai, Šakių aps. Dau,Del to, kitam duonkepių konRYGA, liepos 3. — Rusijos ! išrinktas komitetas oficitus.
TANBERRA, Australija, ,,ol5evikainR nepaprastas dzin aliąi jam pranešė, apie jo no-' Du piktadariai konsulų se- grėsė be duonkepių turėtų da e>šklų kaime gyvena ^nukas
(
1U s _ A
ik,«,
ugsmas. Maskvos laikraščiai minacijų. Tada kandidatas pa kė ir jį ispasalų nutvėrė. Vie- lyvauti ir duonos vartotojai. ' Kriaučiūnas, kuris drožinėja
IŠTREMIA SAVO PRIEŠUS liepos 3. — Australijos vab
paskelbė, kad
diktatoriaus sakė prakalbą. Jis pareiškė, nas plėšikų smogė jam į gal- Šventasis Tėvas pareiškė,kad 1R medžio įvairias statulas. Da
--------------- tybių jiremjerų suvažiavinn
Stalino žmona “baigusi” ko- kad partijos pripažintų plat- vų ir atėmė lt) dolerių.
, ekonominis pasauly persilau-j bar Ps išdrožė du žmogaus
SANTIAGO, liepos 4. — sutarta mažinti išlaidų suma
munistų pramdhės akademijoj formų patvirtina,ir kad 18-i Konsulas apie tai tuojau girnas ir iškilo, kada
tarp ga-! u£io didumo šventuosius, PaČili respublikos socialistų mo- tas.
knrsus ir šiandien esanti asis priedas turėg būt atšauk- pranešė Grand Crossing nuo- mvbos ir vartojimo nebuvo | kerelių bažnyčiai, Sakosi tunševikų vyriausybė visų eilę----------------------“kvalifikuota” užimti aukštų tas. Ilgai kalbėjo apie krašto
vados policijai.
reikalingo susiartinimo.
| ris užsakymų ir Kauno vienai
savo priešų bolševikų iš kraš- 1 1 ŽMONIŲ NUSKENDO
bažnvčiai išdrožti tokias pat
pramonėje vietų.
stovį, ekonomijų, nedarbą ir---------------------- ----------------------------------------------to ištremia.
—■ -----------K.
‘
kitus negerumus. Žadėjo tai SAUSIEJI UŽ PROHIBICI- SUNAIKINO VISA ŽURNA- giltųjų
statulas. šiaiį> Kriau
COBU, Airija, liepos 3. —
čiflnas yra savamokslis ir šį
LO LAIDA
visa pataisyti, jei bus išrink
IOS NELIEČIAMYBE
NEGALI MOKĖTI PALO- Netoli Fastnet švyturio susiPRIPAŽINTAS KALTU
! darbų dirba daugiau iš pamėtas prezidentu.
kūlė du laivai. 11 žmonių* nuKANŲ
Probibicijos sausieji “straGIRARD, Kas., liepos 3.— gimo, kaip dėl pelno.
H.EMING, N. J., liepos 3.
Tuo mPtu> kada
Roo.
skendo.
Teismas pripažino kaliu SPVP]į’as šeštadieni skrido į Togininkai” turėjo susirinki- Vyriausybės įsakymu čia kouBUDA PERTAS, Vengrija,
ATIDARYTAS BIRŠTONO
J. IT. Curtis’a, kurs ansraulin......... L ”, J ......... x-* ln9
Morrisson’o
viešbuty, fiskuota ir sunaikinta
visa
liepos 3. — Vengrijos vyriau
ALAUS KLAUSIMAS
kui» apguuiu, chicagą, demokratų suvazia..
.
„
,
„
z™i ieškojo pagrobto lakūno
_
mm
n nnrfini
įmonnon Freeman ”
KURORTAS
gai
vimas" susirinko į paskutine ATnorl/o
Smerkė oabi
°Bl
Parti’’J niic-io
”usis- j 7iirnQlA
žurnalo *•
“ American
sybė pranešė T. Sąjungai, kad
KONGRESE
Lindbergh’o kūdikio ir tuo spsi- ir kftndidatu ; vice pre-,tatyrna ProbiWfi.i°R klausimu, (laida už birželio 25 d.
ji neturi ištekliaus mokėti pa
\VAKIIIXOTOX, li, p„s 4.trukdė policijos veiki,„„minavo ženesninjų , N'"ar6 Kri.’žtni kovoti pricS
Birželio 1 d. atidarytas Bi
lūkanų už Sąjungos duotų jai
Šį žurnalų leidžia radikalas
rštono kurortas. Pradėjo vei
,
_
tuos visus, kurie kokiu nors
Rytoj senate bus svarstomas Pries pagrobėjus,
paskolų.
socialistas
Haldeman-Julius.
kongreso rūmų pirmininkų ■
. ’.
. v
..
kti visų rūšių vonios: purvo,
,,
m
,
, .
midų kėsinsis prieš 18-ųji prie
alaus grąžinimo klausimas.
Žurnale kurstomi darbininkai
Gnrner’i, iš Texas’o valsty- ,
, ' ,
, ; 1
• m • r
zia
• x • idų. Nurodė, kad bus dedamos sukilti prieš vyriausybę. Be mineralinės ir anglirūkšties;
SK1RIAMA MIRTIES
ANGLEKASIŲ STREIKAS Demokratų partija pripažino,
bes. Tai buvo l.-OO popiet ir
,
pirmą dieną paimta 10 vonių.
pastangos tik sausuosius atskad tai skubus klausimas.
to, puolamas pats prezidentas
BAUSMĖ
j tuo laiku Al Smith’as su drau
Šį mėnesį viešbučių ir vonių
tovus rinkti kongresan.
--------------------- | gų būreliu išvyko namo į New
ST. JOHN’S, N. E., liepos
Hoover’is.
kainos trečdaliu papigintos.
PASPRUKO IŠ SALOS Į BATON ROUGE, La., lie- jYorkų. Smitb’as atsisakė kų
3. — Bell saloje sustreikavo
Kurorte dar tebeina statybos,
-,200 anglekasių, kada jiems
NUŽUDYTAS POLICIJOS
i pos 3. — Lousiana valstybės nors pareikšti laikraščių atsto PANAUDOJO BRANGIA
remontas ir tvarkymo darbai.
BOMBĄ
sumažintas 3 ir pusė cento at I NEAV YORK, liepos 4. — įstatymų leidimo rūmai pripa vams.
VIRŠININKAS
Šeštadieniais ir sekmadieniais
lyginimas per valandų.
Ellis saloje deportavimui lai-(žino įstatymų, kuriuo eiDemokratų nominuotas kan
privažiuoja daug kauniškių.
Policmono J. Kerrigan ’o
jkonri 3 kriminalistai kaž ko-inant žmonių pagrobėjai bau- didatas Roosevelt’as sekma
TTARRTSBVRO, Tll., liepos
Parke šiemet griežia alytiš
namuose, 4143 Berkelev avė.,
ikiu būdu paspruko. Matyt, iš-įdžiami mirties bausme.
3. — Policijos viršininkas
J. VALSTYBIŲ IŽDE
dienio vakarą traukiniu išvykis
ulonų orkestras.
įvyko šaudvmae.
Nuvykusi
į plaukė į New Jersev pakrašDan Laiv’as su kitu policmoNEPRITEKLIUS
iko namo.
I CIU8.
v• _
Sekmadienį birželio 5 d. kn
MANTLA, liepos 4. — Lu-! Gub. Roosevelt’as uomina- policija namuose rado sužeis- nu sustabdė kelis automobiliu
rorto atidarymui vietos Sau
IVASIUNGTON, liepos 3.važiuojančius įtariamus plėši
I zoų saloje vienam laive sus
laimėjo, kada Tcxaa'o ir
*"><>"»
P“1’™""” nžatban- kus. Pradėjus juos klausinėti, liai suruošė kurhauzo salėj
Iždo departamento sekreto
3 ASMENYS PRIGĖRĖ Įprogo dinamitas. 12 asmenų Kalifornijos valstybių atsto- "
koncertą. Programoj choras,
,kurie
. iš
-x pradžių
««.
. .ikadavo j viena kambarį,
vai,
rėmė
!žuvo.
rius Mills’as oficialiai pas
piktadariai viršininką nušovė
duetai ir smuiko solo.
MEMPTnS, Tenn., liepos [
kelbė, kad krašto iždas liepos
Garner’io kandidatą, pasukti i Per langą įmesta 38 dol. ir poliemoną pavojingai snžei
Šalia miesto gyvenamą- SAN ANTONIO, Tex., lie- gub. Roosevelt’o pusėn. Tai'vertės dujų bomba. Poliemo dė, o patys nudūmė savais ke CHICAGO TR APYTJNK
1 d. turi 2,885 milijonus dol. į 3
nepriteklių. Tr pareiškia, kad jų negrų sritį užliejo vanduo? pos 4. — Šios valstybės pietų padarė žinomas prezidento i nas suimtas. Policija apgaili liais.

Cii,

valstybės pajamos kaskart ma 3 asmenys nuskendo. Potvinį ' vakoruose dėl lietaus kilusiam Wilsono žentas, Al Smitb ’o (bombą, nes šaudymo namuose
žėja.
sukėlė nepaprastas lietus.
potviny žuvo 7 asmenys.
priešas, McAdoo. Jam pavy- negali išaiškinti.

— Nepastovus

oras;

maža

PLATINKITE “BRAVOA’ temperatūros atmaina.

1

DRAUGAS
je kovoje vyriausias mūsų vadas yra popie
žius ir vyskupai. Įsitikinimas, kad mes sie
ISetna kasdien, lfiskyrus sekmadienius
kiame tiesos, mums duoda narsumo ir ištver
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.00. Pu
mės. — Mūsų šarvai toje kovoje yra doras
tai Metų — 13.60, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 07.00, Pusei Me
gyvenimas, mūsų dorybės.
tų — 00.00. Kopija .00c.
Mes kovojame, bet kartu ir taikoje gy
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*r«Bnsa lai nepraėoma tai padaryti ir neprlslunėiama tam
vename. Ir taika yra ginklas mūsų kovoje.
uksini pakto tankių.
Redaktorius priima —- nuo 11:00 iki 10:00 vai.
Taika turi viešpatauti mūsų pačių vidaus
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
gyvenime, taika turi viešpatauti mūsų arti
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 mų tarpe. Jei mes savo tarpe riesimės, iš
vai. po piet
to tepasinaudos piktoji dvasia ir jos sąjun
gininkai.

“D R A U G A S”

“D R A U G A S”
lITHUANIAN DAILY FRIEND

Pųpy — .00«i
Advertjsing in "DRAUGAS" brlngs best rssulta

Advertlstns ratss on applioatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
(

MŪSŲ VALIOS IŠBANDYMAS

Mūsų tautos būdo tyrėjai
Surenkami kapitalai, laikonuo seno visada pripažindavo,! mi valstybiniuose krašto ban
jog tarp lietuviško būdo savu j kuose, turės stiprinti kraštų
mų esąs tvermingunias ir at iš vidaus, gi jų nuošimčiai ta
kaklumas. Ir iš tikrųjų, mūsų rnaus Vilniaus reikalui. Ap- į
tautos kovos už gyvybę ir lai vaizdai padedant Vilniun grį- į
svę tolimesnėj praeityje šiuos žę, panaudotume sukrautų at
būdo savumus galėjo sudary- sargų kultūriniam mūsų bro
ti. Ir nors baudžiavos ir prie liu vadavimui. Vilniaus pasai
li
spaudos amžiai ir žymiai tuos Y u Vilniaus ženkleliais buvo
Mūsų kova yra sunki. Tokios kovos lai-: būdo bruožus susilpnino, vis pripažinti tinkamiausia prie
mėti be sąjungininkų nėra galima. Bet toje dėlto dar ir dabar jie kartais i tone tautos vienytei ugdyti
•>.
•
kovoje mes nesame vieni. Vyriausias mūsų gana ryškiai pasireiškia. Žino ir josios jėgoms koncentruotų
Atidarant (iraut nacijonalį parkų, Californijoj,
resno
kovos sąjungininkas yra Kristus. “Paga ma, be galo yra svarbu, kad i Nuo šių metų pradžios su- kauntės Cbamber of Conmierce suruošė tam tikrų vaidinimų,
liau, broliai, „tiprėkite Viešpatyje ir jd stip- 5ie būdo bruožai pasireikštų j manymas jau pradStas ir vy- Į kurio vjena 8c(Jna & įvaizduojama.
rūmo jėga.” i(Efez. C, 10). Kristus piktųjų Įtik teigiamais reikalais.
J kinti. Labai ribotas jėgas tu-j-------------------------------------------------------------------------------dvasių nugalėjo. Kristus tam ir gimė, tam j Vilniaus Geležinis Fondas Į rėdaini, dar ir lig šiol negavę 1 vįsuotįnuinas> plačiausias ba- dai, kur buvo vajai daryti, ei
atėjo į pasauli, kad piktųjų dvasių iš pasau tai toksai tautos užsimojimas, iš spaustuvės visų užsakytų 1 ras, užgriebiantis griežtai vi- sur labai aktingai darbi* dulio ižvytų. Jei vienybėje su Kristumi kovo kursai reikalingas ypatingai pusės milijonų pasų, neaišku-Į sus įr vįsas>
i lyvavo; paminėsime dar mūš i
sime, mums pergalė bus užtikrinta. Jei ko- stropaus anų mūsų būdo bruo- bindami, ištikimi savo lėtam, šiems pirmiems metams, re* ■ miestų proletariato nuoširdų
vosime be Kristaus, kiekviename žingsnyje žų pritaikymo. Ar rasime gy-! lietuviškam būdui, mes išpa- dos, nebūtų perdrųsu pasista- 1 V. G. F. rėmimą, mūsų sav
klupsinie, kiekviename žingsnyje būsime nu- vą liefuvį, kurs manytų, jog lengvų, bet vis dėlto tvirtu tyti sau uždavinį — įteikti valdybių uolų prie darbo pd
įjalimi. Tad gyvenkime vienybėje su Kristumi Vilnius Lietuvai nėra reika 1 žingsniu einame prie šios pa Vilniaus pasus bent pusei mi- sidėjimą mūsų visų valdiškų
rŠv. Komunijoje! Kristus kovojo kankiniuo- lingas, jog ir be jo Lietuva siuitos pareigos pildymo.
Ii jono. piliečių ir surinkti į lo- žinybų kilniausio pavyzdžio
se ir su kankiniais ir kankiniai nugalėjo..I galės gyvuoti ir klestėti?
Uz pasus\ ir ženklelius iki! ndą bent .100,00(1 litų.
i parodymą, pirmiems apsideKristus davė kankiniams stiprybės ir juosi Daug galvojome, veikėme, birželio pradžios jau įplaukė j Yra daug
gražių
reiškinių,
& O
---- V ----------£7 I dant mėnesiniuis mokesčiais
uždegė baisiai kovai. Kristus nori kartu ir j organizavomės, kad tik priar- per 20,000 litų. Žinoma, tai j kurie garantuoja šio kuklaus — aukomis,
su milinis kovoti prieš pragaro galybes.
įtinti mūsų'užgrobtų žemių at- tik pradžia. Darbas dar anaip Į pageidavimo realizavimą. Tai,
Pirmą sekmadienį po rug
tol
nėra
įsibėgėjęs.
Iš
Ameri

visų
pirma
galinga
sankcija
L’ž ką mes kovojame ? Punioje vietoje į va(^av^n1^' ^uo PerG^° rudpiūčio 26 d. šiemet rūgpienio
kos
dar
tik
vienas
šimtas
litų
tautos
viršūnių,
parodžiusių
28, Lietuvos kariuomenės iže
mes kovojame dM Dievo garbės. Mes kovo-?“8’. PaSalia«> pasirinkome
bus
jame, kad visur Dievui būtų atiduodama tin-Į'r**n*aU8 Geležinio fondo ke- teįplaukė, bet broliai ameri kilnų pavyzdį; taip pat labai ' ngimo į savo sostinę
kaina pagarba. Mes kovojamą, kad Dievo ką-!11'** kaiP° tikriausi«’ priemonę kiečiai dar tik šiomis dieno terių padarė. Prof. Kulikos j laikoma visame krašte Vilralystė išsiplėstų visoje žemėje. Mes kovo. i sujungti visus krašto pilroSrus mis gauna pirmą partiją Vil gyvas jaunųjų kartų atsiliepi- ' nįaus Geležinio Fondo diena?
mas V. G. Fondo reikalui. Tai; gtU(įentija įr moksleivija dar
jame, kad Kristus visur būtų pripažintas' *r višeiviją ramiai kultu- niaus pasų ir ženklelių.
Nors sunkūs laikai užėjo ir vėl mūsų piliečių žydų didele i tebebus kaime. Dar yra laiko
,,
,
- , r , ,, ' »• i riinei kovai uz Vilniaus ir viKarahum. Mes kovojame, kad Baznyęia tu-,
sų užgrobtų žemių atvadavi Lietuvai ir jos išeivijai, tačiau reikalui užuojauta ir aktingas tinkamai susiorganizuoti ii
retų laisvę ir žydėtų.
mą. Fondas turėjo sutelkti darbas eina gražiai pirmyn. rėmimas. Zelcerio ir Faino po- priruošti. Rugpiūčio 27 ir 28
Šv. Pranciškus Asyžietis narsiai kovojo mintis ir jausmus nebe šimtų Sumanymas toks lengvutis vy piero firmos davė kreditan ii- kiekvienas Lietuvos pilietis
dėl šių dalykų ir save vadino heroldu didžio (ar tūkstančių piliečių, bet vi- kinimui, kad ir sunkiausia de- gokam laikui popierį ir tai turės būti prieitas, pakalbinKaraliaus. Ir mes visi turėtume būti didvy sų trijų ar keturių milijonų , presija negali darbo sulaiky savo kairia, “Spindulio” spa- Į tas ir Vilniaus pasu bei ženkriai didžiojo Karaliaus. Mes Dievo reikalus Į by kur gyvenančių lietuvių ir ti. Kuris gi kad ir vargingiau- ustuvė savo kaina ir tai kre-' lėliais aprūpintas. Tiesa, tai
turėtume ginti visada, kiekvienoje vietoje, Lietuvos piliečių, ir visų jų, sias pilietis negalėtų sukrapš- ditan spausdina; žydų Kabinų nemažas darbas, reikalaujankiekvienai progai pasitaikius, ginti su jėga ir kad ir mažutes aukas suriu- tyti 10 centų už meniškai iš- Sąjunga aprūpino \ ilniaus , įjs didelės jėgų mobilizacijos,
pasišventimu, ginti ištvermingai. Bet ar ne kus krauti didžiulę materia-1 leistą paso knygutę ir dar pasais visus savo sąjungos ua-1 Bet verta darbo imtis. Rezvdstigo iki šiol mums to karingumo? Kodėl lių tautos jėgų atsargą šiam ! bent 10c. metams, už Vilniaus rius; vienas Vilijampolietis tatai tikrai mus nudžiugins.
mūsų priešas šiandien yra toks drąsus? Dėl šventam ir visų suprantamam I ženklelį. Čia netiek svarbu nu žydas laike vajaus išplatino
F. Kemėšis
to, kad mes esame bailiai. Jei išsižadėsime reikalui.
kos didumas, kiek judėjimo net 400 pasų; provincijos žysavo bailumo ir drąsiau stosime f kovą, prie
nių komisijos, kurios priima ir palydi vienas rios paskiau pagijusius gali pereiti į speci- į “ATLAIDŲ ŠALTINIS”
šui teks savo ragus nulenkti.
Išėjo iš spaudos maldakny
keliaujančias ir nesiorientuojančias vietinėse jalius katalikų slaugymo namus. Taip pat ii Į
Atlaidų Šaltinis. Paruošė
sąlygose mergaites.' Kitos komisijos rūpina
šv. Paulinos fundacija rūpinasi jaunomis;®'
KATALIKŲ AKCIJA OLANDIJOJ
motinomis, paguldydama jas užuot papras- ją ir išvertė T. Kazimiera;-,
si mergaičių apgyvendinimu ir priežiūra.
kapucinas, išleido seserys koL trecii o arkivyskupas mons. Jansen vieKai kuriuose miestuose yra įsteigti ka ton ligoninėn į specijalius katalikų namus,
trinietės. Maldaknygėje yra
liame savo paskutiniame aplinkrašty reko- talikų nakvynių namai, kur naujai atvyku- kur jos gauna ne tiktai medicinišką priežiūnienduoja katalikiškas institucijas socijalinei sios gali pernakvoti, kol susiras nuolatinę n,, bet ir religinę priežiūrą jų'motinystes Paai5kini,nas aP'» atlai,hls "
sunkiomis valandomis. Taip pat ‘'katalikų daugiau, kaip 300 įvairių mal
moterų priežiūrai. Jis pareiškia noro, kad j gyvenamą vietą.
dų, kuriom popiežiai suteikė
tos institucijos būtų visų katalikų geriau
šventos Mortos sąjunga parūpina mer- namai” ir pasveikusias lanko savo ligones ir atlaidus. Nors visos maldos
pažintos ir geriau šelpiamos.
gaitėms dorų pramogų ir pasilinksminimų; li aujagimius, kol yra galutinai aprūpintos.
geros, bet už vis geriausioTokiu
būdu
jaunosios
motinos
yra
pašaViena iš tų naudingiausių ir mažiausiai panaši sąjunga yra ir mergaitėms kalbauĮ yra tos, kurioms suteikti at
Imamos iš didelių materijališkų ir morališkų į įįįT
bū
pažįstamų institucijų, tai apsauga vienų ke- čioms vokiškai, šv. Notburgos. draugija.
pavojų: taip pat naujagimiams yra užtik-1H
katįikŲ rankose Kai.
Šventos Onos draugija turi pareigą lan
liaujančių mergaičių svarbesniuose Olandi’iOc
jos miestuose, svarbesnėse geležinkelių sto-; kyti kiekvieną savaitę klinikas, teikdama pa- tinta pirmoji pagalba, kada motina yra dide-|na gu aptai«ais
j “DRAUGO ’ KNYGYNE
tyse budi visą laiką specijalios katalikių po- galbą ten gulinčioms jaunoms motinoms, ku liuese sunkumuose.
■ ■ ?/>.'•.
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I KOVĄ!

“M. L.” rašo: Šiandieninėse gyvenimo I
sųlygose be* kovos apseiti negalima. Šiandien
katalikams priseina galvoti ne apie ramybę,
bet apie kovas. Mums priseina kovoti ne
kaip laukiniams žvėrims, ne kaip barbarams,
kurie viskų griauja ir naikina, ne kaip gink
luotoms armijoms, liet kai geriems Jėzaus
Kristaus kareiviams.
Kur mūsų priešas? “Mūsų kova yra ne
prieš kūnų ir kraujų, bet prieš kunigaikščius
ir valdžias, prieš šių tamsybių pasaulio val
dovus, prieš piktumo dvasias” (Efez. 6, 12),
sako Šventas Kaštas. Piktoji dvasia jau nuo
amžių apgaudinėja žmones ir juos kankina.
“Jūsų priešas velnias aplink eina, kaip krio
kiąs liūtas, ieškodamas, ką prarytų”. (I Pet
ro 5, 8). Tiesa. Šiandien jau yra tokių, ku
rie į piktas dvasias netiki, nes jų nematė.
Bet tie, kurie j jas netiki, yra jų valdžioje;
dirba jų darbų. Visi, kurie neapkenčia Dievo,
kurie yra Kristaus priešai, kurie yra Bažny
čios persekiotojai, yra piktosios dvasios są
jungininkai. Piktoji dvasia yra visų tų gal
va, kurie skriaudžia fejgjs^ųrie mindžioja
kitų teises. Kas buvo PflW^i ne piktosios
dvasios sąjungininkas? Kas buvo žydai, ku
rie žudė Kristų? Piktosios dvasios sąjungi
ninkai. Kas buvo tie, kurie persekiojo krikš
čionis ir žudė? Tokie pat sąjungininkai...
Visi piktosios dvasios sąjungininkai yra mū
sų priešai ir su jais mes turime vesti žūt
būtinę kovą.
Mūsų ginklai — ne kardai, ne šautuvai,
ne tankai ir ne plienas. Mūsų ginklai — Kri
staus mokslas, Kristaus tiesa ir meilė. Mes
esame ginkluoti dvasiniais ginklais, esame gi
nkluoti Dievo ginklais. Pats Dievas yra mū
sų ginklas.
Alės j kovą einame apsiginklavę teisybe,
krikščionišku mokslu, Evangelijos šviesa. To-

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVIAI
(Rašo E. Borchertas, Klaipėdos Krašto
seimelio narys. Jis yra vienas iš žy
miausių ir veikliausių to krašto

darni beveik vien vokiečiai, Klaipėdos
Krašto gyventojams drauge su degtine ir
vokiečių patriotizmą įpila.

6) Paskolų nuošimčių sumažinimu
krašte gyvenantiems lietuviams reikėtų
susirūpinti ir gal iš Žemės Banko pusės
toj srity pradžią padaryti. Esant reika
lui, to banko paskolomis būtinai reikia
išvaduoti mums patikimus asmenis iš sve
timos materialinės priklausomybės. Savo
laiku prie Žemės Banko skyriaus Klaipė
doje numatytą paskolų prašymams fil
truoti komitetą reikėtų skubiai įsteigti.
\’okiečiai kliudo lietuviškam darbui kraš
te, nurodydami, kad Vokietijoje dabar ge
riau, nes iš ten gaunama paskolų žemes
niais nuošimčiais (3 nuoš. metams iš “A
graiia”).

' j ' • :. '

į

PREKYBOS SUTARTĮ SU VO
i
KIETIJA REVIDUOTI
8) Prekybos sutartis su Vokietija Į
mums dabar po to, kai ^Vokietija neper
lipamą įvežimo muitų sieną žemės ūkio
produktams pastatė, pasidarė beveik be
jokios vertės. Ta mibėta sutartis kliudo
mums nusikratyti negeistinu elementu.
(Žiūrėk “Dampbooto” svetimšalius spaustuvininkus-agitatorius).
Bet vis dėlto reikėtų siekti pirma ga
limos sutarties revizijos, kad Vokietija
negalėtų savo agentams — krašto dvari
ninkams — ir tam tikrai politinei vokie
tininkų grupei per “Viehvenvertungsgenessenschaft, Pogegen” Vokietijos įveži
mo muitų grąžinti. Galvijų ir kiaulių eksportierius Bastian iš Panemunės, kiaules
atimdamas, pasuke ūkininkams: “Visi ge
rai rinkit į Seimelį Landu’irtscbaftspartei, tai Vokietija ir toliau įleis be muito
kiaules ir galvijus.” Tuo būdu neleistinu
ir nedraugingu būdu kaimyninė valstybė
lojaliai nepildo sudarytos sutarties ir
kišasi į mūsų vidaus politiškus reikalus.
Bet jau esam papratę,, kad Vokietija da

(Tęsinys)
3) Klaipėdos Krašto Gubernatoriaus
valdžioje turi ir toliau būti visa centro
vyriausybės valdininkija krašte. Guberna
toriaus veikimas Klaipėdos Krašte turė
tų būti numatytas ne tik statutu, bet ir
atskiru įstatymu, kuris jo valdžiai paves
tų visus centro įstaigų valdininkus.
4) Centro valdžios valdininkai Klai
pėdos Krašte turi būti visais atžvilgiai^
pavyzdingi ir visuomeniniame gyvenime
aktyvūs žmonės. Mažiausia 50 nuošimčių
šitų valdininkų reikėtų imti iš ištikimų
7) Bekoninių kiaulių supirkinėjimą
krašto lietuvių.
5) Vykdyt energingą, sistemingą ūki krašte reikia ko veikiausiai perorganizuo
ninkų kolonizaciją. Atsikėlė į Kraštą IS ti. Supirkinėti reikėtų vien iš lietuviškų
Didž. Lietuvos ūkininkai taip put turi ūkininkų draugijų arba lietuviškų jorkbūti pavy7xlingi. Reikėtų eiti ptįe namų | «yrų veislės augintojų draugijų narių. Iki
išpirkimo iš vokiečių rankų Klaipėdoje, »*ol imamus 5 lt. “Maisto” b-vės akcijų
Šilutėje, Rusnėje, Pagėgiuose, Viešvilėj, jojimui nereikėtų ateityje imti. Šį reika- ,
Smalininkuost*, Vilkyškiuose ir Priekulėj lą viešai garsinti kaipo lietuvių organi rytų sutarčių nepabotų, (žiūrėk suteikimą Einburgerungsscheine mūsų valstybės
Ypač karčiamininkai (smuklininkai), bū zacijų krašto nuopelną.

piliečiams priešingai sudaryti optacijos
sutarčiai).

PROPAGANDOS LIZDAS
9) Klaipėdos generalinio konsulato
su trimis konsulais ir milžinišku tarnau
tojų štabu veikimą reikėtų Klaipėdoj pa
naikinti. Čia surenkamos apie kiekvieną
politišką judėjimą žinios ir siunčiamos
Vokietijon (valstybiniams kvotimams vo- I
1 škų vizų neduodama).
'
10) Daugiau susirūpinti pietine Klai- 1
pėdos Krašto dalimi ((Pagėgių apskr.) j
Ten reikėtų kolonizuoti vokiečių dvarus. !
kad turtingi vokiečių dvarininkai Dress- !
ler, apskrities viršininkas v. Šlenter, 11a- į
bedank (dvarai bendrai 5009 ha. didumo) į
nustotų įtakos. Ten reikėtų ir keletas pie
ninių įsteigti.
11) Krašte dar vis žymiai reiškiasi
visokios vokiečių kameros (rūmai), kaip
antai Ilandels, Recbtsanualts, Lehrerkainnier ir 1.1. Visos šitos kameros daugiau
arba mažiau yra vokietininkų įtakoj ir |
valstybei, ypač atsakomingais momentais, |
nenaudingai veikia. Reikėtų jų reikšmę
sumažinti, visai valstybei įsteigiant Eko
nominę Valstybės Tarybą (Staatswirtschaftsrat), į kurią įeitų ir keli Klaipėdos

Krašto žymesnių profesijų atstovai.
12) Žvejų būtimi būtinai reikia Hll.
sirūpinti. Žvejai dabar finansiškai pi|
klauso vien nuo kelių vokiečių žuvų pirl
lių, kurie kartu žuvų kainas savo naudai
diktuoja. Jau linkimų kovoj bifVo žvejams
net iš vyriausybės pusės tam tikra para
ma pažadėta. Šitas pažadas reikėtų v\kdyti, turint minty tolimesnę ateities dar
buotę. Didis klausimas dar yra: ar žvejyba priklauso autonominių organų kompetencijos.
13) Kvotimai juristams, gydytojams,

girininkams, dantų gydytojams būtinai
turėtų būti pačioj valstybėj atliekami. I>abar apie kiekvieną į kvotimus stojantį
asmenį vokiečių generalinis konsulatas
Klaipėdoje perduoda Vokietijon žinias apie to.asmens politišką nusistatymą. Ne
vieną kartą tautiškai nusistatę lietuviai
Vokietijoj kvotimų neišlaikė. Čia reikėtų
įstatymų keliu šitą labai svarbų klausi
mą skubiausiai sutvarkyti.
14) Bankų kontrolės klausimu iš centro vyriausylx*s pusės reikėtų rūpintis, —
tas ir Konvencijos statuto 5 paragrafe
numatyta.
(Bus daugiau)
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KĄ LIETUVOS PREZ, A. SMETONA PASAKĖ
TAUTININKU SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME

Tautų Sąjunga, toji tarp
tautinė autoriteto įstaiga, tai
kos saugotojas, neįstengė už
kirsti kelio karui, pratrūku
siam Tolimuose rytuose. Nu
siginklavimas, reparacijos, fi
nansinė pagalba pabėgusioms
Padunojės valstybėms ir kiti
panašūs pirmaeiliai reikalai
pasirodė jai sunkiai įkanda
mi dalykai. Tautų Sąjungos
autoritetas pasviro. Vadinasi
ir tarptautinių santykių viso
keriopa krizė. Nacionalizmas
praneša
internacionalizmų.
Kas reiktų suderinti, sunkiai
pasiduoda derinamas. Ekono
minis karas kelia ginklų karo
baimės. Visi jo bijo, visi nori
jo išvengti, ar bent jį nuto
linti.

Kaip visi gerai žinofne, Lie- monarchijos atakratą. Ar taip
r ivą jau 5 metus valdo tau- i tikrai bus, — tai ateitis išSninku vyriausybė. Ji valdo spręs. Tik Skandinavijos krale krašto. atstovybės (seimo) štai, Anglija ir Prancūzija kol
lont rolės ir vien savo nuožiū- kas nejaučia smarkių, pa ria
lą. Kiekviena vyriausybė apie mentarizmo negalavimų, kokių
lavo numatytus darbus bei ti-1yra pajutusi Europa ir kiti
įsius praneša parlamentui (sei kraštai, kaip Amerikoje, euro
liui), kuris tam pritaria ar pi škoa civilizacijos.
lepritaria. Kiekvienam lietu
Tuo pačiu žygiu eina kapiliui labai rūpi žinoti Lietu-.talizmo ir jo vaiko — sociali
as vyriausybės darbai ir sie-|zrn° — krizė. Kapitalizmo ne
šinai. Neturėdama savo sei-1 rvas, auksas, išbaidytas bėgio
jo, lietuvių tauta apie vyriau 1°
krašto kraštam Išsigan
rbės siekimus bei sumanymus dęs Amerikos, ieško prieglau
|ais laikais sužino tik iš tau- dos Prancūzijoje ir Anglijoj
ainkų šulų vieši? pareiškimų, imperijoje. Išsipūtę kapitalų
įįrželio 11 d. tautininkų są- valdovai, kaip pav., Kreuge- ,Iš tos trumpos apžvalgos ma
suvažiavime Resp. Pre ris, ir i jį panašūs, kompro- tyti, kad krizė ne ekonominė,
Smetona pasakė labai cituoja kapitalizmo sistemų, o visuotinė, .visame žemės ri
teringų kalbų, iš kurios Ateina ir socializmo konfu- tulyje, visuose kraštuose, vi
Įškėja tautininkų nusistatv- zas. Socialistai, mėginę valdy sose tautų gyvenimo srityse.
is ir pažiūros j valdymo hū- ti, nepateisino savo pažadi} ir Jei taip, tai ir priemonės jai
*
1
” šalinti turi būti visuotinės, o
is, fašizmų, partijas ir t.t. pasitraukė.
fa dedame kiek sutrumpintų
Liberalizmo doktrinai, išdi ne dalinės. Krizė yra atėjusi
ilbų, iš kurios gg. skaityto rbusiai demokratiškų valdžios ip tam metodui, kuris ieško
ji gali padaryti tam tikru iš- forma, suduotas skaudus smfl- ir nesuranda tikrosios visų tu
įdu. Kiek vėliau mes plačiau gis. Liberalizmo išsižadėjo jo negerovių priežasties. O tas
įkalbėsime tais klausimais.
tikroji tėvynė — Angliia. Tr metodas yra ekonominio ma
ji apsitvėrė nuo kitų kraštu terializmo dėsnis. F,sa ekono
muito
tvoromis. •
mika pairusi, tad reikianti ii
j Pernai buvo Lietuvoje lauKai valstybės savo viduje taisyti. Argi taip! Nesąmonė
lama krizė, o šiemet ji yra
lu atėjusi. Štai ir jos stam- negaluoja, tai negaluoja ir sa vra kaltinti ūkis ar jo kuri
šaka. kad perdaug gėrvbin pri
Įeji pažymiai: valstybės iž- ntvkinj vienu su kitomis. Ir/
gaminta. Vienur naikinto nai
pajamos sumažėjo, valdi- sta ju santarvė ir solidaru
Inkų algos taip pat. Priva mai, susidaro neperlipamos kinamas tu gėrvbin pertek
liame ūkyje apyvarta silp- muitu sienos, susivaržo ben lius, n kitur žmonės badu no
ssnė, žemės ūkio gaminių kai dravimas. didėja nepasitikėji ksta. Vadinasi, nėra per dan^
is žemesnės, pinigų vartosi mas. ir visa tatai baigiasi eko tu gėrvbiu. Bėda ne jos, o iii
nominiu visų karu su visais. suskirstvmas, ju maino san|gi mažiau.
Pernai buvo didžiųjų kraštų
įaudos spėjama, kad ūkio
^•izė veikiai praeisianti, o šie?t nebematyti tos vilties. Pe
lai tikėjosi silpnojo ūkio sa[s išsiversti savo pajėgomis,
šiemet šaukiasi užsienio pailbos. Laukiamoji pagalba
eisią, nesiskubina eiti. Prezientas Hooveris pernai paselbė karo žygių skoloms moįtoriumų, o šiemet daugelis
raštų, nebeišgali mokėti poiriniu skolų. Tarptautinis
Ireditas sustojo. Visu kraštų

tykiai nesveiki. Taigi ne eko rėjo drąsos nueiti šiuo ant lies atstovybėje kiekviena sa arba dar ryškiau, • kovoti vie
<
nomika, o psichologija yra ruoju keliu.
vo reikalus, tai tuo bus apgi- noms su kitomis. Vadinasi,
pirminė negerovių priežastis, O parlamentarizme įžiūrėjo ' namas ir valstybės reikalas. luomų, tariant, klasių kova
kaltas pats žmogus, o ne ma fašistai aibes sprogų. Nebea Partijose, esą, atsimušą visu- prakilnus daiktas. Kova kas
terija. Ir istoriškai taip ma titinka ir jo pagrindas tauti- Įnios siekimai, vadinasi, parti dieniam gyvenime, kova par
nyti yra teisingiau; juk pir ; nės struktūros. Partijų siste- jos esančios sudėtinės dalys lamento rinkimų žygyje, kova
ma atsirado parlamentarizmo Ima — pasenęs dalykas. Jos i šiokiai ar tokiai tautos vald pačiame parlamente visomis
pokarinė krizė, o jąja sekė e- , dėjosi atstovaujančios žemės žiai. Taigi už partijas nieko priemonėmis: liežuviu, kumšti-^
konominė. Krizės kaltininkė y- ūkio, pramonės, prekybos, da- aukščiau nesą. Kadangi betgi mis, rašalinėmis, suolais ir
ra politika.
I rbdavių ir darbininkų, ama partijų siekimai prieštaraują, dargi ugniašūviais ginklais.
Italija pirma suprato šią tų ir verslų reikalams. Parti i tai jų dauguma, šiaip ar taip
(Daugiau bus)
tiesą, pirma kritingai įvertino jos pirmučiausia rūpinasi vi susitarusi, turinti valdyti kra
parlamento ir jo komponentų suomenės dalimis, o ne jos vi štų. Dauguma turinti būti ly i X Netoli Berno, Šveicarijoj,
— partijų — skurdą. Jai mat suma. Kiekviena siekia ką pa gi visumai, turinti vaidinti 'gimė negyvas kūdikis su dvipirmai grasė pavojus suirti. imti iš valstybės atstovauja krašto visumos valdžių. Toji igubu veidu. Naujagimio galPavojus pasireiškė iš libera mam luomui arba klasei ir fikcija turinti virsti realiu, ti Įvoj buvo keturios akys, dvi
linės tvarkos, virtusios netva nieko nesiima duoti valstybei. krų daiktu. Kadangi partijos, j nosys, dvi burnos ir tt. Kūdi
rka. Lopyti parlamentas ar I- Liberalizmas spėja, kad jei gindamos savo reikalus, gina kio lavonas perduotas anato
tautos atstovybė daryti ki i visuomenės dalys, partijų at nčios tuo pačiu valstybės rei miniam Berno universiteto
tais pagrindais? Fašistai tu stovaujamos, griežtai gins ša kalus, tai joms leista rungtis, muziejui.

Ar užsi
trauki?

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
PER „DRAUGO” Agentūrų

1
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va
žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite
greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko
neskaito — patarnauja dykai.
Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursijų laivu UNIT
Biudžetai susiaurėjo: mažina- ED STATES vandens keliu į Klaipėdą.
įos valstybės išlaidos, dairoŠie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
jasi naujų versmių pajainoLiepos—July 7 d.—BERENGARTA
5 J 1G d.—FRANCE
įs. Nesurandama. Išnagrinėvisi mokesčių galimumai, j
i ? 1G d.—DROTTINGHOLM
jaujų mokesčių našta visuo-į
M 22 d.—PARTS.
j y 23 d.—UNITED STATES ,
ienei nebepakeliama. Visuolenės ūkio santykių pairimas,
28 d.—BREMEN.
biai, kurių didžios val| skaito milijonais.
įetų Amerikoje nesiliauja
evoliucijos. Demokratiškai ri
ktos krašto atstovybės versė tebeverčiamos. i\laža ku'
kiriasi ir Europa. Ir čia palamentarizmas sunkiai serga,
dėtomis merdėja. Naujai iš-

inktas Prūsų landtagas pirname posėdyje susimušė. Vo
ietijos reichstagas paskutlliais metais tūnojo, o nedir>o. Jis perleido prezidentui
u vyriausybe valdyti kraštų,
lažnai dekretais naudojantis,
leichstagas paleistas, eina
moša naujam rinkti. Bet ir
msimo reichstago galybe ne
įtikima. Didžioji pasaulio
panda rašo, kad Vokios paramentarizmas agonijos paini
as, tariant merdėjąs. Nacioalizmo srovei įsivyravus, ten,
ų, linksta valstybės vairas
Įos vagon, krypsta oligarchi
jos rankosin. Kalbama apie
fTohenzollemų grįžimų, apie

\

Luckies yra teisingi apie
ši labai svarbu klausima

Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

'TPYLEK apie tai**, sakė cigaretų
*** verslas kada mes pirmiausiai

dalį dūmų karinos jis ar ji ištraukia
iš cigareto.

iškėlėme klausimą - “Ar užsitrauki?**

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike
yra teisingi apie šį labai svarbų
klausimą dėl to, kad tūli nešvarumai
glūdinti net puikiausiame, lengviaušiame tabake yra pašalinti Luckies
įžymiuoju valymo procesu. Luckies tą
procesą išrado. Tik Luckies jį turil

Tačiau tylėjimas auksinis tik kada
neprotinga kalbėtu Tegul kiti pasi
aiškina dėl savo ryškaus šio dalyko
vengimo. Lucky Strike aiškiausiai
parodo savo poziciją ... nes ištikrųjų,
dūmų užsitraukimas yra labai svarbu
kiekvienam rūkytojui.

•tfs1

Nes kiekvienai nžsitrankia dūmą ar tai numanydamas ar ne . . . kiek
vienas rūkytojas įkvepia kokią nors

Oer.Utt.
AMicu

MmmoCa

•

s

JSsą Apsaugo

prie! kalinimas * prie! kosulį

O. K..AMERIKA
ATSUK. LUCKY STRIKE RAD1O PROGRAMĄ—(0 modenilką minnOą ra peienlio geritnith
Jokią orkrslreh ir Lucky Strikt pertitlymeh, kiekvieną Antreiienio, KelvirleJienio, įr šrlteJlnią

The
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“It’s toasted"

vtkteą, per N.B.C. Rtiiio tinklą.
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\r.tradiems, liepos 5 d.,

FELIKSAS AUO9TAITIS

JUOZAS SAMOSKA LAVINASI

PRANAS KETURAKIS ABEJOJA

*.«
?; M'

Kumštininkas Samoška sako, kad reik- uų visą, savaitę lavintis ir treinuotis, kad
tik nepasiduoti vestsaidiečiui Keturakiui. Jisai turi daug pažinčių net ir svetimtau
čių tarpe. Visi jam linki geriausio pasisekimo. Dideli būriai jo draugų, vaikinų ir mer
ginų, senų ir jaunų, didelių ir mažų žada būti “Draugo” piknike. Reikale į tų spor
tininkų galima kreiptis, 6721 So. Rockwell St. Tel. Hemlock 1873.

TRIMITININKAS

raštį “Draugų”, kuris tarnau I
Pradnių mokyklų vaikams joms, kuopoms, kliubams ir
įžangos tjkietai duodami dy visai plačiai visuomenei kad
kai. Juos reikia gauti iš anks palaikyti lietuvių tarpe vieny
to.
bę ir jų gerovei didinti.

nelių.

KVIETIMO LAIŠKAI

Trimitininkas dabar plačiai

Pirmutinis lietuvis, kurs gali kilnoti milžiniškas “vogas”. Tame dalyke jis neturi lygaus. Kuomet sueina imtis
su drapiežnu dzūku Bancevičium, tai ir tas apsilieja prakai
tu. Jis “Draugo” piknike, liepos 10 d. Birutės darže rengiasi
Į parodyti tokių savo išgalių, kokių niekas niekur nėra ma| tęs. Su juo bus ir kitokių štukorių, kurie visus linksmai
Į prajuokins.

Pikniko rengimo komisija
yra išsiuntinėjusi biznieriams
ir profesionalams kvietimo Į
piknikų laiškus. Tie laiškai
biznieriams patiko ir prita
ria jame išreikštoms mintims.
Biznieriai mato iš to darbo
nauda lietuvių tautai ir to
kias “Draugo” pastangas re
mia ne vien užgyrimu, o 11

BIRUTĖS DAINA

Ant marių krašto Palangos miestelis,
Kur gyvena mūsų broliai žemaitėliai
Yr’ aukštas kalnas,1 Birbta vadintas
Žalioms pušelėms viršus apsodintas.
Tuom kart’ laiminga buvo žemė mūsų
Kol buvom ponais ir gudų ir prūsų
Švari ir skaisti, kaip rožė ir rūta
Kunigaikštienė gyveno Birūta.
Vis tai padarė, kaip sakė Keistutis,
Ant kalno tapo pastatytas būtas,
Birūta paskiaus tapo numylėta,
Pagimdė sūnų Vytautų ant svieto.

Piknikui reikia įvairių dai
ktų — valgomųjų restoranui,
cigarų, čiugamo, įvairių daik
tų praisams ir piniginių do
vanų. Prie praisinių dovanų
galite prisegti savo biznio kor
telę. Laimėjusieji žinos kas
dovanojo. Apie savo skirtas
dovanas tuoj praneškite pikni
ko komisijai “Draugo” agen Dear Sir, (Madam): —
tui arba kviesliui. Atsiminki The annual picnic of tlie
te “Draugo” pikniko r'ėmė- Lithuanian Daily Draugas is
jai yra pagarsinami “Drau to take place July 10, 1932, at

visuomenei turi pranešti, kad
“Draugo” pikniko reikalai
varomi iš visų jėgų.. Visose
kolonijose dabar agentai, kvie
I
’
sliai dirba sušilę. Kviečia į damomis dovanomis.
Štai tas visiems patinka-1 Se” Taio> teikitės prisidėti
piknikų draugijas, kuopas, mas
laiškas;
Z 'dovanomis, atvažiuokite į pik
chorus, biznierius, 'profesijd- Gerb. Tamstanikų, tuorrti atliksite naudingų
nalus, daktarus, advokatus ir
Metinis “Draugo” pikui-:darb4 katalikiškos spaudos
paprastus darbininkus. Plati kas šiemet įvyks liepos 10, Bi- palaikymui, o pagarsinimas,
nami tikietai, išnešiojami pos- rūtės Darže,,79th St. ir Ar-ikaiP° rėmėjo, “Drauge” išteriai ir pakvietimo
laiškai.
cher Avė. Labai kviečiame at- e^8 Tamstos naudai,
Pirmos žinios iš kolonijų silankyti į tų pramogų, kur: Tikėdamiesi su Tamsta pa
ateina, kad visuomenės prita bus geriausių mūsų tautiečių j siniatyti piknike liepos 10 d.
rimas “Draugo” piknikui y- iš visų kolonijų. Bus proga, Birutės darže, liekame, gera aiškus. Ypač visų parapijų pasimatvti «u senais draugais j rausios kloties velydami,
jaunimas, chorai su savo va užmegsti naujų pažinčių ir pa ’ “Draugo” Administracija
dais yra pikniku susiindoma- sikalbėti su jais apie gyveni- \įr Pikniko Komisija.
vę, įvairūs chorai ir pavieniai įno ir biznio reikalus. Savo*
lavinasi padainuoti gražių dai atsilankymu paremsite dien- PLATINKITE “DRALdiA*

19

t. į i
V, <4

West Sidės kumštininkas ėmė patikrinti savo jėgas,
nes Juozas atrodo, kad reikės paprakaituoti, kol jį
įveiks. Keturakis ėmėsi su visokiais kumštininkais—su
juodais, su raudonais ir kitokiais. Dabar pirmu sykiu
rinitai imsis su lietuviu. Jis tapgi turi daug pažjstan.u
ir visi jam linki laimėti. Jis gyvena 2354 So. Oaklev
Avė. Tel. Roosevelt 7.790.

ke bus naujas patarėjas su
gyduolėmis ir teiks pagelbų
vyrams, moterims ir mergi
noms ir vaikams. Jis yra ne
tolimas giminaitis Cice/o ven
gro iš Lietuvos vieno kaimo.

DZlUftŲ MUZIKA

NAUJAS VENGRAS

Birutės Grove, 79th St. and
Archer Avė.

Respectfully you are requested to have there your representation. Donations in the
form of feod products or fitting tliings for prizes willbe
appeeiated. Donors will be advertised in our daily.
Hoping for the pleasure of
seeing your repsesentative at
our picnic July 10, at Birutės
Grove, 79th St. and Archer
Avė., we iremain,
Very truly yoųrs
Picnic Committee.

da pinkinę už Samoškų; dic
uis Karolis dešimkę kloja
Keturakį. Karolis įsigilii
į kumštynes giriasi, kad da
žino ir supranta apie spor
Maikis žemaitis klauso Kai
lio istorijų ir sako; “N<
vieni deja, kiti žiurėją, b
vistiek
bus įdomios kumšty!
DU SPORTAI
Šitie du tavorščiai eina į j ir didelis “Draugo” pik:
“Draugo” metiniame pikni laižybas: mažesnis Maikis de į kas.
Naujas vengras turi savo
orkestrų ir užlaiko mokyklų
lietuviškiems žaislams. Pikni
ke visiems dziukeliams grie
žia dykai, tik gauna išgerti
papso ir alučio.

METINIS

DRAUGO

Įvyks Sekm. Liepos-July 10, 1932

Visus maloniai kviečiame atsilankyti į šį pikniką.
Bus kumštynės, žaismės, gera muzika.
“Draugo” piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų ko
lonijų.
Gera proga smagiai laiką praleisti jaunimui ir suaugusiems.

PIKNIKAS

Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, UI.
PRADŽIA 1 VAL.

POPIET

Visus kviečia

RENGĖJAI

■

1
. U K I V C I 8

Anlradieius, Kepos 5 3., 1932
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daugiau machorkos, t ačiau nąs! įspūdys, kad visi gyven
kas imdavo virš normos, mo tojai yra pakilę iš savo gy
venamų vietų ir eina ieškoti
kėdavo už pakelį 3 rub.
Groveblll 0617
Jeigu dar pridurti, kad nė darbo ir maisto. Vieni eina ofisas Tai Ros.
r
6737 S. Artesian Avė.
Ofiso ir Rsa Tol. Boul. 6913
Ofiso Ir Rea Tol. Boul. 6914
-------------- .
1 ra jokio poilsio ir kad siaučia į į Krymu, kiti bėga. V ra p
TeL GrovehiU 0617
Pereitų žiemą bolševikų a- rūbų ir valgio išvijo į miškus.'
DR. BERTASH DR NAIKELIS
dezinterija, tai bus beveik pil-J iink, kiti į tų pramonės giga
gentu suvilioti slaptai perėjo Jie turėjo apsigyventi greito-i
......
•
,, •
. ,
• ,
- .. . .
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
.....
v
<
...
,
i ' i • nas “darbininku rojaus vai- ntu statybos vietas, o kiti i
GYDYTOJAS IH CHIRURUA8
per siena i Rusijos puse zy- mis sukultame barake, kuria-į ,
*
”
...
.
' n
... ,
\ ...
.
’
VaL: 1-3 Ir 9:89-1:69 vaL vak.
Vai
» 4 ir 7-9 ral rakajrv
3433 West Masųuette Koa<’
1
d
’zdas.
Maskvą. Pasilieka tušti išti
■arteliai
Nedėlloj ss
ntus suomių darbininkų būrys, me nebuvo daugiau nieko, j
VaL: 3-6 Ir 7 * P. M K et. • t j AM
si kaimai.
Nedėlloj susitarus
manydamas ten rasti, jeigu kaįp tik supuvę šiaudai. Kiek j
RUSJJOS ARUODE
T«) Canal 9367 Rea. Prospect 6169 ral. Ofiso 4969
Rea 9866
Lenkų spaudos žiniomis. t
ne rojų, tai bent gerai pritai- vienas darbininkas per dienų1
BADAS
kyti savo jėgas. Dabar atskiri turėjo pagaminti
kub.
Charkovu išvyko Sovnai ko Tel. Lafayette 6793
darbininkai, kuriems kaip mtr. malkų. Jeigu kam nepamo pirmininkas Molotovas ir
“Voss. Zeit.’’ koresponde
Gydytojas ir Chirurgas
5815 — 6th Avenue
dešinioji Stalino ranka Kagu
nors pasiseka perbėgti sienų sisekdavo tos normos per die
Vai.: 2 iki 6 po pietų. 7 Iki 9 vak.
ntas rašo, kad Rusijos aruo
1831 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, W1S.
ir grįžti į Suomijų, pasakoja nų pasiekti, tai jis mušamas
novičius, kurie kartu su Uk
de
—
Ukrainoj
prasidėjo
ba

vai.:
baisiausių dalykų. Jie tvirti ir nevalgęs turėdavo dirbti
į rainos valdžios atstovais ap Office: 4459 S. California Avė. Resldenclja 6499 So. Artesian Ava Nuo 1 Iki 4 irOfiso
nuo 6 Iki 8 vaL vak
▼•lando*
11
ryto
Iki
4
po
platu
das. Bevažiuojant traukiniu
Nedėlioja pagal sutartį
Resldenclja:
na, kad visi ten esantieji kei nors ir ligi kitos dienos ryto.
...
.
,
..
tars vietoj padėti. Esą kol
t iki 9:89 vakare
3904 — 71st Street
tui uksr vvrų ir moterų, begali
v
_
.
,
..
Nedėllomis tl>- susitarus.
kiu tų valandų, kurių patikė Už dienai skirtos normos pa
* *. . v. .
iehozų, kur žmones minta tik1
eiu
nne
važiuojančių
ir
pra- w
. . . „
ruošimų darbininkams buvo .
ję bolševikų agentais.
rn .šaknimis ir žole. Pasėlių plo- DENTISTAl Tel Canal 9764 Rna Republic 6869
sa
duonos
šmotelio.
J. o-,
žadėta po 2 rublius, tačiau ga , .
.... .
-.
»tas vasarojaus nors nepapraPirmiausia visi ten nubėgę
„
.... Fhone Boulevard 7043
lutinėj suskaitėj jie tegauda knis reiškimus jis pastebėjęs •
turėjo išbūti po 3—t mėn. ka
Gydytojas ir Chirurgas
h
_
.
, x
..
vo tik po 20 kap., nes už val ne tik prie didelių - geležmke| nusės plane numatytam, t u
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 3403 VVEST 63 8TREET
lėjime ir ten jiems buvo vi
nu
linijų,
bet
ir
prie
mažųjų.
C
.
.
.
•
IR OBSTETiUKAS
Kertė So. Western Avenue
gį, kuris susidaro iš 400 gi
siems pakišti pasirašyti pra
ii
ii• Yia prasidėjęs ir didelis žino į . ........ _Frunkelių plantanjos
DENTISTAS
TeL Prospect 1928
Uydo
staigias
ir
chroniškas
Ilgas
duonos gabalo ir siniry
„
.
t olumej
oluinėj ir Kijevo apygar
šymai suteikti sovietų piliety juodos
vyrų,
moterų
Ir
vaikų
Resldenclja
2369 So. Leavitt St
4645
So.
Ashland
Avė.
dandios žuvies sriubos bliūdo,
Alinoj™“™. Valdžia neTel. Canal 0706
DARO
OPERACIJAS
bę. Kas nenorėjo pasirašyti, įkaitydavo po 1 rub. 80 kap. «"* 3okl° »ahmumo ‘Q Mno doj esu visai sunaikintos. Esu
Arti 47 Street
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-9 v. Ligonius priima kasdieną nuo
tam grųsino sušaudymu. Tai Tas išskaitymas būdavo padu- J'1"“81 ‘“•"•‘J'*’- St®*y» P«- nusistatyta kol kas nedaryti
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlloj pagal susitarimą
jokių represijų prieš tuos ūNedėllomis Ir seredomis tik
gi tiems žmonėms buvo atim romas ir tada, kai darbiniu '
‘‘“r" stovyklas. Ištisos
i&kalno susitarus
kurie pavasarį nė- Tai. Canal 6122
ta galimumas kreiptis savo kas t» dieną už normos neiš- ielmos P“ ®-4 dienas P°", kiiiinkus,
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
.... ..
. ,
reikalais net į Suomijos kon
stotyje ant žemės, laukdamos ■ in užsėję jiems pavesto pi
2130 WE^r 22nd STREET
pildymų valgio ir negaudavo.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
sulų ir galop buvo užkirstas
CHICAGO
DENTISTAS ,
bilieto ir vietos traukiny. Gau i to.
4729 WEST 12 PLACE
Už likusius 20 kap. buvo ga
2201 West 22nd Street
kelias grįžti tėvynėn.
VaL: 7 Iki 9 ▼. v. Išskiriant Sersdoi
lr Pėtnyčlos, kuriomis dienomis jis
(Kampas Leavitt St.)
Po visų tų “parengiamų lima gauti machorkos po 2
bus.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
3924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo-3 Iki 8 vakare
jų” darbų visų suomių parti pakelius 10 dienų. Pakelis 25
Kitos vai. ant Washlngton Bulvd.
Šaradoj pagal sutarti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jų apie 500 žmonių be šiltų kap. Buvo galima gauti ir
4:30 — 6:30 kasdien
Kolumbijoj, Bogotos rajo-: Hnkėj taip pat nemaža kra-__________
Telefonai: Kedzle 2469 — 2461. arba
X—Spinduliai
Cicero <63. Rea. tai. Cicero 388*
ne, nukrito gigantiškas mete-1 vadovaujama mokslinė misija j Boulevard 7589
Ofisas 3201 West 22nd Street
GRABORIAI:
Rez. Hemlock 7691 oor. 8o. Leavitt SL Tai Canal <133
oras, sukėlęs lengvų žemės dre nustatė, kad tas meteoras tu-.
Resldenclja: 6628 S. Riehmond Ava.
bėjinią. Į tų vietų, kur nukri- įėjo kokios pusės milijono to i
Telephone Republic 7813
i
Valandos: 1—S lr 7—8 vai. vak.
LACHAVICH to meteoras, tuoj išvyko mok- į masę. |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DENTISTAS
Nedėlloj:
19
—
12
ryto.
slininkų komisija.
4142 ARCHER AVENUE
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
4712
So.
Ashland
Avenue
DAUG
KASA
DURPIŲ
Atsitikimai, kada meteorai
CHICAGOJE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
LIETUVIS
GRABORIUS
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
3 Iki 4 lr 4 Iki 8 vai. vak.
;
sukelia
žemės
paviršiaus
dreLaidotuvėms pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausta.
Kurtuvėnai, Šiaulių apskr. Į----------------Nedėllomis nuo 1* iki 12 ryto
Lr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano I bejillių, labai reti. Tik patys
Moterų
ir
Vaikų
ligų
darbu busite užganėdinti
Telefonai dieną lr naktį
X-Ray
todėl, kad priklau
didieji meteorai tai tegali pa Ties Ventos — Dubysos per-Įrei. cicero 1260
Tel. Rooeevelt 2616 arba 2614
sau prie grabų 16▼1RGINIA 9934
Specialistė
daryti. Vadinas, ir minėtasis kasu yra dideli durpynai, ku
dirbystės.
2314 W. 23rd PL, Chicago
4145 ARCHER AVĖ.
OFISAS
' Bogotas .meteoras priklauso riuose dabar pats durpių ka-1
668,West 18 Street
LIETUVIS DENTISTAS
Ofiso Tel. LAPAYETTE 7337
T9L GroveblU 1696
Telef.
Canal 4174 1439 8. 49 Court, Cicero, DL; prje p^įų didžiųjų meteorų.
ainio sezonas. Vienas kv. šie- j VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
SKYRIUS: 8238 8.
TEL. CICERO 6937
vakare
12 ryto (išskirus seredomis). Taipgi
Halsted Street, Tel.
Šio meteoro nukritimo pro ksnis durpių kaštuoja nuo 10 Nedėllomisvalandai
lr Seradomis susitarus
nuo 4 iki 8 vai. vakare U|axninkais
Victory 4988.
ga užsienio laikraščiai priini- — 6 litų. Geriausios durpės 4847 VV. 14th ST. Cicero, IU. ir Ketvergais.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Yards 1138
Seredomis ir nedėllomis pagal sutartį
VaA 9-11 ryto 3-4 ir 7-9 vak.
na ir kai kuriuos kitus, seniau yra Rimučių kaimui priklauŠaradomis po pietų ir Nadėldianlaia
Rez. Tel. Hyde Park 3395
Phone Boulevard 4139
tik anaitania
nukritusius meteorus, kurie y- Į sančiame plote. Nors KurtuDi».
C.K.
Kliauga
2433 W. MARGUNTTN ROAD
ra atkreipę į save mokslinin venų apylinkė ir miškinga, bet
D E. N T I S T A S
Graborius ir Balsamuotojas kų dėmesį. Prieš kelias dešim
Utarninkais, Ketvergaia ir Šubatomls
gyvenų
arčiau
durpynų
žmo

GRABORIUS
W. Alarųuette Kd. arti \Vustern
Ras. Phone:
Turiu automubilius visokiems tis metų Grenlandijoj buvo at nės, vartoja durpes kurui, ku 3420Avė.
Fbuue Hemlock 7828
Lietuvis
Snplevrood 9441
Office Phone
Musų patarnavimas
Seredomis lr PStnyčiomla
Wantworth 3999
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Wentworth 3999
reikalams. Kaina prieinam*. rastas nukritęs meteoras, svė rios žymiai pigiau atseina Panedfillals,
visuomet sąžiningas lr
1821 So. Halsted Street
Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.
nebrangus, naa neturi
Chicago. III.
ręs
25
to.
Vėliau
žymus
polia

3319
AUBURN
AVENUE
kaip
malkos.
ma Klaidų silalkymul
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki
Tel. Cicere 6756
skyrių.
rinis tyrinėtojas Piri parvežė
Chicago, III.
8 vak. Nedėllomis pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
iš savo kelionės geležies gniu
Nauja, graži ko
Namų TeL: Prospect 1930
6558 SO. HALSTED STBEET
žulų, nukritusį iš erdvės, svė
Valandos: 2-4 lr 7-9 vaL vakare
plyčia dykai,
DENTISTAS
rusi 36 to. Šitas geležis yra
3307 Anburn Avenue
GRABORIUS LR LAIDOTUVIŲ
1446 S. 49th CT., CICERO
Ofiso Tel. VICTORY 3997
laikcmas Naujorko^ gamtos
Vai.: 14-11 ryto: 2-6 lr 7-9 vakare
Ot lr Rea TeL HEMLOCK 3374
muiiejuje. Ui šitą meteorą
4910 80. MICHIGAN AVSNUB
1650 WEST 46th STREET
TeL Kenwood 6197
daug sunkesnis, apie 50 to.,
AKIŲ GYDYTOJAIS
r
Kampas 46th lr PanUna Ma.
Valandos:
(John Bagdzlunas Borden)
yra geležinis meteoras, gulįs
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Tel. Boulevard 6396-141*
LIETUVIS GRABORIUS
3133 S. HALSTED STKEET
Nuo
Iki 8 valandai vakare
ADVOKATAS
prie
Bakubeiito,
Meksikoj.
Antras ofisas ir Rezidencija
Didelė graži koplyčia dykai
apart Šventadienio ir ketvirtadienio.
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
105 W. Adams St., Rm. 2117
prie
manęs,
patarnausiu
simpatiš

Arizonos
valstybėj,
netoli
Ko

6504
S. ARTESIAN AVTkJ.
718 WEST 18 STREET
kai,, mandagiai, gerai lr pigiau naga
Tetaptume Randolph 6727
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
lorado upės krantų, yra didžiu
Tel. Rooeevelt 7611
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
vak.
Antro Of. VaL: Nuo 3-6 pc
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
lis k'ateris, turįs diametre aplet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak.
Telephone Rooeevelt 9090
Šventadieniais pagal sutarimą.
pie pusant/o kilometre ir apie Name: t Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
Gydytojas ir Chirurgas
130 n*etrų gylio.
Tai anga
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Wentworth 3000
“dangaus šovinio,” gigantiš
Tel.
Yards
0994
LIETUVIS AKIŲ
Rez. Tel Stewart 8191
ko gabalo, neatmenamais lai
SPECIALISTAS
Realdencljoa Tel. Plasa 3399
kais įlindusio toje vietoje į
ADVOKATAS
Palengvins akių įtempimą, kuris
VALANDOS:
Žemės plutą. Šitas meteoras į- Miesto Ofisas 77 W. Washlngton 8t esti priežastim galvos skaudėjimo,
Nuo 10s iki 12 dieną
tvaigimo,
akių
aptemimo,,
nervuotuLIETUVIŲ
Tel.
Dearborn
7966
906
Nuo 2 iki 3 po pietų
Gydytojas ir Chirurgas
lindo j žemę taip giliai, kad Room
mo, skaudan.ą akių karėtį.
Nulruu
Valandas 9 ryto iki 4 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
tataractua.
Atitaisau
trumpą
regystę
bandymų prieiti prie jo iki Vakarais: Utarninkais lr Ketvertais ir tolimą regystę.
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną
6558 S. HALSTED STRĮ1ET
GRABORIŲ {STAIGA
Prirengiu
teislngąl
akinius
visuose
—
6
4kl
9
vai.
šiol dar niekas neišdrso daly
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
egzamlnavknas daro414* Archer Ava. Tel. Lafayette 7337 įsitikimuose,
ti.
Apie
jo
prigimtį
spėjama
naa su elektra, parodančią maltautomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
«ias klaidas.
Namų TeL Hyde Park 3396
iš
tose
apylinkėse
randamų
jo
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Speclata atyda atkreipiama moky
Ofiso: Tel. Victory 6893
klos vaikučiams.
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalias.
skeveldrų.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Valandos auo 10 ryto Iki 8 vaka
Rez.: Tel. Drexel 919!
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Pats didžiausias meteoras,
re. Nadėliomta pagal sutartį.
4729
SO.
ASHLAND
AVĖ.
Jei
ueatsiUcpia
šaukite Central 7491
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
kurį žmonės dar atmena, nu
PA LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. \
SPECIJAL1STAS
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
ADVOKATAS
Daugelių atsitikimų akys atitalaomoa
krito
T908
m.
10
liepos
Sibire,
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
62 E. 107 ST. prie MICHIGAN A VE. j be akinių. Dabar kainos perpus plTel. Pullman 6950—6377
| geseėa, ne«u buvo. Musų kaktos pi- Vai.: ryto auo 10—12 nuo 2—4 po
netoli Tunguzkos upės. Smū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
Rusas Gydytojas ir Chirurgą^
pietų: 7—8:30 vai. vakarą.
■——kaip kitų.
gio
jėga
buvo
tokia
didelė,
f
4600
S.
WOOD
ST.
—
Ketverto
vak.
Nedėllomis 10 Iki 13
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Specialistas moteriškų, vyru
4712 8. ASHLAND AVI.
Telefonas Midway 2880
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
kad seismografai pažymėjo
--------kų, vaikų ir visų chroaišku
Tel. Boulevard 7589
v
,
,
160 N LA SALLE ST—pagal sutartipatarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
žemes drebejimą keturių tiikligų.
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
s
t
ančių
kilometrų
rajone.
Oro
HEMLOCK
*1*1
Ofisas 3102 So. Halsted 8t
sitės kur kitur.
Tel. Yards 1829
baJiga, kilusi krintant meteo
Kampas tlat Street
Vai: 19—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v
rui, išvertė miškus 60 kvadra
Zmm fa «aWf
Nedėllomis ir ėventadientais 19—13
tfremihefliBt touch,
*h. antiseptifc
ant
tinių kilometrų paviršiuje. ULLETLVIH AKI V SPECIALISTAS
(Naryauckaa)
ag Žemo takea the itching
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Td. Hemieak 9799
out of mosųuito bitas, rashes,
gni.es lietus išdegino daug mi
and many other skin afflictiona. Try
*439 Weat Marųuette Road
Rea Tel. Prospect 99*0
škų ir stepių, kur žuvo dau it also for itching, peeling toes.
VALANDOS:
JŪSŲ GRABORIUS
Hatbm
and othsr outdoor folka
gybė elnių. Šitas meteoras iš* Iki 13 ryta. 7 Iki 9 vakare
thank eoolmg zama for relief from
Didysla Ofisas
DR. B. ARON
Utarn. tr Ketv
flunbum.
Douae
it
on
ivy-poisoning.
Ofisas
lr
Aklalų
Dirbtuvė
raušė žemėj 9 kilometrų dia Pimplea and dandruff faae when safe,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4605-07 South Hermitąge Avenue
756 WEST 35th STREET
antiaeptic Žemo ia applied. It inmetro kraterį. Pats meteoras stantly
Oflaaa 9166 South Kodais
eaaea razor-amart. Alwaya
Kampas Halsted 8t.
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742
SKAITYKITE IR PLATINsulindo žemėn kelis kilomet have Žemo nearby wherever vou ge.
Rea. 9436 So. GaUtontla AVA
Valandos: auo 19—9; nūs 9-^9
Any druggiat. 85c, 60c, $1.00.
KITĘ “DRAUGĄ”
rus, o jo skeveldros visoj apy19 tad *3.
VaLt 9-4, f-9 v. R Uhhhli H

RUSIJOS DARBININKAI MIŠKO DARBUOSE KENČIA
DIDŽIAUSIĄ SKURDĄ

DAKTARAI:

OR. J- J. SIMONAITIS

DR, P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

mu

OR. C. Z, VEZELIS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. S. A. DOWiAT

DR. 6.1. BLOŽIS

BIGANTKKI METEORAI

DR. S. BIEZ1S

DR. T. DUNDULIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

OR. GUSSEN

i

DR. A. L YUŠKA

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRIKOLIS

DR. A. R. MCGRADIE

GARSINKINTES
“DRAUGE”

I. J. ZOLP

S. M. SKUDAS

DR. ATKOČIŪNAS

A. L DAVIODNIS, M. Di

. JOHN B. BORDEN

DR. J. P. POŠKA

DR. VAITUSH, OPT.

t

DR. MAURIGE KAHN

Seniausia^ ir, Didžiausia

.

A.A.SLAKIS

DR. H. BARTON

DR. CHARLES SE6AL

j. P. WA1TCHES

DR. A. A, ROTH

Eudeikis

SIU ITGHIHG ffll

a

DR. 6. SERNER

DR.V.S. NARES

I

DRAUGAS

Danty ir burnos higiena
Rašo Dr. P. Atkočiūnas, 1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
stotimi 7 valandų, pasiklausy
ti šių programų.

SCURVY

Kuomet liga Scurvy ištinka I Laikydamas už garbę daly
žmogų, sukelia šiuos pažy vauti Peoples Fnrniture kom
mius (simptomus): nesijaučia panijos programoje, reiškiu
gerai, svaigsta, jaučia nuova tai biznio įstaigai dėkingumų
rgį ir tingumų, dantys išsiliu- už suteiktų man progų tarti
osuoja, smegenys esti skau kelis žodžius į plačių radijo
džios ir sutinusios ir, paga klausytoji} audijencijų. Nu
liau, atšoka nuo dantų. Ši ii- sprendžiau paliesti savo kal
ga dažnai pasireikšdavo jūrei yboje keletu blogi} dantų pasek
vių tarpe, nes jų maiste nebū mių bei iš to kūne kylančių,
davo žalių valgių, kuriuose , ligų.
būtų vitaminas C. Ši liga at | Seniau mažai buvo kreipiasiranda dėl vitamino C sto ; ma dėmesio į tai, kad nesveikos; tad gydant nuo šios li , ki dantys sukeltų kur kitur
gos, reikia valgyti žalių dar kūne ligų. Nemanyta, kad su
žovių ir vaisių.
gedę dantys sukeltų širdies,
į

Dr. P. Atkočiūno birželio 23
d. pasakyta kalba iš WGES
stoties Peoples Fumiture kom
panijos radijo programoje:
Mes, lietuviai, džiaugiamės,
galėdami išgirsti lietuvių kal
ba programas per radijo ban
gas. Iš tiesų, yra kuo džiaug
tis, nes girdime mūsų tautos
liaudies daineles, kalbas ir vi
sokių naudingų patarimų iš
įvairių profesijų. Už tai garbė
priklauso mūsų radijo progra
mų lietuvių kalba leidėjams,
biznio įstaigoms, kaip antai
Peoples Furniture kompani
jai. Kiek tai Įstaigai reikia
padėti darbo, pasiaukojimo ir
pinigo, kad padarytų šias pro
gramas naudingas, kad mes,
lietuviai, klausydami šių pro
gramų, gerėtumės, džiaugtumės ir jas. įvertintume'. Tiesa,
ta įstaiga iš mūsų daugiau
nieko nereikalauja, kaip tik
atsisukus radijų ties WGES

inkstų, sųnarių, odos ir kitas
ligas. Bet dabar, kuomet me
dicina ir dentistorija pradėjo
veikti bendrai sveikatos sri
tyje ir kovoti su ligomis ir
taip pat plačiau susipažinti su
mokslais vienas kito profesi
joje ir juos bendrinti; nes abi
profesijos siekia to paties tik
slo — gydymo meno, tuomet
aiškiau patirta, kad kaip ne
sveiki dantys gali sukelti kitų
kokių ligų kūne, taip ligos
gali pakenkti ir pagreitinti
dantų išgėdinu}. Aišku, kad
burnos ir dantų ligos yra prie
žastimis daugelio kitų kūno
ligų, kurios dažnai kankina
žmogų, naikina jo sveikata.
Asmuo, turintis širdies, ar in
kstų, ar sąnarių ligų, tuii
kreipti dėmesį į tai, ar jo dan
tys yra sveiki, ar nėra užnuodi imo (infekcijos) apie dan
tų šaknis. Jeigu yra, tai ko
vič ausiai reikia pašalinti.
(Bus daugiau)

Paulius Fiest’as, 12 m. am
žiaus iš St. Clarisville, ’Ohio,
žauraus tėvo retežiais apkaus
tytas per tris mėnesius išbuvo
vienas tamsiam kambary. Su
žinojus policijų suėmė žaurųjį
tėvų, kuris dabar laukia teis

GRAŽIOS IŠLEISTUVĖS
ROSELAND, III. — Sekma,
dienio vakare, birželio 26 d.,
Visu Šventųjų parapijos salė
je įvyko Petronėlės Rusteikai
tės išleistuvių vakarienė.
P. Rusteikaitė išgyvenusi ir
dirbusi Amerikoje apie dvidęšimt du metus neužilgo grįž
ta Į Lietuvų, Švėkšnon, dan
eliui Amerikos lietuvių ge
rai ’inoman miestelin, kur sto
vi didinga, dangų siekianti,
bažnyčia ir puikūs gimnazijos
rūmai, kurių statymui pralo
tas Macijauskas rinko aukas
amerikiečių tarpe.

U. Rusteikaitės

išleistuvės

buvo l°bai patenkinančios ne-

lams. Jos, kaipo ir daugelio
jos sandarbininkių veikimas,
yra dažnai pamirštamas’ir ne
žinomas nors tikrenybėje jis
turėtų būti pabrėžtas, nes tik
jų darbštumo dėka mūsų ge
rai žinomų visuomenės darbu.)
tojų veikimas nešė gausi g;
vaisių. P. Rusteikaitės ir jo
panašūs darbas — rinkimas
aukų, pardavinėjimas tikietų,
pramogų
rengimas — buvo
sunkus ir nemalonus, bet ji
buvo ir pasiliks fundamentu
visuomenės vadų darbo pasį
šokimo. 1 žtat labai malonu bu
vo matyti, kad daugelis tą įvertino ir skaitlingas būrelis
svečių susirinko.

BESIMAUDYDAMA
PRIGĖRĖ

VINCAS STANCIKAS

■

■

i

-v'

žįstamų, kurie tų vakarų su
sirinko pokylin. Atvyko ir ku
nigai ir vargonininkas. Po
skanios vakarienės p. J. Zcliavas (kom. narys), kaipo va
karo vedėjas, linkėjęs Marijo
nai viso gero, paprašė pakal
bėti V. Daukšų, paskui knn.
M. Švarlį ir kleb. kun. A.
Skripkų' ,kurie irgi pareiškė
gražių linkėjimų. Pokyly da
lyvavo Černauskų šeimyna,
profesijonalų, t daktarų ir sve
čių iš'kitų miestų. Visi links
mai vakarų praleido.
Ten buvęs

BAKINC
P0WDER
Tėmyk kelkų gražu
mą Ir Jų šviežumo
išlaikymą.

SAMEPRią
**FOROVER
_
F 4OYEARS Į
-

25 ounces for 254 ’
MILLIONSOF POUNDS USED
BV OUR COVERNMENT

‘Rll ThlLWICZ £■
,H0»TliME BMKERS jF-

R EA L

ES T A T E

laukai apsėti. Kaina $3,001),
verta $6,500. Priežastis parda
vimo, nėra kam dirbti.
6 kamb. muro Bungaloiv, 2
karų garadžins ant MarąuetL
R<1. netoli Western Avė. Pre
kė $5,500. Mainys ant lotų.
Verta $8,000.

AČIŪ

Uolus “Draugo*’ darbinin
kas, kuris aplankys Town of
Lako, Roselando, West Pullniano biznierius ir duos jiems
gerų patarimų, kad visi galė
tų prisidėti dovanomis meti-

Brangiems kontestininkams,
O. Rašinskienei, O. Kazlaus
kienei,
M. Varkalienei, V.
Stancikui ir S. Staninliui, su
rengusiems man pagerbti va
karėlį, birželio 11 d., š. m.
CHAS. ZEKAS
taip pat ir visiems jame da
3647 Archer Avė.,
lyvavusiems tariu,, kadir suvė
Virginia 0757
lintų, širdingų ačiū. Kol sudils
Pardavimui 2 flatų plyti}
ir susinešios tos brangios do
vanos, visados man primins namas, 5—6 kamb., 2 karų garadžius, arti eleveiterio, baž
jūsų geras širdis.
Ig. Sakalas
nyčių ir mokyklų. Kaina $5,
700, įmokėti $1,800, tikras bar
genas. Teirautis 3531 W“St

North Avė.
Pardavimui 6 kamb. plytą
bungalow, karštu vandeniu š i
domas. Kaina $4,200, įmokėti
$800, likusieji lengvais išmo
kėjimais. Kreiptis 3531 West

Liepos - July 23 dieną, 1932

North Avė.

VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
1

L

veikli Labdaringosios Sųjun- .Prisirašykite į mūsų Epulld

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
.. 1.’

DOUBLE
ACTING

2608 West 47th St.
! jaunas moteris ir merginas
■pasidarbuoti prie ratų ir pa
120 akrų Wisconsin, žuvin
ragauti čekoladinių saldainių
gas
upelis, 3 arkliai, 8 karvės,
liepos 10 d. metiniam “Drau
11 kiaulių, 30 vištų, 7 žųsys,
go” piknike Birūtės darže.

PRANEŠIMAI
Kat. Federacijos Chicagos
apskr. mėnesinis, labai svar
bus, susirinkimas įvyks trečia
dienį liepos '6 d., 8 vai. vak.,
Aušros Vartų parapijos sve
tainėj.

I

gos ir kitų draugijų veikėja ~exų informacija suteikiam?
Dykai
suorganizuos Tovvnoflakietes

Mįest Side.—Liepos 2 d. pa
laidota a. a. Moita Jasinske.itė, 1930 metais baigusi Auš
ros Vartų mokyklų, kuri be
simaudydama ežere buvo su
gauta traukučio ir tokiu bū
du nuskendo.

Visų kolonijų Fed. skyrių
Atidarius programų P. Ru
steikaitei buvo įteikta gėlių, atstovai, apskričių ir draugi
parkui sekė eilė kalbėtojų, pui jų atstovai kviečiami būtinai
kiai išsilavinusios smuiko so dalyvauti tame susirinkime.
Valdyba
listės, šokėjos ir dainininkės
panelės A. ir G. Pociūtės, II.
ir K. Bugdinaitės ir Jučaitė.

Programui baigiantis P. Rus
teikaitė priėmė draugių-ų įtei
ktų dovanėlę ir širdingai pa
dėkojo visiems svečiams, va
karienės rengėjams ir darbi
ninkams. Tik vėlai naktį visi
t.k dėl gardžios vakarienės, išsiskirstė linksmi ir patenki
kurių jos draugės paruošė, bet nti, nešdamies su savim ma
i” nuot likingas dėl linksmų Ti lonius vakaro įspūdžius.
pų keliančių dainų, muzikos
Ten buvęs
ir šokių, kuriais vietinės ta..■utingos t ergaits linksmin >
PAGERBĖ DUKRELĘ
svečius, ir ypatingai įdomus
dėl minčių, kuriomis įvairu Towai of Lake.— Birželio 1S
kalbėtojai išreiškė, ant kiek d. pp. Jotkai pagerbė savo du
jie hrangina P. Rusteikaitę m- krelę Marijonų, kuri šiemet
tik kaipo gerų draugę, bet baigė Šv. Kryžiaus parapijos
taip pat kaipo visuomenės da pradžios mokyklų ir ateinantį
rbininkę. Ji buvo visados pir rūdenį pradės lankyti Šv. Ka
mųjų aukotojų ir veikėjų eilė zimiero akademijų .(4 metų
se kada reikėjo dirbti dėl tė- kursų).
P. Jotkas yra Šv. Kryžiaus
v^nės nep’ikhinsniTP'b’s.
tik šaukdavo draugijų ir pa parapijos komiteto narys. Arapijos reikalai, arba atvyk bu pp. Jotkai yra pavyzdingi,
davo aukų rinkėjai religijos, geros širdies žmonės, turintie
tautos ar mokslo įstaigų tiks ji daug giminių, draugų, pa

Z

te parke. Gaila tik, kad pa j Bridgeport.—Dr-jos Šv. Pe-1 niam “Draugo” piknikui ir
čiame geriame laike pradėjo tronelės susirinkimas bus ant- j sykiu dalyvauti ir išgarsinti
lyti. Piknike buvo lenktynės: ’radienį, liepos 5 d., 7:30 vai. (savo biznius “Draugo” pikbėgo vaikai, moterys, o vy vakare, šv. Jurgio parapijos ' nike.
rams nebeteko savo greitumo svetainėj.
parodyti. Griežė gera muzika
Narės prašomos susirinkti,'
M. SUDEIKIENĖ
I
ir visi prisišoko, pasilinksmi nes yra daug pranešimų. Su- į
no. Šiuo komisija dėkoja biz surinkimas svarbus. Pasiliku-;
nieriams, nariams ir visiems, sios su mokesčiais prašomos
kurie kokiu būdu prisidėjo užsimokėti.
O. Kliučinskaite, rast.
prie šio pikniko. Taip pat ačiū Peoples Furniture kompa
nijai už paskelbimų per radi
LAIŠKAI PAŠTE
jo. Nors lietus piknikui pa
kenkė, tačiau pelno gauta $40.
511 Daus.ilas Antanas
Pasirodo, žmonės įvertina šia
518 Orendys Anarya
draugijų, kuri jau 19 metu,
533 Peter Julius
kaip gyvuoja ir stovi ant st'rp540 Seskauskei Jozep 2
raus pagrindo. Jinai nelaiko
542 Slemonas Adomas
pinigų bankuose, bet skolina
543 Stuna Ann
savo narėms.
Narė
544 \Vistuba Paul

mo.
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Antradienis, liepos 5 d., 1932
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R. ANORELIUNAS

Norintieji šių vasarų va
žiuoti į ''Lietuvų,. važiuokite
su šia “Draugo” ekskursi
ja Skandinavų Linijos laivy -“UNITED STATES.”
kuris iš New Yorko išplau
ks Liepos-July 23 dienų.

Užlaikome naujausios ma
dos žierus, laikradžius. rndio«.
taipgi
elektrikinius Jnik’o
džius, movie cameras. prn.ioe
torius dėl judomų paveiksi i
rodymo. Kainos labai nupigio

tos.
2650 W. 63rd St., Cliicago, III.

LAIVAKORČIŲ KAINOS
NUO NEW YORKO IKI
KLAIPĖDOS
*
3-čia kl. į vienų pusę $84.50
Ten ir atgal (Round
trip) .............. $141.00
Turistinė klesa į vienų
pusę ................ $105.50

Tel. Hemlock 8380

Jei manai pirkti automohil), p t i!;
pas mus pirmiau, nes mes užlaikon..
vieną iš geriausių rūšių aut | ,o).
liūs — STUDEBAKER.
kurie via
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir
nebrangia kaina.

Ten ir atgal (Round
trip) ‘.............. $175.00

Iš Chicagos ekskursantai
išvažiuos liepos 22 d. NIC.....
.....
KEb PLATE traukiniu iŠ
"UNITED STATES *
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.

MIDLAND MOTOR SALES
44*2 ARCHER AVFNtF.
Telephone Lafayette 7139

“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietnvų, parū
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
neskaito — patarnauja dykai. ,

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Dėl gerinusios rųšies
ir patarnavimo. Sau
kit.

Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
Visais reikalais kreipkitės:

GRF.FN VAIiliF.Y
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių

4644 SO. PAULINA STREET

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Tel.

Boulevard

1389

Tel. Hemlock 2323

2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

JOSEPH VILIMAS

Town of Lake.— Birželio 26
d. Šv. Pranciškos Bymionkos
Vokietijos kunigaikštytė ir Švedijos princas šiomis die moterų ir mergaičių draugija
nomis susižiedavę.
turėjo savo piknikų Marųnet-

NAMŲ STATYMO KONTRAR
TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ
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