
.. • ' -■

D R A U G A S 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuviu dienraštis Ame
rikoje.

d ■vA DRAUGAS
The most influentiftl

Litbuanian Daily in 
America.

No. 160 “Draugas”
3c

LITHUANIAN DAILY FRIEND
, 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, LIEPOS (JULY) 7 D., 1932 M.
A C O P Y ENTERED AS SECOND CLAS8 MATTER MARCH SI. 1918, AT CHICAOO. ILLINOIS LNDER THE ACT OF MARCH S. 1879

3c A C O P Y METAI-VOL. XVII
Telefonas: Roosevelt 7790

Numatoma tikra Europos valstybių taika
AMERIKOS LAKŪNAI 1$ BERLYNO 

LEIDOSLĮMASKVA
Cholera iš Šanghaiaus persimeta j kitas sritis.

J. V. kongreso rūmę pirmininkas prieš pre
zidentę Hoover’į

t

r.

NUMATOMA TIKRA 
TAIKA

SKRINDA Į MASKVĄ

BERLYNAS, liepos 6. —
Long Beach, Cal., du irklininkų kliubai turėjo lenktynes toje vietoje, kur šiemet olym- 

piškų žaismių metu Įvyks tarptautinės lenktynės.

LOZANA, liepos 6. Pra-; šiandien rytą iš Amerikos at
neša, kad valstybių diplomą-j skrido čia amerikonai lakūnfti> 
tai karo skohj ir reparacijų:,, ,, . . « '
konterenciioie jau arti taikos , , . r,TTTxTr,,„^lT
priėję. Sakoma, bus padaryta nda aP lnk Pasaulb Siekia ^A-SHINGrON, liepos 6. 
sutartis, kuriaja bus panaiki-'«reitum0 rekordo. Jų lėktų- ~ Krašto vyriausybė jau puo-; 
uti Versalio taikos sutartyje Į vas yra vardu “A Ceutury la demokratų partijos kandi-j

MIŠKŲ ATŽELDINIMO 
KLAUSIMAS CHICAGOJE LAIŠKŲ SIUNTIMO PA

BRANGIMAS

NAUJAS PLANAS PA
DUODAMAS

KATALIKU LABDARYBIŲ KRAŠTO 
SUVAŽIAVIMAS

OMAHA, Neb., liepos 6. —■
Čia viešėjo Krašto Kataliku 
Labdarybių konferencijos se
kretorius kun. dr. J. O’Gra- 
dy’s. Jis aplankė Omahos vy 
skupijos vyskupą Rummei’j, 
su kuriuo tarėsi apie Įvyksia
ntį katalikų labdarybių suva
žiavimą šiame mieste rugsėjo 
mėn. 25—28 d.

Kun. dr. O’Grady’s vra pre 
zidento TToover’io nedarbo
reikalu komiteto narvs. Jisai įvažiavimas.

įdėti straipsniai, kuriais nu- of Progress” (Pažangos Šimt- 
statomi buvusiojo karo kalti- mėtis).
ninkai ir reparacijos. ; - T> •• »-i i • , • ,r •’ j Pasiėmę žibalo ir kiek at-

Vietoje mokamų reparacijų silsėję leidosi į Maskvą.
Vokietija sutiks atmokėti nu- ----------------------
statytą sumą. Be to, Vokie
tija, matyt, laimės lygybę ap
siginklavime. Pagaliau sutar-i ------------I
tinti bus panaikintos tarpval- ŠANCHAJUS, liepos 7. — 
stebinės karo skolos ir Įves- Choleros epidemija čia neiš-

KINIJOJ PLINTA CHO
LERA

tos politinės paliaubos.
Tokiu būdu Europa gali su

silaukti tikros ekonominės ir 
politinės taikos.

IR AMERIKA TURI 
PRISIDĖTI

yra nuodugniai susipažinęs su 
Įvairiomis kongresui pasiūly
tomis priemonėmis kovai prieš 
nedarbą.
- Jis sako, kad katalikų lab

darybių suvažiavimas su
trauks daugiau kaip 1,500 ka
talikų atstovų iš įvairių kra
što dalių.

Bendrai su labdarybių su
važiavimu įvyks čia ir Šv. Vi
ncento de Paulo draugijos su-

Daug žmonių nežino, kad 
i vakar dieną pabrango papra
stų uždarytų laiškų siuntimas 
per paštą. Vietoje dviejų cen
tų ženklelio reikia lipyti tri-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
datą į prezidentus Roosevel- 
t’ą. Nedarbo sumažinimui šis 
pastarasis tarp kitko turi su-
inanYI^9 y*88,1™ kra®te miškais . mokesčius už nekilojamas 1 Iš pašto pranešta, kad va- 
apzednih apleistus ukius ir j savastis. Jis siūlo jiems išmo- kar rytą sukolektuota apie 
iškirstus miskus. keti keliomig aajimis, taip pat, 30,000 laiškų su dviejų centų

Vyriausybė sako, kad šis sumažinti bausmę u,ž mokės- ženkleliais. Adresatai turės 
sumanymas yra tik viena sva- čių užtraukimą. Iždininkas su primokėti po vieną centą. Pa- 
jonė. Sako, būtų galima tas ko, kad tuo būdu mažieji savi-į skiau tos rūšies laiškai bus 
padaryti, bet labai brangiai ninkai bus apsaugoti nuo jų i grąžinami patiems siuntėjams, 

namų pardavimo.

) Cook’o apskrities iždinin- 
, kas turi dar vieną planą, ku
riuo paskatinti žmones mokė- jų centų ženkleli. PROJEKTAS SUJUNGTI 

AUKŠT. ŠANČIUS 
SU KAUNU

rtyzog kabinete būtų atlieka
ma tiktai rašysenos eksperty- 
za.

kainotų. Be to, toks darbas 
nebūtų ekonomiškas. Sako, at
želdinti miškai galėtų nešti 

Kas blogiausia, kad chole- kraštui kokios naudos tik po 
ra iš čia ima plėstis ir j kitas kokių 60 metų. O tuo laiko-

naikinta. Kasdien apie nau 
jus susirgimus praneša.

sritis. tarpiu skolos didėtų.

KONGRESO RŪMŲ PIR
MININKAS PRIEŠ PRE

ZIDENTĄ

Aukštųjų Šančių gyventojai1 
turi dapg vargo eidami iš mie- Į 
sto arba i miestą. Kadangi 
arčiausiai pasiekti miestą jie 
gali tiktai eidami per geležin-1 
kelį j Tunelio gatvę. Eiti per 
geležinkelio bėgius visada pa- 

i vojinga, ypač ties stotimi, kur 
nuolatos neperstoja maniev- 
ruoti garvežiai. Pagaliau kai

LIKVIDUOJA GRAFO 
ŠUAZELIO DVARĄ

WASHINGTON, liepos 7.
— Abiejų kongreso rūmų ko-1 žmonės vaikščioja per geležin-

PREZIDENTO NAŠLEI 

PENSIJA
KITA ŽURNALO LAIDA 

SULAIKYTA
LOZANA, liepos 6. — Ka

ro skolų ir reparacijų konfe- PARYŽIUS, liepos 6. —
rencijon grįžo Prancūzijos Prancūzijos parlamentas pri- Vyriausybė uždraudė per ‘pa- 
premjeras Herriot’as. Santar- pažino 7,500 dolerių metinės §tą siųsti žurnalo “American 
vės valstybių atstovai tuojau pensijos nužudyto prezidento Freeman1” liepos 15 d. laidą, 
atlaikė susirinkimą ir, jam va- Doumer’o žmonai našlei. , kadangi ir šioje laidoje žmo- 
dovaujant, nusprendė, kad re- ------------------ Į nės kurstomi prieš vyriausy-

GIRARD, Kas., liepos 6. — milijonas dolerių.

paraeijų negalima visiškai pa- SUSIRGO MONS. RYAN’AS bę.
naikinti. O jei norima mažin- ________
ti, tai ir J. Valstybės turi im- ROMA, Italija, liepos 7. —
Ii ant savęs tos naštos dalį. Čia staiga susirgo Amerikos 
Būtent, kiek būtų mažinamos katalikų universiteto rekto- 
reparacijos, J. Valstybės tu- rius, mons. J. H. Ryan’as. 
rėfcų tiek mažinti karo skolas ------------------

Iždininko planą patvirtino 
apskrities komisijonieriai.

Į

Neužmokėtų mokesčių Coo-' 
k’o apskrityje už 1930 m. yra j 

1144 milijonai dol., už 1929 me-'
tus — 51 milijonas, už 1928 misija padarė išlyginimus su-j kelį ir manievruojantiems ga
ni. — 19 milijonų, o už 1927 manymui, kokį abieji rūmai į rvežiams sudaro daug nepa- 

' metus — daugiau kaip vienas pravedė. Šiuo sumanymu ski- toguino ir kliudymų. Jau pa- 
! riama šimtai milijonų dolerių lyginti senokai atitinkamos 
i nedarbą mažinti. Tai iš dalies mūsų žinybos buvo susirūpi- 
; paties žemesniųjų kongreso rū , nusios padėti Aukštųjų Šan- 
' mų pirmininko Garner’io su- eių gyventojams saugiau su- 
I manymas. į sisiekti su miestu. Kaip mums !

Prezidentas Hooyer’is pra- te"ka Patirti’ susisiekimo mi

SURADO GAZO SUN- 

KIMASI

J. Lupteak’as, 56 m. amž.,
namuose, 9441 Cottage Grove vestam sumanymui griežtai nisterijos iniciatyva yra pa- 

Šį žurnalą leidžia radika-' ave» kur turėJ° kambarį, už-1 priešingas. Jis dirba už tai, ru°štas projektas pastatyti vi
las Haldeman-Julius.

Pagal žemės reformos Įsta
tymą visi svetimų valstybių 
piliečiai, kurie turėjo dvarų ir 
šiaip savo žemes Lietuvoje, li
gi paskirto termino turėjo jas 
likviduoti. Nenorinčhj likvi
duoti dvarus, kaip Įstatyme 
numatyta, turi parduoti iš va- 

; ržytinių. Tas terminas jau pa
sibaigė. Tokių svetimšalių dVa 
rininkn Lietuvoj yra kelioli
ka. Didžiausias iš jų yra gra
fas šiuazelis, Prancūzijos pi
lietis, kuris apie Platelius ir 
kitose vietose valdo apie 15,- 
000 ha žemės.

Ž'unės reformos valdyba, 
vykdydama Įstatymą, šiemet 
yra numačiusi jo žemes išma-

santarvės valstybėms.
Ši idėja nėra nauja.nėra nauja. Visa 

♦ nelaimė tarne, kad J. Valsty
bių vyriausybė tam neprita
ria.

NETURI ELEKTROS 
ŠVIESOS

RASTI ŽUVĘ 3 LA
KŪNAI Į neužmokėjusios elektros kom-

VVTNNIPEG, Kanada, lie-lpanijai sąskaitų, 
pos 6. — Trys Kanados la-1 -------------------*,

PUOLA PREZIDENTĄ 
HOOVER’Į

WASHINGTON, liepos 6. 
— Vakar priešais valstybės 
rūmus karo veteranų demon-

.... v . , v- , v . tuoti, išskirstyti į sklypus ir
uodė gazo sunkimasi. Užsirū- kad sumanymą visiškai pakei- n-l £®l®zinkelio tiltą, kuris ^kius ir parduoti nes jis pats 
kė pypkį ir ėmė ieškoti. Jis sti. I™**? AukŠt Šančius su Tu- ,ikvidū^ti nepaaiste.
rado. Pavojingai apsvilusį po | šiandien pirmininkas -Gar- neho 5atve- Kiek zinoma’ su'Įngė.

ner’is rūmuose pranešė, kad sisiekimo ministerija kreipėsi I
' jis kovos už sumanymą ir ne- i Kauno miesto savivaldybę 
leis prezidentui, kad būtų sti- Prasydama padėti jai šį pro- 
prinama tik jo parinktinoji realizuoti. AukŠt. Šan-

Cbicagos majoras Cermak’-1finansinė atstatymo bendrovė, čių gyventojai šio tilto labai

licija paėmė Į ligoninę.

NEVYKS I EUROPA
SAUSINS EŽERĄ

HAVANA, Kuba, liepos 6. Gracijų meĮu kongreso atsto- 88 kitados žadėjo vykti į Eu-Įkuri tik pramoninkais rūpina- lankia. 
— 9 n’ Kubos mie- vaj pol)lkrod ka|Mdamaa j ropę. Jis norėjo būti kviesliu si.
siu, neturi efektai. „vėsos, idJ,į pasaulio panai,. Dabar pra-
ka.laug, miestų valdybos yra Hoovpr1, yra ang|as j^'neia, kad jis Sį savo samany.

per 29 metus gyveno po An-|m* kcičia- Nėra laiko atl>"t°- 
gauti.

“PARAMOS” DUONA 
GAVO AUKSO MEDALI

TEISMO EKSPERTYZOS 
KABINETAS

kūnai, vienas vairininkas ir j 
du mechanikai, prieš savaitę!

išskrido j žiemius atidaryti j ------------
rastus radijumo naugių lau- - VYASHINGTON, liepos 6. 

kus. Išskrido ir dingo. j— Čia iškelta aikštėn, kad in-
Dabar jų lavonai rasti į žinierins pulk. Pope’as iš New 

Grent Bear ežero srity. Lėk- Yorko, kurs yra Maskvoje ir 
tuvas į pašlaitę susikūlė ir tarnauja sovietų vyriausybei, 
visi jie žuvo. ^deda pastangų, kad J. Vals

tybės pripažintų sovietus.

DEL SOVIETU PRIPA
ŽINIMO

| glijos vėliava, nedalyvavo šio 
1 krašto rinkimuose. Todėl' ne 
jam čia vadovauti.

AL SMITH’AS REMS 
KANDIDATUS

NFAV YORK, liepos 7. Prieš išvyksiant į .Rusiją jis
Amerikos Legijonas paskelbė, Jankėsi valstybės departamen- 
kad jo komisija praėjusiais te ir įdavė pripažinimo pla- 
metais rado darbą apie vie- nns. Bet krašto vyriausybė a- 
nam milijonui bedarbių. pie tai tyli.

NEW YORK, liepos 7. — 
Al Smith’as laikraštininkams 
pranešė, kad jis buvo kandi
datu Į prezidentus, nes to rei
kalavo milijonai jo šalininkų.

NorR suvažiavimas nuspren
dė kito kandidato naudai, jis 
rems RkirtuR kandidatus ir pa
rtijos platformą.

VANDENS KAINA

Cbicagoje norima vieno bu-

Yra kilęs sumanymas prie 
Bolonijoj (Italijoj) tarptau į Kauno apygardos teismo Įstei 

tinėje parodoje, kartu su ki- i £ti teismo ekspertyzos kabi- 
tomis žymiomis firmomis,! netą. Tki šiol visame Pabaltijy 
“Parama” buvo’išstačiusi ru- toksai teismo ekspertuos ka-

Igliauka, Marijampolės ap. 
Gegužės 28 d. Živavodės kai
me įvyko vietos ūkininkų su

sirinkimas. Pavasakės ežero 
nusausinimo klausimui išsprę 
sti. Susirinkime dalyvavo ir 
kultu rtechnikas. Visi ūkinin
kai vienbalsiai nutarė kasti 
per savo pievas gilų griovą
ir paleisti ežerą Į Jesią.

NEW YORK, liepos 6.
to namams nustatyti už van-igin savo gamybos duoną. Gau Minėtas yra tiktai Rygoj, kur New Yorko demokratų orga 
j__ a j_i tn.____________ v , —•_ J :_ __________ • ... v ”dens vartojimą 6 dol. 12c. per 
metus.

NAUJAS ANGLIJOS 
KONSULAS

Cbicagon atvyko naujas A- 
nglijos generalinis konsulas L. 
E. Bemays.

tas pranešimas, kad “Para
mos” duona Bolonijoj gavusi 
aukso medalį. Lietuvos atsto
vybė Romoje atsiuntė “Para
mai” raštą, kuriuo prašo kuo 
skabiausiai atsiųsti duonos j 
tarptautinę duonos parodą 
Romoje, kuri bus nuo šio mė
nesio 15 iki 30 dienos. Tta-

jis visai gerai veikia ir stovi 
tinkamoj aukštumoj. J Rygą

nizaei.ja imasi darbo Al Smi- 
tb’ą grąžinti į New Yorko gu-

vra komandiruotas studijuoti bernatorius. Ar Smith’as to 
teismo ekspertyzos kabineto: nori, nėra žinoma, 
veikimą vaistvbė’s gynėjo p°- j -
dėjėjas Mikaila. Po šešių mė-1 ORO STOVIS

nėšių studijų pas profesorių j ---------------
Tanger Mikaila grjŠ j Kauna ( CHICAGO TR APYLIN- 
ir čia imsis nrganizuotf sakv- KĖS. — Numatomas dailus 

lama ypač patinkanti “Para- ta ji teismo ekspertvzos kabi oras; maža temperatūros at-
PLATINKITE “DRAUGA’ mos” ruginė duona. netą. Pirmiausia šiame ekspe- maina.
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nebepasitiki nei valdžia, nei jos institucijo
mis, nei šiaip jau pramonės ir prekybos į- 
staigomis. ,

Partijų mašinos yra gerai suorganizuo
tos, stiprios. Jos kontroliuoja konvencijas. 
Partijų šulams ne tiek krašto gerovė rūpi,

LRKSA 46 -47 SEIMAS

DIENOS KLAUSIMAI

PARTIJŲ KONVENCIJOMS PRAĖJUS

(Tęsinys)
Pirmoji sesija

Prasidėjo 1-mų valandų po- 
kiek jų asmeninė ambicija. Dėl to jie pasi-'pi©t Redington viešbučio sve- 
renka kandidatais į įvairias valdžios vietas, ' tainėj.
neišskiriant nė prezidento, tokius-žmones, ku-1 Seimų atidaro Sav. Maro- 
rie pasiduoda jų ir jų vadovaujamų partijų |zas, Seimo Rengėjų komisijos 
įtakai ir kontrolei. pirmininkas ir pakviečia Su-

Taigi, paYtijų konvencijos, laikinai šukė- prezidentų P. P. Muliolį. 
lusios sensacijų ir susidomėjimų, savo pro-1 Už*mes vieU P^zidentas pa- mandatų” trys palikti tolime- 
giamoinis ir pasirinktais kandidatais į kraš-įkviečia Susiv. dvasios vadų sniam tyrimui. Tai L. Šimu- 
to vadovybę nieko naujo nežada. Mums ro-|kun- K- Miliauskų sukalbėt 
dos, kad ir laikų pagerėjimo netenka iš jų^ialdų. Po to pakviečia artis-, 
laukti. Jeigu jie pagerės, tai savaime page- jdon4 Cižauskų prie piar.o Į stovo. L. Šimučio mandatas 
rėš, nežiūrint kokia partija ir kokie žmonės •ir sugiedama Lietuvos ir Ame i kvestionojamas, nes per kuo- 
bus prie vyriausybės vairo. Nors nuo prezi-i“kos himnak Pos sekretoriaus neapsižiūre-j
dento ir vyriausybės daug pareina, krašto L Su81v; Prez* f- P; Muliohs | jimų dar iš 1927 m. nepasiųs-j 

ta buvo į centrų už vienų mė- ( 
nesi mokestis. Bet tai buvo iš
lyginta ir dėl to centro sekre- 

i Susiv. sekr. į. B. Šaliūrias' torius visai be reikalo prie jo 
peršaukia Pildomo Komiteto j buvo prisikabinęs. Tai supra

gerovės grąžinimas ir jos palaikymas, ta- jtrumpoj prakalboj kviečia ir
čiau iš dabar susidariusių sąlygų, nedaug! ra«ma delegatus rimtai atlikt 
tėra vilties ko ypatingai naujo sulaukti. '5Hnkli lr «‘»“ko|ungų darbų

nybės vardu, kun. Pr. Juras— 
Naujos Anglijos Susiv. atski
rų narių vardu, kun. J. Švagž- 
dys — N. Anglijos Kunigų j 
Vienybės vardu. Taip pat kal
bėdamas savo mandato klau
simu Seimų pasveikino “Dra
ugo” redaktorius L. Šimutis. 

Iš keliolikos “ginčijamų

si o, kun. Jono Švagždžio ir 
vieno Scranton, Pa. kuopos at

KetvirtaUiems, liepos 7, 1932

Žuvusių pasauliniam kare Utali valstybės karių pamink
las nesenai pastatytas Salt Lake City. Paminklas iš gryno 
Vermont ’o marmuro.

Abi didžiulės partijos, respublikonai ir 
demokratai, savo konvencijose nominavo kan
didatus į prezidentus. Pirmoji pasirinko da
bartinį prezidentų liooverį, o antroji — Fra
nklinų Rooseveltų, New Yorko gubernatorių.

Amerikos visuomenė su nekantrumu lau
kė šių kų tik praėjusių konvencijų. Ji manėj 
kad jos atneš kų naujo, kad savo kandida
tais pasirinks žmones su iniciatyva, vadus ti
kra to žodžio prasme, kurie, paėmę krašto 
vairų į savo rankas, jį taip pasuks, kad ųe-
trukus ir vėl susilauksime gerovės.

Konvencijos tol buvo įdomios, kol jose
triukšmauta, ginčytasi. Bet, kai pasibaigė au
kščiau pažymėtų asmenų nominavimu į pre
zidentus, visuomenė lyg ir nusivylė, nes su- 
pratOj kad tarp vieno ir kito nedaug tėra 
skirtumo. Gal tik tiek, kad p. Hooveris jau 
išmėgintas, jis dabar prezidentauja, o p. Roo- 
sevelto jėgos dar neišmėgintos. Tiesa, demo
kratų programa yra labiau patraukianti, 
daugiau žadanti ir tos partijos kandidatas 
p. ltooseveltas yra šiek tiek iškalbingesnis 
ir drąsiau skelbia savo pareiškimus įvairiais 
gyvenimo klausimais. Bet taip yra dėl to, 
kad demokratai ir jų kandidatas dabar yra 
vyrausybės opozicijoje.

Respublikom} dauguma laukė, kad vie
toje p. Hooverio būtų pažangesnis žmogus 
nominuotas, o demokratų šalininkai norėjo 
Al. Smith’o, Kitchie, ir jiems panašaus vy
ro, kurie tikrai būtų sugebėję kraštų išvesti 
iš esamo ekonominio ir finansinio krizo, tuo
jau būtų atsiradę daugiau geresnės nuotaikos 
ir daugiau vilties dėl geresnės ateities. Kaip 
tik to kraštui šiandien ir reikia. Kada vis
kas paliekama “po senovei,” kada nesusi
daro optimistiška nuotaika, tada visas gyve
nimas eina sena vaga, jis smunka, žmonės

PASAULINES SPAUDOS “TEISIN
GUMAS”

|narius ir kuopų delegatus, 
i Į Mandatų Komisiją, pasiri

to seimo atstovai ir L. Šimu
čio mandatas pripažintas le-

----------- - riami P. Straigis, V. Miliaus- į galiu vienbalsiai. Kun. J. Šva
Prieš porų metų Maltos salos .(priklau-Įka8 !|gŽdŽi° mandatas kvestionoja-

sančios Anglijai) katalikas gubernatojBhs lo
rdas Strickland’as sukėlė aštrius ginčus su 
tos saJos Katalikų Bažnyčios autoritetais.
Pasaulininkų autoritetai tai visa suprato-taip, 
kad Bažnyčia kišasi į politikų, o pasaulinin
kų laikraščiai tai visa paskelbė kaipo didžiau
sių sensacijų.

Nesusipratimai kilo dėl vieno ordeno na
rio, kuris pagarsėjo savo atkakliu veikimu 
prieš Maltos parlamentų, kada tarp šio ir 
gubernatoriaus vyko politiški ginčai. Bažny
čios autoritetai negalėjo pakęsti neteisaus 
to ordeno nario veikimo, ir orderio vadas jam 
liepė apleisti salų. Tada jo ginti pakilo gu
bernatorius. Jis atsisakė išduoti ordeno na
riui pasų. Salos vyskupas užprotestavo. Už 
tai gubernatorius ėmė pulti ne tik vyskupų, 
bet ir Šventąjį Sostų. Galų gale prieita prie 
to, kad salos vyskupas paskelbė katalikams 
ganytojiškų laiškų, kuriuo uždraudė jiems per 
rinkimus balsuoti už gubernatoriaus Strick- 
lando partijų. Anglija, kaip paprastai, sto
vėjo gubernatoriaus pusėje. Buvo baimės, 
kad Anglija nutrauks diplomatiškus santy
kius su Vatikanu.

Šventasis Sostas į Malt;} pasiuntė apaš
tališkų vizitatorių, kad šis savarankiškai vis-

30 kp. Vincas Mardosas ii vestras Pileckis iš \Vilkes-Bar 
270 kp. — Par Rakauskas. , re, Pa.

Į Seimo pirmsėdžius stato Presos komisija.- kun. .J. M. 
ma viešai, balsuojama slaptai, Miliauskas, Tanias Šeimis, Dr. 

Pristatvti Antanas Sutkus J. K. Ažukas.
Ženklelius prisegti: A. Pa-1 mas dėl to, kad suvėluotas pri

jaujūtė, J. Olekiūtė ir S. Mi-1 siųsti į centrų. Seimas vien-
liauskaitė. balsiai pripažįsta legaliu ir u .» t. 'in ’’ 11, A Jc i , i * v,v. .3 , „ l^a- A. Sutkus gavo 70 balsų, vinskas is Luzerne, Pi
v Sveikina Cl.amber oi tom- kun. Svegzdaio manUatų. Serą g. Marozas _ 6() Pirairta4in - (Bus daugiau)
meree atstovas Col. Dorrancc (ntoniečio mandatas atmeta-įtrinktas A Sutkus 
Reynolds ir Wilkes-Barre mie ' mas. Eina ilgoki ginčai dėl' 
sto majoro p. I). llart delega
tas miesto kontrolierius Geo-

177 kp. iš Waukegan, 111., L, Maršalkos: Br. Juškus iš 
Saveras Marozas iš Pittston,' iš Wilkes-Barre, Pa., P. Stra- 

iš Luzerne, Pa.
(Bus daugiau)

,, Vicepirmsėdžiu aklamacijos/Už VIENO NUSIKALTIMĄ 
kun. Juro Siūloma jam duot, ijįrinktas tev Mar02a3 | KALĖJIME SĖDI DU
pilnas atstovo teises, ka,po at | { pi.istatomi:, ±-----------

rge Yenclia.
Po 10 minutų pertaukos, V.

Miliauskas, Mandatų komisi
jos narys, raportuoja kas link 
ginčijamų mandatų. Visi at
vykę delegatai iš kuopų, trum 
pai apsvarstant, pripažinti pilį Valiūnas tų kuopų keliuose

P. Orintaitė

PASKUI TALENTį
(Tęsinys)

Sąnariai lankstosi, juda ir keičias — 
tai aikštėn išsilenkia, tai vidun įsitrau
kia, tai vėl visi kartu, lyg juoku nusikva
todami, staigiai suvirpa ir bejėgume su
stingsta. Bet vėl tuoj liejasi naujas juo
kas, ir vėl kurpaitės mina tripena naujų 
taktą, ir vėl palaidos kojos švaistosi, kaip 
gyvos virvės, ir staigų žingsnį kerta.

Akys žėrėto žėri visa jauna galia, ir 
lūpos — kaip sirpstančios uogos, veidas 
— kaip amžina laime besidžladgiančio 
angelėlio...

Žiūri į tą skraidančių jaunų plaštakę 

suaugusiųjų publika ir gėrisi, kiekvienas 

savaip, pagal savo skonį.

Tikriausia, kad vyrų akys daug ati
džiau stebi šį menų, daug jautriau jį per
gyvena ir j širdį deda.

Vieni, lik pažeme akis nudelbę, nuo 
laibučių blauzdų savo žvilgsnio atittaūkt 
nepajėgia — tai praėjusio dėšimttnečio 
skonio kavalieriai, kuriems moteryse — 
tik kojos tėra jausmų kėlimo objektas,

* T n ’’T

t

stovaujaritį 222 kuopų. Tačiau 
p. Šaliūnas tam priešinasi, pa 
žymėdamas, kad 222 kp. nie
kada nei kieno nebuvo seime 
atstovauta. Bet kun. J. Kara-

Matas Zujus — 1 kp., J. Ju- j Nesenai Vienoje vienas dan- 
sevičius — 160 kp. Chicago, DU gydytojas buvo nuteistas 
III., ir K. Vencius — iš Law- kviam- laikui į kalėjimų. Sė- 
rence, Mass. M. Zujus gavo kalėjime gydytojui nesi- 

. . , , ,96 balsus, Vencius — 32 ir J. norėjo. Jis pradėjo vesti dery-
bus jam primena, kad pats p. j j„s„,Mus _ 4 PinOToju 3ck. Įbas su vienu bedarbiu, kad 

rėtorium išrinktas M. Zujus; tas už jį atsėdėtų teismo pil
nateisiais delegatais, išslri- seimuose yra atstovavęs, Kun. 
riant tik viena. jPr. Jurui suteikiamos pilnos

Prezidentas P. P. Muliohs I atstovo teisės.
priima didelį bukietų ir per-

teistųjį laikų.
Bedarbis sutiko. Jis apskai 

čiavo, kad tris mėnesius turė-

skaito sveikinimo adresų. Pa
sirodo, kad tai nuo Susiv. Ra
štinės ir organo “Garso” šta
bo. . j

Iki komisija sutvarkė liku-! Laimina prie Seimo vedėjų 
sius ginčytinus delegatų man- ’r konūsUŲ rinkimo.

K. Vencius.
Įnešimų ir Rezoliucijų ko- 

misijon išrinkti: L. Šimutis, 1
Užbaigtus inahdatų svarsty-: iš Chioagos, J. Venslauskas išįti nemokamų butų, maistų ir 

mų, pasirodė, pirmoj sesijoj ' Kingston, Pa., ir J. Tamelis j prie to dar gauti gydytojo at- 

iš Kingston, Pa. - ' lyginimų už atsėdėtų laika,
visai apsimoka.

Galutinai jiems susitarus,

dalyvavo 126 kuopų delegatai 
' ir 8 Pildomo Komiteto nariai. Skundų ir prašymų komisi

jom kun. Norbutas iš Frack-
Įville, Pa., T. Šeimis iš Rose-į vietoj gydytojo j kalėjimų al- 
land, Ilk, kun. P. Česna iš i likti bausmės sėdo bedarbis. 

Į balsų skaitymo komisijų Mabanoy City, Pa., J. Pu tie- Bet visai netikėtai tų triukų
dr. J. Končius — Kunigų Vie- išrinkti 209 kp. dek Tamelis, kis iš Forrest City, Pa. ir Sil- sugadino bedarbio giminės.

Dabar Vienos kalėjime už 
dantisto nusikaltimų sėdi du

datus, Seimų pasveikino kun.

kų ištirtų. Anglijos vyriausybė tokių tyrinę-j taip pat rado, kad saloje dėl įvykusių nesu 
jimų neturėjo, tik kaltino Bažnyčių. Vyriau- tikimų yra kaltas pats gubernatorius.
sybė paskelbė vadinamųjų “mėlynųjų kny
gą,” kurioje buvo aprašyti visi įvykiai Mal-

Kada Anglijos vyriausybės komisija pa
skelbė raportą, lordas Stricklaųd’as raštu

tos saloje. Apaštališkas vizitatorius susekė,, prisipažino kaltu ir atsiprašė įžeistųjų Baž- 
salos gubernatoriaus didelę kaltę, ir Šven-Įnyčios autoritetų. Šventasis Tėvas Pijus XT 
tasis Sostas tuo reikalu paskelbė “baltųjų jo atsiprašymų pripažino. Tų atsiprašymų pa- 
knygų.” Po to Anglija paskyrė komisijų. Ši . skelbė visi Maltos/ailiraščiai. Saloje tuo bū-

! du grąžinta lauktoji taika.
Ir, štai, kitų kraštų pasaulininkų laik- žmonės. Pasirodo, kad atsėdė- 

raščiai, kurie kilusius nesutkimus skelbė vi- ti kalėjime, tai ne vistiek, 
su savo smalsumu, lordo Stricklando prisi- kaip seniau kad būdavo gali- 
pažinimo ir atsiprašymo nė vienu žodžiu ne- ma vietoj savęs pasamdyti 
paminėjo. žmogų, kuris už tam tikrų at-

Toks tai pasaulininkų spaudos “teisin- lyginimų sutiktų už tave ati-
gumas tarnauti kariuomenėj.

Kiti primerktomis blakstienomis gau
do dar tebesiformuojančio, bet standaus 
ir sveiko, nesuglebusio, moteriško kūno 
reljefus ir bent savo sąmonėje sotinas ir 
svaigsta tuo šviežiausio draudžiamo vai
siaus pavyzdžiu.

Dar kiti savo gašlia mintimi visiškai 
išrengia menkai pridengtų, nekaltų, gali
ma sakyti, dal- kūdikiškų kūnelį ir beveik 
gyvulišku žvilgsniu godžiai ryja įsivaiz
duojamąjį nuogumų — tai, paprastai, di
džiausi baleto gerbėjai, — žinoma, savo 
vienminčių prietelių tarpe, — riebiai at
pasakoti savo šiltus įspūdžius *su smulk
menomis, džiaugdamiesi proga dar kar
tų pasigardžiuoti savo liguistu gašlumu.

lr tik labai retas kuris pasitaiko toks, 
kurį žavėtų tik žmogaus, kaip dieviškojo 
paveikslo, kfmo plastingurnas, kuris pa
mirštų turįs prieš akis vien moteriškų 
kūnų, kurį tikrai šios nekaltos mergaitės 
šokis pakeltų į aukštesnę — dvasinę sritį 
ir kuris trasitenkiiiimų rastų ne jausti re
gėti patelės kūno virpančius reljefus, o 
tik -- šventųjų žmogaus dvasios ir kūno
harmonijos kūfybų.

’ J aivos draugės, gimnazistės, ant galų 
piršti} pasistiebusios, net išsižiojusios, iš 
tolo gėrėdamosi stebisi: štai ji, jų Jaiva,

kuri sykiu su jomis dreba dėl neiškaltos 
formulės, ar nepadaryto uždavinio, kuri 
drauge išdykauja ir krykščia — šiandien, 
čia, yra kaip angelas, kaip pasakos ka
ralaitė, visus užburianti ir pavergianti. 
Šiandien ji čia prįeš niekų nedreba ir 
nesižeinina, o tik visi kiti, prikalę žvi lgs- 
nį, tyli ir gėrisi. Kad tai ir jos taip galė
tų! Kokia būtų laimė, kokia garbė! Vis
ką būtų galima paaukot, viską atiduot už 
laimę pašokti šitokį šokį rinktinės miesto 

publikos akivaizdoje... Kaip ji dabar 
turi būti laiminga! Ir nenoromis krausto
mi smulkutis pftvydas j jų širdis. Ir nevie
no dvasioj gema neapykanta šiai bendro
darbo ir vargo draugei.

Po programos, kada Jaiva išėjo iš už
kulisio vėl ruda mokslo kalinio uniforma 
ir atidžiau prilaižytais garbiniais, o mik
liosios kojytės buvo jautos į juodus ba
telius su tokiom pat, visų blauzdų gražu
mų paslepiančioni kojinaitėm, draugėms 
atrodė ji vėl artima, ta pati jų išdykėlė, 
niekad painokų neišmokstanti, ir kitų pa
gailas maldaujanti, — tad visos nuošir
džiai apspito jų įspūdžiais dalintis ir jos 
pasisekimų bendrai pergyventi.

Kai kurios aukštos ponios, prie kurių 
tuo tarpu niekas iš vyriškių nepriėjo, ne

turėdamos kų veikt, sugrobė Jaivos mo
tinų, kad ir smulkesnio kalibro valdinin
ko žmonų, bet todėl iš aukšto į jų pinkai 
bedamos, tartum malonę suteikdamos ė- 
mė saldžiai girti:

— Ponia, jūsų duktė turi neabejotinų 
talentų! Neapleiskit, nepalikit neišnau

dotų.

— Būtinai leiskit toliau... Tai bus 
baleto pažiba... Garsenybe taps.

-- Tikrai, kaip ji žavėtinai atliko šo
kį, — įterpė kita, ne tiek stengdamosi 
mergaitę pagirt, kiek nepraleisdama pro
gos savo nusimanymų parodyt: — koks 
judesių miklumas, koks plastikos švelnu
mas! Būtinai leiskite į baletų...

t) geraširdė motina tuos baliaus nuo
taikos komplimentus ir iš tiesų už grynų 
teisybę priėmė.

- Pačiai J aivai jau buvo iš anksčiau 

daug kas, kad ir po truputį, bet nuolatos 

vis retkarčiais, taip ir iškvarainę galvų 

— jos talentų, gabumais ir būtinu pašau

kimu į baletą. '

Jaunos mergaitės fantazija laki, kaip 
sakalas, o dar reikia tik iš šalies jų tru- 
ptitf pakurstyti — ir išauga aistra, įsiti- 
kėjitnas į savo iliuzijų, mirtingas pasiry

žimas nugalėti visas kliūtis... Žūti — ar
ba pasiekti vylingųjų žvaigždę!

. Po šio vakaro ir motina, kuri anks- 
| einu nė kalbėt nesidavė, dabar dukters 
į pasisekimo saldžiu įspūdžiu apsvaiginta 
Į ir dar kitų, “nusimanančių” ponių pa- 
I kurstyta, pasidarė nuolaidesnė.

Ne taip nė bardavo dukrų, kai šešta- 
‘ dienį dienoraštyje atsirasdavo naujas dve
jetukas, nes motiniška meile ėmė teisinti:

— Viskam negali gi žmogus būti ga
bus. Jei turi vienų talentą, tai jau ir to 

į gana. Kuo Dievus apdovanojo, už tai rei-
Į kia dėkoti...

Ji pati nesižinodama, bet nuoširdžiai 
tikėdama, kad gera dukrelei daranti, pa
mažu, iš lėto ir tėvų palenkė į tų pusę. 
Iš pradžių tas spyrėsi:

— Koks gi čia pašaukimas tas šokis! 
Ar jis duoda kokios nors naudos kam 
nors, bendrai, žmonijai? Ar tai yra pro- 
duktinas d nonos kąsnio pelnymas ? Ir 
išsigalvok tu man — menas! Gal būt, 
kad tai yra natūralus žmogaus gyvenimo 
pažymys, bet tai dar nėra joks pašauki

amas! Jeigu taip, tai kitam atsiras pa
šaukimas getai valgyti, dar kitas užsiims
miegojimo menu ir 1.1.

(Daugiau bus)



Prašau Į Mano Kampelį j vas, matome tai, ko istorijoj» priemonių nepakanka. Tos 
(dar nematėme; visose tauto-i blogybės tiktai gali būti pa
se ir visuose pasaulio kraštuo-! šalintos maldos ir atgailos dė- 
se iškeltos šėtono vėliavos ka. Nes Visagalis Viešpats 
prieš Dievų ir tikėjimų. Toji maldai davė iškilmingiausius 
organizuota bedievybė dirba pažadus: “Iš tiesų, iš tisų sa- 
visomis priemonėmis ir bū- kau jums: kai prašysite Tėvą 
dais, rasdama z sau paramos mano vardu, jums bus suteik- 
mokslo židiniuose ir surakina ta.” Tokia malda neša su sa- 
neatsargiuosius savo organi- vimi išklausymo dali, nes mel- 
zaeijos galingais pančiais, sdamasis žmogus susijungia 
Tai yra baisiausioji šių dienų su Dievu ir tuo užlaiko žemė- 
blogybė. Ir vargas būtų žmo- je Dievo idėjų. Malda paša- 
nijai, jei Dievas, norėdamas, lins dabartinių sunkumų prie- 
nubausti pasaulį, pasinaudotų žastis — nepasotinamų gėry- 
tuo naikinančiu isaubu ir su- bių godumų. Tiktai malda ga- 
teiktų jam laisvų kelių. j Ii atnešti tautoms taikos do-

,n y i r m- s- vanų. Nes tik malda vra ben-Tactau, sako Šv. Tėvas, ži- ’ 7
nnme, kad yra bergždžios vi-,4™’ >S™iSkimiu> jausmų tos 
sos tos pastangos ir kad Jo: didelės šeimynos, kuri trau- 
nustatytų valandų “pakils! kiasi už ribų betkokio krašto
Viešpats ir sunaikins savo --------------------- ------------------
priešus.” Tų pasitikėjimų taip j

pat patvirtina nesuskaitomų 
sielų visuose pasaulio kraštuo Į 
se ir visose žmonių grupėse' H
veržimasis prie Dievo. Šv. I - 
Dvasios galingas dvelkimas 
plaukia dabar žeme/ traukda
mas ypač jaunas sielas prie Į 
aukštų krikščioniškų idealų, i 

Todėl Šv. Tėvas šaukia da
bar visus apsispręsti ir pasi
rinkti svarbiausių nusstatymą, 
pasiūlytų žmonijos laisvei; Už 
ar prieš Dievų. Tas pasirin
kimas turi nuspręsti žmonijos 
likimų. Reikia mesti tų šlykš
tu vienų nuo kitų atsiskvrima 
ir žemų savymeilę, susijungti 
visiems nors ir su dideliais
pasiaukojimais savęs pačių ir JssĮ
visos žmonijos išgelbėjimui. • OBĮ

Bet toj kovoj su šėtoniškais j
Tr dabar, sako Šv. Tė- tikėjimo priešais vien žmonių /

Garsiausia pasauly žolių gy 
dytoja tūkstančius išgy

dė žolėmis.

PRAŠAU NESIJUOKTI UŽSITRAUKI?

(žodžiai iŠ naujosios Popie- (Sai, komunistų ar kitai 
žiaus enciklikos) K

šv. Tėvas paskelbė pašau- ' 
liui naujų enciklikų, kurioje ’ 
pasako skaudžius tiesos žod
žius apie dabartinį mūsų gy-' J 
venimų. Enciklikos mintis čia l 
ir paduodame. 4

Dabar visa žmonija yra su- [5 
spausta finansinio ir ekono- ; 
minio krizio. Ir juo labiau ji ! 
nori išsivaduoti, juo labiau 
neatmezgami atrodo jo raiš- ' 
čiai. Todėl, sako šv. Tėvas,
“baisiu būdu pasikartoja tai, 
kų Šv. dvasia skelbė nusidė- • 
jėlianis: *,Nusidėjėlis yra ka- j 
nkinamas tais pačiais daly
kais, kuriais jis yra nusidė- ] 
jęs.” Tos apverktinos būklės 
šaknis nurodo Šv? Tėvas ŠVi.
Povilo žodžiais: “Visų blogy
bių šaknys yra godumas,” Go
dumas nuvilko pasaulį prie 
paskutiniosios: iš jo kvla pa 
vvdas kuris kiekvieno kito pe
lnų jau lako savo nuostoliu: 
iŠ godumu kuris viskų- tvar
ko savo naudai, pamindamas 
kitų teisę, kyla netvarka ir 
pusiausvyros dingimas. Tas 
egoizmas įsitraukia į tautų j 
santykius. Ir kas tarp atskirų • 
žmonių būtų laikoma peiktinu 
dalyku, tautose laikoma teisė
tu ir vertu pagarbos dalyku, 
jei yra atliekama perdėto tau 
tiškumo vardu. Viešame gy- j 
venime paminami šventi prin
cipai, kurie buvo vadovai įvai
rių tarpusavio sugyvenimų.

Šitokia ekonominė netvarka 
naudojasi įvairūs tvarkos prie

IU AGENTŪRA

billy’S UNCLS

DOUBLEACTING

SAMEPRICF
40YEA#

25 ounces for 254
MIIIIONSOF POUNDt uVr 
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AR užsitrauki dūmą? "Kam tą 
kelti aikštėn?”,. sakė cigaretų 
verslas, kada pirmu kartu mes iškė

lėme šį paprastą klausimą - klausimą, 
kuris ilgai buvo giliai nutylimas.

Kodėl? Argi apie šį dalyką nebuvo 
ganėtinai svarbu kalbėti? Ar, gal buvo 
slapta priežastis kitiems paprastai 
vengti šio klausimo?

Ar užsitrauki dūmą^? Lucky Strike 
pasirinko šį klausimą iškelti ... 
dėl to, kad tūli nešvarumai glūdį net

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moJernilkų minučių n pasaulio geriausiais
Jokių orkestrais ir Lucky Strike perstatymais, kiekvienų AntraJienio, Ketvirtadienio, įr Šeštadienio 

vakarų, per N.B.C. Radio tinklų.

puikiausio,lengviausio tabako lapuose 
yra pašalinami Luckies įžymiuoju 
valymo procesu. Luckies tą procesą 
išrado. Tik Luckies jį turi!

Ar užsitrauki dūmą? Žimoma, 

užsitrauki - ir todėl, rūkytojo naudai, 
Luckies nebijojo pasakyti teisybę.

StKAųcte — \ 
Tv-MklK VOOAA 

’ TUA.T

VOCR H/NV ?
rrS

s B£.VAlkit>
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SAMOŠKA PAČIAME ĮSISIŪBAVIME

Samoškos draugų skaičius kasdien auga. Jie visi bus “Draugo” piknike pama
tyti kumščiuojantis su West Sidės Keturakių.

FELIKSAS AUGSTAITIS

TRIMITININKAS

PIKNIKO DARŽE

Metinis “Draugo” piknikas 
jau čia pat. / Įvyks ateinantį 
sekmadienį lijepos 10 d. Biru
tės darže. Dabar rengėjai su
šilę darbuojasi, kad tik viskas 
būtų ko geniausia. Pikniko 
rengėjų pirmininkas su Met-! 
ropolitan State banko kasie- i 
rium P. Šliogeriu ir kitais vei 
kėjais buvo nuvykę į Birutės 
daržų pažiūrėti, kad ten vis-| 
kas būt tvarkoje, Buvo. ten ir 
Trimitinii kas. Nuvykę, daržų 
rado labi i užterštų. Paaiškė
jo, kad Ii ;pos 4 d. tame darže 
buvęs įvairaus plauko komu
nistų kermošius. Bet daržo sa
vininkė p-nia Mikutenienė pa 
žadėjo iki sekmadienio darž, 
turėti pilnoje tvarkoje. Kete 
tas darbininkų per dienas dar 
buojasi, kad daržas taptų tin

kamas padoriam piknikui.
“Draugo” pikniko darbini

nkai jau sumobilizuoti ir su
skirstyti prie / darbų.

Prie baro darbuosis 25 vy
rai iš Town bi Lake. Juos su
organizavo r Draugo” agen
tas V. Stancikas ir Jonas Za- 
levas. Kafierium bus biznie
rius Jonas Baltutis. Town of 
Lako moterys ir merginos po 
vadovyste p-nios Sudeikienės 
dirbs prįe šokoladinių saldai
nių. Juokas Lisauskas prie pa 
dauginimo pinigų, o Silvest
ras Paukštis su savo kaimy
nais -prje sportiškų lazdelių.

Iš T6wn of Lake specia
liai yrsĮ pakviesti biznieriai ir 
šiaip jąu žymios šeimynos. Be 
kitų pagižadėjo būti pasiturin 
tis to\v?n-of-lakietis Ciprijonas 
Zaturskis. Jisai yra uolus sa
vo parapijos rėmėjas. “Drau
go” nuolatinis skaitytojas.

To\v|i-of-lakieciai pasigen
da a. a. Mykolo Paukščio, ku
ris buvo uolus parapijos ko- 
mitetninkas, geras rėmėjas vi 
sų gerų darbų ir testamente 
neužmiršo naudingų įstaigų, 
tik kaž kaip neatsiminė įkur
tos bernaičių lietuviškos kole-, 
[ijos ir katalikiškos spaudos.

Tm^tarpiT dovanosimo ge
ro velijančių biznierių pikni
ko reikalams vis plaukia. S.

W. Norwell’s Drug Store, 46- 
24 So. AVestern Avė., vienų 
dėžę face powder, kurs tinka 
pasigražinti moterims ir vy
rams.

Pradeda eiti dovanom į res
toranų. J. Lukas, duonkepis, 
3006 W. 4lst St., pažadėjo pik 
ui k ui ruginės, kvietinės lat
viškos duonos ir bulkučių. R. 
Kramer, 1349 So. Penria St,, 
pažadėjo kiaušinių lietuviš
kam kugeliui, sviesto, ir sūrių. 
J uozapas Stočkevičius, soft 
d rink parloriaus sav., 4504 S. 
Paulina St., Tel. Boulevard 
5889, atsiuntė dolarinę. Vin
cas Rukštalis, apdraudos age
ntas, taipgi atsiuntė dolerinę. 
Juozas Puplesis iš I8-tos gat
vės kolonijos atsiuntė $1JMX 
o Ladislovų vardinėms jisai 
atsiuntė $2.00. Ateinantį sek
madieni 8 vai. vak. Ladislo- 
vai, Jonai, Petrai susitarė Rū 
tos darže turėti bendrų užkan 
dį su skaniais gėrimais.

Restoranų ves Marquette 
Parko moterys ir merginęs, 
Apaštalystės Maldos narės. 
Tarp jų randasi daug kilusių 
iš West Sidės, kaip va p-nia 
Ciapienė, Kopūstienė, Jakonie 
nė su dukterims Juozapina ir 
Ona, Stogienė su dukterim 
Pranciška, Lukoševičienė su 
dukterimis Aleksandra ir Jie-

Pradėjo eiti gandai, kad “Draugo” piknike atsiras ne
žinomas druotuolis, kurs parodys įstabesnių triksų. Tai jis 
dabar kasdien lavinasi, kad tik niekas neįstengtų įstabesnių 
dalykų už Augštaitį parodyti. *

vute ir kitos. Kasierka bus ADOMAS STULGINSKAS 
p-nia Antanina Baltutienė.
Jos visos sugeba sutartinai 
darbuotis ir pagamins valgius 
taip, kad visi gėrėsis. Viso. šei 
mininkių bus 25 ir beveik vi
sos kilusios iš Žemaitijos.

Prie ice creamo darbuosis 
Cicero veikėjai. Jie turės ir 
kitokių įvairybių — lietuviš
ko lemonado, keikselių ir ki
tokių gėrimų ir užkandžių.
Prie sūrių darbuosis Antanas 
Rabačauskis, Motiejus Damb- 
rauskis ir Jurgis Vilčauskis.
P. Jankaitis ant žemaitiškų 
arkliukų jodinės. Elena šul- 
gaitė su Stancikaite prie ža
lios rūtos saldainių ir 25 vy
rai su savo policmonu Koka- 
nausku saugos pikniko turtus 
ir prižiūrės gaspadoriškas bu-

Apie fcHųs darbus ir darbi
ninkus bus vūįiau paskelbta.

Sidės vengras telefo- 
įcero vengrui praneš

damas Kkkių “liekarstvų” jis 
turės “Draugo” piknike. Tą 
pranešimų fllarė dėlto, kad a- 
biejų vengrų\ vaistai nebūtų 
vienodi.

6ARSINMNTES
“DfiAUEE"

KETURAKIS DRĄSESNIS

Wešt Sidės kumštininkas Keturakis kasdien besila
vindamas vis daugiau įgija pasitikėjimo savimi ir įsi
tikinęs yra, kad/laimės.

šešta daina — minėtų dviejų sportų daina, 
išvažiuojant iš Lietuvos:

“Draugo” pikniko reika
lais darbuojasi bulvariškių 
tarpe. Jie piknike darys gera 
biznį.

PETRAS FABIJ0NAITIS

Pasilik sveika tėvynė brangi,
Diev’s žino ar sugrįšiu.

Pasilik sveika tėvynė brangi, 
Diev’s žino ar sugrįšiu.

Eičiau, kur saulė skaisti geltona,
Kur jūros, marės putuos.

Sušvilpė vėjai, marės sujudo, 
Marių paukščiai giedojo.

Ko liūdit, broliai, ko nedainuojat,
Ko trokšta jūsų širdis.

Ar bijot vėjų baisiai ūžiančių,
Ar kitų priešavimų.

Nei bijom vėjų baisiai ūžiančių,
Nei kitų priešavimų,

Tik mums yr’ ilgu ir nebelinksma 
Be Lietuvos brangios.

Labdaringosios S-gos cent
ro raštininkas, vadovauja 7 
kuopai, su kuria jis vyks į 
“Draugo” piknikų.

Ketvirta daina apie lietuvaites P
Kur Nemunas ir Dauguva,
Ten mūsų brangi Lietuva.

Tenai lietuvaitės, kaip rūtos, 
Tikros dukraitės Birfltos.

Rūtas, lelijas sodina
Savo darželius dabina.

Kad per vasarų žydėtų, 
Razetos, mėtos žydėtų.

Kaip į bažnyčių eina *
Ant galvos vainikus deda.

Tai yra ženklas nekaltybės, 
Lietuvos žemės mergaičių.

TINI ii

PIKUI
DRAUGO J*

_ Sekm. Liepos-July 10, 1932,
Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III,

PRADŽIA^” VA L- POPIET

Visus maloniai kviečiame atsilankyti į šį pikniką.
Bus kumštynės, žaismės, gera muzika.
“Draugo’’ piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais įmonėmis visų ko

lonijų.
Gera proga smagiai laiką praleisti jaunimui ir suaugusiems.

Visus kviečia __
RENGĖJAI

i
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ĮVAIRENYBĖS,
RADIJAS ANGLIA

KASIAMS

,lose daryti ir kiti bandymai— 
'transliuoti radijo muzikę ir 
'paskaitas į šachtas. Ir tai pa

ke jimas sumažėja. Jeigu ir to 
liau taip tęstųsi, tai sunku pa 
sakyti, kų šitas rūkymas ir

vyko. Radijo transliacija pu- girtavimas padarytų iš vokie- 
: siekė ir giliai dirbusius darbi-
Iįlinkus. Radijo transliacijos, 

kasyklose jeį jos būtų įvestos, paį vairi n-Vienose anglių
pietų \ orkshire, Anglijoj, šio- vienodų angliakasių darbų.‘mūsų besaikiškų girtavimų, 
mis dienomis padaryti bandv
• i.ai, kurie angd.i kasyklų bū- 
i i i turės didelės reikšmės.
Y . noj ka» k’u vieto. .'».*»»
('i litiniai padarytas užgriuvi 
a s, kur užsidarė būrys an 
;;J kasių u nešiojamu radijo 
aparatu. S . • i."_riiiv< ii::L tuoj 
buvo per radijų susisiekta.

Šituo bandymu norėta pa
rodyti reikalų visas kasyklas 
aprūpinti nešiojamais bevie
liais aparatais, kad, nelaimei,

^ištikus, užgriūtieji angliaka- 
ii galėtų susisiekti su savo
Hbėtojais. Ligšiolinės atsar

gos priemonės, kaip telefono 
laidai nutraukiami. Su radijo
aparatais nelaimės ištiktieji I daliu gyvenimo galėtų pada-i Taip didžiulė Tiuringijos’

GOETHE APIE RŪKYMĄ 
IR ALŲ

* %

, m g g i s
grų kunigaikštis už gražių 
blizgančių uniformų ir savo 
dvariečiams livrėjas atidavėf -
kraštų, kuris lygus pusei Eu

A K T A R A

čių tautos po dviejų, trijų Ra- ropo*. Nors tai ir didelė pri 
rtų“. — Įdomu, kų galėtų pa-’gavystė, bet vis dėlto ne ka- Q||t J- 
sakyti Goethe apie nūdienį .ras..

Kartų genialus vokiečių po
etas Goethe, bčdiskusuodainųs 
su vienu majoru savo mėgia
mam Weimare, pasakė: “Rū
kymas padaro žmogų kvailu; 
jis trukdo kūrybą ii galvoji
mų. Rūkymas reikalingas tik 
linginiams ir benaudžiams, ku 
rie trečdalį savo gyvenimo 
pramiega, trečdalį praleidžia

Pasirodo, kad visam pasau
ly {>er vienus metus suvarto
jama 300,000,(XX) bektolitrų a-

--------- — ' lauš. Norint šitų alų išvežioti,
Pasaulyje turbūt nėra tokio i reikėtų 30,000 traukinių. To- 

dalyko, kas atitinkama proga' kiu bildu kiekvienų dienų sn- 
nebūtų pavartojama kaip pir- i vartojamam aini išvežioti, rei
kimo arba pardavimo objek- kalinga 83 traukinių, knr kie
tas. Juk ne taip senai žmogus kvienas traukinys turėtų po 
taip pat buvo pardavinėja-. 100 vagonų.
mas, kaip druska arba silkės.! () kiekvienas alaus puslite- 
Niekas tuo nesistebėjo. Net rįg tnfį f,ftvyje tik tiek mais.

Ofisas Tel. Grevehlil 0417
Ree. <7 37 S. Arteslan Avė. 

Tel. Gr-ovehiil 0617
>1

gylttojas ir chirurgas
2433 West Marųuette Road 

Vai: 9-6 Ir 7 > P m Ket. t <2 AM 
Kedėltoi su«d tarus

f Ofiso ir Res Tel Boul. 6911
------- "v

Ofiso tr Rez Tei Boul 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
i 756 Wesi 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
| Vai. l-» tr 4:94-4:89 vai. vak Tat < 4 Ir 7-9 ra), rakarv
I Medei toj nusitarus •uatla.rui

IR ŠALYS ESTI PARDA
VINĖJAMOS

Tel. Lafayette 6792

DR. A. J, JAVOIš
VAl.: 2 Iki 6 po pietų, -7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California A’-'e. 
Nedėliojė pagal sutartį

DENTISTA T

Tai Canal 4267 Res. Prospect <<69 Tel. Ofiso--4060 Rea. 9846

DR, P. Z. ZALATORIS DR, A. G. RAKAUSKAS
1 Gydytojas ir Chirurgas 5815 — 6th Avenue

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija <800 So. Arteslan Avv 
Valandos - 11 ryto nu 4 po platų

• tkt vakare

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

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

8904 — 71st Street 
Nedėliotais ti- susitarus.

abstraktūs dalykai, kaip lais
vė, buvo ir yra geriausia pre- 

prie valgių, gėrimų ir kitų kė. Užtat nėra ko stebėtis, jei- gmaįįagalio miltų kriok
nenaudingų dalykų, kartoda- gu parduodamos valstybės, «aį»te|įg 
mi, kad gyvenimas trumpas, lys ir miestai, kaip paprasti! —
o nebežino, kų su likusiu treč- ūkiai.

tingumo ir naudos organiz
mui, kiek jo turi paimtas ant

ne tik nebebus palikti gyvų 
palaidotų siaubui, bet ir galės 
nuolat nurodinėti gelbėtojams

ryti. Prie rūkymo priklauso provincija 1294 m. buvo už / 
ir alus, kuriuo gesinamas įkai 12,(XX) sidabrinių markių ku
tintas gomurys. Nuo alaus nigaikščio Albrechto parduo-

darbų linkmę. Šiuo būdu šim- Į kraujas sutirštėja ir tuojau ta kunigaikščiui Adolfui von
tai angliakasių bus išgelbėta 
nuo tikros mirties.

padidėja apsvaigimas dėl nuo į Nessau, kad po jo mirties an- 
dų veikimo. Dėl to nervai pa- trosios žmonos sūnus nepavel-

JOHN B, BURDEN
(John Bagdtiunas Berden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Km. 2117 
/ .Telephone Kandolph 6727

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

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

Thone Boulevard 74<i

DR. C. Z. VEZEUS
DENTJSTAS 

4645 So. Ashland Avė
Arti 47 BtreetI

Tel. Canal <122

DR. 6. L BLOŽIS
DEKTI8FAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

:’el Canal <764 Res. Republic 536* i

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKA5

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

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

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

CHICAGO

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3443 WEST <3 STREET
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1424
Rezidencija 2359 So. Leavltt St

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

Nedėlloj pagal susitarimą

Ta pačia proga tose kasyk- sidaro nejautrūs ir kraujo te-

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GKABORIUS

dėtų.
1720 m. Fridrichas Vilhel- 

• mas I, darydamas su švedais 
Stokholme taikos sutartį, pa
siūlė atpirkti iš švedų Pome
raniją. Sumokėjo 2 milijonų

| talerių ir kraštas BUVO prijun- Vakarais: Utarninkais Ir Ketvergais 

igtas prie Prūsijos. 7S3,
Yra pasakojama, kad kaž

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

I

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearbarn 7964

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia patarnauju laidotuvėse kuoptgiausla.
tr pigiau negu kiti Belk*1<^ar^1uel^“ite'užganėdinti m*n° Pr*e kurio karaliaus Prūsija 

Tel. Roosevelt 2615 arba 261<
2314 W. 23rd PI., Chicago

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A š 

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 Wesf 22nd Street 
cor. So. Leavltt St. Tel Canal <122

Rezidencija: <628 S. Richmond Ava
_  Telephone Republic 7848

Valandos: 1—t ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj; 1<—12 ryto.

Namų Tel, Hyde Park 3395

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby Btės.

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 2288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4488.

turėjusi finansų ministerį, ku
ris iš skolų ir finansinių sun-

Tel. Cicero 1260 X-Ray

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nea neturi
me 141 aidų silalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko* 
plyšta dykai.

3307 Auburn A vemia

1439 8. 49 Court, Cicero, Hl/klumi išbristi Pasiūlė parduo- 
' ti dalį Prūsijos. ’

Ir Viena buvo syki parduo
ta. Tai buvo 15 šimtmečio pu
sėje.

1785 metais Olandija atsipir 
ko iš Austrijos savo krašto ne 
priklausomybę ir laisvę už 
pus devinto milijono aukso 
guldenų.

Visų didžiausia kupčystė 
atsitiko su Aliaska. Iki 1867 
m. Aliaska priklausė Rusijai 
ir vadinosi rusų Amerika. 18-

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABOBIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7611

TEL. CICERO 6927

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, UI.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲVEDAI Ali

1650 WEST 40th STREET 
Kampas 44tM <* FMtKUk BU 

Tel. BouleVaM 8848-9418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullraan 5950—6377

I DR. GDSSEN

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

160 N. LA 8ALLE ST—pagal sutartj.

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, Iii.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (iSskirus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
ir Ketvergais.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ <

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimu. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už ta 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

67 m. U. S. A. padarė su ru
sais Aliaskos pardavimo aktų 
ir už 7,200,000 dolerių leido 
prijungti Aliaską prie Ameri
kos. Iki tol Aliaskoj niekas 
dar aukso turtų nežinojo.

Juokingas yra Belgijos Kon 
go nupirkimas karaliaujant 
karaliui Leopoldui. Kongo ne-

DABARTINIOMOSŲ G Y
- VEN1M0 BLOGYBES

Buy gloves with whot 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. ui 
dantų mostį. Llsterlne To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėdiyk, kaip gerai ji vei
kla Jg vartotadamae per 
ffietus sutaupai 12.04.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25*

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

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls
2420 IV. Murųuctte Itil. arti YVcstern 

Avė. Fboue Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

! Tel. Cicere 6754

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT„ CICERO 
Vai.: 10-12 ryto; 2-4 ir 7-0 vakare

AKIŲ GYDYTOJ Ali

DR. VAITUSH, OPT.

DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4045 U. Asliiaud Avė.

Chicago, 111.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tet: Prospect 1930

A. L. DAVIDONIS, M. D;
4010 80. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenvood 61*7 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 liti 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredot 
tr Pėtnyčios, kuriomis dienomis jie 
bua

2924 W. WASHINGTON BLVD. • 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba 
Cicero «2. Rea. tel. Cicero IMS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Utį 4 Ir 4 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Telefonai dieną tr nakt) 

VIRGINIa t»l<

TeL GroveklU 1694

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Šaradomis po pietų ir Nedėldlealato 

tik susitariu -
1422 W. MARQUETTE ROAD Z

Rea Phone: 
Englewood 4441 
Wentwortn 4*04

Offloe Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) 
inas į Dievų ir Dievo baimę... 
Taigi atgaila yra išganymo 
ginklas. O toju atgailos dva
sioje yra ir malonios taikos 
paslaptis. “Nėra taikos bedie
viams,“ sako ftv. Dvasia, nes 
jie gyvena nuolatinėj kovoj su 
gamtos ir jos Sutvėrėjo nu
statyta tvarka.

Todėl Šv. Tėvas kreipiasi į 
žmoniją šiais Šv. Liturgijos 
žodžiais: “Atsiversk į Vieš
patį, tavo Dievų.“ Šitam mal
dos ir pasitaisymo susijungi
mui šv. Tėvas skiria Jėzaus 

Ii Širdies Šventę, sakydamas: 
•'“Tegu būna tat šiais metais 

Švenčiausios Širdies Šventė 
visai Bažnyčiai šventos pasi
taisymo lenktynės. Ir ta mal
dos ir pasitaišymo dvasia te
išsilaiko nuolatos gyva visuo
se tikinčiuosiuose.’’

(“M. L.’’).

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo?- Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Ltsterine Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, k-o kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

lambkrt pharmacal 
COMPANY

St Louis, Mo.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigiino, akių aptemmio, nervuotu- 
aw, skaudamą akių karštį. Nuiniu 
cataractus. Atitaisau trumpą fegystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
Usitiklmuose, egzamlnavgnos daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
«as klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto tkt 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpils pl-

Btnės, negu buvo. .Musų kainos pi- 
eiės, kaip kitų.
4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8204

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGALv 4

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 Alidway 2880

LISTERINE
promptly •ndt odor* erdlnary 
antloepHca <«n't hlde ln 4 day8

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STRh'.ET

Kampas Halsted Bt 
Valandos: auo 10—4: nuo I—8

t* na it.

HEMLOCK 8161

{R. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 1* ryto. 7 Iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketr vak. pagal sutarti

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Ofiso Tel. VICTORY 2487 
* OL Ir Rea T ei. HEMLOCK 2874

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 2-6. po 
plet Utarn. ir SubaL Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HAlaSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7441

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
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

Tet Hemloek 4700

Res. Tel. Prospect 0410

DR. B. ARON
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 

Ofisas <184 South Kedzie
Rez. 4428 So. CaJlfomla Avė. 

▼aLt 9-4. f-l ♦. v, IMrtrimt



DRAUGAS

K

LIETUVIAI AMERIKOJE JUOZAS SAURIS lankyti ir naujų narių atsive
rti. Valdyba

L. KREKŠCIUNAS

RADO SUMUŠTĄ MELDAŽĮ rius koinp. A. S. Pocius, paai- 
_________ skindamas apie muzikų, jos

Plačiai žinomas M. Melda- reikšmę ir reikalingumų kiek
žis, didelės salės savininkas i vienai tautai. Dėkojo savo be- 
West Sidėj, trečiadienio ryte j ndradarbiams mokytojoms - 
buvo rastas skaudžiai!jums ir didžiavosi jų pastai^ 
sumuštas. Rastas namo skle [gų vaisiais. Taip pat labai pa
pe. Tuoj buvo pašauktas dr. 
Kavarskas, kurs suteikė pir-

gyrė mokinius. 
Išdalindamas medalius ir

mų pagalbų. Po to sužeistasis į diplomų baigė vakarų. Publi- 
buvo ambulansu nuvežtas i > l<a apleido auditorijų, išsineš- 

dama su savim malonaus, gra 
žaus vakaro įsp ms.

Živilė

IR VĖL PASIŽYMĖJO

AVasbingtono ligoninę.

LIETUVIŲ BEETHOVENO 
KONSERVATORIJA

Birželio 29 d. erdvi Lietu
vių auditorija buvo artipilnė P-le Aldona Briedžiutė, bai- 
žmonių. Estrada painiomis iš- Rusi Šv. Kazimiero akadem 
puošta, žmonių tarpe tyla ir i jų 1939 m., šiomis dienomis 
ramumas viešpatauja. Iš to muzikoj laimėjo stipendijų'' į 
galima spręsti, jog Chicagos Chicago Musical College. Į 
lietuviai domisi ir remia vie-1 konkursų buvo suvažiavę ga- 
nintėlę Amerikos lietuvių mu- biausi muzikos studentai iš
zikos konservatorija ir jos mo 
kinių kilnūs pasiryžimus.

Konservatorijos mokslo me
tų užbaigimo programa susi-

visos Amerikos. Kvotimai bu
vo sunkūs. Tris kartus reikė
jo skambinti prieš kritikus, 
bet, ant galo, pripažino Brie-

dėjo iš 22 numerių, nepapra- i džiūtę laimėtojo. Jos mokvto- 
sto įvairumo. Visų pirma, koiJ-iunl ^us garsus Alexander 
servatorijos orkestras sugrojo Raab.
keturiais atvejais. Kaip visuo P-lė Briedžiutė už savo ga- 
met, taip ir šį kartų šis orkes-'bumus muzikoj yra laimėju- 
tras garbingai užsirekomenda si šias dovanas: tris aukso 
vo. , -medalius, sidabrinę taurę ir

Tad reikia pripažinti tikro ■ pijaną. B—nė
dirigento gabumus poniai Lu- i ----------------------
lu Raben-Misevičienei, kad su
geba gerai vesti toki didelį 
orkestrų, Gerb dirigentei įtei-

LIETUVIŲ VALANDA

Pasižymė.ięs lietuvių niuzikas, kompozitorius, chorve
dys ir vargonininkas'. Jisai dabar yra naujas' Liet. Vy
čių apskričio “Dainos” choro vedėjas. Yra Šv. Gabrie
liaus par. vargonininkas. Turi muzikos studijų 4635 S. 
Emerald Avė. Jo veliamas “Dainos” choras “Draugo” 
piknike liepos 19 d. išpildys pritaikintų programą.

tinos reprodukcijos dainų ir 
muzikos.

Tokie pat geri programai 
Budriko krautuvės būna ren
giami kas ketvergo vakaras 
iš kitos stoties—W MFC (1420 
kiloc., nuo 7 iki 7:39 vak).

Praėjusį sekmadienį teko 
kta didelė raudonų rožių puo- klausytis gražaus lietuvių, la
kšte. įdijo programo iš stoties WC Kiekvienam malonu pasiklau-

Mergaičių “Glee Club” su-'FL (nuo 1 iki 2 vai. popiet), ,dainų ir muzikos per ra- 
dainavo porų dainų, kurios su į kurį davė Jos. F. Budriko ra <6'° savo ' imtoje kalbo’e, o 
darė malonaus įspūdžio susi-J dijų ir rakandų krautuvė, 34-i Lidi jai užsitarnauja lietuvių 
rinkusieins. Jų mokytojai—ve 17 So. Halsted St. paramos biznio reikaluose,
dėjai p. G. Šidiškiūtei-Giedrai I Programas susidėjo iš rink- Antanas
tienei įteikta gėlių puokštė. Iš--------------------------------------------------------------------------------------------
eilės nepaprasti mokinių ta
lentai ir gabumai pasireiškė.

Pijanu: Etude de Conceri—
Lavailee, Silv. Lenkvtė. New 
Spring — flange, Elena Dedi- į 
naitė. Valse in B Minor—Cho- l 
pin, Albina Urbaitė. Turkish 
Rondo — Mozart, Sofija Nor-. 
kifltė. Butterflv—Merkei, Ste
la Mikašiūtė. Spanish Dance 
— Pennington, Aldona Dam
brauskaitė.

Smulku; Alegro from Con- ' 
certo No. 7 — Spohr W. An- j 
drews. l’olonaise No. 2—AVie- 
niavski, Millv Kazlauskas. Po 
lonaise llrelliant — Wienia\v- 
sd;i, B. Markūnas. Mazurka — J 
Mlynaiski, Albert Koplevs- I 
kis. Plantation Airs — Kėiser, I 
Elena Kazragvt*

Visi šie mokiniai laimėjo , 
medalius, kili — aukštus pa- į 
,y rimus.

Pijanu: Concerto in D Min
or (Lašt Movement) — Moz
art. Šis paskutinis pijano nn- 
rųpris, tai tikrai stambus pro
gramos papuošalas, kuris iš
pildytas dviem pijanais: pir-1 
mu skambino Gertrūda Juzė- 1 
naitė, antru — P. Gaubis. ši
tas numeris padarė milžiniškų 
įspūdį publikai; griausmin
gam rankų plojimui nebuvo i 
galo.

1P lės Juzėnaitės ilgas triu-, 
sas pijano mokslo srityje tapo 
gausiai apvainikuotas gėlė
mis, P-lė Juzėnaitė baigė pi
jano mokslų ir jai įteiktas mo 
kytojos diplomas.

Programai pasibaigus, pra
bilo konservatorijos direkto-

PRANEŠIMAS MORGIČIĮI SAVININKAMS

*

Užsidarius kai kuriems bankams, daugelis lietuvių, 
pirkusių iš jų morgičius, nežino, kaip iškolektuoti nuo
šimčius arba sumas.

Tais reikalais kviefiu kreiptis pas mus, o tie jūsų rei
kalai bus greitai, teisingai ir pigiai atlikti.

JOHN F. EWALD
840 WEST 33rd STREET

Telefonas Yards 2790 CHICAGO, ILL.

i Kriaučių lokalo 269 A C. 
I \V. ot' A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos 8 d., Amai 
gamated centro name, 333 S. 

Į Ashland Blvd.., 7:39 vai. vak. 

, Malonėkite visi skaitlingai da 
I lvvauti.

F. Pi usis, sek r.

Marąuctte Park.— šv. Ka
zimiero akademijos rėmėju 8 
skvi . mėnesinis susirinki
mas į ' s per' tadi< nį, liepos 
8 d., S J. vakare, parapijos 
svetainėj.

Kviečiame visas nares atsi-

APIE CIGARETŲ 
IŠDIRBYSTĘ

| Lucky Strike cigaretas, k u 
į i j surūkai Į keletu minučių, y- 
I ra gaminamas ilgiau, negu 3 
, metus.

Keletą metų trunka taboka 
surinkti, prinokinti ir pribran 
dinti. Į Lucky Strike įeina ke
letas rūšių tabokos ir kiekvie
na rūšis yra parinkta patyru
sių pirkėjų. Lucky Strike ci- 
garetų išdirbėjai yra pagarsė
ję kaipo pirkėjai geriausios 
rūšies tabakos pirkėjai. Taip 
supirkta tabaka yra sukrau
nama į erdvius, švarius san
dėlius.i

Kaip tabaka pilnai surink-
i ta ir išnokinta, tai einama 
1 . . . . prie cigaretų gaminimo. O ga 
i minama naujai išrastu spra* 
! ginimo būdu vartojant ultra 
' lylavų spindulių. Tuo būdu y- 
, ra pašalinamos kenksmingos 
dalys, kurių visuomet tabakoj 

1 randasi. Tų spraginimo būdų 
j išrado ir vartoja tik Lucky 
Strike eiga retai.

Kenksmingunių pašalinimas 
reiškia apsaugojimų rūkyto
jams gerklės, plaučių ir ap
skritai sveikatos. ' (Adv.)

Pasižymėjęs kapel meistras, 
pristatųs muzikų piknikams, 
baliams, bazarams ir kitiems 
reikalams. Jisai yra uolus vei
kėjas “Dainos” choro ir pa
tarnauja su savo orkestrą 
‘•Draugo” parengimams. Da
bar jis įvairiose Chicagos lie
tuvių kolonijose darbuojasi 
••Draugo” pikniko reikalais, 
kaipo kvieslys ir piknike pa
tarnaus sporto, šokių reika
luose ir prižiūrės tvarkos šo
kių salėj, kur grieš Vytauto 
orkestrą.

Ketvirtadienis, liepos 7, 1932

už ežero matyti Maistų mies
telis. Į vakarus matyti tiltas 
ir tekanti upė. Žodžiu, vaizdus 
gražiausias.

Tai tokioj aplinkos nuotai
koj jaunimėlis pažaidė, pasi
linksmino, paūžė, pašoko, pa
dainavo. O dainos plačiai ska
mbėjo visais laukais ir pačiai.i 
miestely. Ištekanti iš Postovio 
upelė dainas nunešė dar to
liau. “Tegu skamba mūsų dai 
nos po šalis plačiausias” 
rašo mūsų poetas Maironis sa 
vo eilėse.

Gegužinės pelnas skiriamas 
choro kelionei į dainų šventę, 
įvykstančių liepos mėn. 8- 9 
dd. Kaune.

Jotkus

Skaitykite ir platink) 
dienraštį “Draugę” ir 
retrkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

LIETUVOJE

i M ALĖTAI, Utenos apskri
čio. Birželio mėn. 19 d. Malč- 
tų bažnytinio choro vedėjai ir 
globėjai (p. J. Jurgelevičius 
ir kun. Br. Novelskis) suruo
šė “Pavasario” kalne didele 
gegužinę. Reikia pasakyti, 
kad vieta tokiam tikslui labai 
tinkama: iš kalno matyti to
li mos apylinkės, paties kalno 
pakriaušv tyvuliuojąs Posto
vio ežeras atmušė saulės spiri 
dulius visokiomis spalvomis;

.HORTGACEBAHKERSJ^

REAL ESTATE 
Prisirašykite i mūsų Spulkų 
Texy informacija suteikiama

Dvkai
2608 West 47th St.

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVA
Liepos - July 23 dieną, 1932

VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

Norintieji šių vasarų va
žiuoti į Lietuvą, važiuokite 
su šia “Draugo” ekskursi
ja Skandinavų Linijos lai- 
vv “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 $84.59 
Ten ir atgal (Roufid

trip) .............. $141.09
Turistine klesa į vienų

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

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

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

t
Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar. 

Visais reikalais kreipkitės:

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

129 akrų Wisconsin, žuvin
gas upelis, 3 arkliai. 8 karvės, 
11 kiaulių, 29 vištų, 7 žąsys, 
laukai apsėti. Kaina $3,909, 
verta $6,590. Priežastis pardi 
vimo, nėra kam dirbti.

6 kanib. muro Bungalow, 2 
karų garadžius ant Marųuett“ 
Rd. netoli Western Avė. Pre
kė $5.599. Mainys ant lotu. 

(Verta $8,900.

CHAS. ZEKAS
3647 Archer Avė., 

Virginia 9757

PARDAVIMUI 2 fialų, 6 kamba
rių medinis, pigiai. 4538 So Wnsh- 
tenaw Avė., Tel. Lafayette 4 294.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikrodžius. radio«. 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras. projec- 
torius dėl judomn paveiksi i 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St.. Chicago, PI.

Tel. TTemlock 8389

Jei manai pirkti automobtlj. at 
pas mus pirmiau, nes mes užlaiko 
vieną iš geriausių rūšių autonir 
liūs — STUDEBAKER. kurie 
pagrarsėję savo stiprumu ir gražu'

Taipgi mes turime pilną paslrin 
mą vartotų karų labai prieinamų 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALE
44»2 ARCHER AVENt’F. 
Telephone Lafayette 7139

Wm. J. Kareiva
Savininkas

O6I gerinusios rųšles 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

CRF.F.N VAI.I,E Y 
PRODUCTS

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
RAMŲ STATYMO RONTRAR 

TORIUS
16504 S. WASHTENAW AVĖ.


