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OFICIALI LENKIJA NEBIJO 
NACIŲ 2YGIŲ DANCIGE 

SAKO, TEN LENKAMS TEISES 
NEBUS VARŽOMOS 

'VARŠUVA, liepos 7. — 
Lenkijos sąjunga su Vokieti
ja, matyt, yra suimta pakan
kamai stipriais rėmais, jei 
oficiali Lenkija pareiškia, kad 
nėra ko» bijoti Vokietijos žy
giu Dancige. Pažymima, kad 
kaip ten nebūtų, lenkams tei
sės Dancige yra užtikrintos i r 

r 

Lenkjia neturi pasiryžimo dė 
tis su Anglija ir Prancūzija, 
kad budėjus Dancigo reikalu. 
fc Lejnkų opozicine spauda 
Skelbia sensaeines žinias iš 
Londono. Parvžiaus ir Zene-

. vos apie Dancigo likimą. Ra
šo, kad lenkų vyriausybė pri
valo imtis žygių, kad nepa-
davus Dancigo Vokietijai. 
Bet vvriausvbė tai visa nei-
gia. 

Užs. reikalų ministeris Be-
ckas* parvyko iš Ženevos. 
Prieš apleisiant Ženevą jis 
buvo raginamas daugiau su
sidomėti Dancigo likimu. Jis 
atsakė, kad Lenkija nieko ne
darys tuo klausimu. Girdi, 
Dancigo ludmas yra T. Są
jungos, ̂ reikalasi. T 

ti savo draugingus santfkius 
su Vokietija, kad nepakenkus 
kokiems nors siaptiems pla
nams. 

NEGUS VIS GI NORĖTŲ 
GAUTI PASKOLĄ 

LONDONAS, liepos 7 . .^- : 

Rtiopijos atsjtovas Anglijai 
dr. W. Martin neguso Haile 
Selassie vardu išleido atsi
šaukimą Anglijos gyvento
jams, kad Anglija paskolintų 
Etiopijai nors 10 milijonų do-
lerijų tolesniam karo vedimui 
prieš italus Etiopijos -vakari
nėje dalyje, kurios italai d a r 
neužėmė ir kur etiopai pasi
ryžę gintis. 

Jei būtų pripažinta pasko
la, negus pasiryžęs grįžti E-
tiopijon ir vadauti savo ka-" 
riuomenei. 
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, MEKSIKOS VYSKUPĮJ 
GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS 

PLACENTLA, Cal., liepos 
7. — Šimtai streikuojančių 
citrinų skinėjų vakar staiga 

>Ie stre 

AUSTRIJOJE UŽDRAUSTI 
VIEŠIEJI SUSIRINKIMAI 

VIENA, liepos 7. — Aus
trijos vyriausybe visam kraš
te uždra,udė turėti viešuosius 
susirinkimus, nežiūrint to, 
kas juos rengtų. 

ųzių gru-
^ p ^ f r t ^ T - S f r . ' i -

klaužius saugojantieji pašeri-
fiai neturėjo pakankamai pa
jėgi?, kad atmušti streikinin
kus, ginkluotus ne tik su pei
liais, gelžgaliais ir akmeni
mis, bet ir šautuvais. 

Be daugelio streiklaužių 
nukentėjo keletas darbdavių 
ir pačių pašerifių, kol užpuo
li/kai išblaškyti. Keliolika jų 
vadų areštuota. 

- f 
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SAUSRA, IIEPTA SUPIR-

Kapai Lory, 42 m. amž., bedarbis ir fc ankis, su žmona 
"ir dviem vaikais, Brooklyn, N. "f; J o rnoįfož išvarė jį gatvėn 
su visais baldais iš buto, už kurį nemokėįo ; Įiomos. (Acme) 

NEDARBO KLAUSIMAS 
NEIŠSPRĘSTAS 

• — 

WASHINGTON, liepos 7. 
— Amerikos Darbo federaci-
jos prezidentas Green pareiš
kia, kad kelinti metai daug 
pastangų dėta, kad Ameriko
je nugalėjus nedarbą, bet iki-
šiol tas neatsiekta — nedarbo 
klausimasi ir toliau palieka 
sunkiu klausimu. 

Anot jo, tik retkarčiais pa
sidaugina darbų, bet netrukus 

i KALTINA FINANSININKĄ^1* v^1 v i s k a s S r i ž t a i ^nm 
Sakoma, tas padaryta tik i MORGANĄ 

turistų lankymosi laikotarpiui I 
iki rugsėjo mėn. 30 d. WASHINGTON, liepos 7. 

ivagų. Darbo mažai, o valgo-
' mi produktai ir kitoki daiktai 
brangeja. 

Tuo būdu norima apsidrau
sti nuo pusmilitarinių orga
nizacijų savitarpio konflikto. 

Angliakasių unijos preziden-l U ž įvairių daiktų brangėji-

NUKAUTI 8 ITALAI 
KARININKAI 

LONDONAS, liepos 7. — 
Jimma provincijoje, Etiopi
joje, etiopai nukovė 8 italus 
karininkus, kai jie nusileidę 
išlipo iš lėktuvo. Tarp žuvu
siųjų yra ir žymus lakūnas 
pulk. A. Locattelli. 

tas Lewis kaltina finansinin
kų Morganų už darbininkų 
sujudi plieno pramonėje. Sa
ko, Morganas formuluoja plie' 
no pramonininkams nusistaty; 
mų darbininkų klausimu. MorS 
gamta yra darbininkų unijų 
didelis priešininkas. 

mų kaltinami vyriausybes i-
mami visoki mokesčiai. 

WASHINGTON, liepos 7. 
— Žemės ūkio sekretorius į-
pareigojo dėl sausrų šelpimo 
komitetų, kad imtųsi supirki
nėti nuo sausiru nukentėjusius 
galvijus, kad tuo būdu nelei
dus mažėti kainoms. 

Galvijų supirkinėjimo pra
džiai skirta penki milijonai do 
lerių. 

MEXICO CITY, liepos 6. 
jMe&sikos vyskupai išleido 
•bendrų ganytojišką, laišką, dar 
bininkams ir valstiečiams. 

•Vyskupai pareiškia, kad 
Katalikų Bažnyčia buvo ir 
yra žymiausia pasauly darbi
ninkų, valstiečių ir visų varg 
dienių globėja, užtarytoja ir 
kovotoja «už jų geresnę buitį. 
Įvairios rūšies radikalai giria 
si, kad jie yra biednuomenes 
tikrais globėjais. Tas yra gy
vas melas. Radikalams bied-
huomenė reikalinga tik jų įsi
galėjimui. Kai socialistai, ar
ba komunistai kur įsigali, jie 
nesirūpina biednuomenes liki
mu, tik jų pavergia ir išnau
doja. 

Bažnyčia gi niekados neap
leidžia darbininkų, valstiečių 
i r visų kitų vargšų. Visados 
rūpinasi ju visų buitimi ir li
kimu. Visados gina nuo prie
šininkų ir juos globoja. 

* 

Pagaliau vy&kttpai įspėja 
katalikus darbininkus ir vab 
stiecius, kad jie neklausytų 
radikalų žavinčių žadėjimų. 
Jie yra vįliugiai. Jų svarbiau 
šias tikslas yra katalikus 'ati-' 

lengviau juos pavergus savo 
naudai. 

KARŠČIAI IŠTIKO IR 
CHICAGO MIESTĄ 

• • .1.1 • ! • • • M • ! » • ! — — • • 

Vidurines vakarų valstybės 
kelinta diena spraginamos 

IŠ ORO BIORO PRANEŠA, KAD 
ŠIANDIEN BUS DAR ŠILČIAU 

Nepaprastų karščių banga 
vakar ištiko Chicago, kai vė
jas nuo Michigan ežero palio
vė pūtęs ir savo vietą užlei
do pietiniam vėjui. O šis Chi-

pat pusiaudienį, sakoma, šilu 
ma pakilusi iki 118 laipsnių. 

Kelinta diena visos viduri
nės vakarų valstybės labai 
daug kenčia nuo karščių. Dar 

cago miestų i r sritį panardi- anksčiau didelės sausros išti
no karščių bangose. 

Vakare vejas iš naujo ėmė 
pūsti iš rytų šono, daugiau 
nuo ežero, ir po to kiek atvė
so. 

Vakar 4:00 vai. popiet buvo 
95 laipsnių šilumos. Sako
ma, šiandien būsiu dar dides
ni karščiai. Oro biuras kol 
kas nenumato vešesnio oro. 
Visi turi maudytis prakaite. 
Silpnesnieji daug nukenčia. 

Chicago® kai kuriuose 
priemesčiuose vakar įregis
truota daugiau šilumos, negu 
mieste. Des Plainese prieš 

ko ūkius. Sudžiūvo javai, iš
nyko žolė ganyklose, nėra pa
kankamai vandens. 

Žiniomis iš Washingtono» 
vyriausybė suskato eiti pa-
gelbon nukentėjusiems ūkinin 
kams. Žemės konservavimo 
progr^na keičiama. Ji buvo 
gera 4 H | metais esant dide
liam detffbi ūkiuose. Šiandien 
gi atšaukiami kai kurie var
žymai ir ūkininkams duoda
ma laisvės. Kad palaikius gal 
vijų kaiaas, vyriausybės ati
tinkami Brganai iš nauįo ima 
si supirkinėti galvijus, kurių 
nėra kur ganyti, nė kuo šerti. 

SANKCIJŲ VYKDYMAS 
BUS NUTRAUKTAS 

LIEPOS 15 

NUBAUSTAS JAPONAMS 
TARNAVĘS ŠNIPAS 

VYSKUPAS ELEKTAS 
MONAGHAN KONSE
KRUOTAS VYSKUPU 

LOS- ANGELES, Cal., lie
pos 7. — H. T. Thompson, 
buvęs jūrininkas, teismo n,u-

I teistas penkiolika metų kalėti 
už šnipinėjimų japonų naudai. 

J is teikė japonams informa 
cijų apie Amerikos karo lai
vynų. 

ŽENEVA, liepoos 7. — T. 
Sųjungos vairuojantis komi
tetas nusprendė, kad sankcijų 
vykdymas prieš Italijų bus 
nutrauktas liepos m. 15 d. 

K ^ « 2 ^ ' L N , J 0 S i 6 R A ž l "DRAUGO" Wh 
JO PROGRAMA Š I Ą 

DIEN POPIET 

ŽEMES DREBĖJIMAS 
IRANE 

CHICAGOS BEDARBIAI 
ŠAUKIASI MAISTO 

UŽGINA KOMUNISTŲ 
PLEPALUS 

Chicagos šelpiamieji bedar
biai šaukiasi maisto, kai mies 
tas neturi reikalingų fondų ir 
nežinia kur ir kaip galės gau 
ti. 

Majoras ir daugumas al-
dermonų reikalauja, kad vals
tybė skirtų reikalingų fondų. 
Gubernatorius Horneris apie 
tai nenori nė klausyti. 

Yra sumanymas reikalauti, 

PARYŽIUS, liepos 7. — 
Komunistai skleidžia gandus, 
kad Prancūzių dešiniųjų orga
nizacijos planuojančios sukel
ti kruvinas riaušes. 

Naujos socialės partijos vr 
das atsako, kad dešiniųjų me 
todas radikalų nuslopinimui 
yra baliotas, bet ne riaušės. 

VISI VYRAI TURI UŽSIIM
TI DARBU 

NEWARK, N. J., liepos 5. 
— Vysikupas elektas F . J . 
Monaghan konsekruotas Melą 
tituliariu vyskupu vietos Švč. LA PAZ, Bolivija, liepos 
Širdies) katedroje, dalyvau- 7. — Vyriausybė išleido nuos 

TEHERANAS, Iranas (Per 
sija), liepos 7. — Žemes dre
bėjimas ištiko Bamroud rtitį. 
12 asmenų žuvo ir apie 50 su
žeista. 

ŽYDŲ LAIVAS KLAIPĖ
DOS UOSTE 

VILNIUS. — Laikraščiai 
jau kuris laikas pilni prira
šyti žinių apie tai, kaip lenkų 
administracijos organai, truk 
dydami bei slopdndami lietu
vių veikimų okupuotame kraš
te, ieško progų bausti lietu
vius, ypač žymesnius veikėjus, 
piniginėmis baudomis bei areš 
tais. Štai Rodūnės (Lydos pa-
skr.) policijos komendantas 
Olševskis su vienu policinin
ku buvo užejes j Pelesos kai
mo " R y t o " skaityklų, ieško
damas "Vilniaus Žodžio" ir 
įtariamų knygų. Skaitykloje 
rado du suaugusius ir penkis I DOTNUVA. — Ž. 0 . Aka-
vaikus, neskaitančius knygas. Į d e m i j o j e diplominius egzami

nus išlaikė aštuoni studen-

Iš stotias WEDC, 1210 ki l , 
4 vai. (popiet šiandien bus gir 
dėti kita įdomi " D r a u g o " ra 
d i jo programa. Klausytojai 
girdės gražios, linksmios mu
zikos, įvairių pranešimų ir 
vėliausių žinių. 

Visi kviečiami pasiklausyti. 

AŠTUONI NAUJI l 
AGRONOMAI 

jant vienam arkivyskupui ir 
24 vyskupams. 

prendį, kad šios respublikos 
visi vyrai nuo 18 iki 60 metų 

Naujas vyskupas paskirtas amžiaus privalo užsiimti dar-
vyskupu koadjutorium Ogden-jbu. 
sburgo vyskupijai. 

PRIPAŽJSTA SENATVĖS 
PENSIJŲ ĮSTATYMĄ 

Iš Washingtono pranešta, 
,kad vyriaaisybe pagaliau pri
pažino Illinoiso senatvės pen-

KUNIGAS ŽUVO AUTO-
MOBILIŲ NELAIMĖJE 

Netoli Pontiac, 111., ant vie
škelio susikūlė du automobi
liai. Vienu jų važiavo kun. L. 
P. Halloran, 28 m. amž., Šv. 

KLAIPĖDA. — Uostan at
plaukė žydų laivas Teodor 
Hercel. J is plaukioja po lat
vių vėliava, vedamas latvių 
jūrų karininkų. Įgulų tačiau 
sudaro žydų jaunimas. Paaiš 
kėjo, kad žydai turi du tokius' 
laivus, kuriuose žydų jauni- r a s < a tvarka, kaip ir visi kiti, 
mas, kitų vadovybėje, mokosi p a r k a i t y t i , 
jūreivystės amato. 

Komendantas, nesuradęs ieš-' 
komo "lobio", ėmė klausi
nėti vaikus, kur jų knygos, 
sąsiuviniai, kokias jie turi pa 
mokas ir t. t. Vaikai atsakč, 
kad jie atėję į skaityklų tik 
pasiskaityti laikraščių, o ne 
pamokoms. Tačiau komendan 
tas visi dėlto surašė protokolų. 
Skaityklos vedėja E. Čerlio-
nytė, kovo 22 d. dėl to pašauk 
ta Rodunen išaiškino, kad vai 
kai į skaityklų ateidavo pap-

KANADOS KATALIKIŲ 
C I I , f . . I A , M U , c

 v sijų pataisytų įstatymų ir pri Veronikos baznyios vikaras 
'sides perpus prie sių pensijų «u savo motina ir seserimi. 

REGINA, Sask. — Kana
dos katalikių moterų sąjunga 
turėjo čia suvažiavimų. Šuva-

kad gubernatorius sušauktų žiavime kalbėjo vyskupai ir 
legislatūra specialėn sesijon. kunigai. 

mokėjimo. 
Pensininkams bus mokama 8 u o sužeistos. 

po 30 dol. per mėnesį ir iš to 

Kunigasi žuvo, o motina ir se-

Kitu automobiliu važiavę 
15 dol. mokės šalies vyriausy-! keli asmenys taip pat sunkiai 
M. sužeisti. 

LIETUVOJ BUVO NUSI
LEIDĘS LENKŲ LĖK

TUVAS 

VILKAVIŠKIS. — Netoli 
Vilkaviškio buvo nusileidęs 
lenkų lėktuvas. Išaiškinta, kad 
lėktuvas nusileido dėl benzi
no stokos. Lėktuvui leista iš-
skristi iš Lietuvos teritorijos. 

Nors Čerlionytė nenusikal
to nei prieš valdžių, nei prieš 
tvarkų, tačiau Lydos apskri
ties Storasta,gegužės 18 d. j a 
nubaudė 100 zlotų arba 30 
dienų arešto už tariamų vai
kų mokymų be atitinkamo lei
dimo. 

tai — agronomai; Stasys Vil-
čiauskas, Vytautas Neniškis, 
Juozas Nacickas ir Romanas 
Urbonavičius — gyvulininkys 
tė» sekcijos, Balys* Gaidžiūnas 
— ž. ū. ekonomijos. Buciūnas, 
Nikodemas Šakurskis ir Jo
nas Butkus — žemės dirbimo 
sekcijos. 

LIETUVOJ BUS JVESTAS 
SUSISIEKIMAS ORU 

LONDONAS, liepos 7. — 
Praneša, kad greitai bus pa
daryta Anglijos nauja sutar 

KAUNAS. — Oro inspek
cija jau galutinai paruošusi 
oro susisiekimo Lietuvoj pro
jektų. Dalis šio projekto bus 
vykdoma ir šiais metais, bet 
tik tuomet, kai bus priimta 
1936 metų susisiekimo minis
terijoj sųmata. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" ti& su Egiptu. 

ORAS 
CHICAOO SRITIS. - Nu

matoma giedra; šiandien šil
čiau. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

GRAŽUS IR REIKALINGAS JUDĖJIMAS 

sižymėjimo ženklai su pažadu, kad, prijun
gus Pamarę prie Vokietijos, jiems bus išmo
kėtos pensijos, rentos ir t.t., kurias šias atsi-
žyniėjinio ženklais apdovanoti gauna Vokie
tijoje. Tokiais ženklais buvo apdovanojami 
ir svyruoją lenkai, kurių pajungimas vokiety-
bei tais ar kitais atžvilgiais buvo vertina
mas. Kitiems gi buvo grasinama, kad baisi 
laukia bausmė tuos, kurie neįsirašo į vokiš
kas partijas, o vokiečių atėjimas į Pamarę 
buvo vaizduojamas kaipo greitas. Tuo būdu 
į "IX V . " buvo įtraukta net 60 nuoš. Gdynės 
uosto darbininkų. " D . V . " ruože ir nelega
lius, konspiratinius susirinkimus bei konfe
rencijas, kuriuose buvo supažindinami nariai 
su vokišku lauko tarnybos reguliaminu ir 
gatvių kovos taktika. " D . V . " nariai net at
likdavo karinius lauko manevrus, kuriems 
instruktoriai atvykdavo iš Dancigo. Žinoma, 
tie manevrai buvo maskuojami, kaip ir mū-

L. R. K. S. A. Prezidento Raportas 
Jubiliejiniam Š e i n i 

Šia, savaitę laiko savo metinį seimą A-
merikos Lietuvių R. K. Studentų ir Profesi-
jonalų organizacija. Seimas įvyksta Alaria-
napolio Kolegijoj, Thompson, Conn., kur 
1932 metais ji gavo savo pradžią. 

Malonu yra sveikinti organizaciją, kuri 
sulyginamai trumpu laiku išaugo ir jau spė
jo užimti svarbią vietą mūsų visuomenes gy
venime. Jau keleri metai, kai ši organizaci
ja leidžia mėnesinį žurnalą "Studentų Žodį", 
džiuginantį skaitytojus ir savo turiniu ir fo
rma. 

Pastarais keleriais metais mes daug kal
bame ir daug rašome apie savo jaunimo rei
kalus. Nei vienos mūsų organizacijos sei
mas nepraeina, nei vieno susirinkimo nepra
leidžiame be svarstymo aktualių jaunimo 
klausimų. Mūsų spauda irgi dažniau ir daž
niau tais klausiniais sielojasi. Tai yra labai 
gerai ir reikalinga. 

Tačiau ALKS ir P. sąjungos iniciato
rius ir organizatorius kun. dr. Jonas Navic
kas, Marianapolio Kolegijos direktorius, pra
ktiškiausia žy^į padare, kad išrišti svarbųjį 
jaunimo klausimą. J i s pradėjo organizuoti 
mokslus einantį jaunimą ir jį ruošti visuo
meniniam darbui. J i s suprato, kad joks dar
bas nesiseks be tinkamų vadų. Dėl to vy
riausias Amerikos Lietuvių Katalikų Studen
tų ir Profesijonalą Organizacijos tikslas ir 
yrą, kad auklėti jaunajai Amerikos lietuvių 
kartai vadus. Studentai, besidarbuodami sa
vo organizacijoj šalia' profesijonalų įpras 
dirbti ir visuomeninį darbą pamils. . 

Mūsų manymu, neturėtų atsirasti ne vie
no sąmoningo, geros valios lietuvio, kuris 
nepritartų tokiam kilniam organizacijos tik
slui ir jo moraliai bei medžiaginiai neremtų. 

Ileikia palinkėti, kad šis ALKSPO sei
mas išrastų priemones, kaip įtraukti dau
giau narių, kaip suorganizuoti daugiau sky
rių ir visą organizacijos veikimą labiau pra
plėsti. Net gėda, kad tokioj Cnicagoj to 
gražaus judėjimo dar kaip ir nėra. Nors 
kartą reiktų prieiti prie to, kad visur susi
organizuotų ALKSPO skyriai ir visur gy
vai jie veiktų. 

(Tęsinys) 

Lesų Fondas 

Jei mūsų Pašalpos Fondas 
buvo sušlubavęs, tai Lėšų Fo
ndas visai blogai stovėjo. Iš 
sumokamų duoklių į tą fon
dą, jokiu būdu nebegalima pa
dengti organizacijos adminrs 
travimo reikalų. Rodos*, lai
kėmės, kiek galėjome, taupu
mo dėsnių, tačiau atvirai ir 
aiškiai turiu pabrėžti, kad ta 

sų Klaipėdos krašte, sportiniai turistinių (tvarka, kokia dabar suima-
pasivaikščiojimų pobūdžiu. Bendradarbiavi
mas tarp Dancigo nacių ir lenkų Pamarės 
vokiečių buvo toks glaudus, kad 1935 m. | l e > r>ėi t o pildomasis Komi 
gruodžio mėn. Dancigo SA parade dalyvavo t e t a s n e m a ž a galvojo, kad su-
keliolika geriausių Pamario motociklistų vo
kiečių. Viso šio judėjimo centras buvo Pucke. 
Iš čia buvo duodami visi įsakymai. Apie 
"vokiečių begėdiškumą ir akiplėšiškumą", 
kaip sako lenkų spauda, rodo tas faktas, 
kad vienas stambiausių " D . V / ' narių, k u - j 1 § l i l e a P i e * 2 ^ 0 0 0 * 1 § š u f o n " 
rio įmonėje yra keli stiprūs elektros moto- j da> tačiau tuo problemos ne-
rai, tautinių audicijų metu paleisdavo m o - j išriSome. Tai padarėm dėl to, 
torus į darbą, dėl ko lenkai negalėdavo klau- kad lėšų fondo deficitą išly-
sytis radio. ginti ir palengvinti kai ku-

Taip atrodo "biuiių voiuečių" veikimas riose valstybėse čarterio įre-
Lenkijoje. Kaip matome, jis yra labai pana- ' gistravimą. Apie tai plačiau 
šus į veiklą Klaipėdos krašte, kuri paaiškė-1 parašysiu kitoj vietoj, 
jo iš Neumanno ir Sasso bylos Kaune. Taigi, 
gyveninio praktika dar kartą įrodo seno len
kų priežodžio teisingumą: " J a k swiat swia-
tem, nie będzie nieniiec polakowi bratem". 

mos įeigos lėšoms, tas fon
das nuolat lys į didesnę sky-

rasti būdą: lėšų, fondą turė
ti pilną ir mokesčių nekeUi, 
tačiau nepavyko. 

Tiesa, iš Kitų fondų perke-

mūsų organizacijos nariai pe-
rmaža dėmesio kreipia į sa
vo vaikų apdraudimą, savoj 
lietuviškoj katalikiškoj orga
nizacijoj. Patys tėvai priklau
so prie Sus-mo, bet savo vai
kus kur kitur prirašo. Nema
lonu yra konstatuoti faktą, 
kad turime gana daug kuopų, 
prie kurių nė vieno vaiko nė
ra prirašyta. Čia reikės dau
giau' agitacijos, kad ne tik 
patiems tėvams svarbu būti 
Sus-mo nariais, bet nemažiau 
svarbu, kad ir mūsų vaikai 
būtų su mumis organizacijoj.: 
Jaunimui pritaikinti skyriai, 

įį\ " " H M P M M M 
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būtent: 20 metų gyvasties mo I asilui reiktų nusiskandinti dėl 
kėjimo planas ir 20 metų en-j pažeminimo. 
downment planas taip pat tu- Ale, tavorščiai, aušta kiti 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tokia: vienas Paryžiaus laje-
ris, kuris, sako, pagarsėjęs di-

Iki šiol asilas buvo rokuo-vorsų keisuo&e, Bingeliams pa
jamas už durniausį gyvulį taria ieškotis mažų tavorškų 
ant svieto, dėl to asilo vardo ir tik su mažomis rišti bal-
prikišimas kokiam nor,s žmo- tas rankeles ir mainyti žiede-
gui reiškė didelį to žmogaus Hus. Pasak to lajerio, didžiau-
išnevožijimą. Jei ne Ameri- šios kaprizninkės, užsikirtelės, 
kos demakratai, kurie asilą užsispyrėlės divorsuotis yra 
turi apsirinkę savo simboliu, aukštos, aukštesnės už nonna-
ir palaiko jo taip šnekant šio- lų ugi, moterys, 
kį-tokį prestyžių arba toną, 

Paskutiniame Pildomojo 
Komiteto susirinkime suda
rėm komisiją, kuri turėjo su-

Lenkijos visuomenė gyveno ir tebegyvena' daryti planą ir jį pasiūlyti 
šios patarlės politine mintimi, visai neatsi
žvelgdama į vyriausybės neniioširdžius, ne
įtikinamus žodžius apie vokiečių draugingu
mą. Ir Lenkijos valdytojai, galima laukti, 
vieną dieną supras tai, ką visas pasaulis se
niai suprato: Vokietijai Lenkijai buvo ir 
liks pavojingu partneriu. 

šiam seimui. Aš manau, kad 

retų susilaukti daugiau narių. 
Per daug metų reikalavom, 
kad tuos skyrius įvesti, bet 
kada įvedėm, jaunimas juo 
nepakankamai naudojasi. Nors 
pastarais keleriais metais ir 
agitavome ir šiek tiek narių 
į tuos skyrius laimėjom, ta
čiau pasekmės dar nėra visai 
patenkinančios. Reikės dides
nių jėgų įtempimo, kad jau
nimą įtraukti į Sus-mą ir pa
rūpinti tinkamą planą jį or
ganizacijoj išlaikyti. 

Labdarybės Fondas yra per 
j i tą ir padarys. Jei norėsi- mažas. J is toli gražu nepaten-
nie ir šį fondą pataisyt i , tu- j kiną visų reikalavimų, t. y. 
rėsime seime padaryti kokį nėra galimybės duoti pašalpą 
nors žygį. 

BŪTI LIETUVIU YRA GARBĖ 

VOKIEČIŲ ••PRIETELINGUMAS" 
LENKIJAI 

Lenkija ir Vokietija draugingumo su
tartį pasirašė prieš dvejus metus. Tačiau 
tas draugingumas, kaip rašo "M. V.", pra
dėjo irti nuo pat pasirašymo dienos. Rūpes
čiai su Dancigu, lenkų mažumos Vokietijoje 
paspaudimas ir toks pat atsakymas Lenki
jos vokiečiams, vienintelės lenkų gimnazijos 
Bytoniuj (Silezija) uždarymas, tranzito per 
koridorių suvaržymas, lenkų atsisakymas da
lyvauti Reichstago rinkimuose ir vokiečių 
organizacijų likvidacija Lenkijoj, — štai tie 
svarbiausi momentai, kurie išlauže didely 
spragą draugingume. Pagaliau, nuolatinis 
Hitlerio kartojimas, kad jis Dancigo nepa-
miršiąs ir vokiečių mažumos Lenkijoje kons-
piratinis veikimas, — dar labiau tą draugin
gumą ardo. 

Pastaruoju metu Lenkijos administraci
niai organai uždarė visą eile vokiečių mažu
mos politinių organizacijų " Deutsche Ve-
reinigung" ir "Jungdeutsehe Pa r t e i " sky
rių. Lenkų spauda, plačiai svarstydama šių 
organizacijų padalinių uždarymą, kurių vei
kla įrodžiusi vokiečių mažumos nelojalumą, 
tarp kitko, paduoda daug įdomios medžia
gos apie vokiečių pagrindinį veikimą Lenki
joje-

Specialiai užsitarnavusiems dėl vokiety-
bės veikėjams, vokiečių organizacinio gyve
nimo vadų siūlymu, buvo įteikti vokiški at-

Birželio mėn. Kaune įvyko Draugijos 
Užsienių Lietuviams Rtniti skyrių atstovų 
suvažiavimas, kuris į savo protokolą tarp ki
tu dalykų įrašė šį gražų pareiškimą: 

" Visuotinis draogijos užsienio lietuvia
ms remti skyrių atstovų suvažiavimas 1936 
metų birželio 7 d. laikinojoje Lietuvos sos
tinėje Kaune kviečia viso pasiaulio lietuvius 
budėti dėl lietuvių tautos ir valstybės išlai
kymo Europos žemyne^ dėl lietuvių tautos 
teisių ir garbingos vietos kultūringųjų tau
tų šeimynoje. Lietuvių tauta yra viena se
niausių tautų, kurias istorija atmena, dėl to 
būti lietuviu yra didelė garbe. Lietuvių tau
ta tiek amžių kovojo dėl savo gyvybės, dėl 
savo teisių, dėl to, atgavusi nepriklausomą 
gyvenimą, neturi prarasti savo laisvės, bet 
atvaduoti dar tai, kas iš Lietuvos yra at
imta, i 

"Viso pasaulio lietuviai savo tautos švie 
sos ateities vardu kviečiami laikytis savo 
gražiosios lietuviškos kalbos, liet. dainos ir 
giesmės, lietuviškų papročių, lietuviško spau
sdinto žodžio, lietuviškų diaugijų, lietuviš
kos mokyklos, o savo vaikus auklėti atspa
rios lietuviškos dvasios žmonėmis. 

Žinoma, daug lėšų organi
zacijai suvalgo organas "Ga
rsas" . Bet ką padarysi. Juk 
tai mūsų vairas/ švietėjas ir 
informuotojas. Aš visuomet 

visiems, kurie jos yra reika
lingi. Nesant pakankamai ka
pitalo, atsiranda bereikalin
gų įtarimų ir pavydo, mat, 
manoma, kad vieniems duo
dama pirmenybė, į kitų pra
šymus nekreipiama dėmesio. maniau, kad "Gausas" ir 

T - , v- . ,_, v . ,. , : ;Ar nereikėtų tą darbą — su 
pats sį tą galėtų užsidirbti, . . „ . 
& įaunant daugiau apmokamų 
skelbimų, surengiant pikniką 
vasaros metu, o koncertą žie
mą. Tuo būdu bent keliems 
" G a r s o " darbininkams algą 
užmokėtų. Tai ir į lėšų fon
dą teigiamai atsilieptų. 

Pernai sudarėm centro ko
misiją ir pernai piknikas bu
vo rengiamas. J is surengtas 
ir šiemet. Dar reikėtų žitnią 
koncertą rengti ir skelbimų 
biznį praplėsti. " G a r s a s " ta
rnauja ne tik LRKSA, bet 
visai visuomenei, dėl to ji tu
rėtų ir prie jo išlaikymo dau
giau dėtis. Tą judėjimą jau 
pradėjom ir, aš neabejoju, a-

iteityje jis duos nemažai nau
dos. 

Kiti akyriaį 
Visų pasaulėžiūrų ir nusistatymų lie- A P i e k i t u s LRKSA skyrius 

tuviai, visame pasaulyje išsisklaidę, turi ko- j nedaug ką teturiu pasakyti, 
voti su savo tautiečių nutautimu ir šiais ne- Vaikų skyrius finansiniu at
randate laikais ypačiai laikytis savos lieta i žvilgiu yra tiesiog puikiame 
viškos draugės ir vienybės bendros tėvynės stovyje. Tik narių jame suly-

čėsai ir durniams asilams. Va, 
Musolinio karalystėj, kur 
daug yra asilų, neseniai pa
daryta, angliškai tariant in-
kvest, argi asilas jau toks 
durnas, kaip kad svietas ji 
laiko. I r ve kas pasirodė; a-
silas yra mandresnis ir su
manesnis negu arklys, o tarp 
naminių gyvulių jis rokuoja-
mas trečioje vietoje po šunų 
ir kačių. Pats durniausias su
tvėrimas ant svieto, kaip Mu
solinio piliečiai nurokuoja, y-
ra višta. 

/Vadinas, nuo dabar italai 
visiems žinomą posakį: dur-
nas tu kaip asilas, pamainys 
į: durnas tu kaip višta. ' 

Nuėjus į vieną storą šiušų 
nusipirkti, randu vieną kos-
tiumerį, kuriam primeravęs 
šiušus selsmonas giria, kad 
tai labai geri, jauno teliuko 
skūros šiusai. 

— A mač? — klausia kos-
tiumeris. 

— 10 dol., — sako parda
vėjas. 

— Mai gaš! — atsiduso 
kostiumeris, — už 10 dol. aš 
galiu visą teliuką nusipirkti! 

Pagavau ant savo delno ne
blogą navyną visiems, kurie 
mislija apie ženatve. Navynajsau, o gojai 

Važiuoja strytu pedliorius 
Mauškis. Sėdėdama ant por-
čių Ona Selerienė sumislijo 
pasijuokti iš žydelio: 

— Sakyk man, Mauški, dėl-
ko žydai rietaip kaip visi žmo-
nės ražo: ne iš kairės į deši
nę, ale iš dešinės į kairę. 

— Ui, kas čia do dyvai, — 
atsiliepė žydas; — žydeliai 
razumni. Jie rašo vis į sau, į 

nuo sau, nuo sau. 

a • 

Lietuvos labui ir lietuvių tautos vaikų ir 
dukterų laimei. 

"Visuotinis DULR suvažiavimas siunčia 
nuoširdžiausių sveikinimų lietuviams išei
viams Šiaurės ir Pi t tų Amerikoje, Afrikoje, 
Azijoje, tolimoje Australijoje ir gyvenan
tiems Europos kraštuose. Kiekvienam tautie
čiui DULR linki asmens laimės ir kultūrinės 
pažangos". 

vargusių narių šelpimą pavo
gt] pačioms kuopoms ar aps-
kričiams, duodant teisę, su-
lyg reikalo apsidėti mokes
čiais ir patiems šelpimo dar 
bą vesti. 

Turto Globojimas 
Mūsų organizacija vis dėl

to turi nemažą turtą. J i yra 
milijoninė. Turto globojimas j 
Pildomajam Komitetui suda
ro nemaža rūpesčių. Reikia 
akylai jį saugoti, ieškoti sau
gių ir pelningų investmentų. 
Smagu yna pastebėti, kad 
nuo 48 seimo LRKSA turtas 
paaugo ir investnientai pada
ryta saugūs ir, be to, pelnin
gi. Rodos, kad tik vienas bo-
nas tebuvo defoltuotas. Tai 
savo rūšies rekordas. Akylas 
turto globojimas ir saugūs 
investnientai daug prisidėjo 
prie pakėlimo organizacijos 
"solvency". 

Kaip konstitucija rodo, tu-

komisija reikalinga ir labai 
naudinga. Ją sudarė: J . Stul-
gaitis, J. Šaliūnas, V. Kviet-
kauskas ir J . Joneika. 

Atskaitose pastebėsite, kad 
praėjusiais metais pavyko at
gauti didoką pinigų nuošimtį 
iš uždarytų bankų. 

Nemažai rūpesčių sudaro 
"Real Es t a t e " — Akrone e-
samoji nuosavybė, Brooklyn, 
N. Y. namas ir kai kurios pa
skolos ant pirmų morgičių 
nariams. Akrono nuosavybė 

tais rūpinasi visa centro vai- sitaikyta prie miesto reikala-
dyba. Tačiau tekniškais sume-j vinių, išnuomuotas ir dabar 
tunais, dėl greitesnių finansi-.jau neša šiokį tokį pelną, 
nių operacijų, jau kelinti me- j Su VVilkes-Barre, Pa. raš
tai veikia Finansinė Komisi- Į tinės namu taip jau nelengvai 
ja. Praktika parodė, kad toji ' einasi. Yra užvilktų nuomų. 

Apie tai tarėmės keliuose Pi
ldomojo Komiteto posėdžiuo
se ir darėme žygius, kurie 
davė šiokių tokių rezultatų. 

Visos smulkmenos apie Sus-
mo turtą paaiškės iš finansi
nių apyskaitų. 

(Daugiau bus) 

Smuikai Metalo 

Iki šiol lyg i r šventa tai
syklė buvo, kad smuikai te-

"padidėjo". Kai kurie par- daromi iš medžio. Juo medis 
duotieji namai grįžo atgal. Ne geresnis, juo meistras suma-

ginamai nedaug tėra. Matyt, rto globojimu ir investmen 

RIMTAS PERSPĖJIMAIS 

Lietuvos katalikų jaunimo organizacijos 
organas "Pavasaris** įdėjo tikrai rimtą ka
talikams perspėjimą. J i s rašo: 

"Balandžio mėn. Prahoj įvyko tarptau
tinis •laisvamanių kongresas. Kongreso tiks
las buvo suburti 6 milijonus viso pasaulio 
bedievių į vieną tarptautinę organizaciją, 

kuri galėtų veikliai kovoti su tikėjimu. 
" I k i šiol kiekviena laisvamanių grupė 

tą kovą vedė savais metodais; dabar nutar
ta pasisavinti,, kaip praktiškiausius, tuos me
todus, kuriuos naudoja bolševikai. Per šį 
kongresą į tarptautinę laisvamanių sąjungą 
priimtos ir SSSR bedievių organizacijos. 

"Tarptautinė laisvamanių sąjunga ank
sčiau turėjo apie 800,000 narių, ir ją sudarė 
mokslo žmonės, istorikai, filosofai, mokyto
jai, teisininkai ir t.t. 1926 m. įsteigtas prole
tarų laisvamanių internacionalas — bolše
vikinės pasaulio revoliucijos smogiamieji bū
riai. To internacionalo veikimo pasėkoj šeš
toj viso pasaulio daly tikėjimas baigiamas 
slopinti, keliose Šalyse bažnyčios dega ir le
kia į padanges. 

nesnis, tuo smuikas geresnis, 
skambesnis. 

Paskutiniuoju metu imta 
kitaip galvoti ir prieita išva
da, kad medis — ne vienin
telė smuikų medžiaga. Jį ly
giai gerai gali atstoti meta
las, tik reikia sudaryti tokį 

"Prahos kongresas į garbės prezidijumą mišinį, kuris duotų tokį pat 
buvo išrinkęs Staliną, Vorošilovą, Dimitro- skambumą, kaip ir gerasis 

visi pajėgia išsimokėti. Ir, 
žinoma, kol namų ir žemės 
vertybė nepakils, tol ten bus 
sunkenybių ir likvidavimas 
nebus įmanomas. Su Brookly
no namu šiaip taip susitvar
kyta. Įdėta į jį pataisų, pri 

va, Thaelmanną ir kitus komunistus. Kalbo
se reikalauta paaštrinti klasių kovą, po Mas
kvos vėliava suvienyti darbininkų profesi
nes organizacijas, sukurti vieną jaunųjų ko 
munistų organizaciją ir t.t. 

"Sukruto ir Kauno laisvamaniai. Su 
naujais planais ir naujais reikalavimais jie 
veržiasi į viešąjį tautos gyvenimą. Gaivina
mas civilinės metrikacijos reikalas, veržia^ 
m a iš bažnyčios kapinės, energingai skver
biasi į universitetą ir k t ." . 

f Atrodo, kad netrukus pa-
Dėl to ne be reikalo "Pavasa r i s " sau-j matysime ir metalo smuikų, 

kia: Vyrai! Vieningomis eilėmis su Kristaus tik nežinia, ar j i e turės pasi-
vėliava! • sekimo. 

medis. Toks mišinys jau su
dalytas; jis susideda iš va
rio, nikelio ir chromo. 

Dabar anglų Sheffieldo mie 
ste jau įsteigtas metalo in
strumentų fabrikas, ir smui
kai jau gaminami. Sako, kad 
naujųjų instrumentų skambu
mas prilygsta geriausių me-

j džio smuikų. 
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REDAKTORIUS. JUOZAS POŠKA 
RAŠTAI TURI MUS PASIEKTI 
NE VCLJAU PIRMADIENIO. 

NUOMONĖS IR FAKTAI 
E. J. K. 

NEOFICIALAUS RAPOR-
TERIO ĮSPŪDŽIAI I š 

VYČIŲ DIENOS 

Taip Man Kalbėjo 
Naktis... 

Xelabai noriu pavadinti Vy 
čiii Diena M geriausiu pasise
kimu' • todėl, kad visi lietu
viški parengimai, nežiūrint 
kaip gerai ar blogai, išeina, 
visados taip vadinami. Bet aš 
noriu pabrėžti faktą, kad die
na buvo didžiausiu pasiseki
mu tikra to žodžio prasme. 
Tą dieną matėsi keletas tūks
tančių mūsų jaunimo, senes
niųjų, dvasiškijos. Man t e k a m a i nakčiai šventę... (Jlamo-

Kaip purpurine saule pa
skendo šilkasparnių debesų 
patale, pakėliau nuo knygos 
akis ir pažvelgiau į langą. Už 
lango viešpatavo žalioji va
sara, ir kvietė mane į savo 
švelniųjų bangų sūkurį. 

Išėjau į paupį pakvėpuoti 
grynu oru ir panarstyti pal-
šųjį] miglų rūkuose. Įsėdusi j 
mažų, prie kranto pririštą Ino 
telį gėrėjausi vakaro gražu
mu, i 

Tyliai atrinkusios pilkųjų 
sutemų šmėklos pradėjo triu
mfo šokį ir rengti atvykstan-

gėsi įkvėpti jam daugiaus mei i Kunigai "Pakavojo" Vyčiu Chic. Anskr 
les... Atrodė, kad ir naktis r \ u - . • • r* • v . . . ~ * 

' Oldtaimenus Pnesseimims Sus-mas 
Vyčių dienos didžiulėj pro- L. Vyčių Chicagos apskr. 

pamilo pasaulį, kad ir naktis 
jam meilę vien teikia ir tro
kšta tik laimės... 

Paglamonėjusi pasaulį, na- « r a n , ° ^ terP * * <WykiĮ, , . 
ktis apsidairė, pamačiusi m J ? 3 * * b e i s b o l ° z a l d m , a s terP 
ne prislinko arčiaus i r 6m6 P n m W » C h l C a g 0 S k u n i ^ i r 

supti glamonėjimų bangomis. ° *men^ 
Įbedusi į tamsų tolį savo a- Kunigams pičino kun. Ga 
kių žvilgsnį, klausiausi dau- siūnas; oldtaimeriams — A. 
gelį garsų jautriai užgaunan
čių sielos stygas... 

tiktai vakarop atvažiuoti į 
parką, kada didesnė progra-

ni'jama grakšėiųjų sutemų, 
pyniau svajonių vainikus, kū

mos dalis buvo jau atlikta. «riwB klojau tavo trumpos jau 
nystės kelią... 

Mano svajones nutraukė 
skardus lakštingalos balsas, 

Tokiu būdu neteko dalvvauti 
nei pamaldose, nei vėliavų Indiana Harbor 55 kuopos 

tų gražaus pasaulio rūbų žvil- vyčiai praeitą) sekmadienį tu-
gėjimo?... Tu to nežinai!... Bet rėjo metinį išvažiavimą Va-

girsti chorą. Ubai gaila. Su-Į tylą. Pfckėl.uu akis | t a m s i a . ^ ^ ^ h m d f t u g v e r ] y B e a c h 

iškėlimo apeigose, nei pama 
tvti baseball /aidimus ir iŠ- ; suvirpinęs pakrantės žilvičių 

Jaunuoli, didysis galiūne ir 
pasaulio viešpatie! Ar tu su
pranti savo viešpatijos grožį 
ir ar žinai jos ribas?... Ar ži
nai kur prasideda ir baigiasi 
neišmatuojami tolio horizon
tai?... Ar žinai?... Ar tu žinai 
kokius grožio perlus slepia 
nuo tavo akių žaliasis vasaros 
sparnas ir juoda naktis?... Pa 
galiaus ar tu supranti, koks 
turi būti derindamasis prie 

Manstavičius. 

Kokiu rezultatu žaidimas 
pasibaigė — niekas nežino. 
Kada pirmam ininge kunigai 

pnesseimims susirinkimas 
šaukiamas šį vakarą (trečia
dienį, liepos 8 d . ) , Aušros Va
rtų parap. Vyčių Romuvoj. 

Susirinkime yra svarbių da 
lykų aptarimui, jų tarpe: ri
nkimas delegatų Vyčių sei
mui, priėmimas Vyčių Dienos 
raporto ir kit. 

Visos kuopos prašomos bū 
pervarė virš 20 bėgimų, visi t i n a i atsiųsti savo atstovus, 
nustojo rezultatus skaičiuoti Sek?, 
(nors visi žino kiek bėgimų 
padarė oldtaimeriai — iš vi
so 2). Sport. 

Indiana Harbor Vyčiai 
Maudės 

įdomino ir malonių įspūdžių 
paliko L. Simučio, komp. Ale
ksio, adv. Lapinsko, adv. Zū-
rio, adv. Grišiaus, Petraičių 
ir J . Poškos kalbos. Taip pat 
nepaprastai malonu buvo su
sitikti ir pasisvečiuoti su dau 
gelta pažįstamų, d raugų-i ų. 
Tikrai nesigailėjau atvažia
vus, kad ir iš tolėliau. 

Vienas gražiausių dienos į-
vykių buvo Joninių iškilmės 
prie užkurto laužo, aplink ku
rį būrys jaunimo šoko ir dai
navo lietuviškas dainas. Tai 
buvo lyg simbolis lietuvio-ės 
nemirštamumo. Taip, turbūt, 
šoko ir dainavo lietuviai ir 
lietuvaitės prieš šimtus metų 
Lietuvos miškų gelmėse. Ma
žai ką reiškia, kad dabar mū
sų drabužiai, papročiai ir gy
venimo aplinkybės truputį ki
tokį. Juk mūsų gyslose teka 
tas pats lietuviškas kraujas. 
Tai buvo nepaprastai įspūdi
ngas vaizdas. I r entuziazmo 

padangių jūrą. Tenai žibėjo 
milijonai deimanto žiedų ir 
tik vienur kitur juodavo si
dabro debesėlių siluetai. Va
karai dar liepsnojo saulėly
džio gaisru ir raudona pa
švaistė auksavo borizonto pa
kraščius. Anapus upės stovįs 
šlaitelis buvo tartum apmi
ręs... Plačiašakės pakrančių 
ievos stovėjo tylios lyg balto 
marmuro kolonos. Jos išdid-

Per diena jaunimas maudės 
— saulėj, smėly i r Michiga-
no ežere, o saulei nusileidus 

,dėkos maldas?... 

žiai ir ramiai laike baltas žie-' B « M k a Prisiklausiusi na 
dų kekes, tarsi [bijodamos, k t i e s š n a b ž d ė įmrų , išlipau iš 
kad sujudėjus nepasipiltų m a . l u ( > t e 1 ^ ir su pilna krūtine 

gražesnis už gražiausią gam
tos žiedą, nes tave Aukščiau
sias išrinko visos gamtos ka
raliumi.., I sukūrė didžiulį laužą, prie 

Tad, jaunuoli, suprask 8^- kurio sutartinėmis lietuviško-
mtos grožį, o niekados dau-• m i s dainomis pripildė didžiau 
giaus nebrisk į gyvenimo pur- s i a s m^][ų k a l v a & T n d i a i i a _ 
vus, bet puoškis, puoškis bal- ] iarboriečių linksmvbėms pa-
čiausiais lelijų žiedais ir siųsk s i d a l i n o l y Chicagoš atsilankę 
Aukščiausiam, už visą tai, pa- V y - ų c e n t r o he{ a p s f e y e i_ 

MISIJŲ REIKALU 
Paskirta du Tevy Marijona kunigai misijoms Amerikoje 

— kun. J. Mačiulionis, M.I.C. ir kun. A. Morkūnas, MJ.C. 
Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesį. 

Visi gerb. klebonai, kurie nori gauti misijonieriy prašo
mi kreiptis sekančiu adresu: 

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C, 
2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois 

P.S.: Prašome gerb. klebonų kaip galima anksčiau savo 
prašymą atsiusti, kad įfitų galima geriau sudaryti misijų 
maršrutą. 

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C, 
misijų tvarkytojas. 

r? 

Dėkui 

Lietuvos Vyčių diena, lie 
pos 4, Vytauto parke, buvo 
puikiausiu pasisekimu visais 
atžvilgiais ir, žinodami, kad 
pasisekimą turėjome tik gero
sios visuomenės atsilankymu 
ir nuoširdžia parama, visiems, 
kurie buvote su mumis Vv-
tauto prke, tariame širdin
giausią dėkui! 

L. V. Dienos Reng. Kom-ja 

loni kvapsnių versmė... l i nks 
masis skrajūnas vėjelis jau 
snaudė medžiu šakose. Visai 
gamta išgėrusi gaivinančio 
poilsio taurę, maudėsi auksi
nėse sapnų karalijos erdvėse. 
Tik viena lakštingala tęsė sa
vo deimantinę akordų sonatų, 
o neramus upelis glostė ak
menėlius, bučiavo žalias pa
krantes ir be paliovos čiauš
kėjo gamtai meilės pasaką... 

Pabūgusios, nakties artumo, 
užteko, tik ant galo pritrūko j sutemos paskutinį kartą pa-
kuro laužui. bučiavo mane savo drėgnomis 

lūpomis ir liūdnai pažvelgė į 
Žinoma, populiariausia ir (veidą... Iš jų akių pabiro tūk-

daugiausiai prigrūsta vieta 
parke buvo šokių salė. Kai 
kam tas gali atrodyti blogu 
reiškiniu, prirodančiu, kad lie 
tuv iškas jaunimas yra nerim
tas, mėgsta tuščiai laiką leis
ti, kad šokiai yra jo amžinas 
užsiėmimas ir t.t. Bet kasžin. 
Turime atsiminti, kad ir mū
sų jaunimo lietuviškumo klau 
s imas artimai surištas su pa
silinksminimu. Be tokių so
cialinių parengimų negalime 
tikėtis užinteresuoti jaunimą 
ir įtraukti jį į lietuvišką ju
dėjimą. Tesusirenka kada tik 
jis nori ir tesilinksmina kiek 
tik ir kaip nori, bile tik pa
doriai. Tai yra pati geriausia 
priemonė apsaugoti jaunimą 
nuo vedybų su svetimtaučiais 
ir svetimtautėmis. 

neišreiškiamo jausmo nuėjau 
poilsio. Į #, 

Nemuno Duktė 

k ėjai: Petraičiai, O. Pužaus-
kaitė ir J . Poška. 

Šokiai. Liepos 9 d., Mar-
ąuette parke bus pirmas šo
kių vakaras. Šokiai bus ant 
California gatvės, tarpe 67 ir 
68 gatvių. Pradžia 8:30 v. v. 
Grieš 15 muzikantų benas. 

Vakarą rengia Chicago pa
rkų distriktas. Visi kviečia
mi. Al. Kumskis 

c? 

Kronika 

Norėčiau taip manyti, bet 
labai abejoju, ar visas suva
žiavęs tą dieną jaunimas pri
klauso Vyčių organizacijai. 
Juk jei taip, tai viena Chica
goš apskritis turėtų apie tūk
stantį daugiau narių, negu vi-

stančiai ašarų, kurios virto 
blizgančiais rasų karoliais ir, 
jais nusagstė visą žemės krū
tinę... 

Medžių viršūnėmis tyliai, 
lyg paslaptingas plėšikas, a-
tėjo naktis. J i priglaudė mie
gantį pasaulį prie savęs, bu
čiavo glamonėjo, o apgaubu
si savo sidabro sparnais sten-

sa organizacija Amerikoje, ku 
rioje priskaitoma maždaug 
1,700 narių. Rengimo komite
tui reikėjo dar daugiau pa
sinaudoti tokia auksine pro
ga, kaip Vyčių diena. Kiek
viena Vyčių diena turėtų būt 
propagandos, naujų narių įra-
šinėjimo vajaus, organizacijos 
išgarsinimo diena. Juk į jo
kią kitą panašią šventę ne
susirenka tiek daug lietuviš
ko jaunimo. Kalbos, (plakatai, 
iškabos, žodžiu, visos šventes 
svarbiausias tikslas turėtų 
būt — užinteresavimas t<Si 
suplaukusio jaunimo Vyčių 
organizacija ir įrašinėjimas 
jų į narių eiles. 

Lietuvos Vyčių diena, Vy
tauto parke, praeitų sekma
dienį buvo dideliu pasiseki
mu. Dalyvavo tūkstantinės 
minios. 

11 valandą ryto, Aušros Va 
rtų bažnyčioj, kun. M. Urbo
navičius atlaikė gedulo pa
maldas už mirusius vyčius. 

1 vai. p. p. Šv. Kazimiero 
kapuose sudėta vainikai prie 
a. a. kun. F . Kudirkos, A. Va-
rdausko ir M. Stankelio kapų. 

Programa Vytauto parke 
pradėta 2 vai. p. p. iškeliant 
abiejų tautų himnus. 

Vyčių dienoj buvo atstovau 
jamos net devynios valstijos. 

Omahos vyčiai, kurie ke
liavo virš tūkstančio mylių, 
kad Vyčių dienoj išpliekti 
1 ' beisbolu •' kailį marketįpar-
kiečiams, skaudžiai nusivylė; 
jie ir vėl buvo nugalėti. 

BUICK (§r) 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

806 W. 31st St. Tel. Victory 1696 
DOMININKAS KUKAITIS IR KASTAS SABONIS 

Bendradarbiai 

GERA ŽINIA CHICAGO LIETUVIAMS 
Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d., 

1936, Simano Daukanto Federal Savinas and Loan As-
sociation of Chicago, vėl perbalsavo 4 % dividendą ant 
visų taupymo skyrių. 

Dividendai vra išmokami nuo Liepos pirmo (July 
irt). 

Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka per
tikrina Chicagoš lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pinigusi yra Simano Daukanto Federal Savings 
and Loan Association of Chicago, kur kiekvieno asmens 
pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corporation, Washington, D. C. 

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago randasi labai patogioj vietoj, po ant
rašu 2202 West Cermak Road. skersai Metropolitan 
State Bank. 

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų mor-
gičių mažais mėnesiniais atmokėiimais. Paskolos daro
mos nuo 5 iki 15 metų. 

NamŲ savininkai reikalai*pantie ii morgičiŲ visa
dos kreipkitės į 

%* 

' * • 

^SIMANO paUKAKTC^ 
JITDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO 

^ : 

2202 W. Cermak Road 
BEN J. KAZANAUSKAS, Rast. 

S 

Oh Mary, I've 
found a wonderful 

new way to get ridoj 
in my hair!" 

URWL 

Write for Free Book 
"A VVorld of Comfort for Your Eyat" 

light and Morning 
Dėl akių pavargusių nuo Kaulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la

šus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis. 
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse. 

MUAINECOMPANYcK! 

How • a g « r we are to tel l others abouf 
something we discovtred. . . a new recipe, an unuiual 
treatment. When you diseover Clairol you wi1l rush to 
te l l your f r i ends about it. For Clairol takos drab , 
grey-ttreakod or grey hair and imparts natūrai-looking 
color and lufter in ono qukk triple-oction treatment. 

• « • 

Ask your hair-dresser. Or write for FREE booklet, 
FREE advice on care of hair, FREE beauty analysis. 

with common, 
old-fashioned 
hair dyes, but — 
NATURALLY. ..with 

Į lev»rly Kinfl, Clairol, Inc.. 
I 132 W « l 46th St., M M York. N. Y. 
I S«nd FREE beoklftl, odv.ce and onoly»i». 
I 
J N o m » - Į - - ,-,-
• 
• Addr»u 
l Clry. 
I 

Sto»« 

My ftoautician 

THE GOOFT7S FAMILY 

file:///CZrs


DRAUGĄS Trečiadienis, liepos 8 d., 1936 

PARSITRAUKIMAS GIMINIŲ Į 
AMERIKĄ 

(Vienuoliktas serijoje strai- jeigu apsivedimas įvyko prieš 
psnis apie naturalizavinią ii liepos 1 d., 1932 m. 
pilietyby). ' Kalbėdami apie kvotas, mes 

, . , . , ,v vel randame, kad Amerikos Jvada išeivis apleidžia savo _ . 
s .. , » i • piliečių giminėms duota spe-
salj ir atvyksta Amerikon ieškodamas geresnės ateities, 
tada šeimos ryšiai būna per
traukti. Jeigu ateivis yra ve
dęs, jis retai su savim atsive
ža savo žmona ir vaikus. J is 
nežino, ar jam čia patiks ir 
kaip ilgai čia gyvens. Kartais 
neturi pinigų visos šeimos ke
liones lėšoms. Bet jo visos vil
tys ir pastangos koncentruo
jamos ant tos dienos, kada 
jis galės vėl su jais susivie
nyti. 

Laikui bėgant susidaro ri
mta problema: grjšti j savu 
šalį pas žmonų ir vaikus, ai 
juos parsitraukti čia ir apsi
gyventi. 

eialis apsvarstymas. Pusė kie
kvienos šalies kvotos būna re
zervuota Amerikos piliečių tė
vams ir piliečių vyrams. Kita 
kvotos pusė paliekama tiems, 
kurie legaliai būna įleidžiami 
į J . A. Valst. nuolatiniam ap
sigyvenimui — žmonoms ir 
vaikams po 21 m. Tose šaly
se, kurių kvotos yra mažos 
ir greitai išsibaigia, žmonos 
ir vaikai ateivių blogai stovi, tion Service, 222 Fourth ave., 
sulyginus su piliečio giminė- New York turi, anglų kalbo
mis. Jiems bus dar blogiau, je, smulkmeniškus paaiškini-
jeigu kongresas sumažins kvo mus apie J . A. V. imigracijos 
tas. Kas link ateivio motinos įstatymus. (Jalima gauti pa-
ir tėvo, jie, imigracijos įsta- siunčiant prašymų. FLIS 
tymu, neturi jokių teisių ir 
pirmenybių. , Vejas Išlauže Ranką 

Kada depresija užgulė A-

b e " tai Amerikos konsulai pi
rmiausia apsidirba su Ameri
kos piliečių giminėmis ir jie 
ms palengvina gauti vizas. 

Lengva matyti, ka tas vis 
kats reiškia ateiviui, kuris no
ri čia parsitraukti savo šei
mų. J is ras, kad pilietybe jam 
atidaro duris, kurios būna už
darytos šiaip atvykstantiems 
ateiviams. Iš syk duos žmo
nai ir nevedusiems vaikams 
nekvotinį stovį. Taip, duos 
pirmenybę kvotoje jo tėvams. 
Tai progos, kurias daugelis 
ateivių turi pasvarstyti, ku
rie sprendžia, ar tapti ar ne
tapti piliečiu. 

Foreign Language Informa-

= tir 
ii DRAUGO" METINIS 

^ . 

Sekm., Liepos-July 12 d., 1936 m. 
"VILNIAUS KALNELIUOSE" - SUNSET PARK 

1 3 5 t h ii* Archer1 Avenue 

Jei jis sutaria, vykti atgal 
M tik pa* savu šeima, bet ir l m l . įka, imigracijos wivariy- j p r i e š k e l e t diwų ^ 0 e _ 
prisidėti prie savo šalies gy- n l a i b u v o stiprinami išleisto- n d o n < > a e r < x l r o m u t r y s n . 
venm.o, pildyti piliečio parei- m i s i n s t r n k e i > n i s Amerikos CŪZ(J J a k ū n a i t r i m i s v i e m w i e . 
gas, tokiam neįeik n , ! svars- konsulams neduoti vizų to- - i a i s lėktuvais darė akroba-
tyt. apie Amenkos pilietybe, kmns ateiviams, kurie, jeigu t i n i o Artiidymo prattmlm. 1 C a 

Bet sugrjžnnas ne visados y- įn-ltu į l e i s t i > g a l i tapti v i s u o - l j a n - l g k t u v a i b u y o b e r a d i 

ra p rak t ikas dalykas ^ k a r - ' ^ sunkenybės. Tas reiš-; v a d o pratimams iš vie
ta . , ateiviui visu nepatinka. k i a , k a d jei ateivis neturėjo n o l m w o kapitonas davinė-
J e . ketina , Ameriką parsi- Į u ž t e k t i n a i p i n į g ų a p s i e i t i b e ' j o ž e n k l u s r a n k a N o r § d a n M W 

traukti zmom,, vaikus ir te- ( | a r b 0 ) a r b a jeigu jis nevyko d u o t i eskadrilei ženkle tūpti, 
pas gimines, kurie turėjo da- k a p i t o n a s £k&0 g k a b i n o s 

rbus ir kurie apsiėmė jį už
laikyti, tai imigracijos viza 
būna atsakvta. Tai todėl skai-
C'hm kvotinių vizų sumažinta 

vus, tai natūralizacijos klau
simas yra dideles svarbos. 

Šiandien ateiviai įleidžiami 
į J . A. Valst. kvotiniai ir ne-
kvotiniai. Kvotinių nedaug 
būna įleidžiama, nes kiekvie- n u o m * 90 nuošimčių, 
na šalis per metus gali siųsti Į Tik viena arba dvi šalys 
tik paskirtų skaičių. Visoms' išbaigė kvotas per pastaruo-
šalims yra paskirtos kvotos. s įu s m e t u s (1935 m.) — Tur-
X •.'kvotiniai nebūna priskaito-
mi prie kvotų. Paprastai, tik 
Amerikos piliečiu artimi gi-

,. _ .. m , ,• • Kaip ilgai šis padėjimas tę minės gali gauti nekvotine vi- v ° . . . 
, . » ., ... sis, pilietis ir ateivis lvgiai 

za. J:\is vra Amerikos pilie- > * ^°v 
v. v * 4 i -• i stovi kaslink kvotos suvarzy-
cio žmonos, netekėju, nepilna-, . 

k i ja, Ispanija ir Filipinų Sa
los. 

rankų. Vėjo būta tokio smar
kaus, kad ranka lūžo, kaip 
skiedra. Nepaisydamas bai
saus skausmo, karininkas va
lde lėktuvų kairiąja ranka ir 
laimingai nutūpė. Iš lėktuvo 
jį išėmė netekusį sąmonės. 

mečiai vaikai. Jeigu žmona, 
Amerikos pilietė, ištekėjo už 

nių ir giminių — ypatingai 
tose šalvse, kur kvotos neiš-

ateivio, jis irgi gali atvvkti * i b a i S i a - B e t n i e k s n e Ž i n 0 ' 
kaipo nekvotinis imigrantas, k a i P « f » t a s b u s " G a h P a s l " 

mainyti bile kada. Toliau, 
LIETUVIAI DAKTARAI 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
2423 W. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2 - 4 ir 7 -9 .vak . 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveriais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 

svarstydami ar ateivis " y r a 
žmogus, kuris gali tapti vi
suomenes našta ar sunkeny-

Didžiausi Pasaulyje 
Vargonai 

Londone baigiami statyti 
didžiausi pasaulyje vargonai. 
Jiems įtaisyta 2,000 vamzd
žių. Mažiausias vamzdis — 2 
centimetrai, didžiausias — 9 
metrai. Tais vargonais norint 
galima vaizduoti visus muzi
kos instrumentų, tembrus, pra 
dedant violončele baigiant ne
grišku būbnu. 

Šitie ristininkai ir JŲ draugai 
dalyvaus 'Draugo' pikn.ko spor
to programe. 

• 

Vytautas Bancevičius, drapiež-
no dzūko sūnus, risis su juodžių 
karalium Selassie. 

Šiam naujam pikniky darže bus visokiausių pasilinksmini
mų, žaidimų, milžinų ristynes, stipruolių virves traukimas — 
skaniausi valgiai, gardūs gėrimai. Skambės lietuviškos dainos 
per ištįsę dienę. 

Šokiai pre LON LABAN Orkestros. 

Visi kviečiami dalyvauti — Tikietus jsigyikte iš anksto. 

GEROS D O V A N O S PRIE TIKIETŲ 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Tel. CANal 0257 

Res. FROspect b659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR.J .J .KOWAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
OFFICE HOURS: 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

N no 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomia pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

DANTISTAS 
1446 So. 49th Ct., Cicero, I1L 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

SH7 So. Hatoed St Cli<»go j 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai. s v*~*«* « Į « « — . _ W . — 

DR. S. BIEzIS DR. A. J . MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LATayette 3051 2519 W. 43rd S t 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6, vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
ruural Miturli 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 ~ 1:30 iki 8 vak. 
Tel OANsJ 0528 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedūl. pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telsfonas REPnblic 7868 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 

TeL BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A. J. BERTASH 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutartį 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis nno 10 iki 12 

Eli DQ fiifita ir nno Z iki &£Q yji. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994 
Rei.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. rytoj 2-3 ir 7-8 v. vak, 

I K ĝKnjffliį mm XQ iki u diau 
.*.. . 

file://J:/is
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS 
Dievo Motinos Sopulingos Per jubiliejų šiemet dr-jon 

dr-jos pusmetinis susirinki
mas buvo birželio 28 d. Sus
inę nutarta įsirašyti rengia-
mon parapijos jubiliejaus kny 
gon ir tam tikslui aukoti $25. 
Taipgi nutarta rudenį rengti 
vakarą parapijos naudai. Iš
rinkta komisija ir tikimės, kad 
vakaras bus sėkmingas. Ko
misiją sudaro: Ona Rimkiene, 
Ona Krasauskienė, Ona Sy-
kienė, Kazimiera Juozaitienė. 

Draugija ruošiasi prie bas-
ket pikniko, kuris įvyks rug-
piūeio 2 d., Kučinsko darže. 
Komisija kviečia visus, nes 
jame dr-ja baigs minėti savo 
sidabrinį jujbilivjų. Dvi dova
nos duodamos už įžangos ti-
kietus. Dovanas aukojo biz
nieriai: A. Pocius ir F . Mi
liauskas. 

moterys įsirašė žymių biznie
rių, kaip I. Bemadišienė, ir 
A. Petkiene; iš bulvarižkių 
— B. Kaulienė, Z. Ališauskie
ne ir P. Diekontienė. Be to, 
įsirašė žymi vyčių darbuoto
ja B. Rimkiūtė, kuri ima pa
vyzdį iš savo motinėlės (mū
sų dabartinė pirmininke) ir 
dirba draugijos ir visuome
nės labui. Visos imkim pavyz
dį nuo jaunos darbuotojos ir 
riškimes į draugiškumą, kad 
galėtumėm atsiekti tikslą, ku
rį turėjo organizatores prieš 

rdies jautrumu, didžiu atjau
timu padainavo Kačanausko 
"Našlai tėle" ir ariją iš ope
ros " L a Bohema' ' Puccini. 
Akompanavo muzikas Pocius. 

Dideliu pasisekimu danavo 
tris dainas ponia Galiniene iš 
Scranton, Pa. Jos " Meilė", 
kompozitoriaus Aleksio ir po
eto L. Šimučio kūryba, buvo 
atlikta maestriškai. Puiki bu
vo arija iš operos "Romeo 
ir Ju l i ja" Gounod ir graži 
švedų liaudies dainelė. Gali
nienės gražus dainavimas at
lygintas gražiomis rožėmis. 

Gabiai skambino jauna pia
nistė Silvia Sabonis, susilau
kdama gražaus pritarimo. 

UNCLE WIGG!LY'3 TRICKS 

mą kleboną kun. A. Linkų. 
Ypač linksma, kad metiniam 
parapijos piknike savo tarpe 
jau turėsime kleboną. Pikni-

na Macikas rugsėjo mėnesį 44 
eis moterysten. 

dvidešimts penkis mutus. Jų Knno,rfm* „it. mvo ivai ^ * T r U g p i Ū Č i ° 2 d'> V y 
. .V, i Ivonceitin^ ualis buvo iva i - 1 | t a u t 0 d a r ž e 

darbai neatlikti, tat tuos d a r - | r i n a m a į v a i r i ( > m i s kalbomis, Rap. 

bus jos paveda jaunai kartai. 
Dar galima įsirašyti; įsto

jimas nupigintas; tas padary
ta tiktai jubiliejaus metu. 

Korespondentė 

Dar Apie LRKSA Jubiliejinį Bankieta 

Liepos 1 d. didžiulė Morri-lkštą Akademijos auklėtinių 
son Hotel svetainė Čikagoje muzikališkumą. Džiaugėsi ne 
sukvietė per 300 svvčių ir de- tik Chieagos lietuviai, bet ir 
legatų dalyvavusių LRKSA visi svečiai, ypač svečiai iš 
50 metų jubiliejiniame seime.( Lietuvos, nepaprastai gražiu 
Tai buvo didžiulė šios garbin-1 Chieagos lietuvių mergaičių 
gos organizacijos šventė. Vi-' moksleivių pasirodymu. 

Ne vieną užbūrė pasakiškai 
gražūs tos pačios akademijos 
auklėtinių tautiški lietuviški 
^ i a ^ a t l i k t i gražiais Hetu-
viškais rūbais pasipuošusių 
lietuvaičių. Stebėtis reikėjo, 
kaip gana ankštoje scenoje 
sugebėjo mikliai narpliotis šo
kančios gražuoles, mikliai šo-

kurias pasakė: kun. Kasakai-
tis, Venslausfcas, Šaliūnas, 
prel. Miliauskas, ALtksiSy kun. 
Juras, Uždavinys, Brenza, 
kun. Kažaitis ir kiti. 

Visą gražų jubiliejinį kon
certą dideliu taktu ir meniš
kumu pravedė LRKSA pirmi
ninkai L. Šimutis. 

Dzūlcas Varėnis 

Town of Lake 
Sodaliečiy Žinute: 

Liepos 12 d. sodaliečių su
sirinkimas, kaip paprastai. 

Bitė 

sų veidai linksmi, nuotaika 
graži, rūbai iškilmingi, vyrų 
tamsūs, moterų puošnūs. 

dimas ir smarkios katutės, 
kai pasirodo Chieagos miesto 
majoras Ethvard Kelly, kuris 
pasveikino švenčiančius savo 
puotą LRKSA narius šiltais, 
nuoširdžiais žodžiais. Jo žo
džius lydi griausmingos ova
cijos. Pats majoras apgailes
tauja dėl daugybės darbų ne
galįs ilgiau pasilikti lietuvių 
svečiu ir išklausyti visą pro
gramą, kuri buvo nepapras
tai gražiai parinkta ir atlik
ta. Tik Šv. Kazimiero orkes
tras suspėjo palydėti Kdward 
Kelly gražiu maršu, kuris ne 
galėjo nepaliesti jautrios ma
joro širdies. 

I r kiti minėto orkestro at
likti muzikos kūriniai darė 
nepaprastą įspūdį ir rodė au-

West Pullmano 
Naujienos 

Ateinančio penktadienio va 
kare liepos 10 d., parapijos 
svetainėje rengiama ' ' Fish 
Par tv /^ parapijos naudai. Bus , A. Lakumskiūtė išvyksta į 

Birželio mėnesį į sodaliečių 
susirinkimą atsilankė viešnia 
iš Lietuvos Paš'kauskienė ir 
gražiai pakalbėjo. Gaila, kad 
susirinkimas buvo neskaitlin-

Išvažiuoja Lietuvon 

Daug mūsų brolių ir sesu
čių amerikiečių patraukė Lie
tuvon, kad aplankyti savo gi
mtąją šalį, pasidžiaugti jos 
gamta, išgirsti gegutės balse
lį, kurio mes čia negirdime. 

Tarp skaitlingo lietuvių bū 

Draugo" Radijo Progiama 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykks) 

gus. 
Metinių išvažiavimų komi- rio, keliauja ir mūsų visuo 

sija susideda iš: S. Motuzai
tės, M. Katauskaites ir S. 
Jesulaitės. Išvažiavimas įvyks 
liepos 19 d. Sodalietėms įžan
ga dykai. Pašaliečiams — 1 
dol. 

ir muzika. Gardžios žuvies 
pagaminime vadovauja J . Pu-
čkoriene. Visus užprašome da
lyvauti. 

Californiją dviems mėnesiams 
atostogų. 

/ 
kinėdamos, linksmai šypsoda-, P i k t u ž i Kristina vis dar 

• T* V I • • • » mosios. Jos pašoko masinėmis 
scenomis: Du broliukai, Kun-
kuliukai, Suktinis ir Noriu 
miego. Pažymėtinos ir jų dai
nos draug su šokiais atlieka-
mos. 

Chieagiečių (ir ne tik clii-
kagiečių!) mylimas daininin
kas Kastas Sabonis jo duk-

sunkiai tebeserga ir guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Ligos 
•priežastis- — užsinuodijo nuo 
nesveikos kiaulienos mėsos. 
Dr. Biežis deda pastangų, 
kad mergelę išgelbėjus nuo 
mirties. 

Parapijos globėjų šventę — 
relei akompanuojant, padai- ^ p e t n ) fe P a u l i a u S ; v e s t . 
navo arija iš " L a Travia ta" | p u l m a n i e č į a į p i . a i e ido iškilmi-

ngai. Birželio 29 d. vakare 
buvo iškilmingi mišparai ir 

Verdi ir "Blusą" Moussorg-; 
sky. Publika lydėjo gražiais 
plojimais. 

Ponia Kakauskiene visu ši-
procesija. Gražų pamokslą pa 
sakė prof. kun. Urba. 

Šio mėnesio pabaigoje jau 
sulauksime iš Lietuvos myli-

Loraine Pieržinskiūtė, šie
met baigusi aukštesnę moky
klą, nuo tėvelio' gavo dovaną 
— kelionę į Texas. Loraine 
darbšti sodalietė. 

Paskutinis laikraštėlio re
dakcijos susirinkimas įvyko 
ibirž. 30 d., M. Stankiūtės bu
te. Sekantis susirinkimas į-
vyks pinn. namuose, liepos 
28 d. Prašomos skaitlingai at
silankyti. 

Birž. 21 d. susituokė Paukš-
taitė. Buvo pavyzdingos ves
tuvės. Sodalietės visur ir vi
sados rodo kitiems gražų pa
vyzdį. 

Darbšti mūsų raštininkė O-

J . F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA. IR NAKT|| 

YARds 1741-1742 .. 

menėj žymus asmuo, buvęs 
4 'Vyt ies" redaktorius Pranas 
Zdankus. Prieš šešis mėnesiui 
Pr. Zdankus atvyko iš Lietu
vos, išbuvęs joj virš keturis 
metus; Lietuvoj jis darbavo
si vienam 'Marijampolės ha-
nke. 

Nors Pr. Zdankus Ameri
koj augęs, tačiau pamylo jis 
tėvų šalį taip, kad grįsta at
gal nuolatiniam apsigyveni
mui. 

Palydėjimui mūsų veikėjo, 
kuris greitai, nes tik prieš ke
lt tą dienų sužinota, kad Chi-
cagą apleidžia liepos 10 d., 
10:15 valandą ryto iš La Salle 
stoties, rengiama atsisveikini
mas ketvirtadienio vakare, 
liepos 9 d., 8 vai. Aleliūnų 
namuose, 3251 So. Union ave. 

Visi Prano draugai-ės, vi
suomenės veikėjai kviečiami 
atsilankyti ir palinkėti jam 
laimingos kelionės. 

Rengimo Komisija 

Visi į Taikę 

Dienraščio " D r a u g o " me
tinis piknikas jau čia pat; į-
vyks liepos 12 d., naujam su-
nset parke — Vilniaus Kal
neliuose, 135 Archer ave. Vi
siems yra gera proga prisi
dėti prie palaikymo dienraš
čio "Draugo" . Visokiais bū
dais galima pagelbėti "Drau-

' g u i " : žodžiu, darbu, raštais, 
aukomis ir skaitlingu atsila
nkymu i pikniką. 

Kviesliai visose kolonijose 
platina " D r a u g o " pikniko 
tikietus, kviečia svečius, ren
ka dovanas restoranui ir bin-
go žaidimui. Visi biznieriai 
kviečiami prisidėti. Prisidėjo* 
šieji būna skelbiami dienraš
tyje. Rap. 

VENETIAN MONUMENT CO, INC. 
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chieagos Lietuvių 

527 NORfifWEŠtERN AVE, 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

GARY, IN1>. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER - PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Plione 9000 620 W. 15Ui Ave. 

t? 

Prašome užkąsti. Mercbandise Mart bute, CMcagoj, 
šiomis dienomis atidaryta namams rakandų paroda. Prie 
savotiško vežimėlio, kuris primena pirmųjų. Amerikos 
kolonistų susivokimo priemonę, "coverc i vagon" , Ii 
mergaitė vaišina lankančius įarodį j 

& 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda uš 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnes. >-*• I d 

MRS, ANNA BITTIN'S MONUMENT W0RKS 
3958 W. Ulth St., prie Crawford Ave. BEVajiy 0005 

(Skersai gv. Kasttmi€ro Kapinių) 
l i s didelis išpardavimas Įvyksta dglto, kad a i nepajiegiu užlaikyti 

dviejų biznių. MSUL ANNA BITTIN 

PLATINKITE '' DRAUGĄ " 

Nervuotas — Susierzinęs?. 
Štai Greita Pagelba 

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE suteiks greita pagrelbą. 
Pai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er-
ziais ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit bSdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Paimkit vi
so mėnesio trytmentą už Vieną Do
lerį. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptiekoriai. NeatidS-
liokit—gaukit bonką šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tkro NU
GA-TONE. | 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
—Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
60c. .'•! 

RHEUMATISM 
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours 
Happy Days Ahead for You 
Thlnk of it—how thls old world 

does make prorress—now comea a 
preseription whlch is known to phar-
macists as Allenru and wlthin 48 
bours after you start to take thls 
b«dft ketins formula pain, agony and 
inflammation caused by excess urio 
fleld h a s s t a r t e d t o depar t . 

Allenru does Just what thls notlca 
Days It will do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead-
Ing drug-stores everywh«re for 86 
cents and lf it doesn't bringr the Joy-
ous results you ezpect—your money 
irhole heartedly returnad. 

Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 
Direktorių Asociacijos 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

S. M. Skudas 718 .West 3J8th Street 
Plione MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave, 
Tel. PULlman 5703 

Ladiawicz ir Simai 
J. F. 

2314 West 23rd Place 
Plione Canal 2515 

S. C. Ladiawicz 

4605-07 So. Hennitage Ave.] 
Phone YAEds 1741—1742 

_ Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. Į 
42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

J. UoteviGfuS 
S. P. Mažeika 
A. Masalskis 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Ave. 
Phone YABda 1138 

^— 

E JUOZAPAS m UDEIKIN 
TfiVAS +K* 

REPublic 8 3 4 0 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

J. F. Radžius 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 

^ • " ^ 
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P a p i l d o m o s Ž i n i o s l " 1 ^ "»* bėgių. Bekrisdamas 
Apie Nelaime Su P r atsimnš6

v.» ^ ™ i o 
1 * - , | . jaamo, esančio žemiau tilto. 
Automobiliu T a s i r S l l l a i k § ai ltomobilį nuo 

smarkesnio puolimo ir nuo 
apsivertimo keliais kūliais. 
Dar laimė, kad ant bėgių ne
buvo krovinių (freight) karų. 

Automobilis krito ant šo
no. Sunkiai sužeidė Uršulę Ja
navičienę ir mokytoją Agnietę 
Bilekevičiūtę, kurios dar gu
li ligoninėj Blue Islande. Tai
pgi labai sužeidė Kaz. Pažė
ra, bet tas nesiduoda pagul
dyti į ligos patalą. Kiek len
gviau sužeista buvo Joana 
Pažėrienė. Kūdikiai mažiau
sia nukentėjo. Šita jau sep
tinta nelaimė įvykusi ant to 
tilto. 

Dviejų dienų švenčių proga 
pasinaudodami, Kazys Pažė
ra su žmona Joana ir sūneliu 
Vincuku 11 mėnesių amžiaus, 
ir Juozas Janavičius su žmo
na Uršule ir sūneliu Jurgu-
čiu pusės metų amžiaus, lie
pos ė d. nuvažiavo pas gimi
nes Custer, Mich., pasisve
čiuoti. Kartu su jais važiavo 
ir jų giminių dvi dukrelės Ie<-
va ir mokytoja Agnietė Bile-
kevičiūtės. Gražiai pasisvečia 
vę liepos 5 d. grįžo tie visi, 

"išskyrus BUekevieių Ievos, ku 
ri liko pas tėvus ūkyj ties 
Custer, Mich. Kelionė laimi
ngai sekėsi iki davažiavo vi
sai arti Cliicagos. Blue Islan- kelinti metai gyvena Chica-
de, ties 127-ta gatve, per gel- goj, tkibar adresu 11121 ?So. 
žkelį yra nutiestas siauras Albany ave. J i s seniau gyve-
medinis tiltas, visai neapšvie- no Gary, Ind., kur pasižymė
siąs. Janavičius, kurs pats j 0 kaipo darbuotojas tautinėj 
vairavo savo automobilį, dar įr katalikiškoj visuomeninėj 
niekad nebuvo važiavęs tuo dirvoj. J o žmona yra buvusio 
tiltu. Tamsoj, jau apie vidur- ^ 'Vy t i e s " redaktoriaus Prano 
naktį, vienas priešakinis au- Zdankaus sesuo. Pažėros vie-
tomobilio ratas užvažiavo aut na dukrelė lanko Šv. Kazi-
didelio rąsto viduryj tilto, miero Akademiją ir du sūne-
kurs skiria" kelią pusiau. I r k l a i ir viena dukrelė Gimimo 
tuoj automobilio viena dalis Panelės parap. mokyklą, Ma-
atsirado vienoj pusėj to rąs- rąuette parke, 
to. kita dalis kitoj pusėj. I r į ^ ^ J a n a v i 6 i u s ^ 
akimnkoj automob.hs a t s . m u - | n 2 4 ^ B o e k w w U s t ffo d u k . 
šė į tilto medini banerp, kurs f .., . . . 

v , . . . . rele Lucga, gabi pianiste ir 
pasirodė esąis visai silpnas. . . 
^ c r kuri kai kada vargoninmką 
Automobilis ir nuriedėjo že- j p a v a d u o j a P a n e l ė s S v . Gimi-

: mo parap. bažnyčioj, šiemet 
^ baigė parap. mokyklą. J o sū

nus Edmundas dalyvavo 
1 * Draugo' ' radio konteste, 
skirtas iš savo parapijos mo
kyklos. Uršulė Janavičienė y-
ra Kaz. Pažėros sesuo. Pr. 

Senas LietuviŲ Veikėjas 
Vyksta Lietuvon 

^ r w ! 
ny to jas , k u r i s š i and ien r a n d a 
si Vytauto didžiojo muziejaus' 
bokšte, Kaune. \ 

Adv. Bordeno draugai, iš
girdę api© jo vykimą Lietu
von — po 47 metų ten nebu
vimo, sumanė surengti išleis
tuvių valcarą, palinkėti lai
mingos ir sėkmingos kelionės 
Lietuvon. Mittetas išleistuvių 
vakaras įvyks šiandien, lie
pos 8 d., Gleneagles Golf 
Course, Country Club, kuris 
randasi prie McCarthy Eoad, 
apie viena myliai nuo Arch6r 
ave. Ieva Lukošiūte 
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THINGS THAT NEVER HAPPEN kai> kada Wevas ,eis * a*y 
ti šventuoju paskelbtą. 

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90. 

Kiekvienam įdomu pažinti 

gyvenimas. Jį sužinosime iš 

neseniai išėjusios knygos. 

"DRAUGAS" 

2334 S. Oakley Ave. Chicago, 

Parengimai 
Rėmėjų piknikas. — Šešta

dienį, liepos 11 d., bus Šv. 
Kazimiero Akademijos Riėmė-
jų centro pi thikas Vytauto 
pai"ke. Kviečiame, visuomenę 
atsilankyti. Rėmėjos prisiren 

Kaz. Pažėra su šeima jau A d v ' J a h n Bagdžiūnas-Borden g u s i o e m a l o n i a i svečius pri-

NUO $20, .00 IKI $50 .00 
NUOLAIDOS 

DIDELIS SUTAUPYMAS 

Elektrikiniai Refrigerato-
riai 4 pėdų didumo 

'69.00 
Elektrikiniai Refrigerato-1 
. . riai 5 pėdų didumo 

'89.00 
Elektrikiniai Refrigerato-

riai 7-9 pėdų po 
'125.00 

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI 
Skalbiamos mašinos po 

*33.50 
Taipgi pilnas pasirinkimas 
geriausių Refrigeratorių: 

GENERAL ELECTRIC, 
KELVINATOR, 
WESTIMff iOUSE, 
CROSLEY. 

Kainos nuo 

'104.50 
ir up 

Jos. F. Budrik, k . 
3417So.HaIstedSt. 

Tel. BOUlevard 4705 

"Garso" Redaktorius 
Traukinio Katastrofoj 

M. Z u jus, " Garso' ' redak 
torius, iš Buffalo rašo: 

"Sekmadienį, liepos 5 d. a-
pie 4 vai. ryto, pravažiavus 
Ipsilani stotį (20 mailių nuo 
Detroito) mūsų traukinį išti
ko katastrofa. Dėl, kažkeno 
kaltės traukinys įėjo į kitas 
vėžes ir visu smarkumu tren
kė į stovinčio prekinio trau
kinio paskutinius vagonus. 
Štši vagonai pavirto griuvė
siais. Vaizdas šiurpulingas. 
Aš, iždo globėjas J . Joneika 
ir jo žmona Važiavom pasku
tiniam vagone. Aplamdė, bet 
nepavojingai. Yra skaudžiai 
nukentėjusių' \ 

" G a r s o " redaktorius ir L 
RKSA iždo globėjas J . Jo
neika grįžo iš Chicagos, kur 
dalyvavo Sus-mo jubiliejinia
me seime. 

Šiais metais nepaprastai di 
delis skaičius lietuvių išvyko 
Lietuvon — savo tėvynėn ap
lankyti gįhninių ir draugų. 
Kai kurie jau aplankė Lietu
vą kelis kartus nuo to laiko, 
kada ji pasiskelbė, nepriklau
soma ir kiekvienas parsivežė 
malonių įspūdžių. 

Liepos 24 d. laivu 'Europe ' 
išplauks vienas i i seniausių 
visuomenės veikėjų adv. J . 
Bagdžiūnas - Borden. J i s vy
ksta Lietuvon kaipo Ameri
kos Lietuvių Olimpiados Ko
miteto įgaliotinis užprašyti 
Lietuvos sportininkus atvykti 
Amerikon 1937 metais rung
tis su vietiniais lietuviais spo
rtininkais. Atvykimas Ameri
kon Lietuvos sportininkų bus 
tikrai tistoriškas (įvykis ir 
nudžiugins kiekvienų lietuvio 
patrioto širdį, palmačius būrį 
gražiai išauklėtų ir fiziniai 
išlavintų jaunuolių. 

Praeitais 1935 metais adv. 
Borden tapo išrinktas Ame
rikos Lietuvių Olimpiados pi
rmininku, kuris pirmojo pa
saulinio lietuvių kongreso 
Kaune proga atsiuntė į Lie
tuvą 11 sportininkų, kurie ten 
gražiai pasirodė. Su virš 40 
metų, kaip adv. Bagdžiūnas -
Borden darbuojasi lietuvių 
tautiniam gyvenime. Jisai yra 
Lietuvos laisvės varpo suma-

imti. 

Komisija su rėmėjomis iš 
įvairių skyrių" turi sutaisiu
sios daug naujenybių; viską 
rūpestingai prirengė tik lau
kia gerųjų seselių prietelių, 
geradarių, atjaučiančių gerą 
darbą, atvykti šeštadienį ir, 
sykiu linksmai laiką praleis
ti. 

Visi žinote kad rėmėjos ką 
tik rengia, tai rengia Šv. Kaz. 
vienuolyno naudai. 

Rėmėja S. J. 

CLASSIFIED 

LRKSA Chicagos apskri
ties piknikas. Šeštadienį, lie
pos 25 d., Vytauto parke bus 
išvažiavimas - piknikas dide-1 
lės mūsų organizacijos LRK 
SA. Chieagos apskrities pik- , 
nikas. Visos kuopos prašomos ! 
paimti tai dėmesin ir išanks-
to ruoštis. Tarpe kitokių įvai
renybių, bus ir "bank ni te" . 
Šokiams grieš Lon Laban or
kestrą. Įžanga dviem asmenim 
— porai 25c. Vaikams su tė
vais įžanga dykai. R. K. 

ŽINIŲ ŽINELĖS 

Metiniam " D r a u g o " pikni
kui kasmet pp. Šturmai su. 
teikia dovanų. Be to, atsilan
kę į pikniką su pažįstamais 
biznieriais suteikia gerą dien
raščiui paramą. 

West Sidės biznieriai Štur
mai grįžo iš iMich. valst., kur 
l i nksmai a tos togavo . Al . i r 
O n a Š t u r m a i už l a iko užeigą 
2362 Blue Island ave. 

mos regularės radio progra
mos kas ketvirtadienį iš sto
ties WHFC, nuo 8 iki 9 vai. 
vakare, o pirmadieniais ir 
penktadieniais 7 vai. vak. iš 
stoties WAAF. H. 

RENDON STORAS 

RENDON storas. Patogi vieta 
del Beauty Shoppe, barbernes arba 
ki tam kokiam bizniui. Kreipkitės į 
užpakalj an t pirmų lubų, 1439 So. 
49th Court, Cicero, HL 

P A R D A V I M U I TAVERNA 

l P A R D A V I M U I serai išdirbta taver
na. 2301 So. Western Ave. 

RENDON K A M B A R I A I 

RENDON 3 kambariai . Šiltu van
deniu apšildomi. Viskas naujai į-
taisyta. Kre ipki tės : 6542 So. Tal-
man Ave. 

R A D I O 

PARDUODAMA K A U R A I 

PARDUODAMA 3 puikus American 
Oriental kaurai . Puikus paternai i r 
spalvos. Labai pienai — po $15.00. 
Kreipki tės : 6147 So. Mozart St. 

P A I E Š K O J I M A S 

Ona Bendikiene, gyvenanti Kre 
tingoje. Akmenės eatvė. 25 nr., ieŠ-

Pranešimai 
B R I G H T 6 N ~ P A B K . — Dr-

stes Saldžiausios Širdies V. 
J. No. 1 pusmetinis susirin
kimas įvyks penktadienį, lie
pos 10 d., 7:30 vai. vak., pa
rapijos mokyklos kambary. 

G. Pakelts, rast. 
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SPORTAS 
Lietuvių Golfininkų Sąjun

ga rengia turnamentą liepos 
12 d. 8:30 vai. ryto. Bus lo
šiama 18 skylučių. Įvyks Gle
neagles golf, Country Club. 
Bus moterų ir merginų die
na. O vyrų — tai prasidės 
lošimas už čempijonatą. Lai
mėtojams bus duodama dova
nos. 

Dr. G. I Bložis, 
Veik. rast. 

Važiuokite į Lietuvę 

EKSKURSIJOS 
Ant Visų Laivų 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEWICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 

Sekmadienių Budriko radio 
programos Is stoties WCFL, 
7 vai. vakare, visuomet būna 
įdomios ir įvairios. Kas kart 
tenka girdėti vis naujų muzi
kos kūrinių ir įvairių radio 
dainininkų. Praėjusį sekma
dienį programai išpildė radio 
orkestrą ir dainininkas Jus
tas Kudirka. 

Nereikia pamiršti dar, kad 
Budriko pastangomis duoda-

UZtfJKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
Tel. Prospect 5086 Chicago, HL 

"ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau j į s a v o . s n n a ^ J T ! 0 Z 0 BENDIKO, 

' 7 * * I kurs p n e s astnoms metna pvveno 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai- 264 Penn St., Brooklyn, New York. 

RENDON 4 kambarių flatas, stea-
mu apšildomi, karš tas vanduo, re
frižeratorius i r gesinis pečius. Krei
pk i tės : " D R A U G A S " , 2334 So. 
Oakley Ave, Chicago. III. 

LIETUVIAI A D V O K A T A T 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki S 
Penedfilio. Seredos ir PStnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
. Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. RockwelI St. 
Telefonas REPublie 9800 

R E I K A L I N G I D A R B I N I N K A I 

REIKALAUJAMA r>ritvmsio matra-
sų užvalkalų siuvėjo (tiek sewer). 
Turi mokėti kaip vartotus matracus 
oataisvti. R H E I N BROS., 6011 So. 
State St. 

PARDUODAMA GROSERNĖ I R 
BUČERNĖ 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublie 9723 

State 4690 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6S22 So. VFestern Ave., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po plet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

EMIL DENEMARK INC. 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

PARDUODAMA sro^eme ir bučer-
ne. Geroj vietoj. Biznis ererai iš
dirbtas. Parduodamas pigiai, nes 
savininkas važiuoja j Lietuvą. 
Kre ipki tės : 2349 So. Oakley Ave. 

REAL E S T A T E 
South Side 

P A S T A T Y S I M E IR FINANSUO
SIME NAMUS ANT MŪSŲ TUŠ
ČIŲ LOTŲ ARTI ILLINOIS CEN
TRAL TRAUKINIŲ. 3 blokai nuo 
stoties, mokyklų i r bažnyčių. 31 
minutes iki vidurmiesčio. Kol lotų 
bus — po $150. — $1.00 įmokėti ir 
$1.00 į savaitę. Kreipkitės telefo
nu RANdolph 1879. 

P A R D A V I M U I ARBA MAINYMUI 
Real Estate 

P A R D A V I M U I 4 kambarių medinis 
cottape, arba mainysiu ant ūkės 
netoli nuo Chicagos. Kre ipki tės : 
1520 So. 48th Court. Cicero, 111. . . 

PARDUOSIU 4 flatų kampinį, mū
rinį namą arba mainysiu del biz
niavo namo. Kreipkitės į A. Bir-
chas, 5700 So. May St., apie 3 va
landą popiet kasdien. 

J? 
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TAUPYKIT PINIGUS UŽTIKRINTOJ 
ĮSTAIGOJ 

U. S. Government įstaiga. F . S. 
and L. Ins. Corp apdraus ta kiek
vienos ypatos iki $5,000.00. 

Mokam dividendą kas 6 mėne
siai. Praei tyje išmokė jom 4 % -

Tur tas siekia v i r i $1,300,000.00 

DUODAM PASKOLAS ANT P I R M Ų M O R O i e i Ų 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8C LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavftt St Tel. CANal 1679 

JUSTIN )MACKIEWICH, Prezidentas 

MŪSTJ stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra 
kuopilniausias, i r kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

BUTCK '34, 7 Sedan, tobulas, grarant 
CADILLAC '84. — 5 Sedan, puikiai išrodo ...'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'...y.'. 1005' 

1005. 

geram stovy 

# 

BUICK '30, — 5 Sedan, gerai bėgantis 
CADILLAC ' f t , — 5 Town Sedan . 
CADILLAC '80, — 5 Town Sedan 
CADILLAC '29, — 5 Town Sedan 
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, gražus mažas karas 
DODGE '34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys 
FORD '30. — 2 Coupe, gerai bėgantis 
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga 
LA SALLE '30. — 5 Sedan, geroj tvarkoj 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 
LINCOLN '11, 7 Limo. tobulam stovy 
LINCOLN '38, — 7 Sedan, tobulam stovy . 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas 
LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai Svarus karas . . . 
PACKARD 120 '35, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
PACKARD '34, 6 Sedan. labai puikus garant 
P IERCE '33, 7 Sedan, labai pulkus 

195. 
S05. 
195. 
125. 
195. 
445. 
145. 
675. 
275. 
195. 
495. 

1175. 
495. 
895. 
875. 

1095. 
1075. 

įmainykite savo seną. karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite Išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilną apdraudą, vartojant 
maiai kainuojanti G. M. A. C. planą. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Ci*awfot*d 4 I O O 

P A R D I ) 6 D U mano šešes prapertes: 
lotus, namus ir duonos kepimo biz
nį. Kainas aš pats nenustatau; a-
tiduosiu pirkėjui už tikrai teisingą 
vertes pasiūlijimą. Prapertes randa
si mieste — keturiose dalyse: 1) 
trys lotai su biznio vietomis ir gy
venamais namais randasi 28-toje g .̂tw 
vėje ir So. Emerald Ave., vienas 
blokas j rytus nuo Halsted St.: 2) 
gyvenamas namas — 3726 So. Wal-
lace St., mūro namas: 2 flatai po 
4 kambarius ir medinis namas, už
pakalyje, 2 aukštai, 6 rūmai; 3) 
4355 So. California Ave., prie 44 
gatvės, Brighton Parke, mūro na
mas: 2 flatai po 6 kambarius, lotas 
36 pėdų pločio, cementuotas beis-
mentas, pečiais šildomas: ir 4) mū-> 
rinis: 5 ir 6 kambarių flatai, boi
lerio Šildomi, cementuotas beismen-
tas. 2 karų medinis garadžius — ran
dasi po antrašu 2912 W. LexinRton 
St., tarp Sacramento Blvd. ir Fran-
ciseo Ave., du blokai j pietus nuo 
Harrison St. Parduodu visus an t 
kart arba pavieniui. Taipsri parduo
du ir biznj — duonkepyklą. Par
davimo priežastis: esu našlys ir se
nas — 67 m. amžiaus — noriu pa
silsėti, nes duonkepio biznyje esu 
29 metus. 

Dėl informacijų apie virš minėtas 
prapertes kreipkitės J LOUIS GO-
TOWTT, 2808 Emerald Ave., Chl-
cago. IlHno<s. 

PARDUODAMA Ū K I S 
PARDUODAMA 80 akerių ūkis 

su gyvuliais i r visais įrankiais. 60 
akei-ių dirbamos ir 20 akerių miško. 
Pigiai. Gera vieta — taip ka ip mfi-
8ų tėvynėj — Lietuvoj. Kad geriau 
išt ir t i šios ukes stovį, pirkėjas ga
li atvažiuoti vakacijoms. 

Del platesnių informacijų kreip
kitės į Walter Butkus, Cornell, Mi-
cbigan. 

/ 


