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Lenkai protestuoja prieš vokiečių žygius
EKONOMINĖ BŪTIS EUROPOJE

PRIKLAUSYSIMOI. VALSTYBIŲ
Tautu Sęjunga skiria paskola Austrijai. Brazili

joj iškilo nauja revoliucija. Matyt, Japonija 
pripažins Mandžiūrijos vyriausybę. Prezi
dentas Hoover’is nepatvirtino kongreso pra
vesto šelpimo projekto

LENKAI PRIEŠ VOKIEČIUS

VARŠUVA, liepos 12. — 
Du šimtai patrijotinių lenki} 
organizacijų vakar Lenkijoj

------  Į
SANTARVĖS VALSTYBIŲ

SLAPTA SUTARTIS
Tai Chestnut kalva, už 9 mylių, nuo Uniontown, Pa., kur 

Jurgis AVashington’as turėjo pirmąją kovą su priešu. Ant 
kalvos pastatyta senovės tvirtuma. Daliar ši vieta skirta 
krašto šventove.
------------------------------------ i

CHICAGO JE

PARDAVĖJAI NEGALI 
IMTI MOKESČIŲ

LOZANA, Šveicarija, liepos 
11. — Reparacijų ir karo sko- i 

turėjo susirinkimus. Protestą- lų konferencija užbaigta. Pa-! 
vo prieš Vokietiją, kuri kesi- darytos ir pasirašytos dvi su- j 
naši atgauti po karo lenkams i tartys. Viena jų paskelbta, ki-į BERLYNAS, liepos 11. — 
skirtus vokiečių kraštus. ta gi yra slapta. Ši pastaroji Berchtesgadene vokiečių faši- 

Šiame mieste išlipdyti dide-!vadinasi “džentelmoniška” stų vadas Hitler’is kalbėjo mi-
li skelbimai, kad. Silezija, Po- ’ sutartis. lžiniškam susirinkime. Jis sme
meranija ir Poznanius visa-

HITLERIS PRIEŠ NAU
JĄ SUTARTI

NEPATVIRTINO PRO
JEKTO

AVASHINGTON, liepos 12. 
— Prez. Hoover’is nepatvir-, 
tino kongreso pravesto dvie-;

Vidaus mokesčių rinkėjas Į 
(kolektorius) gavo nusiskun- ! 
dimų, ka.d kai kurie pardavė- į 
jai, parduodami bet kokius sa ! 
vo parduotuvėse daiktus, be' 
nustatytos kainos ima dar ke
lis ar kelioliką centų viršaus 
būk vyriausybės mokesčiams.

Pardavėjai nėra privalomi 
rinkti jokių mokesčių. Mokes
čius vyriausybei už įvairius 
daiktus moka patys gaminto
jai, bet ne pardavėjai.

Už mokesčių rinkimą parda
vėjai gali būt aštriai nubau
sti.

BUS VIEŠAI SKELBIAMI
jų bilijonų dol. šelpimo pro- 

Viešaja sutartimi panaiki- rkė Lozanos sutartį, pagal ku- ! jokto. Pasiuntė atgal paaiškin-

Kun. A. Bubliui, Kenoshos lietuvių klebo
nui, dėl jo motinėlės Juozapatos mirties reiš
kiame užuojautos žodžius. Velionė su šiuo 
pasauliu persiskyrė sulaukus 91 metų am
žiaus birželio 27 d. Svėdasų miestely, Rokiš
kio apskr.

•DRAUGO” REDAKCIJA

VIEŠA PADĖKA
Dienraščio “Draugo” Ad

ministracija ir Redakcija rei
škia nuoširdų ačiū visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo 
prie metinio pikniko, buvusio 
liepos 10 d., Birutės darže, 
pasisekimo. Ačiū visiems už

Cook’o apskrities asesorius į atsilankymą, ačiū darbininka-
dos pasiliks Lenkijos ribose, narnos reparacijos. Šią sutar- rios Vokietija santarvės vai- j damas, kad tas projektas yra ' nusprendė, kad skirti asmeni- ms už didelį triūsą, ačiū dai-

tį turi patvirtinti visų valsty- stvbėms turi išmokėti 3 bili- nepaprastas prieš valstybės ! niai mokesčiai bus skelbiami
bių parlamentai. Bet šis pa- jonus markių vietoje repara-j iždą puolimas. į viešai, taip kad kaimynai žmo-
tvirtinimas neturės jokios rei- cijų. 
kšmės, kol nebus visiškai su- Palaukite, sakė fašistų va- 
tvarkvtos karo skolos, kol J. das. Už € mėnesių tie trys bi- 
Valstvbės nesumažins karo sko lijonai nebus verti trijų mar
iu. Šių skolų mažinimo klau- kių.

nininkams ir sportininkams už 
programos išpildymą, ačiū bi

Matyt, kongresas iš naujo 
svarstys minėtą projektą.

PATENKINTI NAUJA 
VALSTYBE \

TOKIJO, liepos 12. — Ja
ponų užsienių reikalų minis- 
teris Učida į laikraštininkus
kalbėdamas reiškė pasitenkini- simą ir apima ta slapta “dže-j 

ntelmoniška” sutartis.
Ir štai jei slaptos sutarties 1

KINŲ STUDENTŲ 
RIAUŠES

įneš žinotų, kiek kuris moka 
šių mokesčių.

Asmeninius mokesčius ski
rti plačiu ruožu užsimojama. 
Laikas parodys, kaip dideli

znieriams, profesijonalams ir 
visiems kitiems už dovanas ir

ir kultūrines įstaigas, rems pa 
rapijas ir organizacijas, iš vi
sų jėgų stiprins lietuvių vie
nybę, nes tik vienybėje dirb
dami galėsime išlaikyti savo 
brangų tikėjimą ir tautybę.

Šiandien 6:39 vai. vakarą, 
Aušros Vartų par. “Rūtos” 
darže, West Side, ruošiamas 
vakarėlis-piknikėlis, kuriame 
visi mūsų bičiuliai ir draugai 
bus pavaišinti ir padarysime 
pasitarimą dėl ateities darbų. 
Darbininkai, biznieriai ir visi 
mūši} draugai ir prietelini ura

mo nauja Mandžiūrijos (Man- 
čuokuo) valstybe. Galimas dai 
ktas, kad .Japonija- pripažins 
šią vyriausybę.

SUŠAUDYTAS SERBŲ 
KARININKAS

šiaip jau suteiktą paramą. Už 
tą nuoširdžią paramą dienra
štis “Draugas” nepasiliks sko

mokesčiai bus už nekilojamas j ]jngas jįs (:Įar didesniu uolu- §onu atsilankyti 
savastis.

AUSTRIJAI PASKOLA

sąlygos nebus įvykdytos, ana -------------
viešoji sutartis pasiliks be jo-' BELGRADAS, liepos 11. — 
kios galios ir reparacijų sto- Už sąmokslą prieš Jugoslavi- 
vis pasiliks taip, kaip yra bu- jos karalių sušaudytas serbų 
vę prieš Hoover’io moratori- kariuomenės Įeit. Atanaskovi-

ŽENEVA, Šveicarija, lie- ūmo paskelbimą. eius.
pos 12. — Pirmuoju Lozanos Turi būt aišku, kad Lozn- 
sutarties vaisiumi yra T. Są- uos konferencijos sutarties vy 
jungos pripažinimas Austri- kdymas priklausys nuo Arae- 
jai, paskolinti 42 milijonus do- rikos.
lerių. Šią paskolą garantuos

ŠANCHAJUS, liepos 11. — 
Suimtas vienas svetimšalis 
komunistas agitatorius ir jo 
žmona. Komunistai sukėlė de
monstracijas. Prisidėjo stude
ntai. Riaušių metu daug riau- 

i šininkų sužeista.

NUŠOVĖ 1 PLĖŠIKĄ

imu ir rūpestingumu rems lie- 
Į tuvių ekonomines, finansines

Draugo” Administracija 
ir Redakcija.

KARIUOMENES PA
GALBAI

BRAZILIJOJ REVO
LIUCIJA

Anglija, Prancūzija, Italija,' 
Šveicarija, Belgija ir Olandi
ja. T. Sąjunga skirs Austri-

3 ŽUVO, 19 SUŽEISTA
KIEL, Vokietija, liepos 11. 

— Išaiškinta, kad fašistų ka
riuomenė gyvuoja vokiečių

ISTANBULAS, Turkija,'nuolatinės kariuomenės pagal- 
jai savo finansinį patarėją. liepos 11. — Arti Angora trau Jbai saugoti krašto sienas. 

____________ kinio nelaimėje 3 asmenys žu- i -------------------
20 ĮTARIAMŲJŲ suimta vo ir 19 sužeista.

RIO DE JANEIRO, liepos 
11. — Brazilijoj iškilo nauja 
revoliucija prieš respublikos 
prezidentą Vargas’ą. Revoliu- 
cininkai užėmė Sao Paulo mie 
stą.

V ažiavusie j i aut omobi 1 i u 
trys plėšikai tykojo užpulti 
Oak Hill Countrv kliubą, ne
toli Palos Park’o. Vieškelių 
policiją vieną plėšiką nušovė, 
kitą mirtinai sužeidė, o tre
čias pasislėpė miškely. Jis ie
škomas. Sakoma, ir tasai len
gvai pašautas.

LIETUVOJE PAMIŠĖLIS 3 ASMENIS 
NUŽUDĖ

NERYJE — 3 KILOMET- i MISHAWAKA, Ind., liepos
RA! SIELIŲ 11. — Kilus barniams dėl su-

, , , , , Jūžusiojo vežimo, ūkininkas J.Neryje vra suplukdvta vai- TT , , » . - *1V. ' * ... . . l Hanak’as nušovė ir nužudėdzios miško sieliais apie 40,-
000 ktm. Jie įvertinami maž
daug 1,200,000 litų. Sielių ei-

HAVANA, Kuba, liepos 11. j 
— Dėl nužudymo slaptosios

4 ŽUVO LAIVE
BERLYNAS, liepos 11.

50 ŽMONIŲ ŽUVO 
SPROGIME

NANKINGAS, Kinija, lie
pos 11. — Šalia šio miesto

10 ASMENŲ PRIGĖRĖ

MELBOVRNE, Australija,
policijos viršininko suimta a- Ekskursiniam biive Spree upė- susprogo kinų amunicijos san- Į liePos n- “ Pakraščių gar- 
pie 20 Įtariamųjų asmenų. Ka- je ausprogo katilas. 4 asine- dėlis. Sakoma, daugiau kaip!laivis Casino nuskendo Apol- 
rtu su tuo viršininku nužudy- nys žuvo jr 14 sužeista. 50 žmonių žuvo, flo įlankoj. 10 asmenų žuvo,
ta ir du jo palydovai agentai.

NUSKENDO GARLAIVIS

ANTVERPENAS, Belgija, 
liepos H. — Scheldt upėje 
susidaužė du keleiviniai gar
laiviai. Malinęs ir ITanseat.

MISIJONIERIAVIMAS 
PIETŲ JŪROS 

SALOSE

TECITNY, III. - Gauta ži- 
nia, kad Dieviškojo Žodžio 
draugijos misijonierius kun. 

Pirmasis nuskendo. Keleiviai ,W. Ross’as, kurs jau šešerius 
ir bngažas suspėta perkelti i įmetus misijonieriauja Naujo- 
garlaivj Vienna. joj Gvinėjoj, grįžo į savo irti-

---------------------- įsiję, Madang’e iš pavojingos

aplanko ir suteikia jiems šve
ntus Sakramentus.

Salamana aukso kasyklų sri 
tis tęsias išilgai Bulala upės. 
Susisiekimas yra galimas tik 
laivais arba lėktuvais.

28 ASMENYS SUŽEISTA

lės pradedant nuo Eigulių til
to tęsiasi apie 3 kilometrus. 
Sielių dalis bus pasiųsta į

—5--------- I Klaipėdos kraštą, lentpiūvė-
Cbicagos majoras Cermak ’- ; ms, o kita dalis bus statoma 

as vis dar serga. Yra Šv. An-'į varžytines. Varžytinės eis 
tano ligoninėje. Lankytojai ne Į miškų departamente kas an- 
įleidžiami. _ tradienj.

savo zmonąj savo vyresnįjį 
brolį ir pastarojo sūnų, 19 m. 
amžiaus. Po to pats nusižudė.

MAJORAS VIS DAR 
SERGA 12,000 DOL. PAGRO

BĖJAMS

PAGALIAU APSIŽIŪRĖJO

Policiniai autoritetai tik da
bar apsižiūrėjo, kad komunis
tai deda pastangas paimti sa
vo vadovvbėn įvairias darbi
ninką unijas. 0 juk komunis
tai senai to tikslo siekia. Tik

BOSTON, Mass., liepos 11.
— Nortb German Lloyd pre-; 
kybiniam laive Hannover gal-P»vykimo
aras 6 dienas siautė. Paga- 

Aukso kasyklose dirba apiejliau užgesintas. 28 gaisrinin-1 
2,000 vietinių žmonių, kurių j kai ir jūreiviai sužeisti, 
apie 15 nuošimčių yra katali-

3 ASMENYS PRIGĖRĖ

ANYKŠČIŲ TILTAS
BAIGIAMAS STATYTI
Pernai pradėto statyti Any

kščių tilto per Šventosios upę 
j darbai eina visu smarkumu ir 
į jau baigiamas statyti. Kiek 
galima iš darbų eigos spręsti, 
tiltas bus baigtas statyti, kaip 

: susitarta, iki liepos mėnesio 
15 d. Šis tiltas yra gelžbeto
ninis ir vienos angoR, kurios

ST. PAUL, Minn., liepos 
11. — Turtūolio Bohn’o 20 m. 
amž. sūnų piktadariai pagro
bė. Už jo paleidimą pagrobė
jams išmokėta 12,000 dol.

11 ŽUVO POTVINY

CHARLESTON, W. Va., lie 
pos 12. — Paint ir Arms- 
trong upeliukai po smarkaus 
lietaus sukėlė ne mažą potvy
nį. 11 asmenų žuvo.

kai. Kasyklų srities mieste 
gyvena apie 5,000 baltodžių

CURTIS NUBAUSTAS go-’ ir aP>',inkėsp aP’e 400,000

_ .. . , ™ . ilgis vra 84 mtr., o bendras
Praėjusi sekmadieni Chica- , l4 - no o- , . 1 . 1 tilto ilgis vra 98.3.) mtr.

ŽUVO ITALŲ LAKŪNAS 230 mylią kelionės. Jis lėktų-į žmonių. Šių tarpe apie 10 
Įvu aplankė Salamana aukso i nuoš. katalikų.

žmonių gavo progos maudytis. 
Šiluma pasiekė 87 laipsnių. 3

ORBETELLO, Italija, lie- kasyklų sritį, kur gyvena ne
peš 11. — Čia žuvo įžymus mažas katalikų'skaičius ir kur

FLEMTNGTON, N. J., lie- 
! pos 12. - Už pagrobto laku-' a8mp">'R 4>n^rė

Didžiausia miisijonieriui su- no Lindbergb’o kūdikio ieško-! 
nkenybė, tai susikalbėjimas su 1 jime suvedžiojimus laivų sta-

Vaiguva, Šiaulių aps. Šioje 
apylinkėje padažnėjo atsitiki
mai neteisingai liudyti teis

ime draugams bei šiaip asme
nims, nors ne vienas tokis liu-

AVASHTNGTON, liepos 11. 
— Senatui įduota rezoliucija 
paklausti Anglijos ir Prancū
zijos, ar jos nesutiktų J. Val
stybėms pavesti kai kurių sa
vo arčiau Amerikos esančių 
kolonijų už karo skolas.

ORO STOVISMERGIŠČIA PLĖŠIKĖ

CHICAGO TR APYLIN
KES. — Numatoma šiandien 
daili diena; šilčiau.

✓
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“D R A U G A S”
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PKENUMEKAT08 KAINA: Metams — $«.00. Pu
sei Metų — $3.60. Trims Mėnesiams,— $3.00, Vienam 
Mėnesiui — T6c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.80. Kopija .Ola

Bendradarbiams ir korespondentams raštų ne*rų- 
llna. Jai neprašoma tai padaryti ir neprlslundlama tam 
tikalni pašto šankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 13:00 vai.
Skelbimų kainos prlslanttamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet 

“D R A U G A S” y

lITHUANIAN DAILY FR1END
Publisbsd Daily, Bzospt Sunday.

8UB8CRIPTIONO: Ona Tsar — $0.00. «z Mooths 
— $1.00. Three Montk* — $1.00. Ona Montk — 76a 
Europa — Ona Taar — $7.00. Rlz Montka — $4.00. 
Copy — .Ola.

Advertisina in “DRAUGAS" brings best resulta.
Advartlslna ratas on applioatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

tardytojams, teisėjams, kurie byloms tiesiog 
apkrauti. Padarę statistiką mūsų kalėjimuo
se (o jos reiktų!), pamatytume, kiek daug 
ir mūsų kalėjimuose kenčia nelaimingų gir
tavimo aukų. Svaigieji gėrimai paruošia nu-

LRKSA 46 — 47 SEIMAS
i tų, čarterio registravimo Mass.

~\
(Tęsinys)

Sus-mo centro valdybos ii•’ valst> dėl »^ų fondo ir dau- 
sikaltimams geriausią dinų. Žmogus gerda- “Garso” darbininkų algos, a- kitų. Ne į visus klausi

mus sekretorius teigiamai at-inas silpnina savo dorovinį atsparumą, savo not sekretoriaus raporto, yra 
valią. Girtavimas padaro žmones ištižusiais, [tokios: 
bevaliais egoistais, stikliuko vergais, paskan
dinančius jame netik savo, bet ir visos šei
mos garbę ir laimę. “Girtas žmogus nebėra 
laisvas: jis kenčia baisiausią vergiją, nes yra 
atsidavęs baisiausiam ponui” — sako gar-

sakė. 1X4 Mass. čarterio įre
gistravimo plačiai kalbėjo K. 
Vencius, II seimo sekretorius 
Jis nurodė, kaip netiksliai tuo 
reikalu centras dirbo, kaip jis

Pildomas komitetas:
l)v. vadas kun. J. K. Miliau 

skas a*lgos negauna. Preziden
tas P. P. Muliolis $300.00 per buvo nerūpestingas ir kad ne- 

sus senovės išminčius Sokratas. Jnetus. Viceprez. Sav.KMarozas bendradarbiavo su seimo iš-
O kiek skurdo ir vargo atneša girtuok- algos ne&auna- Sekretorius J. rinkta komisija, dėl to ir be

ravimas! Girtuoklis tėvas prageria visą sa-,B’ ^5-00 "lėn.
vo turtą, o jo žmona ir vaikai atsiranda be,lždinin’ Jona« Toliušis $100 
globos ir be duonos išmesti amžinam vargui.. m®ne®į- Iždo glob.: A. P.

--------- --------- i---- -------- -- - —
darbių skaičius. į

DIENOS KLAUSIMAI PRAMONĖ SUARDĖ ŠEIMĄ

ŽMONIŲ BLAIVINIMO DARBAS Mūsų laikų pramonė didelę piktadarybę

’ metus.

mokama už kiekvieną aplika-

reikalingų išlaidų susidarė.
Išklausyta J. Moliušio, iždi

ninko, iždo globėjų, V. Kviet- 
kausko ir A. Leškausko, taip 
pat kontrolės komisijos (kun.

IA i i-• • .t /-« a y i • A- Sinkevičiaus, V. Mardosos Dr. kvotėjui J. C. Ažukui . T , . ’ , . ,ir J. Stulgaicio) raportai, ku-

Demokratų partijos kandidato į viceprezidentus John 
Hance Gamer gimtinis namelis Texas valstybėje.

Lietuvoje nėra įstatymais priverstinos ir 
policinėmis priemonėmis vykdomos blaivybės 
taip kaip pas mus Amerikoje. Lietuvoje blai
vinimo darbą veda pati visuomenė, organi
zacijos, spauda. Tas darbas sekasi, nes jis 
dirbamas prisilaikant žmoniškumo, laisvu 

noru, be prievartos. Amerikoje visuomenė 
blaivybės darbo nebedirba, nes manė, kad į- 
statymais tai geriau bus galima padaryti.
Bet apsivylė. Girtuokliavimas padidėjo.

Lietuvoje kas met surengiama blaivybės 
savaitė, per kurią visomis priemonėmis įro
dinėjama žmonėms alkoholio l^enksmingumąs. 
“Panevėžio Balsas” tos savaitės proga rašo:

“Girtuokliavimo, banga smarkiai užlieju
si mūsų kraštą ir graso pakirsti tautos fizi
nės ir dvasinės sveikatos pagrindus ir nu
blokšti ją į sumenkėjimo ir išsigimimo be
dugnę.

Girtuokliavimo padariniai baisūs. Nera
sime šiandien nė vieno inteligento, kuris ne
žinotų, kad svaiginamieji gėrimai kenksmingi 
sveikatai. Nerasime gydytojo, kuris nepatvi
rtintų, kad alkolis žalingai' veikia žmogaus 
organizmą. Girtuokliai pūinažu suardo savo 
sveikatą. Alkolio nusilpnintas organizmas ma 
žiau atsparus įvairioms ligoms, todėl gir
tuokliai daug greičiau suserga įvairiomis, y- 
patingai limpamomis ligomis. Girtuoklių tė
vų vaikai gimsta silpni, liguisti, su įvairiais 
dvasiniais ir fiziniais trūkumas. Ir niekuo 
nekalti vaikai tokiu būdu turi sunkiai ken
tėti už savo tėvų nuodėmes. Šių dienų medi
cina tą yra aiškiausiai įrodžiusi. Maža to. 
Girtavimas pakerta ir dvasines žmogaus pa
jėgas, atima pasiryžimą, idealų meilę ir pa
kerta dorovės pagrindus. Yra mokslo žmo
nių apskaičiuota, kad pusė visų nusikaltimų 
yra padaroma apsisvaiginus arba vartojan
čių svaiginamuosius gėrimus. Lietuvoje kali
niams išmaitinti skiriama daugiau kaip 1 mi
lijonas litų iš valstybės biudžeto. O kur dar 
išlaidos kalėjimo administracijai, policijai,

rran’as, kalbėdamas per radiją “Katalikų balandžio 1 d., 1930 iki kovo 
Valandą.” Ji suardė šeimą. Krikščionybės 31 d., 1932 išmokėta viso $2,- 
atžvilgiu šis pramonės nusikaltimas yra skai- 022.90.

riuose paduota skirtumai, ko
kie susidaro tarp sekretoriaus 

i ir iždininko atskaitų ir paaiš
kinimą, kodėl tie skirtumai su

Appoplexy 12; Mental disease Suicide 3; Hea Stroke 2; Ij 
(Insanity) 11; Sinusitis 10; fluenza 2; Pernicious Aeneii 
Ulcer of Stomach 9; Nearus- 2; Abscess of Lung 2; Myeip 
thenia 8; Endometritis 8; Pye-, tis 2; Astluna 1; Mesenteric 
litis and Cystitis 8; Brisypę- Thrombosis 1; Tabes Dorsa-

K-un. Pr. J. Vaitukaitis

SV. KOTRYNA SIENIETE

(Tęsinys)
Kotryna ligi šiol buvo visada ištiki

ma ir klusni savo tėvams. Bet kai ji pa
matė, kad jos tėvai priešinasi kilniems 
jos pasiryžimams, ji jiems pasisakė apie 
savo ateitį ir pareiškė, kad jau padariu
si amžinus įžadus gyventi skaistybėje ir 
prašė, kad jie sutiktų prigelbėti jai įvyk
dyti kilnų jos gyvenimo uždavinį. Jie ne
sutiko. Ir vietoje iš to džiaugtis, jie tapo 
nepatenkinti ir net kerštingi, ją perse
kiodami kilniuose užsimojimuose. Jai pa
vesta laikinai būti tik mažame kambary, 
kur ji pratinosi kilniose savo dorybėse. 
Bet netrukus buvo priversta jo išsižadėti 
ir turėjo dalintis su savo sesučių kamba
riu. Kad ji neturėtų laiko maldai, na
muose ją privertė dirbti sunkiausius dar
bus, kurie pirmiau buvo atliekami sam
dytos tarnaitės.

Sunku įtikėti, kad tokiu elgesiu krik

ščionys tėvai būtų kaltininkais. Kotryna

sidaro. Raportai gana smulk- . ... Tr i *j r n 'r i. . .V1 T. . las b; Heniorrhoids 5; Goiter lis 1. Viso 432.meniški ir aiškus. Jie seune :_ ,. _ • • i
Mirusių narių amžjs:7; Menopause 7; Pernicious

_ , .. ■ . ’Aenemia 3; Renal Calculus ,.n . . , w ... ...Daktaro kvotėjo raportas: !/O(, '60 metų ir aukščiau zl; .>()
• Platus ir įdomus tiuvo dr J 1 . metu iki 60 motu ISO; 4») iuc-

Komiteto nariai gauna atmo- • Ažuko, gydytojo kvotėjo ra- 3\ ^stodltls 2; Heat,tų ikį metų 41; 35 metų ikį
keti kelionės bilietą ir po $10,-‘ pOrtas. Įdomesnes raporto da- ° ' °TV°, . ’ • AG metų 26; 30 metų iki 3.)
........................................ * ,act of Eye 2; Dmbetes 2; Sp.- ,2. 15 iki

tomas piktu darbu.
Kada pasauly nebuvo dirbtuvių, tada 

pramonės centrai buvo žmonių namuose ir 
šeimose, tada buvo jaukus šeimose gyveni
mas ir tada tautos ir valstybės buvo atspa
resnės ir stipresnės. Atsiradus dirbtuvėms, oo uf kiekvieną sugaištą die-! Hon7s išdaidos 
pramonės centrai išnyko iš namų ir šeimos'., Dienpinigių negauna tik! 
pradėjo ardytis. Žmonės apleido namus, ėjo [ sekretorius. Atmokama tik kei • 
uždarbiauti. Šeimų nariai neteko savo namų ]įengs išlaidos, 
grožio ir saulėtumo. Apsistojo kur arčiau! Legaiis patarėjas adv. J. S. 
dirbtuvių, kad tenai sunkiuoju darbu pelnyti Į Lopatto gauna p^ nietug 300. 
sau patogesnį gyvenimą. Dėl to patogumo Actuary Rob. Merriman 
daug kas išsižadėjo savo namų, kuriuose gi- į $8(KOO per mgnesį. 
mė ir laimingai išaugo. Į dirbtuves pasuko r
uždarbiauti ne tik tėvai, bet motinos ir ne- j Alena Mensiskaitė, knvgve-

Važiuojant Susiv. organiza
cijos reikalais, dalyvaujant o- 
ficialiuose posėdžiuose, Pild.

daug klausimų nesukelia.

Narių ligos (siekness 
fCausing disability)

Accidental ( nelaiming. at
sitikimai) 629; Grippeand In- 
fluenza 178; Infections (užsi
krėtimai) 125; Rbeumatism 87, 
Bronchitis 78; Heart disease

ii. j. i,m ir - at 73; Astlima 59; Lumbago 57;priaugliai vaikai. O maži vaikai buvo palikti »««> I«r ; Mare ' 1A dicitis Neurit? and
jų pačių likimui. Išaugę jie jau taip daug 8dlIe> ^tenogiale $88 per me- j .
negerbs savo nes nebuvo prityrę j, ma- — •—— ««• 51’
loningumo.

Pagonis, kapitalistas to nepaisė. Jain tas,, raštininkė $40 per mėnesį.
, svarbu buvo turėti didelį pelną ir rinkti di- 
' delius turtus. Kada jis pastatė dirbtuvę, nuo 

to laiko moteriškėje pradėjo nykti jos moti
niškumo šventa atsakomybė. Ji pasidavė eko
nominei kapitalisto tiranijai. Jei moteriškei 
buvo lemta likti motina, tai tuo būdu ji nešė 
naudos tam pačiam kapitalistui. Paaugę jos 

! vaikai ėjo dirbti sunkiuosius darbus ir jam 
sklidino aukso aruodus.

Štai ekonominės tiranijos altorius: Dirb
tuvėse sunkiai dirbdami tėvai neturėjo laiko 
nė progos prižiūrėti savo namiškių. Augdami,

Pleurisy 49; Pneumonia 48;

nal Meningitis 2; Hemorarlm-' lg. 5 mety ,ki 15 m€t|j y.- 
ge of Lung 1; Arteno Sclero- !(go 
sis 1; Malaria 1; Scarlet Fev-j
er 1; Tabes Dorsalis 1; Kerpes! Mirę nariai sulig skynų: 
Zoster 1; Mastitis 1; Thfombo; $3>600 2; $2,(XX) 79; $750 19; 
Angitis Obliterans 1; Brain ($600 128; $250 38; $150 16.5. 
Tunior 1; Gerebellar disease Į Viso 432.
1; Epistaxis 1; Alcoholism 1;| Priėmus daktaro raportų 
Syphillis 1; Stricture of Eso-|sekė “Garso” reduktoriaus p. 
pliogus 1. Viso 1988. ,M- Nujaus raportas.

j Beje, šiame posėdyje išklau 
J ‘ 'syta eilė sveikinimų, kurių

Heart disease (širdies Ii- tarpe buvo sveikinimas atėjęs 
gos) 128; Pneumonia 64; Can- iš Kauno muo Lietuvos Kata 
cer (vėžys) 45; Accidental likų Veikimo centro. Sveikini 
Gausės 39; Appoplexy 34; Tu- mų komisija perskaitė sveiki 
berculosis 27; Gardie Renal nimo tekstus Šv. Tėvui, vys- 
disease 21; Nepbritis 12; Sep- kupui, Lietuvos Metropolį ui 
ticemia 11; Alcoholism 6; Gir- ark v. Skvireckui, Jung. Valst, 
rhosis of Liver 5; Meningitis prezidentui ir \Jack Šarkiui,

Gali Bladder diseases 46; Gas 
tritis 42; Tonsilitis and Quin- 

Matas Kųjus, redaktorius ! sy 35. NepJ^ritįš (Kindney di-.
$225 per mėnesį; Antanas Na-[sease) 29; Corneal Ulcer (Ul- 
vikas, linotypistas $45 per sa-; cer of Eye) 28; Hernia 27; 
vaitę; Antanas Ambrozaitis, j Tuinors and Cysts 2(). VarĮco.
zeeeris $40 per savaitę; Irenai iO m
čia 1 -a- A...,, . . , I se Ulcers 18; Tubercuiosis 17;štulgaitis $60 per menesį. (Jz, ,
langų nuvalymų mokama $3l^ancer Cardio-Renal (IIe-j4; Diabetes 4; Gali Bladder pasaulio kumštininkų čampio 
per mėnesį. - i art and Kidney disease) 15; Į diseases 4; .Intestinal Gbtruc- nui.

Atstovai stato eilę klausi- Pibroid Uterus 14; Otitis Me-jtion 4; Brain Abscesess 3; Per Tuo būdu užbaigtas antro
!mų sekretoriui dėl investmen-1 dia (Middle disease 13; forated Ulcer of Stomach 3; /ios dienos seimo darbas.

_____ —_______ (Bus daugiau)
Šis ekonominės tiranijos altorius ir šian- žodžiais, nurodo turtuolių pareigas. Turtuo- 

dirbtuvėse užima svarbiausiąją vietą.
Pagonis kapitalistas beliko dar daugiau pa

vaikai nepatyrė tėvų meilės. Vaikai taip pat dien dirbtuvėse užima svarbiausiąją vietą, i liai yra kaltinami, kada jie darbininkų at-i X Locjiporte mieste, Illi-
negavo progos pasidžiaugti savo jaunyste. Iš 
jų išplėštos visos svajonės apie jaunatvę. Jų 
nekaltos sielos iš jaunų dienų suteptos eko
nomine sąjunga su tais, kurie kovojo už būtį. darbui pripažinti kilnumo 
Dirbtuvės tapo jų kainais, kasyklos — jų 

' auklėjimo įstaigomis, mašinos — žaislais, . 
sielvartas — kasdienine svajone.

visgi ryžosi dėl Dievo meilės vi.<ką pa
kęsti. Ji dirbo jai skirtus sunkius dar
bus; dirbo, nesipriešindama ir neprieš
taraudama, didžiu* nuolankumu, kantrybe 
ir niekados netardama nė žodžio. Vienas 
dalykas ją neramino, lai buvo tas, kad ji 
neteko savo kambarėlio, kur ji galėtų vie
nu būti su Dievu. Ir netrukus ji suprato, 
kad Dievas yra visur, kad siela gali su 
Juomi susivienyti minioje ir vienatvėje, 
jei tik bus karštas troškimas.

Vieną kartų jos seserys vertė ją pasi
puošti, kaip priklauso jos luomui ir sykiu 
eiti į pasilinksminimų vietas; pamatys, 
kad ji yra klaidingai nusistačius ir kad 
dėl to netenka daug džiaugsmo, pasilik
dama viena užsidariusi namų viduje. Ka
dangi Kotryna visados būdavo nuolanki 
ir kartais nepasitikėdavo savo nuomonei, 

' ji sutiko tik valandėlei, bet netrukus per- 
j simainė ir imsiliko namuose. Apie tų lai- 
J ką ji ėjo penkioliktus metus. Ir Dievo 

Apvaizda ją aprinko, kad jos sielą pada- 
j ryti tobulą. Dėl to jai davė kiekvieną 
1 reikalingą malonę, kad pakęsti įvairius
smūgius ir ištęsėti savęs marinime ir nu

žvilgiu nesivadovauja teisybe ir Kristaus nois, Šv. Vardo draugija ati- 
goniškesniu. Jis jokiu būdu nenori į darbą m eile. Bažnyčia nepripažįsta sau teikiamos i darė naują orlaiviais lėkioji- 
pritaikinti krikščioniškųjų dėsnių ir pačiam ' garbės iš rūmų, jei šalia jų yra išardyti krikš-'mo mokyklą. Iškilmėms va- 

čioniškiv namai ir pakrikdyta krikščioniška jdovavo žinomas lakūnas kun. 
šeima. Pramonės paminklai, sako Bažnyčia, į James Organiziciak. Šis kur.i- 
aieturi būt statomi ?ant sunaikintų krikščio- gas yra išskraidęs per 78,000
niškų namų griuvėsių. mylių.

Katalikų Bažnyčia nesmerkia turtų it 
i kapitalizmo. Bet Ji, popiežiaus Leono XIII

sižeminime. Šv. Kotryna didžiai marino 
savo kūną. Ji maitinosi virintomis žolių 
šaknimis, dėvėjo ašutinę ir persijuosė re- 
težine juosta.

Tuo laiku ji kentėjo dėl ligos, kuri, 
anot jos manymo, ją kankino už jos nuo
dėmes. Aštuonioliktuose metuose, jos tė
vas ir motina nustojo ją persekioję ir da
vė sutikimą jai įstoti į vienuolyną, ji bu
vo priimta į Trečiąjį Šv. Doininiko Orde- 
ną.

Nuo tos dienos jos narvelis tapo jos 
rojum ir malda jos maistu, o marinimai 
daugiau nebekenkė jos sveikatai. Netru
kus ji tapo visiems žinoma nepaprastu 
savo šventumu. Ji buvo taip nuolanki ir 
nužeminta, jog ji visa to nė kiek nepaste
bėjo ir visai nenuvokė.

Geri žmonės jai atnešdavo aliejaus, 
vyno, kukuruzų ir įvairių kitų valgomųjų 
daiktų, kad išdalintų vargdieniams, nes 
visi žinojo didelį jos gailestingumą var
guoliams. Ir Dievas jy4uip palaimino, jog 
vargšams valgomųjų daiktų niekada ne
trukdavo. Kai atrodė, kad nieko jau ne
bebus ką duoti vargšams, nuostabiu būdu

visados buvo visa ko pilna. Dažnai žmo
nės matydavo ją lengvai nesant didelę 
valgomųjų daiktų naštų, kurios tvirtas 
vyras negalėtų pakelti. Nedėkingi, kurie
ms ji pasitarnavo, nė kiek nesuardė jos 
kantrumo. Ji visada buvo visiems malo
ni. Visa jos meilė plaukė iš Dievo meilės.

Visulabiausia Kotryna troško ir rū-. 
pinosi, kad atversti paklydusias sielas. 
Labiausiai užkietėjusieji nusidėjėliai ne
galėdavo jai atsispirti prieš mokslingus 
jos mokymus, kurie būdavo trumpi, bet 
pripildyti neribota Dievo dvasia. Tūksta
nčiai vyko jos pamatytų ir jos klausytų. 
Kunigai nuodėmkiausyklose triūsėsi die
ną ir naktį, klausydami išpažinčių tų, ku
riuos Šv. Kotryna’ atversdavo Sienoje.

Kai ji buvo Pizojc, Perugijos ir Flo
rencijos gyventojai sukilo prieš Popie
žių. (iuelpų ir Gibelinų frakcijos taip pat 
susijungė su priešais prieš Šventąjį Sos
tą. Pagarba, kurią Šv. Kotrynai pripa
žino abiejų frakcijų pusės, buvo nulėmi- 
inas, kad Šventoji būtų visų pusių tarpi
ninkė. Ir šv. Kotryna atvyko į Avignoną,

kur gyveno Popiežius ir su juo turėjo pa’ 
sitarimą. Pagerbdamas jos išmintį ir šve
ntumą, Popiežius jai tarė: “Aš nieko ki

' to netrokštu, kaip vien tik taikos. Aš vis
ką pavedu į tavo rankas; ir tau pavedu 
Bažnyčios garbę.”

Kai ji grįžo į Sieną, ji taip pat gy
veno, kai pirma, sutaikydama didžius 
priešininkus. Šv. Kotrynos užsimojimai 
pagrįsti tvarką, nors tuo laiku dar nepa- 

į vyko įvykdyti, bet jos šventumas plačiai 
paplito visame krašte. Kad Popiežius ir 
grįžo Romon, tačiau ne viskas buvo ra
mybėje. Ji rašė Popiežiui dėti visas jza- 
stangas,' kad nuramintų gyventojus. Bet 
kerštingi florentiečiai atsisakė klausyti 

Šv. Tėvo balso. Šv. Kotryna, turėdama 
karžygingą sielą menkame moteriškos kū
ne, pasiryžo pati žygiuoti į Florenciją. 
Ji atrado pilį pasiauboje. Jos gyvyljei 
net kčsintasi, bet jos drąsa nugalėjo prie
šų vylius. Sukilėliai taip ją gerbė, jog 
pagaliau pasidavė. Tuo būdu jos pasiun
tinybė baigėsi ir ji garbingai grįžo į my
limą savo vienatvę.

(Daugiau bus)

'•V.
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Prašau Į Mano Kampelį
'----------------------- Rašo prof Kampininkas.-----------------------
KAIP RASIEJAUS BASAVI tis: Į kovę., jaunieji draugai. M

KAI AUKLĖJA SAVO 
VAIKUS

(Žiūrėk “Draugo” No. 161).
Viename elementoriuje įdė

ta tokie vaikams pranešimai:
1. “Sįekmadienį pirmą, vai. 

ryto draugo Lenino vardo pra 
džios mokykloje bus teisiamas 
mokinys kontrevoliucininkas, 
kuris per Velykas buvo baž
nyčioje ir ėjo išpažinties. Ma
noma, kad jis bus sušaudytas. 
Taip jam ir reikia, rupūžio- 
kui”.

2. “ 14 šio mėnesio kino 
“Raudonasis durtuvas” salė
je bus surašinėjami vaikai, no 
tintieji įstoti į jaunųjų komu- 
narų brigadų. Įstojusiems bus 
išdalintas vertingos dovanos: 
po 2 pakeliu machorkos, po 
pusę svaro arklienos ir po 20 
egz. knygos “Spjaukime į da
ngų”.

Po tokių pranešimų seka 
klausimai ir atsakymai.

5 m. Marytė klausia:
“Mano vardinėms teta Ona 

žadėjo atnešti man dovanų: 
šiltus marškinėlius ir 3 sva
rus avižinių miltų. Į vardines 
ji atėjo, bet dovanų neatnešė. 
Sakė, kad prakeikti komunis
tai atėmė. Ar tiesa, kad ko
munistai atėmė mano vardi
nių dovanas, ir kodėl jie pra
keikti!”

Atsakymas:
“Dovanų komunistai neat

ėmė, bet rekvizavo. Komunis
tai — vaikų draugai, o tavo 
teta — prakeikta buržuika. 
Parašyk mums jos adresų, o 
mes jų tuojau sušaudysime.

Ir ištisa eilė panašių klau
simų ir atsakymų.

Ketvirtame puslapy atspau
sdinta toks vaikams eileraš-

“ Eisim į gatvę, imsim po 
kuolų,

“Mušim buržujus, kur tik 
papuola.

“Šiandie į mokyklų neisime 
mes tyčia,

“Draug su komunistais gria 
usime bažnyčių.

“Mušim lauk šventuosius, 
kunigus iškarsim,

“Komunizmo rojiį žemėje 
sutversim.7

Paskutiniam puslapy įdėta 
proletariškų vaikučių himnas, 
kurį kas vakars vaikai priva
lo dainuoti. Štai, tas šaunusis 
himnas:

“Vakar buvom kine, P
“Uostėm kokainų,
“Šešių metų Mątaušiūkas
“Pamylo merginų.
“Aš neturiu kelnių,
“Švarko kiauri šonai,
“Padariau iš marškinėlių
“Vėliavų raudonų.
“Man jau dešimts metų,
“Greit galėsim vesti,
“Kai sutiksiu kur gražesnę,
“Galėsiu pamesti.
“Niekas mus nebaudžia,
“Mums gyventi gera,
“Dar geriau bus kai užaug

sim —
“Būsim komisarais”.
Toks tat Rasiejaus komuni

stų “rojus”, kurį, anot Kark
lelio, tik beždžionžmogių gal- , 
vos gali tokį išgalvoti.

G. Cowles, “Dės Moines Re- 
gister” ir “Tribūne” leidėjas 
paskirtas direktorium finansų 
rekonstrukcijos korporacijai į

“KOL NĖRA BENROS POLITIKOS, NEGALI BŪT 
PABALTIJO VIENYBĖS”

Birželio 13 d. lietuvių Jat- kimus, bet nulemia šiandien
vių vienybės kongrese J. Vi-J ekonominiai ir finansiniai rei- 
leišis savo referate palietė la-1 kalai, visas panašias dovanas 
bai opų Pabaltijo santykiuos ■ jie, galų gale, atmeta

zultatai į rezoliucijas. Jų tu- 
i rinys santraukoje bendra vi
soms trims valstybėms valiu
ta, pagrįsta aukso franku; 
muitų unija, suvienodinant 
mokesnius, geležinkelių tari-

čiais metais Lietuvoje. Jo lai
kų ir vietų nustato valdybos. 
Kongresas pasiuntė sveikiui- 
mus visų trijų valstybių Gal
voms.

fus ir kt.; tarpusavio valsty-
y . bes apsaugos konvencija; su-! prezidentas Guggiari pasiuntė

klausimų - politikų. Jis t,,.. Jei uosto reikia, prie jo derinta f*”“ "** 'V
rėjo savivaldybių darbo suvie einama, simpatijomis jis ne-! .ros Preky SU yS’ vy* telegrain4 uz galutinų įsteigi- 

riaušių eksporto prekių stan- mų Paragvajatis bažnytinės 
darizavimas ir bendras leidi- provincijos ir paskyrimų 3

rėjo savivaldybių darbo suvie einama, simpatijomis jis 
nodinimų, bet savo temai da- bus apsaugotas. Toki galimi
vė dar platokų ir turiningų 
politinį įvadų. P. Vileišis ma
no, kad prie dabartinių poli
tinių sųlygų Pabaltijo vieny
bės pasiekti sunku. Politinės 
simpatijos eina skirtingais ke
liais. Vieni simpatizuoja vie
niems, kitiems atrodo, kad ge 
įiau su kitais. Kol bendros

pavojai trims Pabaltijo vals- Į
tybėms diktuote diktuoja pa-
reigų daboti savo 
Jį turi daboti ne atskirai kiek 
viena, bet rasti bendrus ke
lius. Vienybės draugijų užda-

X Paragvajaus respublikos

mas į užsienio rinkų; admini- naujų vyskupų.

X Prezidentų llooverį res
publikonų partijos susivažia- 

v u • • . ... .vinie nominavęs Joseph b.
- Seott yra žymus katalikas ad-

stracijos ir teismo santvarkos, 
o taip pat civilinio ir baudžia 
mojo kodekso suderinimą,,s; i

vietų atsisakiusio Charles G. .politinės linijos nesurasta, tol 
Dawes’o. : negali būt Pabaltijo vienybės.

, • • x, v 1 Dabartinė karta vargu ar tik-aukos ir priimamas Švenčiau- . _ . b
sias Išganytojaus Kūnas!

Ne maža reikia prisiverti
mo būti pamaldose: reik kelti 
anksčiau paskirto laiko, klū- 
pėti-stovėti ant svyruojančių 
grindų, su skaudančia nuo lai
vo supimo galva, sopančia ši
rdimi... Eucharistininkams me 
ldžionims niekas nesunku, nes 
Meilės Sakramentas paveldė
jo jų širdis ir jos trokšte tro
kšta meilės. Gi komunikuoja- 
nčių skaičius kasdien auga. 
Štai, šeštadienį viešai klauso
ma išpažintis ir sekmadienį re 
tas kuris liko nepriėmęs šv. 
Komunijos.

Ne tik rytai, bet ir vakarai

ros vienybės susilauks. Mes 
galim siekti vienybės, bet ar 
ištesėsim — kitas klausimas. 
Tuo tarpu aplinkui suirutė, 
ateitis miglota ir reiktų ieš
koti saugumo patikrinimo. Vi 
leišis tarp kita ko primena 
lenkų imperializmų, jo sieki
mus Pabaltijy ir dalies Pabal
tijo simpatijos Lenkijai. Bet 
ar tos simpatijos, pav., gali 
užgniaužti lenkų įsitikinimų, 
kad jiems geriausias kelias į 
jūrų eina per Liepojos uostų. 
Draugingumas ir simpatijos- - 
gera dovana. Ji laikinai gal 
$r gali sustabdyti panašius šie

vinys visokeriopai siekti, kad 
ta saugumo bazė būtų leng
viau sudaryti.

Seka iriž. Paeglės referatas 
taip pat apie Pabaltijo valsty 
bių bendradarbiavimų. Tačiau 
prieš pradėdamas referatų jis 
su pasigailėjimu konstatuoja, 
kad šiemet miestas kongreso 
proga nėra pasipuošęs vėlia
vomis, bet tai ne vienybes kal
te. Be to, daro priekaištų mi

komiteto steigimas; premijos 
skyrimas už geriausių Pabal
tijo ekonominio bendradarbia 
vimo projektų; leidinys apie 
visus kongreso darbus; žuraa-1 
las tarptautinei informacijai 
apie latvių lietuvių vienybės 
siekimus; krizei nugalėti rei
kalinga tarpusavio parama; 1 
daugiau dėmesio jaunimo ar 
tėjimui.

Dvi pasiūlytos rezoliucijos

vokatas. Iš jo dešimties vai
kų du sūnūs yra kunigai.

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gy

dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.

Pastebėtina nauja kombinacija gy
vastį palaikančių žolių yra svarbiau
sias moderninių laikų i&radimas. 
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai 
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia 
jūsų liga yra, ir kiek daug dakta
rų ir vaistų jus išbandėt, dar yra 
viltis dėl lūs.

Motina Helena, Didžioji Žolių Gy
dytoja, 1869 N. Damen Avė.. Chi- 
cago, siūlosi jums suteikti 5 dienų 
namini treatmentą. žolėmis visiškai

nisteriui pirmininkui Skuje- aP*e Pabaltijo, muziejaus stei- 
niekui, kad kongresas iš jo ir apie suteikimų pilie-
pasveikinimp negavo, nors tybės laisvės motei ims ištekė- rašyki tušavo

v ----------------- _ V TA 1 .... ko ar |15O bonką speciajallų žo
lių gyduolių. Pribėkite 25c apjnokė- 
jlmui supakavimo ir persiuntimo. Ra 
šykite ar ateikite šiandie. Skyriai:

lstybės galva teikėsi tokį at- 3usi°ms už antros Pabaltijo 
siųsti. Pabaltijo santykių ple- valstybės piliečio, perduoda

turi garbinti Viešpatį! Slovi- iS“"e. lyg,"'f’ “T" Jo

— Labai atsiprašau, kad iš
trukus iš gardo mūsų višta 
tavo pasėtų rasodų iškapstė.

— Tai niekis, — sako jam 
kaimynas. — Už tai mano šuo 
tavo vištų papiovė ir suėdė.

— Tai niekis, — atsakė jam 
kaimynas, — šį rytų važiuo
damas autpmobiliu aš tavo šu
nį suvažinėjau.

-• n , • i vaikai, ir kaip Teismo dienųna savo Kūrėjų užtekanti iri,. , . . , ,...... x. .. , • kiekvienas, nepaisant kokionusileidžianti saule, skelbia . .... , . ,. , . , ..bus kilimo bei luomo, ar kiek ! jų Pabaltijo valstybių sųjun- 
jam Dievas yra davęs talen- i gų ir įjos būtinumų.

Ekonomistas G. Galvanaus
kas referate apie krizę ir Pa-

Dievo galybę sniego baltuma
bei žolės žaluma, duoda Jam Į. . _ . .. v . . tų, turės prieš Ji stoti ir iš-
garbę vasaros gražumas bei , ,. , . .,, t.. tptt.k-tU lduotl apyskaitų is įteiktųjųžiemos kietumas. Ir Euchari
stinio kongreso maldininkai 
ne tik rytais, bet ir pavalo-

tojimųsi jis paliečia nuo tų Jnas valdybų nuožiūrai. Kitas ! p^tumienė MoXrs
laikų, kuomet latvii) užsienių 
reikalų ministeris Meierovics 
dar siekė sudaryti penkių val
stybių sąjungų, įskaitant Len
kiją. Tas projektas iširo dėl 
lenkų imperializmo Lietuvos 
atžvilgiu ir hegemonijos sieki 
mo Pabaltijy. Konstatuoja su
nkius ikišiolinius kelius i tri-

kongresas šaukiamas ateina..-

baltijo valstybių bendradar-pajėgų — turtų...
Žiūri į tų susikimšusių mi-i biavimų nurodo į pasaulio ū- 

riais renkasi i viešas įmai- ni» “ rimtais’ pasiryžusiais kio dezorganizacijų. > Pabaltijo 
das, kame sykiu kalbama šv. veldalB’ su » persi-j valstybes taip pat eina kiek-

kėlusiomis mintimis, su ro-1 viena sau. Kai kuriose įvesti

BUDRIKO KRAUTUVĖJE imamas me
tinis inventorius. Viskas parduodama už to
kias žemas kainas, kokių dar nebuvo per 15 
metų.
7 tūbų Baby Grand Radio už- . $“l 2.95
8 tūbų Columbia Radio Kombi

nacija vertės $150.00, už . $49.50
Rankinis Phonografas parankus nusi

vesti į miškus vertės $15.00, už $2.95
Radio Tūbos po ... 49c
Gražūs lietuviški rekordai vertės 75c 

po 35c vienas; 3 už Vieną Dolerį.

žančiais rankose ir noroms-ne- griežti suvaržymai, kūne ken 
noroms veržiasi meldžionių kia Pabaltijo ekonominiam be 
laivui pavadinimas — “Plau- ndradarbiavimui. Siūlo į rezo- 
kiojanti bažnyčia”. -liucijas įtraukti eilę praktiš-

Neabejoju, kad taip ruošia- kų bendradarbiavimo būdų. 
ntys maldininkai į Eucharisti- Toliau ekonomisto Rožės re 
nį Kongresų prisidės atlygi- feratas apie muitų unijų, J. 
minui už viešus Dieviškos Ši- Paleckio apie lietuvių spau- 
rdies Švenčiausiame Sakrame- dos jubiliejų ir archeologo dr. 
nte įžeidimus ir patys tiks- Ginterio apie lietuvių ir lat- 
liau patvarkys savo gyveni- vių kultūros pinnopradžių.

Popiet publikos daug dau- 
Kun. J. ,J. Jakaitis, M. I. C. giau. Suvedami kongreso re

Štai, jau kelinta diena esa
me blaškomi jūrų. Aplinkui, 
kur tik pažiūri, — vanduo. 
Vanduo ir dangaus mėlynė. 
Daugiau nieko nematyti. Mū
sų didžiulis laivas “De Grūs

tas plaukiojantis tflksta-se

KELIAUNINKAI Į EUCHARISTINĮ 
K O N G R E SĄ

MALDININKAI JORCSE I žvaigždutė — žvaigždei, mede
lis medžiui. Nėra lygus ir žmot
gus žmogui ne tik ūgiu ir iš
vaizda, kiek savo sielos ypaty

bėmis. Maldininkai draugke- 
lciviai tuomi vieni kitiems pa
našėjo, kad, kas retai dideliuo 
se laivuose pasitaiko, visi y- 
ra katalikai. Bet ir katalikas

nčio gyventojų miestas jūrėse nelygus katalikui. Kaip ne ly- 
atrędo tik taškas. Jis priklau- gus Kristaus sekėjas Judas iš 
so nuo vandens ir vėjo malo- davikas pirmajam popiežiui 
nės. Okeano žiotys — taip di- Petrui. Mus vienija ir bendra 
dėlės, kad joms prasivėrus ši
mtai “titanikų” į jas nugar- 
mėja ir jūrėse nepalieka nei 
ženklo. Žmogus-gi jūrėse ir di
džiausiame laive jaučiasi silp
nesnių už skruzdę, kurių ga
lingesni gamtos reiškiniai ga
li bile valandų sutrinti. Di
dysis, žemės valdovas — žmo
gus, jūrėse jaučia savo men
kumų visame jos nuogume.
Dievo didybė jam kalba ir va
ndens pašėlime, ir dangaus 
berybėje, ir audros smarku
me, ir įstabių nepasiekiamų 
žvaigždžių slaptingume ir pa
kilusios saulutės malonume, 
kuri visų tildo, linksmina, ra
mina, gaivina. Tarytum saky
te sakytų, jog Pasaulio Kūrė
jas yra ne tik galingumu pati 
galybė, išmintyje nepasiekia- 
mas, bet ir gerumu, malonumu 
— nesuprantamas!..

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ 
PER „DRAUGO” Agentūrą

16151 —

16150 —

16245 —

16173 —
16200

mintis, kad visi keliaujame j 
Švč. Eucharistijos iškilmes.

Keliauninkai tikrai parinkti 
katalikai. Vyriausioji visų mi
ntis — prisidėti *prie Švč. Sa
kramento viešo pągerbimo, Jo 
artyrnesnio pažinimo ir savęs 
pašventimo. Pati keliauninkų 
sudėtis daug kų pasako: ka
rdinolas, vyskupas, arti šim
to kunigų, įvairių kongregaci
jų vienuoliai ir šiaip jau pa

maldūs katalikai.

Kasdien laikoma daug mi
šių. Viename salione paruoš
ta čielas dešimts laikinų ai-

RožanČius, litanijos, klausoma 
pamokslo, giedama šv. Eucha
ristijos himnai. Ir šios pamal
dos yra branginamos’. Valan
dų prieš pamaldas jau maldi
ninkai renkasi, kad užtikrinus 
sau vietų, gi per pamaldas sa
lė užsigrūdus stovi nčių-sėdin- 
čių. Neaplenkia tų pamaldų nė 
žila asmenybė senelio New Yo- 
rko kardinolo Hayes. Pamok
slus paeiliui sako kunigai do
mininkonai, kurių kunigų ir 
seselių daugiausia yra tarp 

su mumis keliaujančių vienuo 
lių.

Įstabiai gilaus įspūdžio tei
kia tos mūsų eucharistininkų 
pamaldos jūrėse. Pati pamal
dų vieta nepaprasta. Nėra čia
ne tik altorių, bet nė išgany- } ’ , ,
mo ženklo - Sv. Kryžiaus, nė! Norėdami važiuoti į Lietuvų aplankyt, savuosius, va- 
Dievo Motinos, ar Šventų,,) ;žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite 
paveikslų. Paprasta stiklinė greitų ir patarnavimų. “Draugas” parduoda lmvnkor-

tęs visų laivų kompanijų ant geriausių laivų..Parūpina visus 
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja dykai.

t

Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursijų laivu UNIT
ED STATES vandens keliu į Klaipėdą.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis: 
Liepos—July 16 d.—FRANCE

” 16 d.—DROTTINGHOLM

veranda sujungta su rūkomuo
ju bei lošimo kambariu, su 
paprastais lošimo staleliais, 
su pelevinėmis. Kėdės veran
doje karklų nupintos, gi rū
komajame oda išmuštos. Iki 
pat pamaldų tai vienas, tai 
kitas rūko. Ir, štai, taip ne
paprastose apystovose, susi
grūda keli šimtai maldininkų, 
kurių meile liepsnojančios Kū
rėjui širdys pašvenčia ne tik

99
99 99.

99

22 d.—PARIS
23 d.—UNITED STATES 
28 d.—BREMEN.

14034
80463
14025

14014

14009
14042
14041

26068
26020

26078
26063
26080
26086
26087
26096

COLUMBIA REKORDAI
MllaSirrtys'S ir Oi. Berneli Vienturį. MenkelloniutS Ir 
Stankūnas

Pavasario sveikinimai Ir Čigono MeilS. Rietuvių Tau
tiška Orkestrą.

Tavo saldžių milonlų ir Širdele mano. Liet. Viešbučio 
Orkestrą.

Vakar-vakargij Čigonai. Budriko Radio Orkestrą.
Kiną boba pupų kult ir Seni duok tabokos. J. Butėnas.

VICTOR REKORDAI
Pavasarėlis Ir Kaimo Polkos
Mazurka ir Brllante Polka. Mandallnų kvartetas. 
Sėdžiu po langeliu ir Pas močiutę augau. Krasauskie

ne ir Volteraltg.
Klausyk mylimoji ir Burdingierius praktikuoja. J. Žiū

ronas.
Molio uzbonas ir Sake man Šiokia. Zose Krasauskiene 

ir Volteraltg.
Ištvinę ir UžmirSal tgvų kapus. J. Butėnas.
Gėlynas ir Deimantas polkos.

OKEII REKORDAI
Karvelėlis Ir Eisim Grybauti. Kauno Orkestrą.
Lietuva tėvynė musų ir Tautiškoji daina. Operetės 
Choro Kvartetas.

Panemunes Valcas Ir Plikis kaip tilvikas. Armonika solo 
Mano brangioji ir Žvaigždutė. Kauno Orkestrą.
Urėdas malSe ir Godelės. Kriaučiūnas ir Vanagaitis. 
Bučkio Valcas Ir Nauja Polka. Tarptautinė Orkestrą. 
Hihyro Tremtinis Ir Bernužėl nevesk pačios. J. Olšauskas. 
Ijcvemlrėlis ir •rybal. Mar6 Struniskienė.

. ! save, bet ir atmosferų ir pa-
tcrėlių. Kiekvienų a Uorei, ap- |(iy Maldingoji mi.
»p.tę žmonės, per kiekvienas, „ia 8U stovinMu raU(](maj 
mifi.as priimama Sv. Komom- i „irė<lžlu(liu kardinolu priSak

su tirštokai tarp žmonių įsi

maišiusiais kunigais, su šen

Jos. F. Sudrik, Ine.
ja. Kasdien skaitlingas kėliau 
ninku būrys priima šv. Komu
nijų. Ir reikia matyti, su ko
kiu susikaupimu klausoma

Ne lygi yra žolė žolelei, Kristaus kančios Šv. Mišių

ir ten juoduojančiais, ar bal
tuojančiais vienuolių rūbais, 
primena, kaip Dievo akyse e- Į

Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

WCFL 970 k. nuolatinis programas nedėlioję nuo 1 iki 
2 vai. po pietų. WHFC 1420 k. programas nuo 7:30 iki 
8 vai. vakare kas ketvergų.

3417-21 So. Halsted St. Chicago, III.
TEL. BOULEVARD 4705

z
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TARPTAUTINIS HAAGOS TRIBUNOLAS KĄ REMIA UŽSIENIO LIET. 
REMTI DRAUGIJA

Didžiajam karui pasibaigus statyti iš einamųjų pareigų ir Eina gandai> kad užsienio
visi kitibuvo sudarytas nuolatinis ta- užimamų vietų, jei

rptautinis teismas, kuriam teismo nariai vi.mbab ai nu-, pinusi yien dk viena prQsų 
Tautų S-ga paveda spręsti by- tartų, ka«l j e dm vien, kių ar jįLietuvos lietuvių grupe, kitų

grupę palikdama “Dievo va
liai’’. Tuo būdu Draugijai pri
metamas šališkumas.

.................. I
iHHiU

las, kurioms nors šalims susi-j kitokių prie. asmų nebeatitin- 
ginčijus. Anksčiau tas teismas ka teisėjui statomiems reika- 
buvo ne nuolatinis, ir kitaip lavimams.
truputį sutvarkytas, tik nuo K(k1()S tU() iSl.iukti ir
1922
kaip

lietuviams remti draugija rū-

Yra tai klaidingas ninny-
m. piadejo jis diibti, nu() paj.,ijn(-.H įtakos spaudimo mas, nes Draugijos tikslai la-
nuolatinis tarptautinis

teisinas. Lig šiol jau yra iš
sprendęs apie 50 bylų įvairių 
valstybių patiektų. Jis jau 
sprendė mūsų bylų su lenkais

apsaugoti teisėjai gali turėti
visų pasitikėjimų, bet ir jie,

bai platūs, būtent: rūpintis 
visų už Nepriklausomos Lie
tuvos sienų gyvenančių lietu-kaip žmonės, turi silpnybių ir

gali būti vieniems prielanke- į vių dvasiškais ir medžiagiš- 
sni, kitiems mažiau palankūs, kais reikalais; iš tų reikalų 

dėl susisiekimo atidarymo, kur To(kų, niekg negajėtų įta- Draugijai pirmoje eilėje rūpi, 
jam bu o pavsta isspręsti. ai įį teismų šališkų buvus, kiek-. kad užsienių gyvenantieji lie- 
ines galim uždaryti susisieki- vienaj iš susiginčijusių šalių' tuviai tautiškai atgytų, kur 

leidžiama statyti savo tauti- dar nėra atgiję, bendrai visi 
niua teisėjus. Šitie tautiniai būtų susipratę ir jaustų tamp-

mų, tai yra neleisti lenkams 
pervežti kų nors per mūsų te
ritorijų, jeigu su jais turim 
nebaigtas sųskaitas: ginčų dėl 
Vilniaus. Ilaagos Tribunolas 
rado, kad tiesa yra mūsų pu
sėje, o tuom pačiu netiesiogi
niai buvo aišku, kad lenkai y- 
ra kų tai negero padarę.

Dabar Ilaagos Tribunolan 
padavė mus didžiosios santar
vės valstybės: Anglija, Pran
cūzija, Italija ir Japonija, ku
rios mums tam tikru aktu pe- 
rleidusios Klaipėdos kraštų. 
Tame perleidimo akte yra pa
brėžta, kad tas kraštas turės 
plačių savivaldų ir tvarkysis 
demokratiškai, t. y. per savo 
seimelį ir direktorijų.

Ivaip žinome, nelaimi senai 
Klaipėdos krašto gubernato
rius atstatė krašto direktori
jų, kitaip tariant, krašto mi- 
nisterius, o seimelį paleido, 
nors seimelis jokio nepasitikė
jimo direktorijai nereiškė. Gu
bernatorius, kaip žinome, bu
vo radęs kitų svarbių priežas
čių. Dėl visų tų mūsų žygiu 
teisėtumo santarvės valstyltės 
paabejojo ir rado reikalo per
duoti bylų Tarptautiniam Tri-

teisėjai skiriami valstybės vi 
sai laisvai iš asmenų, kuriais 
ji pasitiki, jei tik jie atatin- 
ka bendroms sųlygoms, nusta
tytoms tituliariniams teisėja
ms rinkti (moralinis skaistu
mas, tarptautinės teisės žino
jimas ir t.t.). t

Tautiniai teisėjai turi tokį 
pat sprendžiamų balsų, kaip 
ir kiti Teismo teisėjai.

Teismas visų laikų |x>sė- 
džiauja Rangoje. Tautų Sųju- 
nga tyčia parinko šių rainių 
vietų, kad Teisėjai nebūtų vei
kiami politinės įtakos ir ra
miai galėtų savo pareigas ei
ti.

Nuolatinio Tarptautinio Tei 
singumo teismo išlaid“* 
dengiamos iš bendro 
Sųjungos biudžeto.

Taut ii

IR M f LIŪNAI KARTAIS 
NEPADEDA

Prancūzijoj paskutiniu me
tu Įsigalėjo paprotys, pagal 
kurį turtingieji žmonės pra

leidžia atostogas keliaudami

tinų atsitikimų aukos Tilžės i tusi masė, kuri paskui pralei- kų. Vienas smuikas, tikras 
lietuvių namams įsigyti, įei- džiama su dideliu spaudimu j Stradivarius, vertinamas 125,-
kia siųsti tik šiuo adresu: Kau pro plonytes tūteles. Siūlai, Į 000 dolerių, antras — 50,000

ma Draugija negali remti ir nas, Lietuvos Bankas, sųskai- išeinu iš tūtelių, toliau chemi-į dolerių. Kubelikas dar nenu- 
neremia jokios grupės, parti- ta 255 N r. Viskas padaryta, škai apdirbami, kol pagaliau sprmdęs, katrų iš savo m'gia 
jos ar pakraipos, nes visos 1 kad šiuo adresu pasiųstieji pi-■tinka suverpti ir išausti. linų smuikų parduoti. Anot 
grupės, partijos ar pan., ku- nigai butų sunaudoti tik mini-j Amerikiečių išradimas įga- jo paties, tiedu smuikai—tai 

rios tik atitinka bendriems j mielus namams įsigyti, liepa- liną medvilnę pakeisti pigos- jo didžiausias turtas, kokį jis 
lietuvių tautos reikalams,' tektų į privačias rankas ir p nėmis naftinėmis atlykūlėmis. i dabar beturi.
Draugija stengiasi vienodai J Užsienio lietuviams remti Jeigu šis išradimas būtų pri-

rų ryšį su visa mūtų tauta, 
kad tauta visuomet galėtų 
jais pasitikėti. Iš to išeida-

kreipti dėmesio kaip į Vydū-į Draugijos pirmininkas R. Ski-
no—Jagomasto, taip ir į Ma- 
čiulaičio grupes.

Šia proga tenka pasakyti, 
kad manomieji statyti ar pir
kti lietuvių tautos namai Til
žėje nieku būdu negalės pri
klausyti tik vienai kuriai ar 
tik kaikurioms

pitis, sekretorius P. liusec- 
kas. Kaunas, Nepriklausomy
bės aikštė 3.

taikytas pramoniniu maštabu, 
tai dirbtinio šilko gamyboj į-

X Išrastas šaunamas paiše
lis. Išrodo jis visai paprastai

ŠILKAS IŠ NAFTOS

Amerikos chemikai, ieškoda
. ,,1111 būdu iš naftos pagaminti 

grupėms, bet i ,
naujų labnkatu, surado, kai1

priklausys visai l’rusų Lietu-

vyktų tikra revoliucija, ypač ir su juo galima rašyti. Vidu- 
kainų atžvilgiu. Dabartiniu ry jis atširubuojanias, ten į- 
metu visame pasaulyje paga-; dedama patronas ir galima 
minama 200,(MX) to dirbtinio1 šauti.
šilko.

KUBELIKAS PARDUODA 
SAVO SMUIKĄ

tu žandarų žygiu, fabrikan
tas iškėlė Bajonos munieipali- 

[ totui bylų, kurių tačiau pra
laimėjo, nes teismas pripaži
no žandarų elgesį teisingu.

bunolni, kuris šiomis dienomis P° kraštų specialiai tam tik 
vien tuo klausimu ir yra už- slui pasidirbdintuose kelionių 

automobiliuose. Tie autorno-siemęs.
Kaip Tribunolas sudarytas biliai taip padaryti, kad at-
Tribunolas vra organizacija stoja ir nakvynės pamuš, vir-

nepriklausomų teisėjų, renka
mų neatsižvelgiant jų tauty
bės, iš žmonių, turinčių did
žiausios dvasiškos pagarbos, 
atitinkančias sųlygas, reikalin 
gas aukščiausioms teismo pa-

tuvę, vienu žodžiu, — tai či
goniški namai, aišku, tik da 
ug patogesni.

Neseniai vienų tokį bastū
nų, stambų prancūzų fabri
kantų, Diulorans - Prefektelį,

reigoms eiti jų pačių krašte, Į ištiko nemaloni istorija. Pre- 
arba iš teisininkų, kuriems pri ! fektelis su savo 100,000 litų 
pažintas vardas tarptautinės I vertės čigonišku namu susto- 
teisės srityje, ■ jo lauke prie Bajonos. Žan-

Teismas sudarytas iš 15 įdarai pasiūlė fabrikantui tuoj 
taip vadinamų tituliarinių tei- į išsikraustyti, nes pagal Ka
sėjų ir 4 pavaduotojų. Tiek jonos municipaliteto nuosta- 
teisėjai, tiek pavaduotojai re-, tus, joks valkata negali apsi 
nkami 9 metams. gyventi jos ribose. Fabriką-.

ritas pasipriešino, tačiau jė-Kad teisėjai būtų atsparūs 
pašalinei įtakai, - nepriklausy ga buvo išmestas, nors ir sa
tų nuo besibylinėjančių ir nuo ! kad. e8«s »« valkata, bet 
tų valstybių, kurių pavaldi- i n’ilionierius.

niai yra, kad spręsdami bylas 
būtų savarankiški ir bešališki, 
buvo išgalvota tam tikras tei
sėjų rinkimų būdas. To būdo 
visa paslaptis yra tame, kad 
teisėjai renkami atskirai -Tau
tų Sujungęs Tarybos ir atski
rai visuotinio susirinkimo. Iš
rinktais laikomi gavę ir Ta
ryboj ir susirinkime visiškų 
balsų daugumų.
Tribunolas nuo nieko nepri

klauso, kad galėtų tik tei

sybe vaduotis

Išrinktieji teisėjai niekuo 
nevaržomi. Jie nepriklauso nei 
nuo Tautų Sujungęs Tarybos, 
nei nuo Susirinkimo, nei nuo 
valstybės, kurios valdiniais y- 
ra. Jie tik tada gali būti at-

Nepatenkintas tokiu griež

m

vos lietuvių visuomenei ir kie
kviena visuomeniška grupė 
tais namais sulig reikalu nau- J 
dosis. lygiomis teisėmis.

iš naftos liekanų galima pa
gaminti dirbtinį šilkų.

Kaip žinoma, dabartiniu me 
I tu dirbtinis šilkas dirbamas 
| iš medvilnės ir tam tikrai pa-

Jonas Kubelikas, garsusis 
smuikininkas, ir pas mus kon
certavęs, kaip jau pranešė lai
kraščiai, galutinai subankro-

Tačiųu, kad tai tikrai įvy-1 ruošiamos celulozos. Mediena į tav°- Paskutiniais metais jis
ktų ir kad pinigai būtų ap-^mirkoma tam tikrose rūgšty-
saugoti nuo bet kokių negeis-j se ir iš jos gaunama tiršta ir

praradęs didesniųjų dalį savo 
milžiniško turto.

Dabar pranešama, kad Ku 
belikus ketinus parduoti vienų 
iš dviejų savo garsiųjų sami-

JOHN B. BORDEN I

AKIEM PUSĖM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvas 
— arba gražiname

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis į mus 
50c. už 5 — |] už 10

Sempetls — ioc.
VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA f LIETUVĄ

Liepos - July 23 dieną, 1932
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

(John Ragdziunus Bor.l.n)
ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone Kandolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

PROSAK CORPORATION
61* HB5J AVINUI

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

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 vieną.

pusę ................ $105.50
Ten ir atgal (Round

trip) .............. $175.00

Iš Chicagos ekskursantai 
išvažiuos liepos 22 d. NIC- 
KEL PLATE traukiniu iš

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

i

Miesto Ofisas 77 W. W:ishington Si 
Koo>m 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkals Ir Ketvcrgait-
— 6 iki 9 vai.

<145 Archer Avė Tel. Lafnyette 7987

Narnų Tel Hyde Tark 8395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

j2 E. 107 ST. prie M1CHIGAN AVĖ. 
Tel. 1’ullinan 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Eafayette 6393

This new cheese 
treat

LAIVAS “UNITED STATES”
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.

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

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

160 N t.A RAI.I.E ST—pagal sutartį

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mėliow cheese flavor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains alllhe valuable 
elements of rich milte. Milk sugar. 
calcium and minerals. Every one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melt9 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

CHEESE

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

PROBAK-

KRAFT
Velveeta

V Tha O«li(iout N«wCh««t« Food

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie

(PROfeAK BlADF)

am. HRjflau



Antradienis, liepos 12 d., 1932 D R I u a S B I

ANT KIEK TAXAI PADIDĖJO
Rašo auditorius J. P. Varkala.

Federalė v a I d ž i a biu-< 
džetui subalansuoti savo pilie 
čiams pakėlė esančius mokės 
č.ius ir uždėjo naujus.

Visuomenės žiniai žemiau aš 
patiekiu palyginimo lentelę, 
ant kiek pajamų taksai (In- 
come Tax) padidėjo 1932 me
tais, palyginant su praeitais 
metais:

Nuo grynų pajamų:

1932 1931
Už 1-mus $4,(XX) 4%
Už 2-rus $4,000 8%
Virš $8,000 .... 8%
Išimtis taksų mokėtojams:
Vedusiems $2,500 $3,500
Pavieniams 1,000 1,500
Už vaikus iki 18 

metų ir paliegėlius 400
Taksai už pajamas

Earned ineome nieko 
“Sir Tax” lentelė

10 tūkst.—18 tūkst. 
18 tūkst.—20 tūkst. 
20 tūkst.—22 tūkst. 
22 tūkst.— 24 tūkst. 
24 tūkst.—20 tūkst. 
20 tūkst.—28 tūkst. 
28 tūkst.—30 tūkst.

5%
6%

9%
10%
12%
12%

U/2%
3%
5%

1931 metais 
$0 tūkst.—10 
10 'tūkst.—12 

tūkst.—14 
tūkst. 
tūkst-

%

400

25%

1932 metais 
$0 tūkst.-—10 tūkst. 
10 tūkst.—12 tūkst. 
12 tūkst.—14 tūkst. 
14 tūkst.—10 tūkst.

%
.1. /o 

2% 
3%
4%

12
14
(16
18
20
99

tūkst. 
tūkst. 
tūkst.

10 tūkst. 
18 tūkst.

0%
1%
1%
2%
3%
4%
5%
0%
7%
7%
8%

tūkst.—20 tūkst. 
tūkst.—22 tūkst. 
tūkst.—24 tūkst.

24 tūkst.—26 tūkst.
20 tūkst.—28 tūkst.
28 tūkst.—32 tūkst.
Aiškumo dėliai aš čia nuro

dau palyginimų, kiek vedusi 
pora, neturinti vaikų ir palie
gėlių, kuriuos užlaiko, turės 
mokėti:

Turinti pajamų:
1932 m. 1931 m. 
mokės mokėjo

$3,000 $20 Nieko

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORTUS

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystėa.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal -4174 
SKYRIUS: 3288 S. 
Halsted Street, Tsl. 
Victory 4482.

Laidotuvėms pa- . , . . ,
tarnauju gertausia Pa‘%nauju .1lai!dot“ye1t!..I 
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2 614
2314 W. 23rd PI., Chicaeo

1439 S 49 Conrt. Cicero. TU
TEL. CICERO 6927

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų ■Raikymai 
•kyrlų.

Nauja, graži ko- 
ply#^ dykai,

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORJU8 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7521

ruotų daiktų, jei jų vertė ma
žiau negu $300.00).

Už automobilius 3%. Už tro 
kus (trueks) 2%. Už automo
bilio “parts“ (dalis ir reik
menis) 2%. Už radijo ir fo
nografus 5%. Už šaldytuvus,
(meehanical refrigerators)
5%. Už sporto reikmenis ir 
“kameras” 10%. Už ginklus 
ir jų reikmenis (firearms and 
sbells) 10%. Už degtukus (imi 
telies) medis, už 1,000 2c. Už
degtukus, popiera 1,000 1/.C. ,T"-! 2 " 6 ” ’

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehill 0617

Res. 6737 S. Artesian Avė. 
Tel. Grovehill 0617

DR. J- J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2433 West Marųuecte Road 
Vai.: 2-6 Ir 7 9 P. M. Ket. 9-12 AM 

Nedėlioj susitarus

Ofiso ir U< z. Tel. Boul. 5913. Ofiso ir Itez. Tel. Boul. 5914

DR, BERTASH DR.NAIKELIS
756 West 35tli Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak. 

Nedėlloj susitarus
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlloj susitarus

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
iki 9 vak.

Už saldainius (eandy) 2%. Už {Office: 4459 S. Calilornia Avė. 
“chewing guin” 2%. Už gėri
mus (soft drinks) įvairiai. Už 
elektrų 3%. Už gazolinų—ga
lionų lc.

Be minėtų kategorijų, įves-

Nedėlioję pagal sutarti

Tsl. Canal 9267 Res. Prospeot <469

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6666 So. Ar tesiu n Ars 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pistų

• iki 8:14 vakare

Tel. Ofiso 4064 Rea 9844

Henry J. Allen, laikraštini
nkas, buvęs J. A. V. senato
rium iš Kansas valstybės, piez 1 naujį taksaį anį dovanų, ar- 
Hooverio paskirtas spaudos |ba apražant turtę kitam Pa_ 
orfėju ateinantdau prezidento didintas laisklJ siuntbl5jimas

1-nios ir 2-ros klesos. Padidin
ti taksai ant šėrų certifikatų,

rinkinių kampanijai.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubili iš visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

DENTISTAI

Pbone Houlevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Btraet

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

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

2904 — 71st Street 
Nedėllomia tik susitarus.

4,(KM) 
5,000 

10,000 
12,(KM) 
16,(K)0 
20,(KK) 
30,000 
50,(KK)

100,000

60
100
480
680

1,140
1,680

3,480
8,600
30,100

$5.63 1 pervedant vieno asmens ki- 
16.88 tam. Taip pat įvesti nauji tak- 

101.25 sai pervedant turtų bonais ir
168.75 perrašant kitam nekilnojami}
363.75 j turtų.
618.75 Į Visi nauji taksai įėjo į ga- 

1,488.75 !lių nuo birželio 21 d., 1932 m.
4,588.75

15,768:75

Korporacijų taksai:

Laiškams 1-mos klesos nuo lie Į
pos 6, 1932 m. 2-ros klesos nuo <-----------------
liepos 1, 1932 m. Taksai ant Bouievard 7589

Nuo pajamų metų galu 19- laivil nu° liePos '• 1932 m- Ta’ 
32 metais mokės 13%%; 1931 ksa' m'° W""» I’11""'1'11 
mokėjo 12%. Nuo Šero šlako korP°™'1JU 1 d- 1932Sėjo 1Z% 
išduoto už $100 arba mažiau 
1932 mokės 10c., 1931 mokėjo 

.5 centus.
Nauji mokesčiai — vartotojai 

moka:

m. Taksai ant turto, perėjusio 
i kito asmens rankas sulyg te? 
tainento, arba dovanomis, bir
želio 6 d., 1932 m.

Visi, kuriuos tai liečia, pri
valo pasirūpinti, kad būtų tin 

Už telefono pašaukimus nuoįijajnaį registruojamos įplau- 
50c. iki $1.(X) — 10c.; nuo $1 kos ir laiku sumokėti plikiau-

į iki $2 — 15c., virš $2 — 20c. 
Nuo telefono sųskaitos (bill)

kad išvengti

TeL Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D K N T I ST A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 3 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
B E N T I S T A S 

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

i Tel. Cicero 1260

DR. GDSSEN
X-Ray

šautieji taksai,
bausmės ir nesusipratimo su 

0%; už kablegramų arba rn-j fe<jCTaĮgs valdžios atstovais, 
diogramų-10c. Nuo įžangos, | Fabrįknntai> kurie parduo.
jei bilietas \iisija 40c. .10/,r., savo išdirbinius kitiems ir 
Aliejaus pardavimas paipomis Ue dabar apdeda.
40%. Už jachtų ir laivelių var 
tojimų (sulyg didumo).

LIETUVIS D EN TĮSTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare 
' Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 VV. 14th ST. Cicero, UI.

Vai.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VBDRJAM

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Bta

Tel. Boulevardk 6208-8418
J

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš- 

, kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
| kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

mi mokesčiais, sulyg naujo pa 
tvarkymo, turi inventorių da- 

Fabrikantai moka: j ryti baigiant birželio 21 d., su-
lyg federalės valdžios instru
kcijų.

Jei kam būtų reikalinga pla 
tesnio tame dalyke paaiškini
mų, gali asmeniniai kreiptis į

Už aliejų dėl automobilių ir 
fabrikų nuo 1 gal. 4c. Už b're- 
wer’s worth nuo 1 gal. 15c. 
Už malt syrup nuo 1 gal. 3c. 
Už koncentruotų vynuogių
skystimą nuo 1 gal. 20c. Už, tos srities žinovą, valstybės 
tires (padangas) nuo 1 svarą registruotą auditorių J. P.

Tel. Canal 6764 Res. Republic 6864

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKA5

Gydo stalgias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredoiule tik
iškalno susitarus «

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

CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 Wesf 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 4112

Rezidencija: 662 8 S. 1-tichmond Ava 
Telephone Republic 7848 

Valandos: 1—S ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 14—12 ryto.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2402 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1928
Rezidencija 2369 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. g. 

Nedėlloj pagal susitarimų

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
I Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoi 
Į ir Pėtnyčios. kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bulvd.

4:34 — 6:30 kasdien 
■reiefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba 
Cicero 118. Rez. tel. Cicero 8888

DR. SUZANA A. ŠLAK1S
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną irtto !> iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare L larniukais 
ir Iictvergais.

Rez. Tel. Uydc ll’ark 3395

DR. 1. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 4 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 14 iki 12 ryto 
Telefonai diena ir nakti 

VIRGINTa ee»«

Dr. C.K. Kliauga
D E N T I S T A S 

Uturniukais. Ketvergftis ir Sukatomis
2420 VV. AI arų ue i te Rd. arti VVcstern 

Avė. Pbone Hemlock 7S2S 
Punedėliais. Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1K2I So. Halsted Street

Tel. Cicere 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO 
Vai.: 10-12 rytoj. 2-6 Ir 7-9 vakare

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4G45 S. AsUIaud Avė.

Chicago, III.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Bouievard 7 820
Namų Tel: Prospect 1930

AKIU GYDYTOJAI:

TeL Grovebill jf.»«

OR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Šaradomis po pietų ir Nedėidlealal* 

tik susitariu
2422 W MARQUETTB ROAD

Res. Phone: 
Englewood <641 
Wentworth 2004

Office Phone
Wentwortb 8494

DR. A. R. McCRAOlE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vak vakare

Seniausia Ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū 
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

2%c, Už “inner tubes“ nuo 
1 svarų 4c. Už “kosmetiką” 
10%. Už gerųjį muilų (toilet 
soap) 5%. Už dantų mostį 
(dentifrices) 5%. Už auksi
nius daiktus (jewelry)* 10%. 
(Nėra taksų ant visų sidab-

Varkalų, 3241 So. Halsted St., 
Chicago, III.

DR. VAITUSH, OPT.

A. L DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 Iki 8 vai andai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMAS

LIETUVIS AKIŲ 
'SPECIALISTAS -

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
evaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudanią akių karštį. Nuimu 
lataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
na» su elektra, parbdančią mažiau- 
<ias klaidas.

Speciaie atyda atkreipiama moky-

Eudeikis K

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

KASTANTINAS MEŠKAI SKAH
Mirė liepos 10 d., 11:20 vai. 

ryte, 1932 m., sulaukęs pusės 
amžiaus; gimęs Telšių apskr., 
Plungės par., Kaušienų kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nulludime mo 
terį Heleną, sūnų Kastantlną. 
brolį Povilą ir gimines, o Lie
tuvoj 2 brolius, 3 seseris ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj, J319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 14 d., 8 vai. .ryte Iš kop
lyčios į Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje bus gedulin
gos pamaldos -už velionio sielą, 
o Iš ten bus nulydėtas į ftv. Ka
zimiero kapnies.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti Jam paskutniį patarna
vimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Širmis. Brolis 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius 8. P. Mažeika, tel. Yards 
1128.

Šiandien nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties WGES, 1360 
kilocycles, bus eilinis radijo 
programas, leidžiamas lėšomis 
ir pastangomis Peoples Fur- 
niture Co. krautuvių, 2536 W.
63rd St. ir 4183 Archer Avė.

Šio vakaro programo dalį
pildys North Sidės daininin- Wva,»^dAčlt?T m » .J Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka

re. Nedėliomis pagal sutartį.kai ir dainininkės F. R. Nau
sėdaitė, J. Kaminskas, E. Šiin

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM 
laiką su nauju išradimu. 

, .y.... n, • , , Daugelių atsitikimų akys atitaisomoskeviciute. Taip pat bus garsų- be aklnlų Dabar kaiiios p(_
sis nortlisidės trio ir kvarte-1 ^31^ kau>* kitų'0' Mu3ų kalnos
tas. Kalbės dr. G. I. Bložis, 
dentistas, apie dantų užlaiky
mų.

Prie to bus labai graži mu
zika ir Chalis Kepurė su nau
jais juokais. Visas programas 
bus naujas ir įdomus kiekvie
nam pasiklausyti. Todėl neuž
mirškite šį vakarų pasiklau
syti gražaus programo.

Rep XXX

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LU6TLY1S AKI V SPECIALISTAM

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STRF.ET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 14—4; nuo

Medttlemla: MM 14 Ikt 18.

DR. MAURIGE KAUN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Ofiso Tek VICTORY 2687
Ot Ir Rea Tel. HEMLOCK 2874

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso Vak Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vak: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Rezidencijos Tel Plaza 2244
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare. 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
2424 We»t Marquette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

Utaru. Ir Ketv vak. pagal tetarti

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITĘ “DRAUGĄ”

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREE'I 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 744-1

DR. A. A, ROIH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 
Specialistas moteriškų, vyriš 
kų, vaikų ir visų chroniškų

ligų-
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12

Tel. Hemloek 8794
Ree. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAM IR CHIRURGAM 

Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 6426 So. Callfornla Ava. 

2-4. t>8 X. k. 9MMM8 KM«



TŪKSTANTINĖS MINIOS “DRAUGO” PIKNIKE
Sekmadienyje įvykęs dien- parodė savo jėgą, kilnodamas 

raščio “Draugo” piknikas Bi sunkias vogas. Jo duktė dai- 
rutės darže praėjo didžiausiu navo. Jaunas vyrukas grojo 
pasisekimu. Tūkstantinės žmo ant gitaros ir armonikėlės. • 
nių minios užplūdo didžiulį Visi ristįkai nusifotografa- 
daržų. Suvažiavo virš tūkstan- vo. Jų kelios poros ritosi. Ga- 

*čio automobilių. Be to, daug le J. Bancevičius iššaukė F. 
žmonių atvyko busais, trokais'Aukštaitį. Bet jis tuo tarpu 
ir gatvėkariais. Sunku pasu-1 nesutiko imtis. Padarius per- 
kyti, ar pirmam “Draugo” traukų, jis ėmėsi su kitu stip- 
piknike, buvusiame . gegužės ruoliu, kurį į 15 minutų 'nu- 
29 d., buvo daugiau žmonių, galėjo. Tuo programa ir pa- 
ar paskutiniame. Mums rodo?, sibaigė.
kad abu buvo lygiai gausingi-, i Reikia pastebėti, kad šiame 
lygiai pasekmingi. Svečių at-. piknike ypač daug jaunimo 
vyko iš Wisconsino, Indianos' daly vavo. Didelis šokių pavi-.. ' ~ Biliu pardavėjai * J. Laskys ir [|į@jįnįQ išvažiavimo,
ir Illinois tolimesnių miestų. Įlijonas buvo pilnas šokėjų. ; jjaus parapijinę mokyklų. Pra Į K. Vainoras perkėlė savo sa -1 

Pikniko programas buvo Jiems net ankšta buvo. Vy- džios mokykla, pirmas žings- ! les-room iš Brighton Park į 
gražus ir įvairus. Dainos, kai- tauto orkestrą gražiai viso-Įnįs gyveniman, ir p-lė Mali- ! Bridgeportų į J. M. Kiro vie-į
bos, skraidymai lėktuvais, ku- kius šokius grojo. šauskaitė baigė jų su pasižy-Įtų, 3207 So. Halsted St., (te-i PALAID0J0 M- MELDAŽĮ
mštynės, ristynės ir kitokie Visi pikniko darbininkai su'mėjimu. Dėl tos priežasties lefonas Calumet 4589). Nore 
sporto įvykiai susirinkusių kaitę darbavosi, kad aptarna- turtingi tėveliai birž. 22 ir 23 darni pirkti naujų, ar vartotų 
malonę publikų patenkino. Pir vus žmonių minias. Tvarka
mas programoj buvo lakūnas visur buvo- pavyzdinga. Žmo- 
Stasys Girėnas, kuris lėktuvu nes vėlai skirstėsi namo pa
skraidė aplink Birutės daržų tenkinti.
ir miniai darė visokias kilpas, i 
įdomias ir šiurpulingas “što
kas”. Publika plojo, gėrėjosi 
ir džiaugėsi, kad ir lietuvių 
tarpe yra šaunių, drąsių la- • 
kūnų. Lak. Girėnas, kaip jau 
žinoma, drauge su

Rep.

BRIDGEPORTIEČIAI Į 
“DAUGO” PIKNIKĄ

Bridgeport.— Pasiturintieji 
lakūnu šios kolonijos lietuviai vyko į 

kap. St. Darium rengiasi kitą “Draugo” piknikų savo auto- 
pavasarį skrist per Adanti-( mobiliais, o proletarai stryt-
kų iš New Yorko į Kauną, karais ir ekspresininko Bag- me. Jų sūnus ir dukktė abu Į ^raugal.lr dauĮ daktarų 8U
Pakvietus kas nori iš publikos Jono didžiuliu troku. Daugi a 
paskraidyti su kap. Darium ir ušia “fonių” ir daugiausia
St. Girėnu, nemažai norinčiu “tlirill” turėjo tie, kurie va- nes mažučiams buvo pavojin- 
atsirado. Suspėjo suorganizuo žiavo troku. Į ga ir per toli pasiekti savajg° anr/',aus
ti 5 ar 6 partijas po 5 į kiek-; p.nas Viktoras Bagdonas su j Šv. Kryžiaus mokykla.
vienų. Kurie gavo prdgos savo troku atpvškėjo prie Gu-' pp. Mališauskai jau virš 15 
skraidyti, buvo patenkinti. dų krautuvės, 901 W. 33rd St.

Inž. A. J. Žvirblis, Peoples dar prįe§ Sumų. Tai žmonės 
Furniture Co. radijo eksper-,tikrai žinojo> kad trokas j 
tas ir garsiakalbio tvarkyto-, uDraUg0” pįknikjĮ yra užlik..
jas piknike pristatė žinomų J. !rįntas. Kai buvo apie 12:30 p. Į tas Šv. Ritos liigh scliool, du- 
Mickeliūnų vadovauti progra- Bagdonas užkamandavojo ‘all Įktė Elenytė, baigusi pradžios 
mai. J. Mickeliūnas pirmiau- 'aboard.’ Prisigrūdo kupinas i mokyklą, pasiryžusi lankyli 
šia pristatė kalbėti laikrašti-, (rokas linksmų vyrų, moterų Šv. Kaz. akademijų. Abu vai- 
ninkų Pranų Gudų, kuris drų- ,jr vajkų
šiai pranašavo, kad netrukusi
gal bus panaikintas nelemta-! Kas važiuos Pirmu «ykiu su 
sis prohibicijos įstatymas. Jo P nu BaKdon«> tai kiekvienas 
kalba susilaukė daug aplodb- kus nustebintas. Jo trokas tie- 
mentų. Antras kalbėjo gėrb. sb)g skren(ta. Kur reikia, ži-
knn H T Vfličūnns “Tlrnu- noma> apsistoja. Todėl jokio oda katalikiškoje dvasioje, 
go”' bendrovės pirm.’jis užsi- Slltrenkiai° ar daigaus pasi- Į pp Antana* Ma,.
minė, kad yra ženklų, iš kurių ,ni° nebuvo- Pasažiermi gauskaį ne tik žymfls gv |<ry. 
galima spręsti, kad netrukus, ^’mpbmentoja p-nų Bagdonų. žiaus parapį jonyg> ir sta. 
laikai turės pagerėti. Jo kalba^ako’ kad S’rdi, kai reiks mu- Inbūs aukotojai. Visų gerų
dar labiau pakėlė publikos en 
tuziazmų.

ferio, tai žinosim, kur reik , . ’ . , darbų rėmėjai. Ponia Malisau
kreiptis. Kiti sako, kad su p- Įskjeng

narė, rami, nuo-Dainuoja L. Vyčių “Dai- į nu Bagdonu galima be baimes jjnĮ^ draugijų___ ,
nos” chųras. Jam vadovauja,vaziuotl Per kalnus ir pilimi- §įrdi ir krangį narė Nemaža

KAZIMIERO AK. RAM 
DR-JOS PIKNIKAS 

PAVYKO
SV.

naujasai vedėjas muz. J. Sau- nes J pasaulio pakraščius. [ 
ris. Choras gausingas. Keletą **uržų atvykome daug maž j 
gražių dainelių tikrai gerai PUbValan(li- Visi stebėjomės is 
padainavo ir tuo programų ^ok’° greito atvykimo, 
paįvairino, tūkstantinės žmo-i ^'6n buvęs
nių minias palinksmino.

Toliau vedėjas pristatė pir 
mųjų kumštininkų porų—Ven-i 
slauskų ir Carpet. Referee —i
Zalatorius. Kumščiavosi tris! ~ ,

' j v- ■ Vytauto darže, liepos 4 d.,roundus. humsčiavosi gyvai. ........ , w x piknikas, surengtas pastango-Antroji pora buvo: P. Ketu- . . .
, . . T o ii i- . ■ mis veiklios Šv. Kazimierd a-rakis ir J. Samoška. Jie taip . . ....
. , ... ... , kad. rėmėjų draugijos, gerai

pat kumščiavosi tris roundus. j . . . , ”
... . pavyko. Žmonių nebuvo per-Tai stiprus, greiti, gražus vy.j , . . ,

....... xxi- <>au£, bet už tai buvo patvsrai ir tikrojoj sporto sakoj , , ........................
, , . t- i i • • , • .rinktiniai ir visi dideliu nuo-ekspertai. Jiedu smarkiai iin-1.. . ....

. . -o . »• x -x-- i įsirdumu piknikų rėmė.tošį. Bet šiuo tarpu įsojo Iv-I r ,
į bvecių tarpe teko matvti giomis. i x, • , •nmsų dvasiškius, kurie visuo- 

Po kumštynių pristatytas į n)et ir visur gerus darbus Te
kalbėti L. Šimutis, “Draugo”'mia; Albavičių, Vaičūnų Klo- 
redaktorius. Trumpoj( kalboj rį, Vaitukaitį, Linkų, Baltutį, 
jis pasveikino susirinkusius ir jr svečių net iš tolimo Omaha,
padėkojo už teikiamų dienreš- Neb., kun. J. Jusevičių.

■ čiui paramų. Diena buvo ideali, o Vytau-

Sportininkas F. Aukštaitis, to daržas atrodė it puošniau-

DRAUGAS
sias parkas, dailiai įrengtas ir darni tos parapijos pramogas, 
tų dienų buvo išpuoštas Lie-j draugijų parengimus. Už tat 
tuvos ir Amerikos vėliavomis.! visų labai gerbiami.

Visų svečių ūpas pakilus,! Kadan(ęi pp MaliSaask„į“ kavai,ūna.tė, K V,c 

visos rėmėjos malonios .r vai- |puoto> da,yvav0 taip vadi„a. | kiūto. Be to, žadėjo pasidar-! 

Singos, o pikniko komisija O.,mą ..qoaU quantitye | b«°“ *r M- Jaramma.tė, K:

Reikauskienė, H. Nedvanene E1(,nytei paaakyta visa ei.'K“dy«. E. kirkštaite, O. Nu-,

ir J. Čepulienė visur puikiai j 
dalvkus tvarkė.

ė gražiausių kalbų. Skirstė- garaitė, O. Zdanevičaitė; iš 
. vyrų M. Lorencas, F. Valuc-mės, žinoma, be galo dėkingi. kis, A. Šalčius. I’ 7 I

Todėl, parapijiečiai ir biz- Į
Vėliau 

nikų.
Ačiū visiems atsilankiusie-

Rėmėjams.

platiau apie P*k'! \fttĮj£auskjaniS) Q dukrelei

— pasisekimo Šv. Kazimiero 
akademijoj.

. Svečias

ORADUATION PARTY”

Town of Lake.— Birželio 16 
d. žymiųjų pp. Mališauskų du
ktė, Elenytė, baigė Šv. Bazi-

nieriai, neužmirškite atvykti į grįeg Rūtos darže.
į jubiliejinį dr-jos išvažiavimą. _____________________ ____
'Bus- žaidimai, lietuviški šo- j Trimitininkui malonu visuo 
Jkiai, lenktynės, skanūs vai- menei pranešti, kad “Drau- 
igiai ir tt. Sekite “Draugų”, go” piknikas praėjusį sekiua- 
! kuriam vėliau pamatysite, kų dienį pavyko labai gerai. Pik- 

X Žinomi Graliam automo- Įveikia mūsų veikėjai dėl jubi- niko rengimo komisija gauna

I
''*»*****Q* . ** — v mum pilnu t i i ! 1 -| V • • TlOniS '
dd. iškėlė jai nepaprastų‘gra- automobilį, kreipkitės į Brigh'a' a\ * . e aZ1®; Gausl^a . už b darbavosi ir gerai! ' 

nurtv” L tu t c< i i •+ ! žmonių minia vehomes kurni' BVUM ^etiu ,duahon party savo moder- ton Motor Sales, kur gausite • - savo užduotis atliko vyrai iš vo
moi rezidencuoi. kūrime da- fforn ir toiuinera nafnrnsvimsi y('e.l° 1 AU. TO. Vartų pa*. ___ m , i'°nioj rezidencijoj, kurioje da 
lyvavo daug įžymių svečių.

gerų ir teisingų patarnavimų. .
. ..... bažnyčių, kurioj buvo gedu-X Monika G.urinskaite ir p. .. ., Tv , v

Ivam teko viešėti pas ponus !Kanapeckai prisiuntė telegra- Z“808**“"*. °8’. S bazn5™8 
Mališauskus, tas žino jų sve-l — - JI- 1 šv* Kazimiero kapines fyde-imų iš Paryžiaus, kad laimin- 
tingumų. Tai žmonės malonus, 'gaj perplaukė vandenynų ir į.° 
ramūs ir vaišingi. Jų namuo- (ka(j keleiviai pilnai patenkin-' - arSvaišingi. Jų 
se svečiai jaučiasi namiškiais 
ir niekas nesivaržo. O vaišės, 
vaišės neužmirštinos!

Pp. Mališauskai yra ypatin
gi žmonės. Mažai tokių turl įBložienės ,dr. Bložio žmonos, Beržinskis.

baigę parapijinę Šv. Baziliaus 
mokyklų. Tiesa, kitataučių,

ŽINIŲ - ŽINELĖS

ijo apie porų šimtų automobi- 
nešė: p. A. Kalvai

ti “Draugo” laivakorčių a 
gentūros patarnavimu.

jtis, Lietuvos konsulas, George

žmonomis susirihko jų pasvei
kinti jos gimimo dienoje ir 
palinkėti jai sveikatėlės ir ii-

Bridgeport. — Bridgeporto Ine Dievo dovanų netrūko. Šei sekmadienį Petrų, Jonų ir La 
i Politikos ir Pašalpos kliubo 1 mininkės buvo iš Marąuette , dislovų vardines užbaigti. Tie
MALDOS APAŠT. 20 METŲ Į susirinkimas įvyks šiandie, Parko, Maldos Apaštalystės j susirinkę, rado daržų uždary-

liepos 12 d., 7:30 vai. vakare, j dr-jos narės, kurios labai su- i tĄ nes daržo gaspadorius bu-
________  -Lietuvių auditorijos salėj. Vi- tartinai darbavosi. Dirbo se- vo Draugo” piknike. Jie

Dievo Apvaisdbs Parap. —Iri nariai prašomi atsilankyti, kančios: E. Čapienė, B. Kopų-i pririnkę, reikalavo leisti juos
Vftld h !stienė’ B- Paleliūnienė, L. Ge- 'prie Jokūbo šulinio, nes labai 

AI raltauskienč, U. Vickienė, O. buvo ištroškę. Šiandie visi at-
----------- į Papuovaitė, B. Majauskienė, , rilankę bus patenkinti. Tik

Į M. Jakonienė. Prie stalų tar-
navo R. Petkienė, E. Mačiulio 

pienė, S. Patramentienė, C. 
į Vasgintienė, R. Star. Mergai-

JUBILIEJUSmetų, kaip turi savo didelį, j 
gražų duplatinį namų ant ka-!
mpo 56 ir Paulina St. Jų sū- T. - • ja i t • •. x . v. * Liepos menesi sukanka lygiainūs, Antanas, įau trecias me- „„ . . . ' v. . , , ...20 metų, kaip šioje kolonijoje 

gyvuoja Maldos^Apaštalystės 
draugija, kuri yfa nuveikusi 
labai daug kilnų ir naudingų

, . , . , , , darbų Dievui ir tėvynei. To
...... . , . . dėl draugija rengia jubiliejinįbė ir pilnai susipratusiems tė
vams, žinantiems katalikiškų 
mokyklų svarbų.

Mokslų savo vaikučiams du-

išvažiavimų į Marųuette par- 
k’ų; išvažiavimas įvyks liepos 
17 d., 11 vai. ryte.

Į komisijų apsiėmė veiklios

MOmGE BAHKERSj
R E A L

yra svarbesniųjų idea- Prisirašykite

penkinių jie yra pridėję rem-

E S T A T Ę 
į mūsų Spulką 

exų informacija suteikiama 
Dykai

2608 West 47th St.

ATYDAI
Kol eina Universal State Banko peroganizavimo 

darbas, tai kad pagelbėti pirkusiems iš to banko mor- 
gičius ir bonus žmonėms ir kų daryti su turimais bonais 
ir inorgičiais, kad nereikėtų jiems klaidžioti pas paša
linius žmones ir klausyti visokių gandų, du minėto ban
ko viršininku, G

G. A. ŠUKYS IR WM. M, ANTŪNISEN
ATIDARĖ OFISĄ ADRESU

3320 SOUTH HALSTED STREET,

kur buvusiems bonų ir morgičių savininkams bus 
teikiamos visos reikalingos žinios ir patarnavimai.

Antradienis, liepos 12 d., 1932
narės: U. Aukškalnienė, F. L- CICERIEČIŲ ORKESTRĄ 
vanauskienė, A. Urbanienė, M 
Grikšienė; joms padės O. Au-j

tės pagelbininkės seserys Ko- 
pustaitės ii’ Biruta Čepaitė. 
Geras joms pagelbininkas bu
vo vestsidietis Jonas Povilaus 
kis. Kasierka buvo Antanina 
Baltutienė. Šeimininkės sve
čius palinksmino savo pasirė
dymu, patarnavimu ir skanių 
valgių sutaisymu. Tos pačios 

Į šeimininkės už jų gerų parei-
•07 ė - r i i atlikimų tapo pakviestosWest Sidej liepos 12 d. vak.' .... OQ .. _____ . 5 įdirbti rugpiucio 28 d. tame

i pat darže laike pikniko Mari
jonų kolegijos naudai.

'pagirimų, kad galėjo tokias 
Tinginė nI^nia*s sutraukti į daržų. To

liau pikniko komisija reiškia
'dėkingumų visiems darbinin
kams, kurie taip uoliai ėjo sa

Ice creaminė buvo pirmos 
klesos. Kai šis daržas stovi 
dar tokios šaunios ice creami- 
nės nėra buvęs. Tai yra nuo
pelnas ciceriečių Labd. Sųjur.- 
gos kuopos po vadovyste p- 
nios Kotrinos Sriubienės. Jos 
taipgi užkviestos pasidarbuo-’ 
ti Marijonų kolegijos piknike,

Pirmadienio ryte palaidotas vo PareiSas * tarnavo žmo-Įrugpiflčio 28 d.
Vytauto orkestrą patiko ja

uniems ir seniems. Šokėjų bu-
m T , „ . . , - kupina salė per visų diena.Town of Lake. To biznio ka- ! v j

sieriais buvo Pranas Levickis, Į Kauke ciceriečių — savano- 
biznierius marketparkietis Jo- irių orkestrą padarė tikrą 
nas Baltutis, kurs priskirtas Tai buvo originalus da
prie town-oflakiečių dėlto, ir būrius žmonių sutrau

kė aplink save. Tie patys mu-kad jis per ilgus metus ant
Barrett, žinomas politikas,' T°"" 7™ ir i““"“" g™S. “ I“1“ pi
Justinas Mackevičius, Jonas bizni- T°ki>» bf'd" > knlk° darbl"'"k>! vakar,enes

X Šeštadienio vakare p-ios Borden, J. J. Elijošius ir A. Igah but Pnskirtas Pne town- Rūtos darže, West Sidėj. Į tą 
of-lakiečių ir marketparkiečin vakarienę laukiama atsilan- 
vyrų. kant visų pikniko darbininkų,

Nors sunkius ir depresi- |biznierių, pikniko rėmėjų ir 
įjos metus pergyvename, bet , tŲ 150 vyrų, kurie buvo susi- 
I dosnių biznierių dėka restora- rinkę į Rūtos daržų praėjusį

GARSINKINTES
“DRAUGE”

2334 80. Oakley Avenue Ohicago, Illinois.

Knygos
DIDĖLIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

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................................................................ 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 
Pr. Būčyg M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,

TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun 
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 AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.......................40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C. 

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

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

“Draugas”

kviečiami nesivėlinti. Daržas 
bus atdaras nuo 6 vai. iki K) 
vai. vak. Taipgi kviečiamas 
“Dainos” choras po vadovys
te J. Saurio dalyvauti.

Wm. J. Kareiva
Sn /Įninkąs

OSI geriausios rtiSies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GRFEN V.ViLEY 
PROIH’CTS 

Olsclls Šviežių kiauši
niu, sviesto ir sūrių. 

4844 SO. PAT’ETN* STREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
RAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

. TORIU8
6504 S. WASIITENAW AVĖ

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma- 

dbs žierus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslą 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, BĮ.

Tel. Hemlock 8380

Jei manai pirkti automobll), atr-lk 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienį iš geriausių rūšių autotnol)!- 
llus — STTTDEBAKER. kurie y»a 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

MIDLAND MOTOR SALES
44*3 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7139


