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TAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA TURI 
SPECIALŲ POSĖDĮ

Numatoma atkakli kova už 
Tautų Sąjungos likimą

MUSSOLINI NORI PALAUŽTI JOS 
AUTORITETĄ

ŽENEVA, liepos 31. — Ati, ssolinio žygiams. Anglija gi i 
darytas specialus T. Sųjun- ' atkakliai kovoja prieš tai. An j 
gos tarybos pasėdis svarsty- ' glija vis dar tikisi savo pu- i 
ti Italijos Etiopijos ginčų kl-' sėn patraukti Prancūzijų. 
ausimų. Bet vargiai tas bus atsiekta, j

Yra maža vilties, kad U- Mussolini nepageidauja, 
ryto galėtų sulaikyti Italija, kad svarstytų kar0 kl.
nuo karo su Etiopija. Italija ausimą ’ Jis sako> kad taryba 
jau per toli nužengusi su sa-|ga|i svarg.tyti tik Etiopijos 
vo pasirengimais. Italų atstu | liUgika|tinlug prieS ItalijSi 
vyhė nesislepia su- .liktato-1 bct n6 1(8,ijog rengiraagi ka_ 
riaus Mussolinio pasiryži- .i ran.
mais. Mussolini yra nuspren* |
dęs užimti jei ne visų Etio-1 Žinovai tvirtina, kad Ang- 
■pijos kraštų, tai nors žymiųjų Uja galy gale pakils kovon pr

PIRMIEJI SAVANORIAI J GREAT LAKE STOTJ
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Priimami pirmieji jauni savanoriai į Great Lake Navai Training stotį, šalia Waukegano. Ekonomikos 
sumetimais ši stotis ilgų laikų buvo uždaryta. (Acme Photo.)

jos dali.
Prancūzija nesipriešina Mu

ieš Italijų, jei Mussolini neigs 
tarybos sprendimus.

MEKSIKOS PREZIDENTAS KOVOJA 
SO POLITINIAIS PRESAIS

MEXICO CITY, liepos 31. arkivyskupui grasinantį laiš-
— Meksikos prezidentas Car- 
denas visų laikų nieko ypatin 
ga nepaduoda viešai apie re
liginę situacijų Meksikoj. Š: 
kartų jis dlaug užimtas kova 
su savo politiniais priešais. 
Šie gi jo priešai yra aitriau
si Katalikų Bažnyčios perse
kiotojai. Tad kai kas ir ban
do aiškinti, kad prez. Carde- 
nas kovoja su religiniais prie 
šais. Žinovai į tai atsako, kati 
taip nėra. Cardenas nieko ne 
veikia religijos klausimu, ka
dangi užimtas politika. Juk'

kų. Sako, ateis laikas, kad 
“Tabasco gyventojai atsiskai 
tys su Tamsta” (arkivysku
pu).

Anų dienų kalbėdamas į 
Guadalajara studentų grupę, 
prez. Cardenas tarp kitko pa
reiškė:

“Vyriausybė ir kiekviena 
lokaLė valdžia privalo duoti 
progos kalbėti kiekvienai vi 
suomenės klasai, turi išklau
syti jų daromų nusiskundimų 
ir duoti reikalingų patarimų,

6 DIENU DARBO SAVAI
TĖ ILLINOISE

Illinois valstybėje bus vyk
domas legislatūros pravestas 
6 dienų savaitės darbo jstaty-

SUŽALOTAS IR NUŽUŪY- “DRAUGO” RADIJO AIDAI
TAS GYDYTOJAS

iVakar anksti rytų nežino
mas piktadarys privažiavo ga 
žolino stotį, 71 gat. ir Stony

,r. . , • u. Island, spruko iš automobiliomas. Vi«v darbininkai privalo . «
'ir dingo. Stoties tarnautojai

gauti vienos paros ponsj kas 
savaitę. ,

Išimtis daroma tik toms įs

automobily rado baisiai suža 
lotų dr. W. J. Bauer, 38 m. 
amž., Kirksvilie College of 

taigoms, kuriose dirba ma- Oateopathy, Kirksvilie, Mo.,
žiau kaip septyni darbininkai.

NUSKENDO SOVIETŲ LAI
VAS SU 55 JGULOS

fakulteto narį. Minė paimtas į 
Jackson Park ligoninę.

Prieš mirsiant iš jo sužino 
ti šie faktai: Ann Arbor, Mi- 
ch., dr. Bauer iš vakaro ap
leido medikalinę mokyklų ir 
sutiko su savo automobiliu 
prašantį pavėžinti nežinomų 
jaunų vyrų. Tas vyras važiuo

LONDONAS, liepos 31. —
Žiniomis iš Maskvos, soviętų 
nardantis laivas kolidavo'įM 
kitu laivu Suomijos įlankoj‘-iĄ 
nuskendo su 55 nariais įgulos, jant neužilgo išsitraukė revol

____________ verį ir privertė dr. Bauerį va
NELAIME SUOMIJAI | žinoti į Chicagų. Naktį atva

žiavus į iChicagų ir kažkur 71 
gatvės neapgyventoj apylin
kėj, netoli Stony Island, pik-
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NENUTRAUKIAMAS TE
RORAS VOKIETIJOJE

BERLYNAS, liepos 31. — 
Nenutraukiamas teroras Vo- 

, kietijoje prieš žydus, katali
kus ir kitus nacių tvarkos pr
iešus. Nors vyriausybės sluok 
sniuose aiškinama, kati tas 
daroma prieš vado Hitlerio 
norų, bet dauguma netiki šie
ms pasakojimams. Tuo būdu 
norima teisinti Hitlerį, kuris 
siekia ne kraštui gerovės, bet 
sau garbės ir nepažabojamos 
valdžios.

Štai, kova prieš “plieno 
šalmo” veteranų organizacijų 
ir toliau vedama. Paskutinė
mis dienomis Saksonijoj pa
naikinta ši organizacija.

Nacių spauda su visu pašė
limu puola ir šmeižia katali-

natorius įspėja valstybinius 
tarnautojus, kad! jei jie neiš
trauks savo vaikų iš kataliką 
organizacijų ir mokyklų, ne
sulauks sau jokių paaukštini
mų tarnyboje, įvairių lengva
tų ir malonių. O jų vaikai ne
turės sau pastovių vietų ir 
užtikrintos ateities.

Saaro krašte panaikintos

arba prašomos paramos. n

Aųtrasis “Draugo“ radijo dainų kontestas vakar 3:30 
prasidėjo iš stoties WEDC. Šiam konteste dalyvauja šv. Ka
zimiero akademijos rinktinės dainininkės. Vardai ir dainos 
sekančios: «

1. Pranciška Juškaitė -— Gimimo Švč. Pan. Mar. parap., 
daina “Pavasaris.”

2. Bronislova Šalnaitė — Šv. Kryžiaus parap. 
daina “Du broliukai kunigai.”

3. Eugenija Nausėdaitė — Aušros Vartų parap.,
daina “Žalioje lankelėj.” ».» • r - • .... .

Viršminėtos kontestantės, nors ir nepripratusios dai-iv*®°8 katalikų jaunimo sporto 
nuoti per radijų, sudainavo kuogražiausiai. Dr. P. Atkočiū-1 gruP*“!S- * ždi austa kataliką 
nas įdomiai ir pamokinančiai kalbėjo apie dantų palaikymų .iaunimu* turėti uniformas, ar 
sveikais ha kitokius kokius ženklus.

__________________________ Dinslakine katalikų kunigas

IR VĖL GAL BUS ŠAUKIA- U SAKO PREZIDENTAS Znt’£ 

MAS TEISMAN ,j. APIE MOKESČIUS kad jis pagoniškojo sąjūdžio
_____ » įvadų Rosenburgų pavadino

Vyriausiojo teismo teisėjas WASHINGTON, liepos 31.
J. J. Kelly vakar pasirašė _ Rooseveitas vakar
“writ of mandamus”, kuriuo piaiSkin0 ^geidaujantiems 
įsako Chicagos parkų boar-i apįe mok€g^įų programų, 
dui, kad j:s išnuomotų Sol- Prezidsentas pareiškia, kad 
dier field stadijumų kun. C. ,kragt0 didieji turtuoliai jau 
E. Coughlino rengiamam ma-! senjaį išsisukinėja nuo mokės 
siniam susirinkimui rugp. 21 -ių už apturimaa milžiniškas
dienų. pajamas ir tuo būdu daro

Boardo advokatas pranešė, skrjau<]^ visusunenei ir vv- 
kad jis šiandien įnešiųs ape- rįaūgybei. 
liac.ij, ir ta.1,1 kun. Coughlin iSej8ukimui nao
negalės gauti stadijumo.

šėtono tarnu.

HELSINKIS, liepos 31. - 
Arti Viborgo du bombų svai-

Kai tos sako, kai šis pa- dytoj>i karQ lsktuvai ko|ida. tadarys surišo gydytojų ir 
vo ir abu nukrito. Žuvo peu- baisiai sužalojo su kišeniniu 

peiliu. Po to jį paliko, kaip 
minėta, prie gazolino stoties.

------------------ Dr Bauer pasisakė, kad jis
MIKE BUVĘS SENA- nieko kita neįtaria, kaip tik 

TORIUS M. W. Zenge iš Canton, Mo.,
l/niMI ĮMIGTAI DAGVPI BC --------------- kurs ^UVO SU
KOMUNISTAI PASKELBS, SPRINGFIELD, Mass., lie augę Louise Schaeffet ir pr 

STREIKĄ i pog ji — Mirė buvęs U. S. ieš tris savaites dr. BaUer su-
į senatorius F. H. Gillett,. 83 situokęs su ja.

Policija ieško to Zengerio.

reiškimas yra didžiai reik
šmingas. Bet katalikai negali 
pripažinti to reikšmingumo 
iki prezidento žodžiai bus su
vienodinti su jo darbais Baž-

jis neseniai pasisakė, kad pr- 
iešreliginiai įstatymai ir to
liau bus vykdomi, kadi moky
klose ir toliau bus palaikoma 
sočiai ištiško mokslo progra
ma. Cardenaso tikrasis nusi
statymas paaiškės jam apsi-
'dirbus su politiniais priešais, nyčios klausimu

Kovoti su politiniais prie
šais jam sekasi. Ikišiol jis iš
stūmė iš stiprių pozicijų bu
vusį prezidentų Callesų ir Ta
basco diktatorių Canabalų.
Kalbama, kad artimiausiomis 
dienomis bus pašalintas ir Ta 
maulipas gubernatorius Villa- 
real, žinomas Calleso aklasis

ki lakūnai karininkai. O du 
kiti išsigelbėjo su parašutais.

MASKVA, liepos 31. — A-|m arn^ 
merikos komunistai delegatai Canton policija iš Zenge tėvo
trečiojo internacionalo kon- DEL GAISRŲ NUOSTOLIAI patyrė, kad jo sūnus išvykęs
grėsė pranešė, Kad komunis-j 
tai paskelbs didelį darbinin- 

sekėjas. Prez. Cardenas prieš kų streikų J. "Valstybių dokuo

ILLINOISE i Chicagų darbo ieškoti.

IŠVYKO POPIEŽIAUS 
ATSTOVAS

Šv. Sosto atstovas Lietu
vai, mgr. Arata, išvyko į Ro
mų, kur pabus ilgesnį laikų ir 
gaus vyskupo šventinimus. Jį 
pavaduoja mgr. Samorė.

Papildomai pranešame, kad 
mons. Arata gavęs Romoje vv 
skupo šventinimus bus pakel-

mokesčių priemonę turtuoliai titulariniu arkivyskupu. 
Atrodo, kad Chicagos par- vartoją savo šeimyną na- , Mgr. Anata yra Šv. Tėvo

kų distrikto boardas ir vėl r‘aina sudaro t rustus, pirkda paskįrtas nuncijum Ijatvijai 
bus šaukiamas teisman, kad nu "‘Gybės popierius, kurie jjr Eg|jjaį
tuo keliu jį privertus, kad ji? ikišiol yra išimti iš mokesčių
leistų Chicago« darbo federa 
cijai turėti masinį susirinki
mų Soldier field stadijume 
darbo dienų.

Boardo prezidentas R. J.

Tai gi, dabar norima mokes
čius skirti ir už tuos vertybės 
popierius.

NAUJAS MONSINJORAS

juos panaudojo valstiečius 
agrarus. Jo agentai sukurstė 
valstiečius sukiliman. Card'e- 
nas pasiuntė kariuomenę neva 
malšinti valstiečius. Tačiau 
kariuomenė nepuolė valstie
čių, tik išstūmė iš užimamų 
pozicijų politinius priešus.

Canabalo sekėjai, kurie y- 
ra susiorganizavę, paskelbė, 
kad , jie neturi pasiryžimo pa
siduoti prezidentui. Jį vadina 
.jau Meksikos arkivyskupo a- 
gentu. Šie patys bedievybės 
ir raudonosios dvasios sklei
dėjai prisiuntė Mexico City

se rugsėjo mėnesį. Sako, tuo 
būdu parodys Maskvai, kad 
komunistai Amerikoje tikrai 
veikia sovietų gerovei.

WASHINGTON, liepos 31. 
— Kalbama, kad kongresas, 
rasi, nutrauks šių sesijų apie 
rugpiūčio 20 d.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Nepastovus oras; 
numatoma kiek lietaus; ma
ža temperatūros atmaina.

SPRINGFIELD, III., liepos 
31. — 1934-35 metais ,(nuo lie 
pos 1 iki hSrž. 30) gaisrai II- 
linoise sukėlė 8,549,703 uoL 
nuostolių.

15 ŽUVO GRIUVUS 
NAMAMS

VARŠUVA, liepos 31. —

MRS. BUTMAN NU
BAUSTA

Teisėjas E. A. Jonas vakar 
nubaudė 200 dol. bauda Mrs. 
B. Butman už jos triukšma- 
vunus vienoj aludėj ir polici-

KAUNAS. — Pažaislio baž 
Prezidentui yra žinoma vie nyčios rektorių ir Lietuvos se 

na turtuolių šeimyna, kuri y- gerų kazimieriečių kapelionų, 
Dunham nenori pasirašyti su ra įsteigus net 197 įvairių kun. y. Dargį, Šv. Tėvhs Pi- 
tarimo su diarbo federacija, trustų, kad išsisukus nuo mo jus XI per J. E. Kauno Ar- 
Jis reikalauja, kad jam būtų kesčių. kivyskupų Metropolitų J.
įduotos pavardės tų, kurie Štai ko lobininkai šūkauja Skvirecckų pakėlė į monsinjo-

Sugriuvo Reni narnai, kuriuo- kalbės masiniam susirinkime, 
se buvo gimus dr. Marie Cu- Federacija tuo tarpu dar ne- 
rie. Apie 15 asmenų užmušta turi parinkusi kalbėtojų. Sa- 
ir 16 sužeista. koma, Dunham nori, kad kal-

--------------------- Jbėtojų tarpe nebūtų kun. C.
,KALTINTOS DVI MOTE- E. Coughlino, kuris paskuti-

prieš prezidentų už jo suma
nytų ir jau kongreso svarsto
mų mokesčių programų.

VIESULAS IŠTIKO DVI 
VALSTYBES

rus. Monsinjorai dar kitaip 
vadinami šv. Sosto prelatais.

“Draugas” sveikina naujų 
monsinjorų.

KUN. BIKINAS PAKELTAS 
I GARBĖS KANAUNINKUSRIŠKES ,'nėmis dienomis teisme laimė

jo kovų prieš parko boardų.
Grand jury vakar įkaitino Darbo federacijos vakJyba 

jog stotyje. Teisėjas tačiau Į dvi moteriškes, jMrs. Blanche tomis dienomis turės posėdį 
žadėjo baudų panaikinti, jeiįDunkel ir Mrs. Evelyn Smith ir nutars, ar jai kreiptis teis- 
ji iki rugp. 8 d. užsilaikys' Jung, ryšium su pirmosios man prieš boardo užsispyri- 

' žento Lang nužudymu.ramiai.

SOUTH BEND, Ind., lie
pos 31. — Nepaprastas viešu 
las su perkūnijomis ir lietum 
ištiko žieminės Indiana ir pie 
tinės Micbigan dalis. Žuvo 
du asmenys.

Jurbarko klebonas kun. J. 
Bikinas, J. E. Kauno Arki- 
vysk. Metropolito pakeltas i



44 DRAUGAS” 20DIS KOMOKESO IŠVAKARĖSE

n R A U O A s■■U- m ■»«!■ Jf I -y
Ketvirtadienis, rugp. 1, 1935

lAelna kasdien, ltakyrua sekmadienius 
PRLNUMKHAfUa KAINA: J. Amerikos vaJatybėsa: ,

Metama 16 00. Pusei metų — |6 64; Trims mėnesiams
— 12 00; Vienam mėnesiui — 76c. Kltess Taiatsbėss 
srsnuinerata: Metams — 17.00; Pusei metų — *0.00. 
Keplja — Olo

■leda k to rtus priima — nuo 4 vai. llcl ( vai. popiet. 
Skelbimų kainos prlntnBčlamos pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų nerrųJUna.

tol noprakoma tai padaryti Ir neprlMun^lama tam tiks
lui paAto ženklų.Skelbimai sekančiai dienai priimami iki & vaL popiet.
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Publlsbed Dai1/. Ezoept Bunda/. 
aUHRCRIPTIONB: One Tear — 61.44: Btz Mentke

— 66.64; Three Months — 61.*0: One Month — T 6a 
Burope — One Year — 67.60; dlx Months — 66.44; 
’opy — .61o.

Advertlslng -* "DRAUGAS" bringa best reenlta | 
* ■'eertMng -m U* oa apptteaMon.
irrtAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chieago

“Darbininkas”, kurs kritiškai žiūrėjo j
rengiamoji viso pasaulio lietuvių kongresų 
Kaune, dabar to kongreso išvakarėse štai 
kokių pastabų pądarė:

tt

7 I

Adv. R. Skipitis Apė Antrikos Liutnios MUZIKA-DAINA

DIENOS KLAUSIMAI

TAUTINIO BENDRADARBIAVIMO 
PROGRAMA

Liepos K) tl. į Kaunu sugrj- gražaus priėmimo ir nuošir- 
žo Draugijos Užsienio Lietu- durno aš net nelaukiau. Jie 
viains Remti pirmininkus adv. man atvėrė savo lietuviškų ši- 
R. Skipitis. Būdamas visados rdj, su visu džiaugsmu bei 
palankus ir artimas spaudui gėrybėmis. Dėl to aš visai ne

savo tėvynei ištikimą, bet su Kongresu ar ■ žmogus, jis tuojau priėmė Lie- sijaueiau svetimame krašte, 
tik nepasiskubino f Reikėjo išpradžių geriau

DULR sumanė gražų darbų — konsoli
duoti visus išeivius į vienų didžiulį kūną

Muzika — tai meno šaka, jo, neužtenka turėti instru- 
kuri išreiškiama garsais, žmo- uientų, reikia jj atatinkamai 
gaus balsu, arba įvairiais in- ir vartoti, kad gavus pegei 
strumentais. Garsų išdavimo daujamų rezultatų, 
principas yra tas pats — tai Tiesa, daug yra žmonių, my 
vibracija, kuri tam tikros da- linčių muzikų - dainų, bet kad

Mes matome, kaip šioje šalyje svarbūs 1 
ekonominiai ir finansiniai klausimai bandomi 
rišti. Panašūs klausiniai diskusuojami ir 
Lietuvoj. Indomu sužinoti, kokie ten yra 
duodami pasiūlymai tenykščio painaus gy
venimo pagerinimui.

Reikia žinoti, kad Lietuvoj tebėra neiš
rištas valstybės santvarkos klausimas. Že
miau paduodame katalikų dienraščio “Ryto” 
programe dalį. Yra tai tautinio bendradar
biavimo programa. Štai kas ten sakoma:

“Liečiant valstybės santvarkų, keliamus 
reikalas šaukti Valstybės Santvarkos Seimų, 
kuris priimtų konstitucijų. Tas seimas turė
tų susidėti iš 50 atstovų renkamų lygiu, sla
ptu ir tiesioginiu balsavimu. Dėl piniginio 
vieneto keliamas reikalas mūsų litų derinti 
au balto-skandijos ir anglų piniginiu viene
tu, kurių vertė dabar yra sumažinta, paly
ginant su ankstesniu jų kursu.

Mokesčių klausime imama pagrindan pe
lnas, bet ne turtas, t. y. tas daugiau moka, 
kas daugiau uždirba, nes šiais laikais, saky
sim, žemė, nors kaip turtas,., vertinama gana 
brangiai, bet to turto nešamas pelnas yra 
dažnai labai menkas. Imant gi mokesčius 
nuo tokio turto, kuris menką pelnų duoda 
gali atsitikti labai greitai, kad pats turtas iš
tirps. Be to, kas staiga praturtėjo tur? pa

lodyti, kaip praturtėjo ir tai turi būti ap
dėta atskirais mokesčiais, lygiai kaip ir tie 
asmenys, kurių turtų pabrangimas įvyko 
be savininko nuopelnų.

Žemės ūkio srityje iškeliamas reikalas 
skatinti tokių augalų auginimų, kurie tinku 
vietos pramonei ir išvežimui, pagal užsienių 
rinkų kainas.

Agronomai pertvarkomi, kad galėtų tu
rėti savo ūkius ir juose pavyzdingai ūkinin
kautų, tuo rodydami pavyzdį. Kainų kritimui 
išvengt visa gamyba tvarkoma pagal planų 
ir išlyginamas kainų skirtumas tarp ūkiškų 
vertybių”.

susipažinti su išeivijos reikalais, tampriau 
jų suorganizuoti, tiksliau sužinoti jos sąsta
tų, vadinasi, srovių kiekybę ir kokybę, — 
ir tuomet būtų buvę lengviau orientuotis, 
koks kongresas būtų tiksliausias ir, apskri
tai, ar jis būtę reikalingas. Ne Kongrese, 
ne parodoj esmė, bet tiksliau planingame 
darbe. Dabar gi Lietuva, susikvietus visų 
eilę sūnų ir posūnių, dukrų ir podukrų, ne
žino nė kur juos sodinti, nė kaip su jais 
kalbėti. Su kitais nė susikalbėt negalės. Nu. 
Dieve padėk Kongreso rengėjams, bet mes 
jiems nepavyd me.

KĄ NUSINEŠA NABAiNINKAS

kelį:
“Žemaičių Priedelius” įdėjo šitokį juo

Kapuose

Kalbėtojas, išskaitęs visus gražius ve- 
lionies privalumus bei tobulumus, pabaigė 
savo kalbų šiais žodžiais:

— Velionis nešasi su savim į kapą dide
lę visų čia esančių nuliūdusių klausytojų pa
garbų ir daug liūdesio ašarų.

— Ir mano šimtų litų, — atsiliepė kaž
kas iš klausytojų labai liūdnu balsu.

Šis smailus juokelis išreiškia karčių gy
venimo teisybę. Toji teisybė ypač dabar gy
va žmonėse. Kiek žųionių pinigų nusineš į

KĄ SESI. TĄ IR PIAU3I

Vokiečių naciai su Hitleriu priešakyje 
nuo pat pradžios savo viešpatavimo pradė
jo vėjus sėti. Dabar jau pradeda audrų plau
ti.

Vokiečių nacių vėjų sėja apsireiškė vi
sokeriopais persekiojimais san priešingų pa
rtijų, srovių ir atskirų asmenų. Įsismarkavo 
iki to, kad ėmė persekioti visas sau nepatin
kamas sroves ir tikybas. Smaugė žydus, pra
liejo* persekioti katalikus, nedavė ramybės 
nei protestantams.

Su šitokiais žygiais negalėjo neiššaukti 
protestų audros laisvose šalyse. Susidarė anti- 
vokiskas nusistatymas. Visose laisvose šaly
se į vokiečius pradėta atsinešti su tokia ne
apykanta,kaip Didžiojo Karo metu. Tas anti- 
vokiškumas jau apsireiškė ir aktais. Štai 
New Yorko prieplaukoj nuo vokiečių laivo 
“Bremen” stiebo buvo nuplėšta liitl rinė vė
liava ir numesta vandenin.

Šitokis afrontas negali būti malonus Be
rlynui, o anti-vokiška pasaulinė opinija ne
gali neerzinti Vokietijos nacių. Ir priėjo prie 
to, kad nacių vadas Hitleris išleido įsakymų 
trauktis atgal. Tik kaip vėlesni pranešimai 
rodo, jo sekėjai taip įsismarkavo, kad vado 
įsakymų neklauso ir tęsia pogromo darbus.

tuvos laikraštininkus, kuriems bet man rodėsi, kad Lietuve- lėlės judėsiu atmosferoje — o- tapti dainininkais ne visiem* 
papasakojo savo įspūdžius iš je, nes visur mane lietuviai j re sudaro garsų. Tono spalva vyksta. Žinoma, ne visoks ga 
kelionės po Amerikų ir plu- lydėjo, visur su jais susitikau j susidaro nuo instrumento y- rsas sudaro muzikų. Muzikų 
čiau atsiliepė apie Amerikos ir visur mačiau tuos brangius, į putybės. Greita vibracija su- sudaro tik. sutvarkyti, suae-

tėvynės pasiilgusius veidus.
uų Tamsta galėtum pu- 

dienas, - sako adv. Skipitis, api(, lietu.
- apvažiavau 10,000 ailoraet- vll, jr j(( gyveni.,,

l'.etuvius.
— Amerikoje išbuvau 87

rų, aplankiau 40 lietuvių gy
venamų miestų, bei miestelių, 
kuriuose pasakiau 65 prakal
bas. Tai toks mano kelionės 
apskaičiavimas. Apie mano a-

— Mano buvimo Amerikoje 
metu gavau įspūdį, kad teny-

daro aukštų — (tenvų) tonų;- rinti ir suharmonizuoti gai 
reta vibracija žemų, gilų, sto- sai. Išsilavinimo laipsnis ne 
rų tonų. pas visus vienodas. Vieni pa-

Mi.zikos garsų vibracijai su siekia to meno viršūnes, tani- 
daryti daromi instrumentai į- pa artistais “žvaigždėmis”; 
vairių rūšių. Žmogaus balso kiti liekasi to gTažaus muzi-
instrumentas, gal, bus papras- kos meno mylėtojais, tat jie 

kščiai lietuviai galvoja ii jau- ciausias, bet sykiu ir tobuliau įr grožisi gevėjasi ir dainuo
čia visiškai lietuviškai. Tie- gį&įj. Garsų darančios dalelės ja sulig išgalės.

tvykimų Amerikos lietuviai sa> truputį žymi amerikoniz- labai paprastos, bet jų lank-
jau žinojo. (1,10 įtaka. Bet ji daugiau lie- stumas yra taip tobulai su-

— Kaip Amerikos lietuviai jaunųjų kartą, ten girnų tvarkytas, kad tiesiog sunku
žiūri į kongresų? ' ir išėjusių kitataučių mo- suprasti. Dainininkas savo nri-

— Visi pripažįsta, kad iš- kyklas. Man rodos, kad ten ntimi, protu valdo šį gamtos 
eivijos susiartinimas su Lie-' gimusios jaunuomenės nutau- instrumentą ir tokiu būdu jis 
tuva yra būtinai reikalingas. Į tėjimas eina pagreitintai. O išduoda melodijas sulig savo

mums svarbu, kad užsienio 
lietuvių lietuviškumas būtų 
kuo ilgiausiai išlaikomas. To-

Ypač sustiprinti ten gimusi® 
jaunimo lietuviškumui reikia 
ką nors daryti. Bet ką? Gal 
būt, kad šį rimčiausių ir opų 
klausimų išaiškins busimasis

supratimo ir išsilavini-noro. 
mo.

Neužtenka vien tų dalelių, 
dėl šia kryptimi Draugijai! kurios daro vibracijų, bet rei-
užsienio lietuviams remti rei- j kįa LĮar rezonantinių dalelių.

kongresas. Be to, yra dar vi-1 kės dar gana daug ir atside-! 
sa eilė gyvų užsienio lietu-

Vienas tonas, arba balss 
sudaro vienatų, arba solo;’ 
daugbalsinė muzika sutvarky
ta, suarmonizuota tam tikro
mis taisyklėmis ir balsais pi
ldoma vadinasi chorale muzi
ka.

Choralėje muzikoje yra la
bai daug įvairumo. Kompozi
torius komponuodamas daug- 
balsinę muziką labai daug ko

, įsivaizduoja. Jis ne tik suku- 
Žmogaus balso spalvą su-1 ria melodijų, bet dar apren

kapus subankrutavusių bankų prezidentai? veninKai

viains klausimų, kurių išspren 
diinas be mūsų išeivijos at
stovų dalyvavimo yra neįma
nomas. Ir štai dėl ko užsie
nio lietuviai džiaugsmingai ir 

remia

jus dirbti. Šiaip jau, jaunuo-, . . .. . . ,.......................
- i daro struktūros, kurios ran- gia ją įvairiais muzikos rumenė. girdėdami įvairius tė- . . .

'dusi aplinkui balso dezelę. |bais suarmonizuodamas tinkavų pasakojimus apie Lietuvą, 
nori ją pamatyti, joje lanky
tis. Žodžiu, šiandieninėje jau
nuomenėje dar yra gana sti-

šaukiamąjį į prus lietuviškumo jausmas 
Tiek dėl dabartinės jaunosios 
kartos.

Dainuojant, balsas formuoja
si plaučiuose, burnoje, nosy
je (palate) ir t.t. Gydytojai, 
anatomistai aiškina, kad vei
do kaulų struktūra daug ri- 
šasi su balso produkcija, y-Kiek nusineš Insultai? Kiek nusineš valstv- k°n&r^9- ,. . .

M, pinigų grafteriai, politikieriai! O kas < ~ Kiek Amenkos hetnvrų 
darosi šiaip jau žmonių tarpe! Kiek dabar , yvaus
yra žmonių, kurie nepripažįsta skolų; kiek . . v. ,, .....—
vra tokių, kurie įsiskolinę krautuvėms nesi- yh skaičių. an ro- Lietuvoje> dideli tėvynės bet įr balso didumas. Be abe
'rūpina atiduoti! d“,> mylėtojai. Jų stipri lietuviška,

---- --------------- ,lk°8 Valstybių kongrese nebus jokio ailleriko.
Federalės valdžios pranešimai rodo, kad ’y'alls I,er uO,atstovų ir ga-. nj2I)lo sunaikinta. Jie taip pat 

na gražus būrys sveetų. Is kn|^
dabartim., davimų gabius Tik
spręsti, kad pirmasis pašau- ... , ... , ,.. .. ,. . . . laiku, man rodos, dėl bendros
knis lietuvių kongresas bus ... ..... . pasaulines padėties yra pa-gausus ir gyvas. Tai rodo ir
tas didelis susidomėjimas ko- 

koks dabar

prasikaltimai šioje šalyje didėja ir daugėja. 
Liūdniausia tai tas, kad daugiausia prasikal
tėlių yra iš jaunamečių tarpo. Per pirmąjį 
šių metų bertainį suareštuota buvo 90,504 
asmenys. Dauguma jų besą vaikėzai 19 me
tų amžiaus. Tų prasikaltimų svarbiausia prie 
žastis yra nedarbas.

Bolševikiška “Tiesa” rašo, kad “faktai 
parodo, kad turtingiausioj pasaulio šalyje 
milijonai darbo žmonių skursta; kad milijo
nai darbo žmonių sveikata nyksta dėl blogo 
maisto ir nepakenčiamai blogų gyveninio są
lygų”. Ta šalis yra Amerika. Bet kada jūs, 
bolševikėliai, parašysite apie skurdą ir var
gų Rusijos darbininkų?

• v •
Mūsų laisvamaniams nepatinka,

Dariaus - Girėno ]>aniinklo dedikacija buvo 
surišta su religinėmis ape:goniis. Tas klau
simas kitaip išrodo kultūringiems žmonėms. 
Štai Jolieto mieste, kurs nėra katalikiškas, 
katalikų kunigas buvo pakviestas pašventin
ti naują, didelį puikų tiltų.

» « *
Liepos 30 d. Italijos diktatorius Musso- 

Uni minėjo savo 52-rą gimimo dieną. Šiemet

uz-ngresu, koks dabar yra 
sienio lietuvių tarpe.

— Kiek Amerikos lietuviai 
kongresui yra pasiruošę?
* — Paruošiamasis darbas 
jau varomas prie galo. Orga
nizacijos uoliai svarsto būsi
mame kongrese iškeltinus 
klausimus. Kai kurios Ame
rikos lietuvių kolonijos bei 

,organizacijos kongresui jau 
i yra visiškai pasiruošę. Į Lie- 
, tuvą jau yra atvažiavusių bu
simojo kongreso atstovų. Ko
ngrese dalyvaus vieningai vi
sos Amerikos lietuvių grupės, 
išskiriant gal tik komunistus.

| Pasaulinio kongreso paro
dose bene įdomiausiu dalyku 
bus dr. Itačkaus ilgas ir kruo
pštus darbas — numizmatikos

. . A. , . . ,. muziejus ir lituanistikos rin-
jo gimtinė įvyko išvakarėse labai svarbių .. . ..... ...t . - v t kinys. Tai stebėtinai įdomus

muziejus, pačių amerikiečių 
, aukštai vertinamas. Lituanis-

ir kritingų įvykių. Kol ateis jo sekanti gi- | 
tai jis bus pergyvenęs daug1mimo diena, 

audrų. ! tikos rinkinys — tai brangi
į medžiaga, kuri vaizdžiai nu

. . A . ... ! šviečia Amerikos lietuvių ko-
nų“ redaktorium SLA reikaluose pastebi: f, , ,uv. j. , . OT . . . louijų gyvenimą, jų darbus
“Vienybe daro malonę SLA nariams, įspė
dama, kad dabar juos apnikę gaudagrašiai ”.
Tai ištikrųjų nemaloni žinia SLA nariams.

• • *

i ”
“Vienybė” polemizuodama su “Nanjie-

bei istoriją. Muziejuje yra a 
pie 50,000 įvairiausių ekspo
natų, jų tarpe apie 15,000 li- 

v. . . tnanistikos. Muziejų dr. Rač-
a a i is os mo y os stoję yjc ?rn jkus paaukoe Lietuvos univer- 

ispopulerintos, gerai pastatytos ir jų nema-; gįtetuį
žai yra. Bet aprokuota, kad apie 2,500,000
katalikų vaikų lanko pasaulines mokyklas.

♦ • •
• . The Universe, katalikiškas savaitraštis

Londone, jau turi 110,413 skaitytojus.
* * •

•— Ar Tamsta patenkintas 
savo kelione ?

— Taip. Save kelione ir jos 
išdavomis aš eiju patenkintas 
Iš Amerikos lietuvių tokio

pač kauluose, kur yra tuštu- 
Senesnio amžiaus lietuviai, ‘ mos. Nuo jų didumo ir formos 

kurie patys matė ar gyveno susidaro ne tik balso spalva,

sunkėjusi ir Amerikos lietu
vių medžiaginė būklė, kuri 
neretai kliudo jiems lankytis 
Lietuvoje. Bendrai, apie Ame
rikos lietuvius galiu pasakyti, 
kad tai pati svarbiausia, pati 
turtingiausia ir šviesiausia 
mūsų išeivijos dalis.

mą balsų sutartinę, kad išrti 
škus savo muzikalių jausmų 
vaizduotę. Komponuotf muzi 
kų reikia tam tikrų muzikos 
taisyklių žinojimo, bet to dar 
neužtenka; reikia ir talento 
arba koinpozitoriško pašauki
mo.

Tinkamai sukomponuota m n 
(Tęsinys 3 puri.)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS taigi, tavorščiai, kai ščy-
----------- rieji balšavikai paskelbs au-

Šiomis dienomis, tavorš- kų rinkimo vajų politkalinia- 
čiai, Amerike atsitiko dvi!ms vaduoti, plačiai atidarykit

Jų dvasinis gyvenimas yra 1 nesčėatvs: Šaut Dakota šteite’savo delmonus, kad Lietuvos
gana gražiai išbujojęs. Atmin- kaikurias vietas užpuolė žio- Ickams, Maušams ir Leize-
tina, kad Amerikos lietuviai (grasshoppers), o lietu-- 
turi arti 2000 įvairių orgam 'vj;kų balšarikų poperas Lie-
zacijų. O kur mokyklos, laik- tuvos žydeliai, kurie serga gadtos, ba jie už jus džėlose 
raščiai, įvairūs kursai ir t.t. balšarikiškomis kvarabomis. 1 sėdėjo.
Čia suminėtieji dalykai iskal- Kas balšavikų poperos nurne-Į
bingai rodo, kad Amerikos ris> tai ir žydų ui vai, ui vai, Mokinosi, mokinosi pasitu-

rianis būtų instrajyta senato- 
rijos ir visokios žydiškos ri

lietuviai turi platų dvasinį 
gyvenimų, kuris yra stipriau
sia atrama jų tautinei sąmo
nei.

Baigdamas pasikalbėjimą, 
adv. R. Skipitis dar gražiai 
atsiliepė apie lietuvių moky 
k las, ypač pažymėdamas se
serų Kazimieriečių mergaičių 
ukademiją Čikagoje. Toliau 
dar suminėjo Pitlshurgho u 
niversitete ruošinio lietuvių

kad juos labai fašistai muči- rinčio ūkininko sūnus. Šelmis 
ja. buvo nemažas uitoj as. Pralei

An., divn Alaušą Ourvičus 'ėT,> pini8w j"
(Tiajimas Chejcnas, Mauša
Rafas, Joškė Rudekas, Jose-j Vieną dieną tėvas krovė 
lis Valfson, Ickus Berelevi- mėšlą į vežimą, o sūnus sto
vius, Leizeris Sandleris, Šliom vėjo tarpdury ir stebėjosi.
.k.t S"I:i.TĮ’ lotyniškai vadina-

si šakės? — paklausė tėvas.
— Šakiatus — atsakė 

nūs.
— O kaip mėšlas?

ištisa lainė MauŠkių per Či
kagos balšavikų poperą parei 
kalavo, kad Amerikos lietuvis- f 
ki tavorščiai instrajytų jie-

su-

kambario reikalus, pažymėda-1 ms sveikatos punktus, sena-
inas, kad Lietuvoje jam rei
kės tartis su menininkais bei 
istorikais, kad jie jmgainirrtų 
naują' lietuvių kamliario įren
gimo projektą, kuris pilnai a- 
titiktų mūsų tautom dvasių.

Tsb.

t ori jas, rikeišinui vietas, ba 
jie Lietuvos džėlose už dar
bininkų vargus ir krutėjimus 
sėdėjo! Rasiejaus rojus jiems 
ten pat po panose, ale, sako,

— Mešlatus. T
— Gerai, o kaip vežimas? 
— įVežimatus.
Tėvas supratęs, kiek sūnus 

yra išmokęs, sako:
šimtą sykių jiems bus geriau ( ' Taigi, sūnau, dabar imk 

Į Lietuvoj juodą duoną valgy- šakiatus į rankatos ir krank 
iti ir Amerikos lietuviškų bai-, mėšlą tus į vežimatus. 
šavikų instrajytose senatori-

------------------ Jose silsėtis, negu Rasiejuj
Kybartų valsčiuje vieno ūki‘keptus viščiukus doroti ir vy-

ninko karvė atvedė 3 teliukus. ną, midų gerti.

— Kas yra medinis 
las?!

| — Žmonos balsas.' •

piuk-
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Po 10 Meto | Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsinys)
Mes sustojom ties ta “tvo- 

nijon”. Gana daug žiūrovų su* 
sirinkę. “Tetytė” norėjo pa
mėginti, bet negalėjo pritilpti. 
Tų “gėmį” lošė daug žmonių. 
Vienas žmogelis, pasakojo, iš
simainė šešias dvid'ešinikes ir 
dar penkinių, ir nieko neišlo- 
šė. Būtų lošęs ilgiau, žmona 
atėjus nusivedė. Jis pralošė a

niekur nesimatė meksikoniš- 
kos valgyklos. Visur ameri
koniškos. Galop užsukom } 

'vienų kotelį ir užsisakėm “to- 
| malęs” ir “spaghetti”. Nors 
tiek meksikoniškų valgių ra
gavom...

Apsivylė Meksika, kuri nie
ko meksikoniško mums netei
kė, grįžom į “Čielųvišlų” 
(Chula Vista). Jau temo. Bū-

pie pusantro šimto dolerių peri1*®* žmonių vaikščiojo gatvė- 
t rampų laikų. mis ’r automobilių riedė-

“Dėdytė”, pastudijavęs to- -1° “tamožnės” linkui. Ketu- 
kių scenų, atsisakė pradėti by lios eilės stojo į ekzaminaci. 
kokį lošimų. Jis matė, kaip gu- 3OS punktų. Automobilis prie 
driai išlošiama ir kaip negu- automobilio! Kad tiek žmonių 
driai pralošiama. lankytų parodų, pamaniau

— Kad1 žinočiau, uždėčiau sau- Ten daug gražiau ir svei- 
^^kinę ant tos rutelkos, — ka« nervams ir kišeniui...

M*ilo “Dėdytė”. Mačiau vie Sugrįžę namon, kupini įspū- 
^as už pusę dolerio gavo de- <tžių, pilni nuovargio, ramiai 

šimts... Ot būtų pinigų! Čielas užmigom. Rytojaus dienų pa- 
šimtas dolerių!.. šventėm paskutiniam vizitui

— Turi pirštais burti, — American Exposition. Antra- 
drųsino “Tetytė”. Ot taip!., dienv nutarėm atsisveikinti su 

\ (Pradėjo jį mokinti kaip...). San Diego. Nors buvom pri- 
* Jeigu nebūtume kelionėj, pratę prie miesto ir jautėmės 

ga^ būtume visi mėginę ko- “kaip namie”, bet širdis gei
bių‘penkinę “pravėdinti”, bet ■ dė Los Angeles pamatyti ir 
dabar... Penkinė — dideli pi- ten įdomybes aplankyti. ‘Te- 
nigai! Gali nusipirkti daug tvtei” širdin įstrigo “Olyvu- 
gaso, pasivažinėti, pamatyti j das” (Hollywood). Ji norėjo 
daug vietų... į pamatyti kaip tuos

Praleidę porų valandų ark
lių lenktynėse, nutarėm grįž
ti į Tijuanų. Saulutė taikstė
si tūpti, ale dar aukštai ka
bojo. Tijuana netoli nuo A- 
gua Caliente. Kelios mylios.
Pastebėtina taip pat kelių už-

“muvis”
daro. Gerai. Ryt, poryt, mes 
būsim ten. Los Angeles nuo 
San Diego netoli: 129 mylios.

Man tai rūpėjo pasimaudy
ti Pacifike. Visų savaitę mū
sų buvimo San Diego, nei vie
nos šiltos dienos nepasitaikė,

rašai, kurių pirmoj vietoj skai Didžiausi karščiai vidurmies- 
tome angliškai, o tik apačioj. ty, siekė vos 72 laipsnius. Prie 
meksikoniškai. Tas pats ir okeano — šalta. Kai kuriuos 
krautuvių užrašuose. į matėm maudantis, bet jie ap-

Tijuanoj užėjom į vienų re- įsivilkę svederiais... Geriausios 
storanų alučio išsigerti. Nie-1 maudyklės, buvo mums neto- 
ko ypatingo. Alus amerikoniš- Ii: Colorado Beach. Bet kų-gi 

o-kas. Taip pat daugumoj ir 
degtinė. Ten pat pardavinė
jo “6 metų” geros degtinės 
4 kvortas už $5.00. Per sie
nų galėjai vežtis kaipo “ sou-
vemr'

veiksi jose, jeigu reikia 
verkaučio”?!..

Taip ir likom nesimaudę. 
Gėda prisipažinti, bet taip 
buvo. Dauguma rytinių vals
tybių turistų stebisi Califor-

Pavaikštinėję, pasipirkę kai nia oru. Kiekvienas įsivaiz- 
ko, ėjome į casino pažiūrėti, duoja čia šiltų, kaitinantį orų, 
kuris specialiai pastatytas a-
merikonams. Vieta graži, di-
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Buvęs sunkiojo svorio kumštininkų čempijonas Gene 
Tuney atvyko į Chicago dalyvauti C. Y. O. ir New Yor
ko katalikiškos sporto organizacijos surengtose kuinš- 

||tynėse, įvykusiose vakar vakarų, už čempijonatų. Su 
.juo J. E. vysk. B. J. Sheil, C. Y. O. direktorius.

TAIP LIETUVOS ATLETAI RUOŠIAS RUNGTYNĖMS 
SU AMERIKIEČIAIS

“Sekmadienis” rašo:
Mūsų tenisistai pradeda sa-

Palangoj, policijoj sanatorijos 
vo didžiuosius sezono žygius, 
aikštėse, įvyksta tarpmiesti
nės teniso rungtynės Kaunas 
— Klaipėda.

Už Kaunu faktinai žais mū
sų valstybinė komanda, mes

Didžiausių JSO varžovų bu-j 
vo Grandies klūbas, kuris Ši
tos “skriandos” negali pa-( 
miršti ir dabar nekantriai lau- > 
kia visos Lietuvos pirmeny
bių, kuriose galės revanšuo- 
tis. Čia gal ir bus vienintelis 
charakteringesnis pirmenybių

MUZIKA — DAINA

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

zika, išpildoma gerai priruoš
tų chorų daro ypatingo .spū
džio į klausovus.

Reiškiant viršminėtas min-
bruožas, kad jas laimėjo JSO tis, norisi pažymėt, kad, štai,

žius lietuviškus patrijotiškus 
jausmus, sustiprinti tautišku
mų ir, bendrai, pasigerėti mu
zika.

O, brangusis jaunime! Susi- 
spietęs į chorus ir sudarantis 
galingų chorų, sudainuok taip 
galingai, kad išgirstų net ir

klūbas, kuriame lengvoji at
letika yra tik šalutinė sporto 
fšaka, o Grandies specialybė.

Naujus rekordus į istorijos 
puslapius įrašė: Augevičius 
200 mtr. bėgime su nauju re
kordiniam laiku 22,9 sek., Vie- 
trinas 5000 mtr. per 16 min. 
02,3 sek., 400 mtr. su kliūti- 
mis Šimanas I per 1 min. 6 
sek., Baltutis 200 mtr. su kliu

Chicagoje bus galima išgirsti TroČiutė Lietuva ir pa- 
choralės muzikos. Rugpiūčio 4, ire’k^k savo lietuviškų gy- 
muzikos “Dainų šventę”. Šis'V>H‘-
įvykis yra istorinis, nes dar J’

I Chicagoje įvyksta lietuviškos 
, pirmų kartų čia rengiama Dai
nų Šventė. Ši šventė bus Vy
tauto parke. Visi dalyvaujan
tieji chorai ruošiasi kuogeriau 
šiai atlikti savo dalį. Bendra-

A P. Stulga

GARSINKITĖS “DRAUGE”
NUGA-TONE SUTEIKS 

JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TON" -utvirtlna visokius o-

sis - jungtinis choras, be- 
timis"wr "į 9 "sėk Motera iabej°’ suskanlb5s Išmoningai
timis per >y,y sea. Moteris i ją tvirte.ne. PaKeib«i kur kiti
taip pat pastatė naujų rekor-jir 8al,nSai- 
dų bėgime su kliūtimis — Šir-1 Dainų Šventėje turėtų daly- 
vydaitė 80 mtr. prabėgo per vauti visa Chicagos ir apylin- IJe1’ukr»o^OA-TONEkane^-i'imkiti 
17 sek. (kės lietuvija, nes čia bus gali-1

Sekančių didesnių lengvaat- įma at«aivinti aa™ Sedoje gra "

lėtų įvykių bus trijų miestų

vaistai nepagelbėjo, pasekmės tu ge
ru vaistų pasirodys tiktai j keletą 
dienu po vartojimui.

NUOA-TONE parduodamas visose

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
i — Idealų Liuosuotoja viduriu 2 5c lr

Plaukimo pirmenybės
Pagaliau ir vandens sporti

ninkai išeina viešumon.
Kauno uosto saloje įvyksta 

Kauno plaukimo pirmenybės. 
Plaukimas bus paįvairintas 
dar ir kitomis sporto rūšimis.

Be to, bus oficialus plauki
mo baseino atidarymas, ku-

— Kauno — Klaipėdos — Lie
pojos tarpmiestinės rungty
nės Klaipėdoje. Čia bus kovo- 

1 jania dėl Kauno miesto savi- 
I valdybės pereinamosios dova- 
, nos, kurių jau du kart iš eilės 
yra laimėję laikinosios sosti
nės sportininkai. Iki šiol dėl 
dovanos rungtyniavo ir Til
žės lengvaatletai, bet dėl la
bai mažo klausimo — politika 
pradėjo maišyti su sportu 
“keliai” turėjo savaime išsi
skirti.

JOHN P, EWALD- 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgicio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
KASTINĖJE

bent iki šiol provincijos bal- riame įvyks pirmasis šiais mė
tojo sporto atstovai neturi tais vandens sportininkų pa
garbės ginti krašto spalvas. 

Susitikimo favoritai Ir ben
dras nugalėtojas yra aiškūs.

sirodymas.
Penki rekordai

Lengvaatletai po paskutinių
Pajūrio miesto tenisistai bus .rungtynių turi jau Kauno mei

sterius, kurie paaiškėjo po 
pirmenybių rungtynių.

Jei kas džiaugiasi iškovojęs 
meisterio varus ir savo klū-

geri treningo partneriai 
kauniškių “kamuolių mėsa” 
Juk prieš tokius mušketinin 
kus kaip — Jakutis, Giedrys,

ir

Remeikis, Smetona, Dilba, Ku bui daugiausiai taškų, tai ši- 
previčius reikia pastatyti ge-,ta garbė tenka JSO sųjungai
ras jėgas, o jų Klaipėda, dč.ja, į----------------------------------------------------------

puikias maudynes, o atvažia- neturi. Bet visgi Klaipėda, Pa- j
vęs randa šiaurų - šaltų vėjų, langa siunčia visųi savo elitų: ,

gemblerių” ir,vėsias naktis, vėsius pavėsius Markūzų, Kaunacki, Baronų.ITen ir šilimų kur nors užvėjoj ir 
į saulėj.

Vietiniams gyventojams ir-

delė ir pilna 
“gembleriškų vietų”, 
pat galėjai arkliais ‘joti”.
Priimdavo “betns” kaip A- 
gua Coliente. j gi buvo keista. Jie tokio šal-

Didžiulė salė prisigrūdus to pavasario ir šaltos vasaros 
sėjų. Lošia visi: moterys, | neatmena. Visados būdavę gi- 

i, vaikai, seni, jauni ir lta. Matomai, gamta šiais me
ls amerikonai. Kai kurie iš- tais išėjo iš ribų: vienur per

lošia krūvų pinigų, tų sidab
rinių dolerių, bet, žiūrėk, ir 
vėl pralošia. Matomai nori 
“nubankrūtyti ” lošimo įstai-» 
go-

Apžiūrėję easino, ėjom po 
“atrytus” vaikštinėti. Būriai i 
meksikonų mitingavo ‘atrytų” į 
kampuose. Atrodė kaip ir ne- į 
jauku. Tamsūs jų veidai, juo- j 
di plaukai, peilis už juostos i 
— nejaukų įspūdį sudarė. Mes 
užsigeidėm meksikoniško vai- j 
gio. Anais metais buvom nu
važiavę į Ensenadų (Mexico) 
ir ten suvalgėm meksikoniš- 
kus pietus. Pietų metu turė
jom daug juoko iš Felikso, 
kuomet jis perkando žaliąjį 
pipiro grūdų ir peiliu liežuvį 
skuto kad atsikratyt karty
bės... Aš-gi tų pačių kankinę 
turėjau perkandęs raudonų 
pipirų... šį kartų norėjau ‘Dė- 
dytei’ užtaisyti šposų, bet

daug dulkių, kitur lietus, po-

Borumų, Bučinskų.
Kalbant apie Kauno rink- ,

tinės tenisistus reikia pasaky- j 
ti, kad jie dabar yra labai ge-i 
roj formoj. Ypač daug netikė- j 
tumų žada jaunas, bet jau j 
spėjęs “nunešti” ir senius, Į 
Kuprevičius, kuris kontrolinė
se rungtynėse patiekęs neina-

tviniai, dar kitur karščiai, žai sensacijų. Palangoje tarp- 
sausra, vėtros... valstybinėse teniso rungtynė-

(Bus daugiau) se Lietuva - Estija.

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. TARDS 0801

LIETUVOJE SMARKIAI 
BAUS UŽ CHULIGANIZMĄ

Neseniai Lietuvos teisingu-'-i 
mo ministeris St. Šilingas įsa
kė visiems teismams, kad į- 
vairios muštynių, triukŠmavi- 
mo, skriaudos darymo tyčio
mis ir kitos chuliganizmo by
los būtų greičiau sprendžia
mos ir už jas teismai paragi
nami skirtį aštrias bausmes. 
Ministeris nurodo, kad chuli
ganizmas yra didelė blogybė, 
su kuria reikia griežtai kovo
ti. Tsb.

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Prilnuun LletnvUkus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išninkame Cash 
llhoklos Kūšl«-> Insurance — Ulfnles, Vėsulon, Automobilių, 

Stiklų Ir L L

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Furniture House nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vienų akį ant vertybių, o kitų ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga 
bile kambariui jūsų namuose. Nuo 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Barskio kainas prieš pirksiant savo rakandus. Tai 
yra šių metų didžiausias rakandų išpardavimas. Did
žiuma stako yra paleista pardavimui tokiomis žemomis 
kainomis, kad padarius kodaugiausiai biznio. Rakandai 
tikros mados ir kokybės, tokius, kokiais džiaugsitės tu
rint savo namuose, žemiausiomis kainomis mieste. Štai 
proga sutaupyti pinigų ir pagražinti savo namų. Nuei
kite pas Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikių dovanų dykai.

Būkite gudrus — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
1748-50 West 47th St.

Arti Wood St.
Atdara antradieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak. 

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.
» • F • * ' F • a • i • a a į

EMIL DENEMARK įnT

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OCD 
AVĖ k ll E

J
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PinSBURGH’Ū LICTUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS VJ. VAIŠNORAS, generalis ageniar 
2013 Carson Street, fc. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

Įdomūs Pasikalbėjimai
milijonierių, ir jis mirdamas 
tau nepaliktų nei cento, ar tu

----------- galėtum vadintis milijonie-
RAULAS: — Jonai, aš pri- riumf

pažįstu, kad apaštalai gavo RAUDAS: — Jei aš netu- 
galių iš Jėzaus Kristaus, bet rėšiu nei šimtinės savo var- 
ar vyskupai gavo tų pačių ga- du, kaip gi aš galėsiu vadin- 
lių iš apaštalų? tis milijonierium?

JONAS: — Raulai, jeigu aš j JONAS: — Tas pats yrą ir 
tau turiu duoti dešimts dole- su bažnyčiomis. Katalikų Ba
rių, ir duosiu penkis, ar tai žnyčia turi didžiausius dvasi-

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
YRA APAŠTALIŠKA

lėktuvo katastrofa. — Griaučiai lėktuvo, kuris praeitų šeštadienį nukrito 
Curtiss - Reynolds aerodrome. Žuvo keturi asmenys įminant patį lėktuvo vairi
ninkų. (Acme Photo)

pastangų, kad pramogėlė bū kitokie pokyliai, kuriuose vi- 
tų sėkminga. jsuomet būdavo pilna dainų

Seselės visus nuoširdžiai j rfajgį jr įjv Onos dienoje 
kviečia dalyvauti ir paremti jeį Qnų grintelėje buvo gir- 
jų reikalus. Bus lošiama bin-i lietuviškos dainos, tai už 
go, bridge, 500, euelire, GG ii uuį juh reįįja tiktai pagirti.
Old Al aid. ljaiitiėjusivins bu? i _______
duodamos gražios dovanos, i
Bus taip i»at ir užkandžio. ! Luin>s aplankė Igno Dude-

Nuoširdžiai kviečia !no nu,nel‘ ir Pa,iko 8Veik* du‘
Rengimo Komisija krelV- Prie šv- Krikšto jai su

teiktas vardas Ona - Marija.

ŠIS - TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

bus dešimts? Jei duosiu aš- škų malonių turtus, nes toji giria, būk lai esųs geriausias parapijos piknikas. Northsi- ;dvasios vadu, kun. J. Misium, 1
tuonis, ar bus dešimts? Jei Bažnyčia paeina iš Dievo, dėl įr sveikiausias gyvulys. diečiai į savo piknikų skaitliu į trumpu laiku dideliais dar- •
duosiu devynis ir tai dar ne- to Ji yra šventa, stebuklinga' Švedijoj, kurioj veik visi gai suvažiavo. Buvo ir iš a-bais pasirodys ir padarys vei-
bus dešimts. Kiek aš tau turiu ir veda žmones prie šventu- • gyventojai protestonai, buvo 'pylinkės daug svetelių; kuni- kliu kolonijų. Ten buvęs
duoti, kad būtų lygiai de- mo. Kitos — atsiskyrėlių ba- toks įvykis. Turtingas grafas gai: M. J. Kazėnas, A. Jur-
šinits? 'žnyeios, k. a. protestonų, ne- Į Stolbergas, protestonų rašyto-

KAULAS: — Na, tik pasi- 'zaliežninku, liuteronų, kurios . jas, priėmė katalikų tikėjimų
gutis, J. Pikutis, J. Skripkus, • 
J. Vaišnoras. I

gėrėlis nežinotų, kiek turi duo j paeina tiktai nuo suklydusių 
ti. Jai turi duoti dešimts, tai žmonių, atsiskyrusių nuo Die

vo, joms uždaryti visi Dievo 
malonių šaltiniai. Dėl to jos 

turėjo, Jėzaus žodžiais, užlai- negali vesti savo žmonių prie
kyti visa tai, kų Jėzus įsakė, jokio šventumo.

turi ir duoti dešimts. 
JONAS: — Jei apaštalai

Jo draugas, protestonas, nau- j Džiaugsmas northsidiečiams, 
jam katalikui padarė aštrų kad pirmutinis įvykis šioj pa- 
užmetimų. Su didele panieka , lapijoj sutraukė tokių skait- 
jis sakė: “Aš labai nemyliu, ' lingu minių. Jie tų savo džiau-

KORTŲ LOŠIMO PRA
MOGĖLĖ

taigi apaštalų įpėdiniai turėjo 
gauti visų galių, kokių jie bu
vo gavę iš Jėzaus. Kitaip ne
būtų pilna galia. Tas faktas 
yra istoriniai įrodytas. Kuo- i 
met Šv. Paulius Timotby pa- 1

RATILAS: — Tai atsiskyrė 
lių žmonės yra apvilti?

JONAS: — Aišku, kaip die 
na, kad jie yra apvilti. Bet 
tai yra pačių žmonių kaltė,

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
rėmėjų draugija ruošia kor-

netoli Castle Sliannon.

ikad duodas taip save mulkin- 
skyrė Ephesijos vyskupu ir u Bažnyčia aiškina
Titų Cretės vyskupu, jis įsa
kė daryti visa tai, kų jis da
rė, ir užlaikyti galių, kokių 
jis gavo nuo Jėzaus Kristaus 

Sv. Ireneus, Lyons vysku
pas, išvardijęs visus Romos 
vyskupus nuo Šv. Petro iki 
jo laikų, (177 meų po Kr.) 
tarė: “Pagal Šv. Katalikų Ba
žnyčios įsakymų ir mokinimų, 
visas tiesas, kurias mokino 
Viešpats Jėzus Kristus, ku
rias apaštalai mums perdavė, 
užlaikykime tų patį tikėjimų, 
tas pačias tiesas ir mokykime 
tų patį mokslų, kurį apaštalai 
mokino mus, nes jie gavo nuo 
paties Jėzaus Kristaus, ir tų 
visų perduokime savo įpėdi
niams”.

Šv. Augustinas dar aiškiau 
sako apie Katalikų Bažnyčios 
tikrenybę: “Kas palaikė ma
ne Katalikų Bažnyčioj, tai 
yra autoritetas, paremtas ant 
stebuklų; sustiprintos senat
ve, tai yra eile vyskupų ir 
kunigų, paeinanti nuo apašta 
lų ir Jėzaus Kristaus, Kuris 
pats davė galių penėti Jo avis 
iki pat šiandieninio mūsų vy
skupo”,

KAULAS: — Ar tai tilo 
viena Romos Katalikų Bažny
čia turi tuos keturis ženklus, 
o kitos bažnyčios neturi?

JONAS: — Tiktai viena 
Romos Katalikų Bažnyčia te
turi tuos keturis ženklus; jie 
yra ženklai tikrosios Bažny
čios, kad ji yra: Viena. Šven
ta, Katalikiška ir Apaštališ
ka.

RAULAS: — Tai, ištikrų- Į 
jų, kitos bažnyčios neturi tų 
ženklų? Kaip jos gali vadin 
tis bažnyčiomis?

JONAS: — Aiškus dalykas, 
kad ko negavai ir neužsitar 
navai, to negali ir turėti. Da- 
leiskime, jei tu turėtum dėdę

tiesų, tat tie žmonės turėtų 
pasiklausyti ir, supratę, iš
taisyti savo klaidas. O kurie 
nepataiso, tai jų pačių kaltė. 
Taip jie bus ir teisiami- Dievo 
teisme.

kiu iaaių ir tuueię liesų paša- i pijoje. is uarnsiaus savo va- 
kei, drauge. Ir aš neduočiau Įdo ateityje mes susilauksime 
nei cento už tuos žmones, ku- 'daugiau visokios rūšies pra- 
rie maino savo tikėjimų, nes ' mogų.
jūsų senuoliai visi buvo ka- j T . . . , . „.. ... _ , , ,1 Jau teko girdėti, kad cio-talikai . Protestonas paraudo, t . ... ...... , . ,, . „ 1V. .nvkseiai lietuviai, kurie buvokaip vėžys, ir nei žodžio ne- . . v . , . v. ., A. . Į Įsirašę i vokiečių ir airių pagalėjo atsakyti, nes pats sau i .. . . ,Vi. .
, -i • , rapD88, pradeda grjšti i sakelių užkirto. J.V.S. ? ; ... . ..vo, lietuviškų parapijų.

Net ir atšalę nuo bažnyčios 
ir atsiskyrę pradeda grįšti į 

[tikrų Kristaus Bažnyčių.
Iš anksto galima sakytų 

su

DIDELIS PIKNIKAS
RAULAS: — Kai kurie pro ’ NORTH SIDE. — Liepos , 

testonai ir nezaliežninkal sa- ,2S d. buvo Užengimo į Dangų kad nortbsidiečiai 
ko, kad ir jų bažnytužę esanti
gera.

JONAS: — Nebūk mažas 
vaikas. Kada čigonas parduo-t
da arklų ir raišų arklį, jis ji

J. Bartininkienė iš Carrick 
ir E. Miller iš Esplen išrink
tos rengimo komisijon ir deda

——————— I ■
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 7160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Vai.; S—4 lr 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th Bt.

Tel. OANal 0402

AKIŲ GYDYTOJAI:

DK. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETK1CALL.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą, kuria 
erti pnelastlml galvos skauddjlmo,
, valgiui o. aktų aptemimo, nervuotu- 
m«, skaudama aklų karAtĮ, atitaiso 
trumparegystę Jr tollreggstę. Priren
gia taisingat akinius. Visuose atsiti
kimuose egaaminavlmas daromai su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. apeoiaia atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki t v 
Nedalioj nuo 10 iki lt. Daugely at
sitikimų akys atkaišomos be akžatų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7569

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėr* 
skirtų valandų. Room 8. 

Phone OANal 0523

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROapect 1028 2359 S. Leavitt KL

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

Tai. CANa) 0161
Rea PROspect 8659 j

DR. P. Z. ZALATORIS
UTDYTOJAB ir CHIRURGAI

1811 BUUTH HALBTED HTKltiEl 
Keudenctja SOtfV M. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto lai 8 poptst
8 Iki S v. vakaro

Tel. CANal 8122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENT1KTAB

2201 W. Cermak Road
1 Kampas Leavitt Ot.j

Valandos: Nno 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutart)

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo • iki 8 vak. 
Nedėllomla pagal sutarti

Oftao telef. BOL Ieva rd 7890
Namų tei. PROspect 1580

Tel. CANal «122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

Tel. BOUIevard 7041

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
8*redoJ pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 8378
Rez. Tel.: HEMiock 8141

DR. J. RUSSELL
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgai

2500 W. 03rd St
Ofiso vai.: I U 4 Ir 5:50 Iki 8:50 
Seredomis lr nedaliomis pagal sutarti 
Rea. 5515 W. *0tk SL Pagal sutart).

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0034

Ofiso vai.: 2—4 lr 8—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutart)

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas lr Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas

Gas X-Ray
4148 A1U1HJKK AVhL, Oor. Pmncisoo 
Tel. Sfnce Laf. 8969) rea Vlrg. 9889

Tel. Oftao BOUtairard 5015—14
Rea VIOtory 5*48

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1-8; nno 9:80-8:80

756 Weat S5th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHNoriiAi
<729 So. Athland Are.1 lubos

CHICAOO. ILD. 
oriao VALANDOS:

Nuo 18 Iki 11 vai. ryta, nuo I iki 4 
val. po pistų Ir nuo 7 Iki 8:18 vai. 
vakaro. Nodėllomls nuo 18 lk) 18 

valandai dien*
Tetaroma MDhny MM

GYDYTOJA* tr CHIRURGĄ*

4631 SO ASHLAND AVĖ. 
TeL YARds 0554

R«n.i Tst PLAaa 5400
Valandos:

Kuo 15-11 v. ryto: 8-8 Ir T-8 V. V. 
Rtdėldlenlali nuo 19 Iki 18 dlana

Savo l Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
P.es.: .'ei. HEMiock <284

Šios kolonijos Onos savo 
vardo dienų labai gražiai ir 
pavyzdingai paminėjo. Visos 
dalyvavo bažnyčioje ir per 
šv. Mišias bendrai ėjo prie 
šv. Komunijos.

Paskui teko girdėti kai ku
rių Onų dainas, bet kiekvie
nam žinoma
prie kiekvienos progos pasi
žymi maloniai skambančiomis

Praeitų sekmadienį Šv. Ju
rgio Kareivių draugija laikė 
pusmetinį susirinkimų. Treti
ninką i-ė s laike metinį susi
rinkimų.

Rap.

PLATINKITE "DRAUGĄ"
PARDAVIMUI ŪKIS

I 40 akt-riii ūkė, gera žemė, su 
.įlinkais, aut cementinio kelio, ch i ros Šviesa, Parduosiu pigiai arba niai- 
| nysiu ant mažo namo be skolos. Taip 

i,„,l |Pat 80 “kerių, kuriuos mainysiu arba
kdtl lltlUVailtS parduosiu už pigių, kainų.

LOUIS ANDREKUS
Pentwater, Mich.

■dainomis. Prisimena man Lio
tuvoje rugiapjūtė, vestuvės ir

PAI IškOJIM AR

l’dleftkau Vaclovo Žebrausko ir jo Į 
•motinos, kurie 1926 m. gyveno 18051 I 

, Mitchell St., Detroit, Mich. Turiu > 
1 labai svarbų .reikalų aptarti. Malo

nėkite atsi&aukti:
i FK. ZKBRAISKAK

2222 W«t 23r»l Place
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
Reikalingi 4 patyrę mūrini-' 

nkai, plasteminkai, 2 karpen- , 
teriai, kurie galėtų iš planų: 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

-DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

ANT RENDOS
ALKSIM: PROGA

ISsircnduoja 2 Storai: vienas dėl a- 
linės su barais ir aisbaksiais: kiti4 
tinkamas dėl grosernės ar aiskrim.- i 
nės. įlenda labai pigi ir geroj vietej Telephone

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo V iki 6 
Panudelto, Beredus u- Pelnyčio*

vakarui* * iki V
Telefonas OANal 1175

NAMAI: 6459 8. Rockwell St.
Telefonas RKPubllc MVO

BOUIevard 2800
— lietuvių centre — 4500 S. Paulina j T Z''1
St. A įsišauk i t pas A. Korhut, 0222 S.' lOSCDrl I. ajlASll
Fairfield Avė. Telef. PKO.speet 1435. ' * 1 ”

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 8-8 vai. vak. 

Realdsndjoa Ofisas: 2654 W. <9th St.
Valandos: 18-12 lr «-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėllomla pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

K 4 f 30. 49th CT., CICERO, ILL
Utar., Ketv., ir PBtn. 15—9 vai.

1147 SO. HALSTED ST.. CHICAOO
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4848 
Res Tel. GROvehill 0817

<924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomla susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 iki S popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedalioje pagal sutart)

Pbone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IK REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytai* — 1 
Iki t popiet — 8 Iki 8:80 vakar*. 
N sd 411 ozais puo 11 rrto iki t p.p.

____  __________ PROapet______

Ant rendos kambarys, tin- ’ 
kainas dėl vaikino ar mergi
nos, su valgiu ar be valgio, 
pirmas pagyvenimas iš priešą-

Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND AVENUEkio. Mrs. P. Čebeteriūniene - Res. 65io s. rockvvell st. 
Krencius, 4523 So. Fairfield Ive.. cicero
Avė., Chicago, III. Telephone: CICERO 5395

CLASSIFIED
AUTUHUMUfe A (j TVIMOBLLLM

I

EMIL DENEMARK INC.
1 1 Vartotų Karų Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '35, Club Sedan su trunk, garantuotas ....................... $825
BUICK '35, 5 Sedan 47, garantuotas .......................................... 5195
BUICK '33, 5 Sėdau. 6 drat. ratai, tobulas ................................
BUICK '28. 5 Sedan. bėgu O. K.......................•.............................. 5
BUICK '27, 5 Sedan, pigus karus................................................... ¥ 23
BUICK '27. 7 Sedan, duos gerų pularnavimų ...................... $ 50
BUICK '30. 7 Limo. Aeil drat. ratai, eina O. K..........................g225
CADILLAC '31, 7 Sedan, tobulam stovy ........................................*VV5
CADILLAC '30, 7 Sedan, pertaisytas ..........................................
CADILLAC '30, 16 cilindrų 7 Sėdau, labai puikus .....................55*5
CADILLAC '30, 7 Sėdau, labai puikiam stovy...............................54*5
CADILLAC '29, 5 Sedan, Avarus karas .......................................... 5225
CADILLAC '29, 7 Sėdau, getai bėga............................................... >21&
CADILLAC '28, 5 Sėdau, gtažlatu stovy ................................ >125
CADILLAC '28, 5 Sėdau, gera veitenybė ................................ 51UU
CHEVROLET '31, Sport Coupe, geras motoras ....................... 5235
CHR1SLER ’3U, 6, b Sedan, 6 drat ratai, O. K......................5243
FORD, '35. Spoit Coupe, kuone naujus .... ... SPkX»lAL
FORD '81, Business Coupe, Svarus .............. t..................................... 5225
FORD *3U, spurt Coupe, geru verten.vbe ..................................... 5115
GRAHAII '29, 6 Sodan, motoras geras .............. .. ................... 5 'd
LA SALLE '31, 5 Sedun, puiki vertybė.......................................... 5105
LA SALLE '30, 5 Sedan, 6 drat. ratai  .............................. 5345
LA SALLE '29, 5 Sedan, drat. ratai .......................................... 5195
LINCOLN '1U, a Sedan, labai puikus .......................................... >2*5
NASH '32, 5 Sedan, gerais matas karas .......................   5295
NASH '28, 5 Sedan, bėga O. K...................................................... * 45
OAKLAND '80, Z Durų Sedan, gražiam stovy........................... 5175
PACKARD '82, 7 Custom Sedan, tobulam stovy .................. 5*45
l’ACKAKD '81, 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ................ 5305
PIERCE '80, 3 Coupe, labai pulkam, stovy .................................... 5195
PONTIAC '34, 2 Durų Sedan su trunk, kaip naujas .............. 55*5
PONTIAC '84, 4 Durų Sedan, kaip naujas .................................... 55»5

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100
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gho Žinios' CICEROS ŽINIOS
Seniau minėta, jog Cicero | 

je Še. Antano jmrapijos ko-! 
mitetas ir darbuotojai rengia 
didelį “surprise”. .Jis ir bu-j 
vo praeitų šeštadienį, liepos 
27 d. |

Tai buvo Šv. Antano para-,
pijos antras, vidur - vasari-

. ...................... It.„ , , nis piknikus. Pirmas toks ul
bų išvažiavimai. Pittsburgho .... .. . ...A .įsitikimas parapijos istorijoje, 
apylinkė negali pasigirt nei ,, ... ..... Proga pasinaudoio Ciceros
parapijos, nei draugijos įsva- ; . »•»»»• A l. . . * x. . .. . ir apylinkes lietuviai, katuli-1žiavnnais, Ypatingai siais me-, .\ . .. , ka1. Žmonių piknike dalyva-ta.s. Pittsburgho apylinkėj ......... _, , . . vo keli tūkstančiai. Tarpe juuždrausta trokais žmones vež
ti į parengimo vietas. Tokiu 
būdu mažai ir atsilanko šeimy 
nų ir jaunimo. Imkim pato
giausių vietų visoj Pittsburg
ho apylinkėj — Šv. Kazimie
ro parapijos vadinamų Adomo 
sodų. Salė šokiams didelė, ų- 
žuo’lų šakos su lapais dengia 
nuo saulės, nėra pavojaus ir 
lietui užėjus, nes visi gali su
tilpti salėje. O vienok žmonių 
atsilanko neskaitlingai; tik 
tie, kurie turi automobilius.
Nebūtų didelio vargo ir gat- 
vėkariu nuvažiuot, bet išlipus 
reikia pėsčiam prieš kalnų pu
sę valandos eiti, ypatingai mo-

SUNKU SU IŠVAŽIA
VIMAIS

Pažvelgus į laikraščius, vi- 
anose matosi skelbimai kolo
nijų, parapijų, draugijų, klū-

buvo matyt biznierių, profesi
jonalų ir svečių iš toliau.

Nei vienas atsilankęs nesi
gailėjo. Linksmintasi nuo pie
tų iki vėlybos nakties.

Ciceros jairapijos parengt
inai visuomet būna pasekmin
gi dėl to, kad turime gerų va- i 
du, kurie nenuilstančiai dir-! 
ha parapijos gerovei. Jų pry-Į 
šakyje stovi mūsų gerb. kle-' 
bonas, kun. 11. J. Vaičūnas. 
Jis daugiau dirba, negu kiti.

Praeitų sekmadienį linksmai 
praleido Ciceros gerai žinoma 
Kareivių draugija. Ji turėjo 

terėlėms. Tokiu būdu nebūna savo metinį išvažiavimų Pa
sekmės išvažiavimuose. mbrausko ūky. Dalyvavo daug

c j * , , . žmonių ir visi linksmai laika!Samdyt bosas nedrųsu, gal, 
žmonės nesusirinks. Jei biz- 
nieriai būtų prielankūs sa
viems, tai turėdami automo 
bilius galėtų pagelbėti. Nesą

SUKAKTUVIŲ BANKIETAS
CHICAGO IIEIGIITN, 111. 

— Kugpiūčio mėnuo mums 1 
labai reikšmingus. Jame šven- Į 
čiame net dvejas sukaktis. • 
llugpiūtyj sueina 24 melai 1 
nuo parapijos įsisteigimo ir • 
4 metai kaip gerb. kun. Ant. 
C. Martinkus čia sėkmingai 1klebonauja.

' . iSc.madimį, rugp. 4 d. įvyk
sta didelis bankieta* parap’- 
jos svetainėj. Jame tas suka
ktis minėsime. įžangos bilie- i 
tai |ki $1.00. Iš to aišku, kad 
bus gera vakarienė ir prog
ramas.

Bankietas surengiąs pasi
šventimu mūsų klebono, k u- ’ 
ris pasistengė sukviesti daug 1 
inteligentijos, profesijonalų, 1 
dalyvaujant bemaž visiems . 
šio miesto valdininkams, ri
nktiniems čikagiečiams ir ki- I
tu miesteliu rinktiesiems, 

l’rograme kalbės majoras 1
J. Gannon, policijos magist
ras C. McGeliee, komisijonie- 
rius J. (iansen, adv. A. P. Pa
lionis, dr. P. P. Jaginin. Dai
nuos: 11. Yaseen (vietinis) ii -Į 
čikagietė Šturmaitė. Progra- ! 
mui vadovaus kleb. kun. Mar
tinkus. Po programo bus šo
kiai. Pradžia 0:30 vai, vak.

Rep.

šv. .Mykolo parap. choras, kuris, vedamas N. Kulio, Dainų Šventėj rugp. 4 d., Vytauto darže, 
dainuos: “Čigonai”, (S. Šimkaus) ir “Ginkim šalį Lietuvos” (A. Aleksio).

-T3F

Ateivių Problemos

Paeinančios pilietybės 
certifikatas

KLAl-Sl.MAS. Ištekėjau už 
Amerikos piliečio 1920 in. ir

tikime galima reikalauti tik 
“antros pirmenybės” kvoto
je.

Pilietybės kvotimai

KLAUSIMAS. Ar teisybė, 
dabar pilietybės kvotimai yra

kau dykai, bet kiekvienas va
žiuojantis mielu noru sutik
tų užsimokėt.

Štai, rugpiūčio 18 d. L. R. 
K. Federacijos Pittsburgho a- 
pskričio ir jungtinio parapijų

Pranas Beinoris ir Ona Ita- 
Įdavičiūtė neužilgo žada atida
lyti valgyklų prie Cicero ir 14 
į gatvių.
i Geros kloties!

Liepos 27 d. Šv. Antano ba
žnyčioje įstojo į moterystės 
luomų Jonas Vaičiulis ir Pet

ronėlė Kazakevičiūtė. Jauna- 
choro išvažiavimas Adonio s°-jVedžiai žada apsigyventi Gi
de. Geriausiai gal, būtų, kad ceroje.
gerb. Įiarapijų klebonai para-1 -----------
gintų tuos, kurie turi auto- 1 Ignatavičių šeimyna Sirdin- 
mobilius, ypatingai biznierius, dėkoja dr. J. J. Simonai-

patarnauti žmonėms. Jie ir sa
vo vardų pasigarsintų.

J. B. Tamkevičius

eini už sėkmingų operacijų jų 
sūnui, Antanui. Ligonis jau 
baigia sveikti.

“Draugo” Kasėjas
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Art. J. Kudirka, varg. Nek. Praa. P. Š. parapijos, kuris 
dideliu atsidėjimu ruošia savo chorų Dainų Šventei, rugp. 4 
d., Vytauto parke.

— Nepatikėsi, kaimyne, ko 
kių kartais būna protingų šu 
nų. Dažnai būna net už savo 
šeimininkų protingesnių.

— Taigi, taigi ir aš tokį 
šunį turiu.

Prie tamstos dukrelės vai
kinai kaip musės kimba.

— Tiesa, kad kaip musės! 
Ateis ruduo ir nėra nė vieno.

Amerikos piliečių pasavinti 
vaikai

KLAUSIMAS. Esu natūrali
zuotas Amerikos pilietis. Ap- daug sunkesni, negu būdavo, 

ap-ivedimui gavau Amerikos 1 sivedžiau su našle, kuri dar'ir kad dėl to daugelis aplika-
pibetybę. Ar galiu gauti pa-nepilietė. Jos 16 metų duktė
einančios (atskirų) pilietybės ' gyvena Europoje. Ar galiu 

' certifikata ? Man n ik turėtif legališkai pasavinti Tų mer- 
tokį certifikatų, nes ketinu ’gaitę ir ar ji taps Amerikos 

piliete? Ar ji tada galės at
vykti, kaipo nekvotinis imi
grantas ?

Jonukas:— Mama aš dabar 
žinau, dėlko viščiukai išrieda 
iš kiaušinio.

Mama'.— Na, dėlko gi?
Jonukas’.— Mat, jie bijo, 

kad nebūtų išvirti su lukštu, 
taigi ir skubina išriedėti

vykti kuriam laikui į Euro- 
pų.

ATSAKYMAS. Išdavimas 
paeinančios pilietybės' certifi- 
kato svetimtautėms moterims, 
kurios gavo Amerikos pilie
tybę ištekėjimu už Amerikos 
piliečio, prieš rugsėjo 22 d., 
1922 m., jau sulaikytas. Bet 
tas neatima pilietybės. Gali
ma gauti Amerikos pasportų 
ir keliauti Europon, jeigu tik 

I pristato vyro pilietybės certi
fikata.

KAZIMIERAS
AiNDRIJUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 2S dieną, 10:00 valan
dą vakare 1035 m., sulaukęs
57 metų amžiaus, gimęs Jo
niškio parap.. Slaulip apskr. 
Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Palik > dideliame nu’lūd kie 
pusbrolį Anicetas mindžius ir 
gimines, o Lietuvoj moterį Ju
lijoną. dukterį Bronislavą Pe- 
tralllenę, žentą Petraitį ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi Petkaus koplyčioj, 1410 
So. 491h Court.

laidotuvės įvyks Hubutoj, 
rugpiūčio 3 dienų, 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios Į šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten Ims nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kazimiero And ri
jūno glmlnčs, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti ja, n paskutinį patar
navimą Ir ątsi.svoikinlnui.

Nuliūdę liekame: Pusbrolis 
Ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Petkus. Tol, Cleero 2109.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

kaslink aklų žmonių. Kokio"' 
bus siūlomos pensijos?

ATSAKYMAS. Fetleralė 
Valdžia duos lygių sumų su 
valstijų paskyrimu akliems 
žmonėms iki $15 į mėnesį. Jei
gu valstija duos daugiau kaip 
$15 į mėnesį, tai pensija tada

nt,, neišlaiko kvotimų ir jiems bus 8uvir5 i >»«»«•»• 
būna pilietybė atsakoma. . žodžiais, jeigu valstija dooi 

$15 į mėnesį, tai valdžia duos 
ATSAKYMAS. Ne. Yra lak kitug $15

tas, kad 1934 m. skaičius žmo
nių, kuriems pilietybė buvo 
atsakyta, mažesnis negu 1933 
m. arba kitais praeitais me
tais. F. L. I. S. knygutė ‘Kaip riniame viešbutyje Sullivai 
tapti Suv. Valstijų piliečiu’ 
turi net 116 klausimu ir atsa-

Vasarinių darbininkų nenž- 
mokėtos algos

KLAUSIMAS. Dirbau vasa-
ATSAKYMAS. Vaikas ne

gali tapti Amerikos piliečiu 
per patėvio pilietybę. Pasa- 
vinimas vaikų nemaino nepil
namečio pilietybės stovio. Vai , kmeniškas informacijas
ko pilietybė priguli nuo tėvo Į natūralizacijos įstatymus 
pilietybės, jeigu tėvas gyvas, regulacijas. Kaina 25c. 
Tėvui mirus, motinos piliety-' 
bė, paprastai, nusprendžia ne
pilnamečio - svetimtaučio vai-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Apskrityje, New Yorko valst 
Darbdavis man pilnai neužmo-

kymų. Knygutė irgi turi smul-' kėjo. Kų aš turiu daryti, kad 
atgaučiau pilnų algų!

ATSAKYMAS. Visų reikalų 
(asmeniškai arba raštu) rei
kia perduoti Bureau of Labor 
Welfare of the State Depart
ment of Labor. šitas Biuras 
(iki Darbo Dienos) randasi 

; Sullivan County Court House, 
' Monticello. N. Y.

apie
ir

Paskola akliems

KLAUSIMAS. Suprantu,
ko pilietybės stovį. Šiam atsi- kad Apsaugojimo Aktas, ku

ris dabar prieš Kongresų, pa
daro specialius aprūpinimus

Išdirbėjai h b
rūšim pamiak-

DidUaasU pamiškių dirbtuvė
OUeacoJ

Snviri S0 metą prityrimo 
------------o ......

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės lr 
taupykite pinigui

Mes atlikome darbą daugeliui 
iymesnių Chicagoe Ltetuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIBBZJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokią rūSių paminklą ir grab- 
aaaaitf.
Mūsą Šeimyna specializnoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklą reikalus teisiai 
eu pačiais iŠdirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas i rytus nuo 
dnižlųJu vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Trya taleftmalt

Re*. MC'fSAOOtL* aottbelmovt mm
Offloat BU4KD8 
n

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI k
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742I. F. Eudeikis 

Lachawicz ii Simus
1. Liulen

2314 West 23rd Place 
Pitone CANai 2515 Cicaro 5927

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Pultais
LRMiis 
S. M. Skalas 
LI. Zolp

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cioero 
Phone Cicero 2109

668 Weet 18th Street 
Phone CANai 6174

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

AMBULAN01 PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

k



Ketvirtadienis, rugp. 1, 1955

Pirmoji Chicagos Lietuvių Parapijų Chorų DAINOS ŠVENTE
JVYKS

Sekmadienį, Rugpiūčio 4 dienų, 1935
VYTAUTO PARKE

Programas - Dainuos 3000 choristų - Šokiai - Žaidimai - Pasilinksminimas 

ĮŽANGA 25c SU DOVANOMIS
. —fl I : ■ ,;r ■■ Į į 

1. - General Motors Frigidaire - Peoples Furniture Mfg. Company

2. - Westinghouse Drabužių Plovykla - Jos. F. Budrik, Ine.

3. - Fedelco Vacuum Cleaner - Roosevelt Furniture Company

4. - Abro Rankinis Laikrodis - R. Andreliūnas.

Bus 3 orkestros. Dvi šokiams, trečia simfoninė. Šokiai eis be sustojimo.

VIETINES ŽINIOS
SUDIEV CHICAGO LIETUVIAMS!

porai savaičių atostogoms į 
Plymouth, Wis. Sykiu paiė- 
mė ir mažų brolėnų, Juozuku 
Garuckų, nes josios brolienė 
jaunoji Juozienė Garuckienė 
pasidavė sunkiai dešinės akies 
operacijai Mercy ligoninėje.

Atostogų metas. Kas išsi
gali ir kas nori visi bėga iš 
didmiesčio i “country”. Kiti 
ištisomis savaitėmis, kiti gi 
naudojasi week-end’ais. Feli- 

į cija Nausėdaitė savaitės pa- 
, baigas leidžia Sinkų vilioję 
“Lake view Vilią” Long 
Beacli, Ind. Sinkų namas ant 
pat kranto ežero ir ten vasa
ros metu susivažiuoja daug 
chicagiečių. Rep.

lliusi Brenza; po $100.00: M. 
iBrenzaitė ir John Brenza; po 
'$50.00; J. Mackevičius, C. Ma- 
'rozas, J. F. Eudeikis ir Bars
kis; po $25.00: Natlian Kan- 
ter, S. P. Mažeika, B. Pietke- 
wicz, ir J. Kriukas; po $20.00: 
|Krekščiūnas ir Juška; $15.00: 
Frank Ramsey; $12.00: kun. 

• Linkus; po $10.00: kun. J. Vat 
čūnas, Sheldon Govier, Judge 
Lerore, Paul Murin, kun. I. Al- 
bavičius, Feravičius, adv. Zu- 
ris, A. Sagda, “Draugas” per 

į kun. MačiulionĮ, M. Beiga, 
(Frank Zintak ir Rakštis; po

---------- Į$5.00: L. Šimutis, adv. J. Gri-
I Įvykusiame atletų išleistu- sius, dr. Kelia, Pieržinskas,

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos 2 sk. susirin
kimas jvyks rugpiūčio 2 d., 
tuoj po pamaldų, ant 2 lubų 
parap. mok. kambaryje.

Pikniko komisija ir visos 
rėmėjos prašomos ateiti susi
rink iman. Bus pa&kutinis priešt
mūsų metinį išvažiavimų Į 
Marųuette Park, rugpiūčio 18 
d. A. Nausėdienė, pirm.

R. Knash, J. Yonkus, Y. Du- 
der, P. Samesb, J. I.avanaus- 
kas, W. Cheer, B. Benzin, M. 
Vikeras, S. A. Pileckas, J. Pe- 
trulaitis, 'V. Popeli, E. Javois 
ir A. Javois.

Širdingiausių ačiū visiems 
aukotojams ir visiems, kurie 
atsilankė į bankietų. Rap.

LIETUVOS KONSULATAS 
CHICAGOJE PAIEŠKO:

RADIO
Progress Furniture krautu

vės praėjusio sekm. radio pro
gramų veik kone visų pildė 
sesutės Rimkuitės. Jos padai
navo keletu' gražių duetų. Pro 
gramo vedėjas, Jonas Roma 
nas, padainavo solo pritaiki
ntų visiems olimpikos daly
viams dainų “Švint Aušrelė”.

AUKOS OLIMPIKOS AT
LETŲ KELIONEI

Šatkausko Juozo, kilęs iš 
Kurklių miestelio, Ukmergės 

, apskr. Išvyko j Amerikų 1912 
m. i

vių bankiete jų kelionės lėšoms 
padengti aukojo: $115.00 Ju-

adv. A. Olis, M. Kiras, S. Pet
kus, R. Maziliauskienė; po $1:

Lietuvos Konsulatas,
100 Rast Bellevue PI., 

Chicago, Illinois

MIRĖ BOSTONO VYSKU
PO MOTINA

BOSTON Mass., liepos 31. 
— Mirė Bostono vyskupo pa 
gelbininko jF. J. Spellman mo 
tina, Mrs. Mary Spellman, 70 
m. amž.

Grupe Chicagos lietuvių atletų, užvakar išvykusių 
j Lietuvų dalyvauti viso pasaulio lietuvių kongreso o- 
limpiadoj Kaune. Paveikslas nutrauktas La Šalie stoty 
prieš sėsiant į traukinį. (Acme Photo)

J. E. VYSKUPAS MATU
LIONIS VISŲ ŠVENTŲJŲ 

BAŽNYČIOJE
Rugp. (Aug) 2 d. 7:30 va

kare J. E. Vyskupas Matulio 
nis dalyvaus Visų Šventųjų 
bažnyčioje parcinkulio atlaidų 
pamaldose. Pasakys pamokslą 
ir suteiks Šventojo Tėvo pa
laiminimų. Roselando lietu
viai katalikai rūpinasi Jo Eks 
celencijų iškilmingai pasitikti.

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

ATMINTINADIENA
Nepraleisk, atvyk į Pirmų 

Chicagos Lietuvių parap. cho
rų Dainos Šventę, rugp. 4 d., 
Vytauto parke.

Daina yra šventa ir galin
ga lietuvių tautos tvirtovė ir 
gražusis meno bokštas. Visi 
lietuviai mėgsta dainų ir no
ri dainuoti.

Šį sekmai!., Vytauto parke, 
atvykę girdėsite chorus dai
nuojant ir patys linksmai ir 
smagiai dainuosit ir linksmin- 
sitės. Daug sutiksite lietuvių, 
naujų pažinčių ir malonumo.

A. L.

Praeitų savaitę bažnyeio s 
remonto fondan aukojo seka
nčiai:

Šv. Kazimiero Ak. Rėm. 7 
skyrius piknikėlio pelno vie
na dalis — 28 dol. (Kita da
lis Šv. Kazimiero vienuoly- 

jnui). Po 5 dol. aukojo. F. Ko- 
nstantinavičius, S. Andriuš- 
kaitė ir Ed. Ališauskas. A. 
Mikšionis 2 dol., B. Zubiūtė 
1 dol.

Liepos 28 d., parap. darže 
įvyko parapijos vidur - vasa
rinis piknikas ir gerai pavy
ko. Parapijonai skaitlingai pi
knike dalyvavo. Pelno para
pijai liks apie 200 dol.

Liepos 25 d. išvyko į rytines 
valstijas atostogoms M. Pik- 
tužienė su dukterimis — Kri
stina ir Ona. Sustos Buffalo.t
N. Y., pabus kiek Niagara 
Falls, N. Y., o grįštant Chi
cagon sustos Pittsburghe, kur 

j aplankys muzikus V. X. Me- 
donius ir Cinikų šeimynų.

PERSIKELIA SIMANO 
DAUKANTO SPULKA

WEST STDE. — Ilgus me
tus turėjusi savo ofisui Melda- 
žio name Simano Daukanto 
spulka nuo rugp. 1 d. persike
lia į naują, patogesnę vietų 
adresu 2202 W. Cermak Rd. 
(West Side “loop”). Kadan
gi biznis apulkoj nuo sausio 
mėn. padidėjo, tat ir buvo pri
versta keltis į didesnę vietų.

Rap.

Rugp. 4 d., Vytauto parke 
įvyksta Dainų Šventė. Bus mi
lžiniškos minios žmonių. Bus 
gražiausias programas. Dai
nuos virš 2,000 balsų choras. 
Be to, dainuos atskiri parapi
jų chorai. Bus daug ir kitų 
įvairenybių. Rap.

BRIDGEPORTO ŽINELĖS
Kotrina Garuc,kaitė, žino

ma mūsų kolonijos veikėja, 
sodaliečių iždininkė ir A. R. 
D. 2 sk. finansų rašt. išvyko

Be iito kvepiančio 
aromatiško turkiško tabako, kuris auga 
Turkijos ir Graikijos saulėtose pakalnėse, 
Chester field nebūtų Chester field ...

. . . tinkama dalis tinkamų 
rūšių turkiško tabako tavo 
cigarete jam duoda priimnesnį 
aromatą . .. kas prisideda prie 
geresnio skonio.

o IMS. Lioorrr * Mviu Tobacco Co.

Paveikslas turkiškų pa- 
džiovinimo vietelių kur 
turkiško tabako mažutė
liai lapeliai suverti ant 
ilgų siūlų ir iškabinti 
nunokti.

Chesterfield ... eiga retas, kuris LENGVESNIS
Chesterfield... cigaretes geresnio skonio

CRANE


