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Šiandien popiet, ai* vakare 
t ikra i būsią vėsiau 

DEL SAUSRŲ^YMIAI BRANGĖJA 
VALGOMIEJI PRODUKTAI 

Dar kartą Chicago oro biū 
ras leidžiasi i spėjimus. P r a 
neša, kad šiandien popiet, a r 
vakare j au tikrai sulauksime 
lietaus i r vėsesinio oro. Matv-

• 

sime. 
Tuo ta rpu nuo karščių žmo 

nių aukų skaičius Chicagoj 
nuolat didėja. Apskrit ies li
gonines lavoninėje ima trūk
ti vietų. Sakoma, kad žmonių 
lavonu skaičiaus didėjimas 
yra lygus 1918 metų rekordui, 
kai čia siautė žiauri gr ipo 
epidemija. Sakoma, karščių 
aukos suguldomos eilėmis sta 
čiai ant aslos i r skubiai dirba 
ma, kad koveikiau jas palaido 
jus, kad būtų vietos naujoms 
aukoms 

Sakoma, tokia padėtis y r a 
Detroite, St. Paul , ^ inneapo- j 
lis ir kituose kaitrų ištiktuose 
miestuose. 

Kita nelaimė Cook apskri
ties ligoninėje, tai padidėjęs 
mirt ingumas t a r p senyvesnių 
ligonių, kurie neturi pakanka 
mai pajėgų, kad iškentėjus 
didelius* karščius. 

Sausra neapleidžia šalies 
didelių plotų. Viskas baigia
ma naikinti ūkiuose. Visur 

KATALIKŲ LA6DARYBIŲ 
NACIONALIS SUVA

ŽIAVIMAS 
S E A T T L E , W a s h , liepos 

14. — " National Conference 
of Catholic Cha r i t i e s " metinis 
suvažiavimas šiemet įvyks čia 
rugpiūčio m. 2 iki 6 d. imti
nai. Suvažiavimo rengimo ko
mitetas -paskelbė plačią i r į-
domią programa. Suvažiavi
me dalyvaus apie dvidešimts 
vyskupų ir socialės gerovės 
dirvoje eilė žymiųjų veikėjų. 

Po diocezinių labdarybių 
direktorių sesijos pa tsa i suva
žiavimas bus pradėtas rugp. 
2 d., sekmadienį, iškilmingo
mis pontifikalėmis Mišiomis 

ŠIANDIEN "DRA 
RADIJO VAND 

Kalbės svečias iš 
kun. Vincas Rudži 

Šiandien 4 vai. popiot is stoties AYrOIH^^CTlTkil., bua 
girdima eilinė " D r a u g o " radijo programa. s rečias iš Lietu
vos, gerb. kun. Vincas Rudžinskas, daJyvaus\programoj . 

Apar t svečio kalbos, bus gražios muzikos ir vėliausių pra
nešimų. 

Visi kviečiami pasiklausyti/* 

KOMPANIJOS DIDINA 
UŽ PIENĄ 

CHICAGOS AUTORITETĄ) 
TAI NE ŽODŽIO 

Čia parodoma, ka ip automobiliams be jokių trafiko truk- IŠv. Jokūbo katedroje. J o 
dymų patekus į viršutinį vieškelį, jungiantį kelias New Yorko Ekse. arkivyskupas E . D. 

palaipsniui branginami valgo-1 ™iesto dalis. Tuo būdu be trukdymų išvažiuojama ir gatvėn. Howard iš Port lando pontifi-
(Acrne photo.) kuosi Mišias. Seattle vyskupas 

G. Shaughnessy, S. M., sa
kys pamokslą. Popiet bus 

j a t idaryta suvažiavimo pirmo-

mieji produktai . Brangėja 
pati duona. O darbininkams 
atlyginimas nedidinamas. 
Toks stovis kaskart darosi 
nepakenčiamesnis ir nežinia, 
kas galėsi įvykti. 

PREZIDENTAS ATOSTO
GOSE; ATLANKYS 

KANADA 
ŽUDIKAI NUBAUSTI 

KALĖJIMU 

POTT&VILLE," Pa. , liepos 
14. — 1934 m. rinkimų išva
karėmis Kelayres miestely p i 
liečiai subruzdo^ kad palau
žusi vienos šeimynos į s iga lė jo 
si politinį nusistatymą. Su-
rengtas mitingas i r vaikšty
n e kurių laiku tos politinės' 
še imos , ,na r ia i su ginklais puo 
lė žygiuojančius. Penki asme
nys peršauta ir keliolika su
žeista. 

Tuo būdu t a šeimyna baigė 
savo politinę kari j erą. Penki 
jos nariai pakliuvo kalėjiman. 
Du broliai, J . J . Bruno, 52 
m., i r Ph . Bruno, 49 m. amž., 
nubaust i kalėti iki gyvos gal
vos. 

MATOMA PELTIER 
KOMETA 

ČEKOSLOVAKIJA PA
KLIUVUS APGAILĖTI-

NON POZICIJON 

PASKYRĖ 4 5 MILIJONUS 
DOL. BEDARBIAMS 

H A R R I S B U R G , Pa. , liepos 
14. — Pennsylvanijots legisla-
tūros senatas po ilgų i r tr iuk 
šmingų gvildinimų pagaliau 
paskyrė 45 milijonus dol. be
darbių šelpimo fondan iki 
sausio mėn. pabaigos. 

P r i e š ta i bedarbių minios 
stačiai buvo apspitusios vals
tybės rūmus, grasindamos va 
ru gauti reikalingą maistą, 
je i legislatūra neskirs atitin
kamo fondo. 

Ypač respublikonai atstovai 
priešinosi skirti didesnę su
mą. 

WASHINGTON, liepos 14. 
— Prez. Rooseveltas ši Įkartą 
tur i atostogas .Maine ir Ka-

CAMBRIDUE, Masą., lie- B a d o g ^ ^ ^ ^ 
pos 14. =* Nesenai susekta t , o e ^ : A t . ; & 1 - 1 I r . vasa ros karščių. 
saulės sistemoje Pelt ier ko
meta v r a j au matoma nakties V a k a r prezidentas išvyko 
laiku žieminėse padangėse, i Maine valstybės pakraščius 
kaipo mažulytė žvaigždė, Šio i r d o r i n i u nedideliu laivu 
mėnesio pabaigą bus matoma S^vanna leidosi jūron, kur 
aiškiau, paskiau j i atsitolins i š h u « a P i e P o r a savaičių, 
nuo žemės. I ^ u prezidentu laive y ra jo 

Šiandien kometa y ra už k o - ' t r v s s u n u s > l a i v o kapitonas) i r 
kių 50 milijonų mylių nuo že- v i e n a s j W Ą * « 
mės. Už savaitės laiko ji bus. Prezidento laivą dieną nak-
arčiau, paskiau pradės tolin- ^ s e k & v i e n a s k a r o < l a i v a s > 
t i s . . prezidento jachta Potomac 

i r buorinis laivas Liberty. 

UŽDRAUDĖ NAUDOTI š i a m e l a i v e v r a žurnalistai. 

SVAIGIUOSIUS GĖRIMUS Nėra t ikrai žinoma, k a d a | c Ū z i j a i r s o v - R u ^ a ' N * r a 

prezidentas pradės politinę Ž i n 0 m ^ k a Cekoriovakija iS-

j i sesija. 
Great Falls diocezijos vys

kupas E . V. O ' H a r a kalbės 
moterų organizacijų atstovių 
susirinikime. Vyskupas Shau
ghnessy bus garbės pirminin-

V I E N A , Austri ja, liepos 14. 
— Vokietijai 'padarius sutar
tį su• Austr i ja , Čekoslovakijos j ku Šv. Vincento de Pau l 
poziciją ta$o jnej^aprastai rim j draugijos generaliam susirin 
ta. J i kai gefezme rhfke ap- kinis. 
linkui apsupta . Tur i tik siau- Viso suvažiavimo laiku bus 
rą išėjimą Rumunijon. svarbiaisiais klausimais pas-

Čekoslovakijos premjeras kaitų ir įvairių problemų gvil 
Hodza atvvko Vienon ir tuo- denimai. 

KILNI IR ŠVENTA MOTI
NOS MEILĖ 

AINAS 

\PIE 

Dvi pieno kompanijos Chl 
cagoj paskelbė, kad rytoj .fos 
pabrangina pieną kvortai iki 
12 centų. Ikišiol vartotojai 

įmokėjo 11 centų. 
KONGMOON, Pietų Kini

ja. — Saliamonas turėjo tei-1 Pranešta , kad ir kito* kom-
sybę. J i s pripažino, kad t i - l P a m > s S r e i t Pa<iiding kainas, 
kroji motina verčiau išsiža-Į Kompanijos teisinasi, kad 
dės savo vaiko, negu sutiks, J ° s priverstos daugiau aftj 
kad vaikui turėtų grasinti ko- P i e n a m o k ^ t i ^ i n i n k a m s pie-

jau pradėjo pasi tar imus su 
Austri jos valdininkais. 

Suvažiavimas bus uždarv-
tas didelėmis vaišėmis. Be ki 

ks pavojus. 
Neseniai viena moteriške 

pasiūlė Maryknoll misionie
rių ąydytojams savo vaiką 
vyttrt i .vi«& g v v M į j f a f g i iam 
bus išgydytas į žandą įsime
tęs skaudulys. 

Motina ir močiutė pr is ta tė 
Švč. Širdies ligoninėn (Toi 
San) dešimties metų berniu
ką su sutinusiu žandu nuo 

no tiekėjams. Sako, dėl saus
ros ūkininkai netekę galvi
jams ganiavų ir reikiamo pa
šaro, k u r s , i r gi pabrangus,. 
Gaudami didesnį pelną," 
les įsigyti daugiau pašaro 
karvėms šerti. 

Kalbama, kad jei sausra 
da r ilgiau šiaušianti, pieno 
kaina, rasi, da r daugiau bus 
didinama. 

Kalbama, kad Čekoslovaki - , t u P e r v a i ^ s kalbės i r San 
ja stengsis padidint i savo Flrancisco arkivyskupas J . J . 
draugingumą su Austr i ja , o 
paskiau — su Vokietija. 

K a d tai atsiekus, j i pir-; 
miau turės nutraukt i savo 
gliaudžius santykius su Pran-

Mitty. 

kampaniją. SYDNEY, Australj ia, lie
pos 14. — Melbourne arkivys
kupas Mauni* uždraudė var- QUEBEC, K a n a d a , liepos 
toti svaigiuosius gėrimus per , 14. — Prez. Rooseveltas l ie- ' 
įvairias parapijų i r bažnyčių' pos m. 31 d. atlankys šį mies-
naudai rengiamas pramogas, tą. Kanados vyriausybė ren-

Pr ieš tai Sydney arkivysku g i a s l ^ * i a k a r a l i š k a i ?&*& 
pas Kelly uždraudė svaigalų i r

 < v P a ^ r b t l - B u s surengtos 
vartojimą per metinį katalikų v a , s e S 

balių. 

tikrųjų padarys . 

PRIEŠ KOMUNISTŲ 
AGITATORIŲ 

VOKIETIJA PLANUOJA 
EKONOMIKOS KON

FERENCIJA 
B E R L Y N A S , liepos 14. — 

Oficiali Vokietija dar nebai-
gusi savo iškilmių dėl pada
rymo draugingos sutart ies su 
Austri ja, o naciai j au daro 

sugedusio dančio. Abidvi pa-^ š ia is nedarbo laikais" didin-
žymėjo, kad jei berniukas ti pieno kainą t ikrai nepatei-
bus išgydytas, už tai jis visą sytinas žygis. Tas yra netei-
savo gyvenimą vergaus gy-' s į n g a ir nežmoniška ta ip at-
dytojams. Jos neturi pinigų._ kakliai skriausti biednuome-

KARPIS PRISIPAŽĮSTA 
KALTU 

21 {KALTINTAS UŽ MILI
JONINES SUKTYBES 

WASHINGTON, liepos 14. 
— Paskelbtas 21 asmens ir 5 
korporacijų į kaltinimas už at
liktas 10 milijonų dol. sukty
bes parduodant bevertingus 
šėrus. 

Sukčių vyriausioji buveinė 
buvo Chicagoj. 

JAUNAS VYRAS — 
MILŽINAS 

ALTON, 111., liepos H . — 
Robert Pershing Wadlow, 22 
m. amžiaus, šiandien y ra 8 
pėdų 5 colių ūgio, kas ikišiol 
nežinoma medikalėj istorijoj. 

1784 metais miręs žinomas! 

RIO DE J A N E I R O , liepos 
14. — Brazilijos vyriausybė 
nusprendė saugoti respubli
kos visus pakraščius, kad ne- konferenciją savitarpės pre-
įsdleidus atvykstančio Brazili- kybos reikalais, 
įon komunisto agi tatoriaus Anot nacių, konferencijon 
Belą Kun, buvusio kokį laiką bus pakviestas visos centro 
kruvinojo diktatoriaus Ven
grijoje. 

Dr. H a r r v Blaber iš Brook 
lyno, ligoninės perdėtinis, iš
aiškino moteriškėms, kad Ka
talikų Bažnyčia jį atsiuntė 
Kinijon gelbėti vargšams. To 
liau paaiškino, kad berniukui 
reikalinga operacija ir po to 
ims keletą mėnesių jam visiš
kai pasveikti. Tas visas dar
bas bus atliktas nemokamai i r 

planus, kad čia sušaukus di- paskui motina galės atsiimti 
dėlę tarptaut inę ekonomikos i pasveikusį berniuką. 

Moterų akyse pasirodė 
džiaugsmo ašaros ir jos pa
liko berniuką gydytojų i r 
slaugių globai. 

išėmus Europos valstybės, 
Čekoslovakiją, ir pietinės Eu* AFRIKOS SULTONAS 

NENORI MOKĖTI B A U D O S 

ST. P A U L , Minn., liepos 
14. — Pagarsė jęs grobėjas 
žudikas Alvin Karp i s teisme 
prisipažino kaltu dėl W. Ha-
mm pagrobimo. J i s bus nuteis 
tas kai baigsis j o sėbrų bylos 
nagrinėjimas. 

Areštuotas Chicagoj beko
j is tur t ingas elgeta John Lis-
ton, 65 m. amž., kurs bankuo
se tur i apie 43,000 dol., teis
mo nubaustas 400 dol. bauda. 
J i s atsisakė mokėti i r pasisa-

BEDARBIŲ ŠELPIMAS 
VYKDOMAS 

Bedarbių šelpimas Cooko 
apskrityje atnaujintas i r pil-

air is milžinas O'Brien buvo 8 ' n a i . v y k d a m a s ' S e l P i m a s u ž " 
pėdų 4 colių ūgio. t ikr in tas iki rugpiūčio mėn. 

1 d. i r šiam tikslui bus turi
ma fondų. 

Paskiau gi ir vėl pasireikš 
triukšmas. 

N U Ž U D Y T A S ISPANIJOS 
i MONARCHISTAS 

ropos valstybės, išėmus Grai
kiją. 

RUBYA, Britų rytinė Af-
KAUNE VETERINARIJOS rika. — Bugufi sultonas Kin-

nę, kuriai pienas šiandien yra 
svarbiausias maistas. Nuo to 
daugiausia nukentės vaikai, 
kuriems pienas yra gyvas rei 
kalas, o kuris pasidarys neį
perkamas. 

Prieš tai turėtų veikti mies 
to autoritetai . Bet j ie tyli. 
Matyt, jie laukia pačių gy
ventojų sąjūdžio prieš tą iš
keliamą naštą. 

MIRĖ BUFFALO 
VYSKUPAS 

B U F F A L O , X. Y., lj 
14. — Pereitą pen>4| 
mirė Buffalo diocezijos 

PERĖJO KATALIKYBĖN ***** W T u r n e r > ^ m 

AKADEMIJA 

MADRIDAS, liepos 14. 14. 
— Nužudytas žymusis ispanų 
monarchistų vadas Jose Cal-
vo Sotelo. 

Suimta 17 smogikų sargy-
bininkų, kurie kaltinami So* 

kė, kad eis verčiau kalėj imam' telo nužudymu. 

ISPANIJOJ ŽUDYMAI 

MADRIDAS, liepos 14. — 
Smogiamoji sargyba čia blaš
kydama darbininkus demons
t rantus vieną jų peršovė ir 
keletą sužeidė. 

KAUNAS. — Ministerių 
kabinetas nutarė steigti vete
rinarijos akademiją, ją su
jungiant su valstybiniu vete
rinarijos bakteriologijos ins-

GEGUŽĖS MĖN. 
GAISRAI 

yamazinge perėjo kataliky
bė©. Tai Baltųjų Tėvų misi
onierių nuopelnas. 

BYLOS KUNIGAMS 

VILNIUS. — Vilniaus Ry 
titutu Vilijampolėje. Bendrie-1 tojus rašo, kad Švenčionių | 
j i dalykai bus išeinami V. D. apskr. tardytojas atskirais 
universiteto medicinos fakul
tete. Ten pat Vilijampolėje 

KAUNAS. — Gegužė* r. 
visoje Lietuvoje nuo peij 
nijos buvo 45 gaisrai , 
padarė 110,000 lt. nu< 
Per tuos gaisrus sužeisti 

I žmonės. \ 

bus statomos veterinarijos kli 
nikos ir anatomikumo patal
pos. Mokslas [prasidės d a r šį 
rudenį. 

raštais pranešė vienuolikai! 
tos apskrities kunigų, jog jis Į CHICAGO SRITIS,*— Š i 
pradedąs prieš juos tardymą ndien debesuota i r ši l ta; p] 
dėl ta r iamo lietuviškų pa var- piet, a r vakare numatoi 
džių lietuvinimo 
rikus. 

rašant met- lietus su perkūnijomis ir vi 
siau 
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[OS KLAUSIMAI 

rERAMUMŲ LIETUVOJE 

Vakar^askelbėnie vieno veikėjomis Lie 
tuvos laišką, 'N^šiandien skelbiame kitą. Ii 
viena;, ir kitą laiskiy vra parašę Žmonės, ku
rie/stovi arti prie tauVmnkų partijos. 

Paskutinysis ve ikė \ s rašo labiausia a-
pie Suvalkiją. J is sako: * 

alkijos iiialšiniinas pavestas vado-
s ' specialistams' rusams su pulk. 

iešakyje. Komisaras Šumskis tū
lio j inius, tik jo vardas valdžios 

s, BOTI ir be to spėjo Suvalkijoj 

vauti 
Šunis 
r» pi 

SOVIETŲ RUSIJOS SPAUDA 

į; " L . A . " paduoda: 
Frankfurter Zeitung pateikia Sovietu 

Rusijos laikraštininkystės sutvarkymo ap
žvalga. Pasirodo, kad skelbimai tenai yra 
suvalstybinti nuo 1917 m. lapkričio men., 
o spauda nuo 1918 m. liepos men. laikraš
čiu platinimo ir pristatinėjimo monopolį t" 

Iviai policininkai labai nenoromis 
vyksta Suvalkijon, kur ypač padidinta rai
tosios policijos būriai. Labai nepatogu sa
vuosius mušti ir kankinti. Kariuomenes ten i 
bijoma pavartoti. Ten bijo leisti kariškius ir 
atostogų x>as gimines, kad neužsikrėstų lais
vės idėjomis. Taip ši pavasarį karo mokyk
los naujai išleistų leitenantų (tik suvalkie
čių) neleido kelioms dienoms pas gimines į 
Suvalkijų, nors į kitas vietas leido važiuoti. 
Nemuno linija labai saugoma, kad judėjimas 
nepersimestų į kitas Lietuvos dalis. Nors ir 
kitose Lietuvos dalyse nėra visai ramu. Pro
klamacijos plinta, o kartais pasitaiko gais
rų bei susikirtimų su policija, ibet mažiau 
kaip Suvalkijoj, kur svetimtaučių nuošimtis 
daug mažesnis, lietuvių susipratimas dides
nis ir žmonės nuo seniau buvo pratę kiek 
geriau gyventi, mažiau sprandą lenkti. Tad 
judėjimas eina iš lietuviškiausių dalių, kur 
daugiausia stiprių ūkininkų. 

•'Tautininkai skleidžia melagystes, kad 
sukilėlius finansuoja vokiečiai. Štai ir dabai 
(gegužės mėn. gale) sušaudė keturis patrio
tinių organizacijų narius ir paskiau privertė 
dar visus laikrašr.ius įdėti Dailvdės - Ras-
tenio biuro (Elta) nužudytų dorų žmonių 
apšmeižimą: būk jie buVę svetimos valsty
bės šnipai, gavę iš ten pagalbą ir 1.1. Tuom 
tarpu pati žvalgyba per savo žioplumą pa
skelbė, kad tie sukilėliai apmokėję vokie
čiams sąskaitas. Yra visai tikra, kad revo
liucinis sąjūdis remiamas tiktai savo tau
tos kukliomis aukomis, panašiai kaip spau
dos draudimo laikais — 1864 — 1904 m. 

"Je igu amarikiečiai lietuviai prie to da
rbo savo aukomis kiek prisidėtų, tai visam 
reikalui priduotų dar daugiau lietuviškumo 
žymių, nes is senų laikų iš jų tarpo kildavo 
lietuviškos laisves šūkiai ir gražios aukos 
kovai prieš žiaurią priespaudą". 

Prie šio rašto komentarų tlaug nereikia. 
IŠ jo aišku, kad tautininkai, norėdami išsi
laikyti valdžioje, elgiasi žiauriau negu ka
daise elgdavosi rusų caro agentai. J ie nebe
siskaito su jokiu padorumu ir žmoniškumu. 
^'eužUnka to, kad nesi>kaito su tautos dau-

mos valia, bet ėmė kankinti ir net šaudyti 
ikininkus, kuriais remiasi visos valstybės 

likimas, šaudo ne kokius valstybes priešus, 
bet ištikimus tėvynės sūnus, kurie trokšta 
lavo tautai ir valstybei teisėtumo, vienin-

»mo ir gerovės. 
Tikrai liūdna ir skaudu. Tečrau liūdėti 

•užtenka. Kaip vakar trumpai minėjome, 
reikės eiti persekiojamiems į pagalbą. Juk 
išgalima pakęsti to fakto, kad dėl kelių-už-
uspyrėlių, dėl jų tuščios garbės ir asmenis-
ros gerovės turės kentėti viso krašto žmonės. 

ri paštas. Laikraštininkai yra valstybes ta^ 
nautojai. Spaudos augimą vaizduoja šie skai 
čiai: 1913 m. buvo 800 laikraščių su 2,7 mi-
iion. tiražu, 1925 m. 586 laikraščiai su 7,3 
mil. tiražu ir 1935 m. 10,200 laikraščių su 
37 mil. tiražu. Politinės informacijos mono
polis yra suteiktas įstatymo tvarka telegra
fo agentūrai Tass. Tik Pravda ir lzvestija 
turi savo užsienio korespondentus. Ir tai tik 
abu laikraščiu Londone ir Paryžiuje. Jau se
niai visa nekomunistinė spauda yra panai 
kinta. Tik viena Pravda dar kiek yra susi
jusi s u savo senesnėmis tradicijomis. Visą 
Sovietų Rusijos spaudą galima padalyti j 
šias grupes: 1. Centriniai politiniai laikraš
čiai, 2. Liaudies komisariatų laikraščiai, 3. 
Centriniai specialūs laikraščiai, 4. Mažumų 
organai, 5. Atskirų Sovietų respublikų sri
tiniai laikraščiai, 6. Apskritiniai arba rajo
niniai laikraščiai ir 7. Vadinamoji žemes
nioji spauda. Atitinkamai šiam grupavimui 
Sovietų Kusijos spauda yra ir kontroliuoja
ma. Išskyrus pačius didžiausius laikraščius 
su miiioniniais tiražais, visų kitų laikraščių 
leidimas vyksta su partijos ar valstybės lė
šų primokėjimais. Skelbimai palyginti nėra 
plačiai išsivystė. 

Didžiausi centriniai politiniai laikraš- \ 
čiai yra lzvestija su 1,6 mil. tiražo (vyriau
sybės organas) ir Pravda su 2 mil. tiražo 
(komunistų partijos centrinis organas). Tai 
pačiai grupei priklauso Trud. Liaudies ko
misariatai, išskyrus vidaus ir užsienio, turi 
savo organus. Pav., stambiosios pramonės 
komisariatas leidžia savo organą Za Indus
trializacijų, kurio yra 285,000 tiražo. Užsie
nio komisariatas; leidžia prancūzų kalba Jou
rnal de Aloseou ir anglų kalba Moskow Dai-
Iv News. Švietimo komisariatas leidžia cen-

sy 

trinj švietimo organą. Žemės ūkio reikalams 
leidžiamas organas kasdien išeina su 12 prie
dų ir turi 1,8 mil. tiražo. Šalia šitų laikraš
čių leidžiama specialių sporto, literatūros, 
architektūros, meno ir kitų šakų organai. 
Mažumų laikraščiai yra skiriami visoje vals
tybėje išsisklaidžiusiems kitakalbiams. To
kių išeina vokiečių, lenkų, suomių, latvių, 
žydų ir kt. kalbomis. Autonomines sritys ir 
respublikos leidžia savo laikraščius. Be to, 
3250 rajonų leidžia vadinamuosius rajoninius 
laikraščius. Jų išeina net 60 kalbų. Vadina
moji žemoji spauda yra fabrikų kolektyvinių 
ūkių ir kitų įmonių laikraščiai. Jie didesnio 
vaidmens nevaidina. 

Taigi, daibar Rusijoj tik bolševikiškus 
laikraščius tegalima leisti. Tie bolševikų lai
kraščiai, išrodo, turi daug skaitytojų. Taip 
ir yra. Bet reikia žinoti, kad visi valdinin
kai ir darbininkai, turintieji darbus, privers
tinai turi prenumeruoti laikraščius. Kitokio 
išėjimo nėra. 

Trečiadienis, liepos 15, 193( 
• 

J. Žilevičius, L. M. 

Chorai Ir JŲ Ateitis 
Nieks neginčys, jog ibe cho-1 mažas nuošimtis. Iš priežas-

ro dalyvavimo kokiame nors ties dažnaus ir gana didelio 
parengime jaučiasi trūkumas 
— nesudaro pilnumos. Visi 
veikėjai vienbalsiai pripažįs
ta didelį chorų svarbumą lie
tuvybės palaikymui. Visi ži
no, kad jaunimas mėgsta dai
nuoti ir visi didesni parengi
mai dėlto neapseina be chorų 
jei nori didesnį skaičių daly
vių susilaukti. Žodžiu, šian
die choras pasidarė neišven
giama būtinybė. 

Chorų veikimo praeitis la-

procento keitimos jaunimo, 
chorai negali giedojime pro
gresuoti, tenka tenkintis ma 
žmožiukais. Tuo tarpu gyve
nimas su visa teknika žengia 
pirmyn pagamindamas vis 
naujus reikalavimus. Jauni
mas mokyklose yra gana ri
mtai muzikoje lavinamas, pei 
radio prisiklauso gražiausių 
chorų ir solistų, ko mūsų cho
rai toli gražu negali prilygti. 
Tokiai padėčiai esant, jauni

nai įdomi, bet ateitis juoda mas, negirdįs ką nors pana 
Kad ką nors padaryti pasto
vesnio chorų srityje dėl atei
ties, vienur, kitur pradedama 
kelti susirūpinimo. Tam yra 
rimto pagrindo, nes chorai 
metai po metų mažė.ja, t. y. 
narių skaičius mažėja. Tam 
yra daug priežasčių. Keletą 
pažymėsiu, būtent: iš Lietu
vos jaunimo ne bea t važiuoja, 
kuris choruose buvo svarbiuo
ju ramsčiu, permažai visuo
menės vadai kreipia dėmesio 
į chorų palaikymą, jie tik no
rį iš chorų imti, bet nieko 
jiems už tai neduoti; perdaug 
pasitikima vargonininkais pa
vedant išimtinai jii globai cho 
rų palaikymą — ' 'žinokis, 
nesikišim į tavo veikimą, bi-
le tik choras gieda ir veikia' ', 
daugumoje tenka išgirsti pa
našios nuomonės net iš pusės 
dvasiški jos. Turiu mintyj* 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 

'šaus į girdėtus dalykus ra
dio, jaučiasi lyg apsivylęs, 
meta chorą ir žengia savai,-
keliais ko tai ieškodamas mu
zikos srityje; ypatingai tas 
atsitinka su gabtsniaisiais dai 
nininkais. Uždaras kolonijų 
smulkus choro veikimas jau 
nimo nebepatenkina. Turini 
tą mintyje, stovi prieš mu: 
labai svarbi problema; kas 
daryti kad jaunimas palai
kius choruose ir kad tuose 
choruose būtų pastovaus, nuo 
latinio, elemento. 

Keli metai atgal tam tiks
lui buvo organizuota "Para
pijinių Chorų Sąjunga". Kaip 
praktika parodo, jaunimas 
šiek - tiek tuo pradėjo įdo 
mautis, nes jau veikia šios t 

provincijos: Chicagos (del ne-Į 
suprantamų priežasčių jie bi-

•Maniau, tavorščiai, kad tik 
pas mus, Ame rike, mokama 
grajyti daisais seven-kven, 
ate grajina ir Kaune. Ditren-
sas tik tame, kad pas mus 
daugiausia (bent aš matau) 
seven-ieven grajma vaikai ir 
pusberniai, o Kaune sako gra
jma ir ponai. Vienas kaimetis 
poetas yra sudėjęs net tokią 
dainą: 

Kaune yra rūmai, 
tuos rūmuos staliukai, 
O ant tų staliukų 
Paberti kauliukai. 
Kauliukai visokiais 
taškais išrašyti 
Per dienas sau guli 

•ųiHiuums drusiA 

Tarytum įdurtas 
nuo stalo pakyla, 
Prabėga, kaip žaibas, 
jis gatvės galiuką, 
Prišoka prie stalo 
ir... stumia kauliuką. 

Štai rimtas chirurgas, 
žmogus jau be grieko: 
Supjaustytą žmogų 
ant stalo palieka, 
Kišenėj su žirklėm, 
Vaistų buteliukais 
Nubėgęs už kampo 
jau... lošia kauliukais. 

Iš patalo minkšto 
kaunietis pakyla, 
Nubėgęs tarnybon 
išsiima bylą, 
Ateina piliečiai 
pas jį reikaliukais. 
O jis trečioj gatvėj 
jau lošia kauliukais. 

O ten prie Rotušes 
nevalgę tris dienas 
Bedarbiai savaitėmis 
zulina sienas, 
Per marškinius lenda 
iš šono kauliukai... 
Toki tai ant svieto 
dabar reikaliukai. 

Garsus advokatas 
begindamas bylą jo pilnu vardu — "Parapiji-

vien tik bažnytinius chorus, nių Chorų Sąjunga" pasiva- j = 

nes kitokių chorų vos keletą, j dinti, ,bet iš esmės veikia s u - ' L l e t u v o n t i e k apylinkės cho 
išskvrus kairiuosius, kurie y-

" L . Aido rytinė laida — 30 
N r. praneša, kad iš vienos lo
terijos pelno Panevėžio lenkų 
prieglaudos valdybai paskirta 
2.000 litų. 

Patarkit ką daryt? 
Vilniaus lietuvių prieylavdos. 

(Kuntaplis) 

SVARBESNIEJI LRKSA SEIMO 
NUTARIMAI 

Buvęs Chieagoje LRKSA auksinio jubi
liejaus seimas priėmė keletą labai svarbių 
nutarimų, kurių keletą čia paminėsime: 

1) Pertaisyta konstitucijos 37 paragra
fas, liečiąs pašalpų išmokėjimo klausimą. 

2) Išbuvus nariui Susivienyme klasėje 
A 10 ar daugiau metų ir negalinčiam užsi
mokėti mėnesinių duoklių, nariui prašant 
per kuopos valdybą, tokią paskolą ir kre
ditus nariui suteikti kiek leis nario apdrau-
dos skyriuje siunokėti rezervai, kuriuos jis 
turi grąžinti. 

Atsitikime ligos tokios paskolo-s bus at
siskaitomos išmokant iš pašalpos arba iš
mokant pomirtinę iš nario pomirtines. 

3) Išleist Susivknymo istoriją. 
4) Naujų narių įstojimo duoklė nusta

tyta vienas doleris, nežiūrint įstojančio am
žiaus. 

5) Pertvarkyt Klasės A certifikatus, kad 
nariai galėtų naudotis rezervais ir kreditais. 

6) Pertvarkyt narystės certifikatus pri
silaikant steitų naujų patvarkymų. 

7) Mokėt kuopų organizatoriams nuo
šimtį už prirašymą naujų narių. Atlyginimo 
dydį nustatys Pildomas Komitetas. 

8) Vaikai, išbuvę Susiv. 10 metų klasėj 
A. persikeliant į augusių skyrių, gaus 25 
procentą kredito jų suntokėtų pinigų, kurie 
bus priskaitomi prie jų duoklių apmokėjimo. 

9) Persikeliant iš Jaunamečių Skyriaus 
į pilnametčių klases nereiks mokėt gydytojui 
už sveikatos patikrinimą;. 

10) Jaunamečių Skyriun vaikai galės 
būt priimami nuo pirmos dienos jų amžiaus, 
kur leidžia steitų įstatymai. 

11) Sekantį Seimą nutarta laikyt Pit ts 
burgh, Pa. 

patingą dėmesį kreipia į cho
rus ir jų keletą desėtkų turi 
išsklaidytų po plačią šalį. Tat 
tų bažnytinių chorų vyriau
sia galva, savaimi aišku, yra 
dvasiškija. Dvasiškijos žodis 
gali visą padėtį pasukti vie
non ar kiton pusėn. Seimai, 
dvasiškijos ir Vargonininkų 
Sąjungos jau nebetoli, už tat 
čia ir drįstu tuo reikalu pla
čiau pareikšti keletą žodžių. 

Dabartiniu laiku po bažny
tinių chorų vėliava yra virs 
6000 giesmininkų. Ši skaitli
nė yra. gana didelė ir už tai 
laikas pažvelgti į šį jaunimą 
rimtai, kad nebūtų tas pats 
kas paprastai pas mus pri
imta sakyti: "pavėlavome, 
kas daryti f Kaip jaunimą or
ganizuoti? Kaip pagauti jį 
prie lietuviško veikimo! ir t. 
p. "Ta i kasdieninės veikėjų 
kalbos. Štai, gerbiamieji vei
kėjai, prieš jus stovi 6000 ba 
isingojo jaunimo! Pažvelgki-
te į jį* pamąstykite, kas da
ryti, kad ši skaitlinė nemažė
tų bet didėtų. 

Pažiūrėkime į pavienių cho 
rų sąstatą: daugunvoje apie 
20 metų jaunimas; šis jauni
mas yra laikino pobūdžio, ne
nusistovėjęs gyvenime, kai be 
gautis vandua Kas met apie 
30-20 nuoš. kur tai pranyk
sta, jų vieton 20-15 nuoš. įsto
ja naujų. Vedusieji, papras
tai, pradeda "ap t ing t i " ir 
choruose jų yra labai mažas 
nuošimtis, senesnių choristų 
dar mažiau. Vedę ir senesni 
yra gyvenimo pagrindas, o 
jaunimas — ateitis. Iš šio 
susidaro aiški išvada, jog 
pastovaus elemento choruose, 
ant ko jis remtus, yra labai 

lig statuto), Nevv Jersev, ;*» j u n g o s narių, kiek leis 
(Brooklvnas tyli - kodėl f), l e s o * aP'»<>kant visą ar dalį 
Naujos Anglijos, Wilkes - k e l l 0 I * s l š I a l d u ' " K a s č i a * 

ra bloga ir ko bijoti visą tai 
vykinti gyveniman, jei jau-

Barre (vadina savo provin
ciją "Dainos" choru, kodėl 
bijoti "Parap . Chorų Są j . " 
vardo?), Pittsburghe organi
zuojama chorai į vieną didelį 
iškilmėms, bet visai kitu va
rdu, nors didžiuma sudaro pa
rapijos choristai. Nors dar 
ne visos provincijos išsijudi
no, bet vis tik ta kryptim ju
dėjimas eina pirmyn. Masi
niai "Parap . Chorų Sąjun
gos" parengimai sutraukia 
daug publikos ir jaunimas 
tuom lieka patenkintas. Jei 
dar neišsijudino visos provin
cijos, yra tame kaltė dvasiž-

nimas tą mėgsta?! Vyčių or
ganizacija daug n(ažesnė na
rių skaičiumi, o juk turi sa
vo organą, turi net chorų, 
benų, sporto skyrių ir kt. Ko
dėl? kad į juos žiūri visuo
menes vadai, jais įdomaujasi, 
jiems gelbsti. O ką chorams 
duodama* Chorvedis, patalpa 
praktikoms. Bet už tai cho
ras turi atsilyginti: kas sek
madienis giedoti bažnyčioje, 
dalyvauti parapijos parengi
muose, patys rengti įvairius 
pa rengimus parapijos ar ko-

n< 

kijos ir pačių vargonininkų. k i o * draugijos naudai. Viskas 
Abi šios organizacijos minė
tos sąjungos statutą užgyrė, 
nutarė remti, bet vvkinti ko-
dėl tai bijosi, net viename sa 
vo Seimų Federacija irgi iš-

gražu ir tvarkoje. Iš Vyčių 
to nereikalaujama. Bet atbu
lai — rūpinamasi, kad ta są
junga gyvuotų ateityje ir ga
lvojama apie pastovius eleme-

nese uzgynmą. Tat kame ,čia ; n t u s organizacijos gyvavimui. 
Tuo tarpu apie chorus visiš-dalykasf Bene bus tik kaltė 

apsileidime. 
Sąjungos statute aiškiai ap

rėžtas tikslas; rengti didelė
se, jungtiniais chorais apyli
nkėse, bažnytinių giesmių ir 
pasaulinių dainų šventes; b. 

kai nesirūpinama. Paliekama 
vargonininkų valiai. Tuo tar
pu kitos tautos, būdamos to
kiose pat gyveninio aplinky
bėse, spėjo sutvarkyti į rim
tas ir pastovias organizacijas 
visiškai nepakenkdamos tie-palaikyti apylinkės chorų są 

jungos narių tarpe glaudžiau- s i c * i n i a i e h o r « u a d « ° ^ i a i " 
sius santykius; c. visokerio- bažnyčiai tarnauti. Pav., len-
pa i s būdais kviesti jaunimą į 
chorus; d. skeUbti apylinkių 
chorams pavieniui tarpusa-
vius konkursus, atsižymėju
siems skirti dovanas; e. p r b 
kiekvienos progos organizuo
tai platinti lietuviškąją dai
ną svetimtaučių tarpe (dai
nuojant organizuotai ar pa
vieniui), iš susidariusių apy
linkės sąjungos chorų paja
mų, laikas nuo laiko pasiųsti 

kai padalino visą šalį į pro
vincija** ir visus esaaeius cho
rus įtraukia į giesmininkų są
jungą. Tos sąjungos turi sa
vo metinius suvažiavimus, re
ngia didžiulius koncertus, ko-
je turi savo skyrių ir net mė
nesinį savo organą. Į šios va
saros pirmutinę Lenkijoje vy
kstančią dainų šventę jie pa
jėgė pasiųsti iš įvairių Ame
rikos kampų apie 100 narių. 

Panašiai organizuoti yra Uk
rainai, rusai, vokiečiai, ce
chai ir kt. Tat kodėl mes pa
silikome?! 

Štai kokie darbai visuome
niško pobūdžio stovi pri^ĮĮ 
mus, kuriuos išimtinai tuuls 
atlikti parapijų chorai. Jtm 
kodėl ne " Parapijinių/'>Čhori; 
Sąjungos" v a r d u i - ^ 

1938 m. įvyksta Lietuv 
"Dainos Šventė". Kodėl 
gali sąjungos vardu pasiųs 
rinktinį chorą keletos desė 
kų asmenų? Jei to negalim 
galima nors keletos asmej 
delegaciją pasiųsti. Ar bus 
to nauda, netenka abejoti. L 
šų klausimas labai lengvi 
rengiant provincijose įvairi 
parengimus, galima lėšų r 
mažai sukelti. O prie to įvj 
rios delegacijoms privilegij< 
DULB pagalba galima dai 
ko pasiekti. 

L"z poros metų New Yorl 
rengiama pasaulinė parod 
darbai jau pradėti. Kodėl n 
padaryti • visos Amerikos Ii 
tuvių dainų šventę. Rodos 
vyks 1938 m., tais metais s 
puola Lietuvos 20 metų n 
priklausomybės minėjimą 
Kas iš choristų nenorės vasa 
ros metu pamatyti New Yo 
ko ir Atlantos maudynii 
Prie to susisiekimo įvairios 
parodas važiavimui teikiamo 
nuolaidos duoda galimybes be 
didelių sunkumų bent 3000 
choristų suvažiuoti. Tuo rei
kalu, rengimui visuotinos A-
merikos lietuvių dainos šven
tės, esu keletą kartų spaudo
je kėlęs klausimą. Kas tuo 
reikalu įdomavosi, tie daly
kai yra žinomi, čia jų nemi
nėsiu. Taupant iš parengimų 

(Tęsinys 4 pusi.) 
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"A1TER. F.TET, KAT. JArNTME — 

VIFNYKIS IR DIRBKI" UNIMAS REDAKTORIUS, JFOZAS POŠKA 
RAŠTAI TTRI »ITJS PASIEKTI 
NE VfcIJATT PIRMADIENIO. 

JAUNIMAS IR DAINOS 
Rašo K«s. Sukis 

Pradedamas rašyti apie jan, tautos turtu, ja tmtao ugdy-
n m a i r d a , n a s . negali,, p r a . t o j u _ gn&mAa ^ „ ^ / 

W - , , g r a Z , ° S l e g e n , l 0 S l n«i»» reikale turime eiti 
kur. ,s <lal.es c h a r a k t e r i o - , n a u j a linkme: įsteigti visuose 
J (nurodo) dainų reikšmę J miestuose, ir miesteliuose, ir 
žmogaus sielos gyvenime. To
ji legenda skamba šiaip: " K a 
da Dievas sutverė daneli, že-

bažnytkaimiuose gerus cho
rus ir juos gerai palaikyti. 
O kad hutų jie geri, tvirti, 

mę ir visą pasauli, tai, nežiū-, pavyzdingi, pirmų pirmiausia 
J u it visų gamtos grožybių, | reikia pasirūpinti, kad vargo

nininkų vietas užimtų gerai 
chorą vedime nusimaną, žmo-

pasirodė mažas trūkumas; ne
buvo tokios .'būtybes, kuri su
jungtų dangų su žeme ir nors 
kiek galėtų pakeiti žemes su

ries. Juk nepaslaptis, kad pas 
mus dar yra gana daug var-

tvenmų sielas aukšeiau pa- igonininkų, kurie vos gerai pa 
prasto, kasdieninio gyvenimo.\ rašyti metrikus ir šiaip taip 
Kad užpildytų ta trūkumų,, paeirpinti vargonais tesuge-
Du-vas, pasišaukęs vienų, išjba, o apie choro reikšme, jo 
dangiškų dvasių, jai tarė: j vedima, beveik visai neturi 
• T u nematoma, nejaučiama, I m i o v o k o s - B e t i r £ e r as var-
niekam vietos n e u ž i m a n t i , ' g o n i n i n k a s ' J e i j i s n e m a k a su 

kandidatavus ir laimėjus AL 
IvSPO pirmininkystę, nėra jo-

Miebigan Central stoties. J 
laivų Aqni tania sės New Yor-

kios abejones, kad Laučka Į ke ketvirtadienio vakare, 9:30 
šioj šaly pasilieka ir rugpiū-

(cio mėnesį Lietuvon grįš Dr. 
J. Leimonas vienas. 

I valanda. 

Vyksta į Lietuvę 

Juozas Žukas, C. Y. O. te-
juiso čempijonas, Tekstą į Lie
tuvą. Chieaga jis apleidžia 
liepos 15 d. 10:25 vai. ryto iš 

Kiekvienam fdomu pažinti 
gyvenimas. 'Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

Graii vieta poilsiui. Chicagoj Jacksonmet ja{x>nų puošiamas ir dekoruojama; 
parke yra kultūros darželis, kuris kas 

(nes pasaulis ir taip bus labai 
piluas) nusileisk žemėn ir 
žadink visų, ten gyvenančių, 
>ie!as; tavo vardas bus "Dai
na" . I r tiesa. Dainos kelia 

.mūsų sielas aukštyn ir išrei
škia tuos paslaptingus vidu
jinio pasaulio virpėjimus, ku
riems neturime išreikšti žo
džių paprastoje kalboje. Kai 
kurie jaunųjų mano, kad dai
nos tik linksmumų žadina, bet 
jos gaivina ir žmogaus sielą, 
palengvina gyvenimo sunku
mus ir padaro žmogų kilnes
nį, jautresnį. Jos kalba tokia 
kalba, kuri paliečia švelniau
sius žmogaus jausmus. Be- [ljl**« 

jaunais žmonėmis artimų ir 
gerų santykių palaikyti, ne
patrauks reikiamo skaičiaus 
choristų. Iš to aišku, kad var
gonininkui būtinai reikalin
gas nevien didesnis išsilavi
nimas, bet ir sugebėjimas ti
nkamai su jaunuoliais apsiei
ti. Negerai daro tie, kurie ge
rų vargonininkų tinkamai ne
palaiko, ir tie, kurie pasiten
kina, bet kokiu vargonų "zvig 
dinimu". Tat visi tie, kurie 
vargonininkus samdo ir atlei
džia, turėtų pasirūpinti suras
ti gerus vargonininkus ir su
daryti geras jų veikimui sa-

Jaunimo Veiklę Karš
čiai sustabdė 

klausydamas dainų, arba pats Be to, vargonininkams į pa 
.lainuo<lamas. žmogus J a n e i a | g a | h i J ^ i r " t u r i į į ^ ^ 
tai, kas kilnu, dieviška ir j 
slaptinga. Nebemkalo sako
ma, kad "š i rdis , kurioje gy
vena daina, piktam visados 
uždara". Tai reiškia, kad a-
pie dainuojantį žmogų galima 
galvoti kaip apie dora žmo
gų. Tačiau nereikia tai, kas 
anksčiau pasakyta, suprasti 
klaidingai. Tuo dar visos dai
nos yra geros ir teigiamai | 
žmogų veikia. Tik gražios, ki
lnios dainos veikia estetiškus 
ir etiškus (grožio ir doros) 
jausmus ir tuo būdu kelia 
žmogų į aukštesnįjį, geresnį-
jį pasaulį. Dainos negražios, 
šlykščios galingai veikia že
mųjų žmogaus prigimtį, kelia 
aistras ir geidulius ir daro 
žmogų, ypač jaunų, begėdį ir 
akiplėšų. Mūsų liaudies dai
nos, kalbant apskritai, yra 
švelnios, kražios ir tolimos 
nuo bet kokio nepadorumo, 
Šlykštumo. O, be to, jų. muzi
kai inė forma (lytis), ritmai ir 
mintys su teksto turiniu yra 
išreikšti labai harmoningai 
(darniai) ir muzikaliai. 

Tik, nelaimė, paskutiniu 
metu mūsų jaunimas pradėjo 
jas niekinti, pamiršti ir vie
toj jų, ima dainuoti iš kaž
kur atneštas be turinio, be ge
resnės meliodijos, o neretai 
net labai biaurias visokias 
"zuzanas" "bubl ičkas" ir 
panašios rūšies dainas. O tai 
nenormalus (nesveikas) reiš
kinys. Taip darydami, nieko 
gero nepasieksime. Kol dar 
didesnė dalis jaunimo nenu
grimzdo į šlykščiųjų dainų 
bedugnę, kol yra dar laiko, 
privalome rūpintis amžinuoju 

mokytojai ir kiti inteligentai. 
Reikia pagaliau suprasti, kad 
dainų dvasių atgaivinsime tik 
bendromis jėgomis. Organi
zuojant daugiabalsius chorus, 
neturime pamiršti ir liaudies 
chorų. Pastaruosius gali or
ganizuoti kaimuose ir jiems 
vadovauti daugiabalsių chorų 
dalyviai. Tačiau dalyvavimu 
chore ir choro dainomis mes 
jaunieji neturime pasitenkin- ! 

ti. Mes privalome dainuoti ir 
paskirai. Juk seniau mūsų I 
sodybos, laukai, pievos ir gi-! 
rios nuo dainų skambėjo. Ta t ' 
su vasaros grožiu, žydinčio- j 
mis pievomis ir žaliuojančio-1 
mis giriomis atgimkime, eiki-' 
me į laukus, pievas darbo į-
rankiais nešini ir juose pas
kirai ar susirinkę į būrelius,' 
raliuokime mūsų jaunystės , 
daineles. Jos mums padės su-1 

bręsti skaisčiomis mergaitė
mis ar drąsiais vyrais. 

Jaunimas ir dainos yra ne
atskiriami, kai žiedas nuo 
stiebo. Jei mes nuskinsime 
žiedų ir nors geriausiai jį 
saugosime, visvien jisai nu
džius ir savo grožio neteks. 
Panašiai ir jaunimas be dai
nų. Būdamas jaunas, gyvas, 
kupinas entuzįjazmo (užside
gimo), nedainuodamas arba 
dainuodamas šlykščias dainas, 
be laiko pasens. Kasdien stip
rindami savo kūnų, nepamirš
kime ir savo dvasios. Žino
kime, kad dainos negaivina
ma siela dažnai užleidžia sa
vo teises kūnui i r pati, kaip 
tas kirminas, dulkėmis i r pu
rvu tenkinasi. Ž. P. 

Iš visų priežasčių, galinčių 
sustabdyti jaunimo (gal net 
ir senimo) organizuotų veiki
mų, bene keisčiausia, tuo pa
čiu kartu stipriausia — karš
čiai. I r tokį puikų sustabdy
mo darbų karštis atliko, kad 
per paskutines dvi savaites, 
kada termometrų gyvasis si
dabras žaidė su skaitlinėmis 
100 karščio rodančiomis, vis
kas taip apmirė, kad net bai
su žiūrėti. 

Iš viso jaunimo veikimo, 
štai, ka galime reportuoti: 

West Sidės Vyčių kuopa tu 
rės susirinkimų rytoj vakare 
ir jis gali būti labai sėkmin
gas, nes parapijos salėj, kur 
susirinkimas įvyksta, naujai 
pagilintos ir cementu išpiltos 
grindys salės temperatūrai ne 
tik juos įleisi. 

Kitas veikimo pasireiški
mas tai politikieriaus Juozai
čio vadovaujamos Marąuette 
vyčių kuopos ekskursija gar
laiviu į Mihvaukee (ir dauge
lis tikisi atgal — garlaiviu). 
O į vietų su tokia tempera
tūra ir ne vyčiai sugužės, jei 
leidžia pakilti aukščiau. 70 1. 
Šis didelis jūrinis žygis įvyk
sta sekantį sekmadienį, liepos 
19 d. Garlaiviuoti kviečiami 
ir visų kitų kuopų vyčiai (ti-
kietus gaukite ne iš laivų ko
mpanijos, bet iš 112 kp. na
rių. Dėl rezervacijų šaukite 
Juozaitį — Republic 4631). 

Daugiausiai gyvumo gi, pa
sireiškia rengimesi į Vyčių 
XXIV seimų, kuris įvyksta 
Atlanto pajūry — mažam 
Providence, R. I. Pagal pas
kutines žinias, iš Chicagos sei 

man rengiasi virš 20 delega
tų. 

Naujas Pičeris -
Lietuvis 

Philadelphia Ath Ieties — 
Connie Mack's vadovaujamas 
American lygos beisbolo ty
mas kontraktavo naujų pičerį 
ir jis lietuvis — Pete Nakte-
nis, vardu. 

Šiam sezone lietuvių skai
čius didžiajam beisbole žy
miai buvo sumažėjęs: liko tik 
vienas, vertas dar šiokio to
kio paminėjimo — Johny Bro 
aca. Bet ir jis šiemet kažkaip 
negali atrasti savo pičinimo. 
Vytautas Tamulis, pernai pa
tapęs sensacija American ly
goj, šiemet buvo sugrųžintas 
į minorinę lygų. To paties li
kimo susilaukė ir keli kiti lie
tuviai. 

Reikia tikėtis, P. Naktenis 
pajėgs išsilaikyti majorinese 
lygose ilgesnį laikų. Sport. 

čiui nominuoti centro pirmi
ninko vietai A. -Manstavičiu, 
bet pasiūlymas didžiuma bal
su atmestas. Kor. 

L. Vyčiu Laivu 
Ekskursija Liepos 

19 dieną 

L. V. Chicagos Apskr. 
Susirinkimas 

Metinę Vyčių ekskursijų 
Mieliigan ežeru i ..Mihvaukee, 
VVis. rengia Vyčių Marąuette 
Parko 112 kuopa, nedėlioję. 
Laivas "Ci ty of Grand Ra-
p ids" vienas iš didžiausių, iš
plauks 9:45 ryto niK> Navy 
Pier. 

Norėdami, gražiai laikų pra 
leisti, važiuokite visi su vyčių 
ekskursija. 

Laivas išeina nuo Navy 
Pier 9:45 vai. ryto. Grįž L) 

vai. vakare. Mihvaukee gali
ma bus pasiviešėti 2 valau 
das. 

Laive griežia gera orkes 
tra. Ant laivo smagu ir v«-

|su. Rezervacijas galima pa
duoti komisijos pirmininkui 
telefonu Republic 4631. 

Vytis 

"Draugo" KnygŲ Skyrius 
MALDAKNYGES 

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1 
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2 
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais 1 
4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina 
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais 
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais 
7. Maldų Knygele, juodais viršeliais 1 
8. Maldaknyge ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. 
9. Maldaknyge ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš 

10. Maldaknyge ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais . . 1 
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab 1 
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab 1 
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina 1 
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina, 1 
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais 2 
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais 1 
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais 1 
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais 1 

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne
daug beturime, mokestį galite siųsi i Money Order, Čekiais, 
ar Stampomifl (Markėmis). 

"DRAUGO" KNYGŲ SKYRIUS 
2334 South Oakley Ave.f Chicago, III. 

75 
.50 
.50 
.75 
.50 
.40 
.00 
.65 
.75 
.25 
.50 
.25 
.75 
.75 
.50 
50 
00 
.75 

Priešseiminis apskr. susiri
nkimas įvyko pereitų trečia
dienį, West Sidėj. Apskritį 
atstovauti XXIV seime išrin
kta pirm. J . Petraitis ir sek
retorė I. Pakeltytė. Rezoliu
cijų bei pageidavimų seimo 
persvastymui priimta pažymė 
tinai mažai (Ir labai gerai! 
Laikas panaikinti Vyčių sei
muose priprastų, nenaudingų 
2 dienų pašventimų rezoliuci
jų svarstymui bei konstituci
jos keitimui. Red.). 

Marąuette Vyčių kp. dele
gacija pasiūlė Chic. apskri-

J. Laučka Naujas 
ALKSPO Pirmininkas 

Pereitų savaitę Marianapo-
lv įvyko metinis Amerikos 
Liet. Katalikų Studentų ir 
Profesijonalų Or-jos seimas, 
kuris išsirinko naujų valdy
bų ir jos pirmininku tapo J. 

Laučka, kuris pereitų ko 
vo mėn. atlydėjo Dr. J . Lei-
monų iš Lietuvos. 

Dar prieš J . Laučkos iš Lie 
tuvos išvykimų buvo girdima, 
kad jis norįs Amerikoj pasto
viai apsilikti, gi dabar jam 

• • • I look ten years younger. My hair i t no longer 
faded and streaked with grey. Once again it has that 
lovely luster and rich shade that John admired so before 
we were married. And I owe it all to Clairol which, in 
one quick 3-in-1 treatment, shampooed, reconditioned 
and tinted my hair to its present natural-looking beautya 

• • t 

Ask your beautician about a Clairol treatment for 
your hair. Or write for FREE booklef, FREE advico 
on care of hair and FREE beauty analysis. 

Not with common, old-fashioned hair dyes.,.but 

Hotuurffy... w*k 
Beverly King, Consultant 
Clairol, Inc., 132 West 46th Street, New York City 

k Pleose send FREE Clairol booklef, FREE odvice ond FREE onofysl* 

Addresj-

City State-

My Beautician l» 

C 

DA ASH DIXON 
o GIANT caoeca nEN 

ARE RAPIDLV APPROACHING 
DOT, PASU AND THE DOCTOR/ 

By Dean CMT 

ĮHJOW CAN THEY 
ESCAPE. THESE. 

GIANT3.ą?P 

http://lal.es
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GEROS ŽINIOS ŠLAPLIGE 
SERGANTIEMS 

CHOBAI IR JŲ ATEITIS 

lfci^o J ° h n L. Rice, gydyto- jna savo nonnalį gyvasties lai 
jas, Sveikatos komisijoiiie-j ką. J i e gali a t l ikt i i r kasdie- j žiavimui. 
l ius Ne\v Yorko miesto. įnmius darbelius, ka ip norma- j t).>7 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

galima susitaupyti lėšas a tva 

i UNCLE WIGGILY'S TRK 

Kiek iš mano skaitytojų z/t-.'liai šlaplige nesergantieji žmo 
no, kad suvirs pusė milijono j nes. 

Kmė metus i r metus moks
lui visam pasauly suprast i a-

žmoniu. Suv. Valstijos© serga 
s la |; I i gy ! V i sa i neseu ia i mes ' 
radome, kaip plačiai ši l iga ! v. ,. TY_ t 1 1 .w . , ' 1 , , ipie šitą ligą. l>r. Allen paro-
įssipletojus, o kas dar svar-! ,_ . . , , ,. ., ' 
. . ... .. , , • įde, "kiek buvo galima nuveik-
biau medikaiis mokslas j a u ' , v , , ,. ^ , . v 

,. ti bado keliu. Bet dviem Ka-
uav3 mums tinkamą tos ligos , , ,. , T> . 

° nados mokslininkams, J3ant-
^" š *' . *" , _ . . ing- ir Best, University of 

Atsimename, kad visai ne- > , , 
., . Toronto laboratorijose pavy-seniai toji l iga gązdino visus , 

i KO l ' H s t l 
senesnius žmones, nes gydy- į 

garsą " insul in y j 

m. visoje Amerikoje 
rengiama "In terna t ional Mu-
sic Fes t iva l" , kurios garbes 
patronu yra Mrs. Frankl in D. 
Koosevelt. Į muzikos komisi
jas įeina žymiausi šio kraš to 
muzikos vadai, žymiausi cho
rai įvairią tautą i r tikybą. 
Po tos šventes vėliava stos 

(apie 7,000,000 (septyni mili
jonai) įvairią tautą daininin
kų. Atvyksta iš Brazilijos, A-
rgentinos, Kubos i r ki tų A-
merikos salią chorą. Visa tai 
numatoma įvykinti ateinam 

I 
našius dalykus neorganizuo

t o j i nežinojo ką daryt i . Dau-j Kadangi šlaplige y ra išsi-
gumoje atsit ikimu, kada liga platinus, ir kadangi daug 
buvo išsivvsčius, ligonis gv- žmonią ja serga ir negauna 
v a d a v o tik vieną arba d u l k a m o gydytojo, a t e i t y j , ! « • « • » « * * gegužės mėnesy-
metus. Bet šiandien, ačiū nau- stengsime išleisti daugiau i n - ! j e - Y ™ pakviesti i r lietuviai. 
jiems išradimams, liga t a ip ' teresingą 
gydoma, kad ligoniai išgyve- ligą. 

straipsniu, apie šią 
FUS 

KELIAVIMAS SVETUR 
(Dvyliktas straipsnis serijo tai. Tuos klausimus pa ts žmo-

|C straipsniu apie naturaliza- i'gus turi sau apsvarstyt i . 

nyje Amerikos pilietis yra po 
globa Amerikos vėliavos. Vie
nas svarbiausią užduočių A-
merikos konsulatų i r ki tų di-
l>lomatiniu ofisu vra — teik-
t i visą galimą pagalbą ir ap
saugą jos piliečiam*. Ateivis, 
nors i r gyvena Suv. Valstijo
se per daugelį metą, negali 
reikalauti jokios apsaugos nuo 
amerikoniškų diplomatiniu ir 
konsuliniu atstovu. Nelaimei 
ištikus j is tur i kreipt is prie 
savo valdžios. 

Ta ip pasitaiko, kad įstaty-. 
mai kelių Europos valstybių 
nepripažįsta teisės savo tau
tiečių pakeisti pilietybe. Tu
rime atsit ikimų, ku r Ameri-

vimą ir pi l ietybę). 

Kasmet t ū kstanei a i gy v t n a -
neių Suv. Valstijose žmonių 
pageidauja aplankyti seną 
kraštą ir pasisvečiuoti su se
naisiais draugais ir giminė
mis. .Maža Amerikoje apsisto
jusią lateiviu neketina kada 
nors grįžti į savąjį kraštą. 
Bet kada ateis jiems ta die
na su kokiomis popieromis 
jie vyks užsienin ir keliaus 
svetur? 

•Čia vei randame, kad Ame
rikos p i ib tybė daro svarbą 
skirtumą. Ka ip tik žmogus 
tampa piliečiu, jis, a rba ji , 
gali gaut i Amerikos paspov-
tą ir, jeigu vyksta užsienin, 
vyksta su amerikonišku pas-
portu. Kadangi j ie yra Ame- Jkos intuia l izuot t piliečiai bu-
rikos piliečiai, tad j iems ne- jvo išrinkti kareiviu tarnybon 
reik nei svarstyti klausim;], ją buvusių kraštų. Nelabai se 
ar vėl bus įleisti į Suv. Vai- « W Bttw, Valstijų valdžia bai 
>tijas. ge speciales sutar t is su ke-

Ateivis, nejalietis neturi jo liomis valstybėmis, sulig ku
kio užtikrinimo, kad jis bus rių teisė naturalizuotam yra 
vėl įleistas. J i s vyksta su sa- piluai j>rų>ažinta. Kur tokių 
vo šalies p jspor tu . P r u s ap- Uutarcių nėra, pav., su Len-
leidžiant jam Suv. Valstijas, kija, I tali ja, Prancūzija, Vo-
jis gauna sugrįžimo leidimą, kietija, Jugoslavija, Austr i ja 
š i s leidimas jam duoda teisę ir Kusi.ja — tai Suv. Valstijų 
sugrįžti kaipo nekvotiniam a- [Y«i*tyb5s Departamentas duo 
teiviui, bet j is tur i prisilai- da įspėjimus naturalizuotiems 
kyti prie visų ateivybčs įsta- p i l k i a m s , kurie ketina vykti 
tymo reikalavimų, kurių tar- ten, kad jie gali būti priver
pė yra kibai svarbus sveika- ' sti stoti kariuomenėn ir t. p. 
tofl reikalavimą-. Paprastai , J . A. V. protestuoja prieš to-
tokis ateivis, jeigu nebūna ii- kius atsi t ikimus. Daugumoje 
gai užsieny, vėl būna įleistas, [atsitikimų, ypač taikos metu, 
tačiau yra atsitikimų, kad su- tokie protestai būna sekmin 
grįžusieji ateiviai nebuvo į- g i Ateivio atsi t ikime tokių 
Įlįsti . protestų negalima padaryti . 

Veikiantysis tos šventės vy
riausias komitetas y ra New 
Yorke su rašt ine Boston, 
Mass. Nejaugi mes nedaly
vausime ? 

Ik i šiol dalyvavimas pavie
nių chorų jau yra pasenęs da-

siprenumeruotų choro nariai 5 ! 

tai, pripuolamai, mes tik jau- I padidėtą gaidų leidimas prie-
nimą atbaidome nuo chorų: Į duose, padidėtų veikimas ir 
pajutę nekokį pasisekimą, 
spjauna į choro veikimą ir 
eina lauk iš jo veikimo. 

Tuos ir panašius dalykus 
teks šią vasarą pasvarstyt i 
Kunigą Vienybės ir Vargoni
ninką Są-gos seimuose. Kodėl 
nepadaryt i drauge su Vargo
nininką Sąjungos seimu ir 
Chorų Sąjungos delegatą su
važiavimo apibrendinimui vei
kimo. Tuosyk tokie seimai pa- į 
sidarytų daug įdomesni. Įdo

mauja ir į svetimtaučius ne- 'mautąs i plačioji visuomenė ir 
Pe r visą apsistojimą užsie- !, " . * " . * * _ 
. . \ , ^ .,. ,. _ rykas, jaunimo jau nebeįdo 

tuomi pačiu gyvenimas nuro
dytų kaip eiti toliau ir kaip 
padaryt i chorus pastoviais, 
kad žilagalviai seneliai ir se
nelės puoštų mūsų choru* 
kaip puošta, svetimtaučių cho
rus. Tuos ir panašius dalykus 
turėtų svarstyti bendrai dva-

LABDARIŲ DIRVA 

Kę Veikti? 

Tokio klausimo Lietuvių 
Labdarių Sąjungoj nėra ir 
negali būti. Darbo čia niekuo-

siškija, Chorų Sąjungos dėle- l m e t nepri trūko i r nepri truks. 
gatai ir vargonininkai bend-1 į ž i ū r i n t kokiame metu se 

nesibijotų visuomenės veikė
ja i tokiuose seimuose daly
vauti. Ik i šiol Vargonininkų 
seimai eina beveik nepaste-

ruose posėdžiuose. 
Manau, kad vargonininkų 

šių metų 25 metų jubiliejinis 
seimas paženklins savo jubi
liejų sukatyvindanias Parapi
jinių Chorų Sąjunkos veiki
mą. Tai būtų didelis žingsnis 
ateitin. O visuomenės veikė-

Guminis Gorsetas 
Išgelbėjo Moterį 

bedaro jokio įspūdžio. Teks 
veikti sujungtais chorais. Kie 
no vardu? A r negeriau minė
tos sąjungos vardu, juk vis-
tik parapijų chorai tą turės 
savo pečiais at laikyti . Tas 
bus visos Amerikos įvairiuo
se miestuose vienos savaitės 
bėgyje. Reiškia dalyvaus kuo 
ne visi parapijų chorai savo 
kolonijose. A r negeriau orga
nizuotai i r didelėm grupėm! 

Labai madoje pasidarė į-
vairių jubiliejų proga daryt i 
miestuose įvairių tautų pasi
rodymus. Pavienią chorų pa- ( 
si rodymai dažniausiai esti la
bai skysti, ypat ingai kai ten
ka atviram ore dainuoti . Čia 
tautos garbė verčia garbingai 
pasirodyti. 0 kaip tai atl ikti? 
— eiti prie didelių jungtinių 
chorų, gelbstint vieni kitie 

' gu jie vestų jį, ka ip jie nori 
Tai tik keletą pavyzdžių lietuviškai a r angliškai. Gale-

kurią proga jaunimas uoliai tų t u r § t i t o s k y r į a u s ^xo r 0 . 
darbuojasi. Naudojant šias daktorių. Tuosyk jį būt gali-
progas galima daugiau jų p a - ' a d a r p i g i a u p a r d u o t i : už
gauti į chorus. O kuomet pa- I „ 
matys didelius darbus u pa- 1 AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
jus jų atsakomybe, pasidarys j 0 f i s 0 Fhom 

daugiau prisirišę prie chorų, PROsp«ct 1028 
tuo sudarydami netyčia pa
stovų elementą. Darydami pa-

biami, net pa tys artimiausi Į jai tegu širdingai į tai pažlū-
visuomenės veikėjai savo idė- rės, nes, jei ir toliau paliksi-
jomis ir užsimojimais bijosi me keletos tūkstančių jauni* 
atsi lankyti . Labai tą įrodo 2C mą palaidais barščiais kaip 
metų Vargonininkų Sąjungos iki šiol yra, grei t jo nebetek-
gyvavimo keli metai atgal iš- sime. Tuosyk nedejuokime, 
kilmės. Ten netik veikėjai pa-J jog pervėlai susigriebėme, 
sauliečiai nemalonėjo atsilan
kyti , b t t ir dvasiškijos visiš
ka i a r t i gyvenančios daug ne
simatė. Toks dalykas esti ne-
normalus ir labai atsiliepia j QU1NCY, MASS. Pe r u£ė-
į chorų gyvavimą. Nors cho-jjusią audrą su perkūnija M. 
ristai nieko nesako, bet tą jau .joihnsonienė su sūnum ir vie-
čia; jaunimas jaut rus . |na viešnia išėjo ant gonkų 

pažiūrėti žaibavimo Vargonininkų Sąjunga turi 
savo organą 'Muzikos Žinios'. 
Kodėl nepaskir t i Chorų Są
jungai jį oficialiu organu, pra 
džioje nors vieną puslapį. Te

stai ga 

zoną gyvename, labdariams 
vis y ra darbo. Nėra žiūrėta 
koks yra oras: šilta, a r šalta, 
vis reikia dirbti. 

Nenormaliais orais: žiemos 
nežmoniškais šalčiais, vasaros 
kaitromis, tiesa, sunku yra 
dirbti. Bet labdariai tur i dir
bti daugiau negu paprastai , 
nes vargšai patenka į didesnį 
vargą ir pašalpa jiems pasi
daro kur kas reikalingesnė. 
Ar nueisi į ligonines, ar prie
glaudas, ar šiaip jau suvar
gusių šeimas karščių, a r šal
čių laikais, surasi, kad tada 
ten pašalpa labiausia yra rei
kalinga. 

Taip yra ne tik pas kitus, 
bet ir pas mus lietuvius. 

Kai kas, vis dėlto pamano, 
kad lietuvių labdariai, pralei
dę du didelius įvykius pava
sar i : r i 

ndą. Šią vasarą tur būt n e 
liks nė vienos veikiančios kuo 
JJOS, kuri nesurengtų vieno ar ' 
kelią išvažiavimų. 

Apsukresnieji labdarių vei- * 
kėjai savo organizacijos kil 
niesiems tikslams panaudoja 
visas progas, t. y. i r k i tą* 
kilikuose ar i š v a ž i a v i n n V ^ 
garsina labdarių sąjungos v 
rdą. ir, kur galima, net i. 
parenka, naujų narių prii «& 

Dėl to tyčia būtų l a b d a r i a - \ 
ms duoti instrukcijas ką vei
kti. J iems niekuomet darbo 
netrūko. Tik reikia jų skaičių 
didinti, kad tas kilnusis judė
jimas eitų platesniu mastu. 

Lab". 

4 

Pas Mus Karščiai, 
Kitur Sniego Pūgos 
SALTA, Argentina. Kuomet 

šiaurės Amerikoj, J . A. Val
stybėse karščiai i r saulė bai
gia visokį augalą sunaikinti, 
iš pietų Amerikos ateina ži
nios, kad Anties kalnų reg»-
jorie palei Argentinos ir Chilo 

sužaibavo ar t i jų ir visi \ūr pikniką Vytauto parke ir pa
vasarinį išvažiavimą j savąjį uodė lyg kad sviltų guma. 

Greit Jolinsonienė pajuto, kad 
jos šonas suparalyžuotas. Nu
gabenus ligoninėn gydytojai 
rado, kad žaibas buvo užga
vęs moterį, bet kadangi j i tu
rėjo an t savęs guminį gorsetą, 
išlikot gyva, neužmušta. 

. . .siena siaučia didelės pūgos, 
nkhavą prie kapinių, ' . . 4 ė 

%T , . . J vietomis smego pripustyta 
daug kai šešios pėdos. 

Bes. and Office 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

0257 
Res. 

i 

Naturalizuotas pilietis, k> 

ras 
iMigrpfcimo lėmimas yra ge- . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

tik vieniems metams, jei- > liaudamas užsienyje, turi ly 
i gu negaunama pratęsimo. Na- gq stovį su vietiniais ginm-

turalizuotas pilietis gali pa- »»M amerikiečiais ir ta ip il-
silikti du metus savo kraš te , g » į kaip jis turi Ameriko-
a rba j ank i s metus bile kitoje legalų pasportą. K a s link jo 
svetimoje šalyje (ilgesnis iš- |sugrįžimo į Suv.Valstijas tai 
buvimas laikomas priešingu negali būt jokio klausimo. Gi 
jo pr is iektam pareiškimui, 'nepilietis negali ilgai apsisto-
kuomet būna naturalizuotas, jti užsienyje, nes gali pamesti 
nes j is t ada prisiekia, kad ke - ! teisę vėl sugrįsti , kaipo ne-
t ina nuolat gyventi Suv. Val
st i jose). 

Kel iavimas su amerikonišku 
]>asportu palengvina sugrįži
mą į Suv. Valsti jas. Bet " se
name k r a š t e " turėj imas ame
rikoniško- pasporto, gal, vi
sai k i t a ip atsil iepti . Ten jo 
senieji d rauga i ir giminės, 
gal, nesupras, kodėl toks žmo
gus išsižadėjo savo krašto, ko 
dėl j is pri&iekė ištikimumą, ki-

kvotinis ateivis, ir rast i , kad 
Amerikos durys j am jau už
darytos. F U S 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
O P T O M E T R I S T A S 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vąi. 
Tel CANal 0523 

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 Nedeliomia susitarus 

Tel. CANal 2345 

OR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

K et vergais pagal sutartį 
2305 So. Leavit t St. 

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

3147 So. Halsted St , Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago 

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

DR. A. J . MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Tr^Siadieniaifl ir Sekniadi«ru*if 
uajsal tututį 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. S . BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir NedėX pagal sutartį 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonai EBPnblic 7868 

Tel. CANal 
PROspect b659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
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. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Scredoj 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 VVest 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 sutarti 

ūkį, per vasarą, labdariai nie
ko neturi veikti ir neveikia. 
Kad t'dip nėra, aišku iš tos 
organizacijos centro gausingų 
susirinkimų, kuriuose kuopų 
veikėjai praneša, kad labda
riai parapijose nesnaudžia. 
Kur tik i r kam tik būtinai 
reikalinga pašalpa, j$ sulyg 
išgalių suteikia, ka i kurios 
kuopos rengia išvažiavimus ir 
tuo būdu augina labdarių fo-

PERREGISTRUOTA 112 
DRAUGIJŲ. POLITIŠKŲ 

ORGANIZACIJŲ NĖRA 
KAUNAS. — Lig šiod v 

daus reikalų ministerijoj IL 
registruota pagal naują d ra 
gijų įstatymų 112 draugijų 
Politinio pobūdžio draugija 
išskyrus tautiuinkiškas orga 
uizacijas, tuo tarpu ueįsiregi 
stravo ue vieua. 

^ 

I V A I E O S D A K T A R A I 

DR, CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
DR. MAURICE KAHN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 2 labos 
CHICAGO, ILL. 

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

N uo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomia nuo 10 iki 12 I — J 

vai. OP Hiatu t* nuo 7 iki 8.30 va'., ^oo 10-12 *, ryto; 2-3 ir 7-8 v,*ak 
i Nedeliomif nuo 10 iki 12 dil 

TeL YARda 0994 
Res.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 

GERA 2INIA CHICAGO LIETUVIAMS 
Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d., 

1936, Simano Daukanto Federal Savinge and Loan Ag-
sociation of Chicago, vel perbalsavo 4 % dividendą, an t 
visų taup>ino skyrių. 

Dividendai y ra išmokami nuo Liepos pirmo (Ju ly 
ls ' t ) . 

Štai ir vel Simano Daukanto Federalė Spulka j>er-
tikrina Cliicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pinigus1 y ra Simano Daukanto Federal Savings 
and Loan Association of Chieago, kur kiekvieno asmens 
pinigai y ra apdraust i iki $5000.00 per Federa l Savings 
and Loan Insurance Corporation, Washington, D. C. 

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

Simano Daukanto Federa l Savings and Loan Asso
ciation of Chicago investuoja pinigus tik an t pirmų mor-
gičių mažais mėnesiniais atmokėjimais. Paskplos daro
mos nuo 5 iki 15 metų. 

NamŲ savininkai reikalaujantieji morgičit visados 
kreipkitės j 

SIMANO PMJKANTO^ 

TEDERAL SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO 

M 

I I 

i 2202 W. Cermak Road 
BBH J KAZANAUSKAS, Bait. J 

. I t£ 
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EILE ŽYMIŲ ASMENŲ DARIAUS-
GIRĖNO DIENOS PROGRAMOJ 

Sekmadienį, liepos 19 d. — 
Dariaus - Girėno diena. Mar-
quette Parke, kaip jau visie
ms žinoma, prie Dariaus - Gi
rėno paminklo rengiama pla
ti metinėms sukaktuvėms pa
minėti programa, kurioj jau 
pasižadėjo dalyvauti: gubern. 

kand. į teisėjus adv. Zūris, 
B. Simons - Simokaitis, kun. 
I. Albavičius, J . Čaikauskas. 

Kadangi ta dieną Marąuet-
te Parke bus golfo ir minkšto 
šios bolės turnamentasy tat 
per programą bus išdalinta 
laimėjusiems dovanos, kurias 

T H I N G S T H A T N E V E R HAPPEh 
By GENE BYRNES 

Horner, majoras Kelly, Ro-J aukoja: M. Flynn, Chicago 
bert J . Dunham, Chicagos pa 
rkų distrikto prezidentas, T. 
J . Courtney, vai. gyn. Cook 
apskr.; Otto Kerner, genera-
lis 111. vai. gynėjas; G. T. Do-
noghue, Chicago parkų dis
trikto viršininkas; W. Daly, 

Proviskm Co., kurios prez. y-
ra F . Woddat, Standard Bldg. 
and Loan Co., kurios prez. 
yra J . Mackevičius. Dovanas 
išdalins Al. Kumskis, Mar-
ąuette Parko užvaizdą. 

Be to bus vokale ir muzi-
pietinių parkų ibordo užvaiz-1 kalė programa. 
da; W. Collins, sekcijos vir-; Vakare nesuskaitoma dau-
šininkas; H. O'Hare, golfo igybe fajervorkų. Rap. 
aikščių ir maudyklių viršini-
nkas; V. K. Brown, rekreaci-ĮKlUl. D r . A . A d o m a i t i s 
nių vietų departamente virši
ninkas; M. J . Flyn, kauntės 
klerkas, aid. J . Egan. 

18 lietuvių programoj da
lyvaus: adv. R. A. Vasalle, 
adv. Charles P. Kai (progra
mos vedėjas), adv. Olis, L. 
Šimutis, V. Uždavinys, Vil
niui Vaduoti Sąjungos atsto
vas, M. Vaidyla, konsulas A. 
Kalvaitis, kun. H. Vaičūnas, 

^ * > * * • .- \: 
VERONIKA ČUZEUS 

(po iė\ai> Ja*u>) 
Mirė liepos 13 d., l'J36 m., 

5 vai. ryto, sulaukus 4 5 metų 
amžiaus. 

Kilo iŠ Tauragės apskr., Kve-
duinių parap., Klabu kaimo. 

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą, Julijoną, Z sūnus: Bro
nislovą ir Alfonsą, 3 brolius: 
Antaną, Kazimierą ir Domini
ką ir gimines; o .Lietuvoj mo
tiną Oną brolį Petrą, seserį, O-
ną ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 2 645 W. 
71st Street. 

Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį, liepos 16 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Gimimo 
Panelės švene. Marijos para
pijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta ] Šv. Kazimiero kapi
n e * 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs. Bro
liai ir (.iiiiiii."-. 

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. BOUlevard 5203. 

Pas Chicagos Var
gonininkus 

Atsilankius Chicagon Kau
no Metropolijos Kunigų Se
minarijos giedojimo mokyto
jui ir Bazilikos choro vedė-1 
jui kun. I>r. A. Adomaičiui 
Chicagos Varg. Provincija 
liepos 2 d., Juciaus seserų re
storane surengė draugiška m u 
zikų suėjima. 

'{ parengimą atsilankė kun. 

rengiasi prie didelio pikniko 
ir lauks visų atvažiuojant. 

Nek. Pras. P. Šv, mergai
čių sodalicijos susirinkimas į-
vyko liepos 12 d. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Soda-, 
lietęs rengiasi važiuoti į smi
ltynus liepos 19 d. Į susirin
kimų buvo atsilankęs kun. Ju
ška naujas, mūsų parapijos, 
vikaras, pasakė gražių kalbų 
ir žadėjo sodalietėms visuo
met padėti jų dar(buose. 

Džiaugiamės gavusios ener
gingų dvasios vadą. Rap 

Padėka 

BRKJHTON PARK. — liei-
šiame padėkų tiems, kurie pri 
sidėjo prie parapijos pikniko, 
įvykusio liepos 5 d. Prisidė
jo aukomis: J. Zimout, J . Bar-

MISIJŲ REIKALU 
Paskirta du Tėvij Marijonų kunigai misijoms Amerikoj 

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

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

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

P.S.; Prašome gerb. klebonų kaip galima anksčiau savi 
prašymų atsiųsti, kad būtų galima geriau sudaryti misi ji 
maršrutų. 

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

M. Kawell, J. Poczulp, S. Ka- Bikšis, Wm. Lewis, A. Wad 
manauskas, F. Smilgis, A. No- dna. 
rris, S. Vepator, C. Pangonis, 
P. Sadauskis, V. Girštautas, "ARKIVYSKUPAS JURGIS 

S. A. seimo delegatai Pemi-
sylvania "VVyoming Klonio m u 
zikai, A. Aleksis iš Waterbu-
ry, Conn., A. Stanšauskas iš 
Xewark, N. J., kun. A. Karu-
žiškis iš Cleveland, Ohio ir 
visa Chicagos Varg. Provin
cija. 

svarbų bažnytinės muzikos ir 
jos vystymąsi Lietuvoje. Iš
klausę įdomių kalbų, muzikai, 
kupini naujo savo darbuotėje 
pasiryžimo, skirstės namo. A. 

Town of Lake Žineles 
L zbaigus uzkandziaut i, 

Dr. A. Adomaitis Liet. Ii. K. , . . . . , r , ., 
- (vakaro vedėjas A. JViondeika V 'lr'i7V.į 

FRANCIŠKUS 
WANAGAS 

mirė Liepos 11. 1936. 7 vai. 
vak. sulaukęs 31 metų aiaž. 

Gimė Chicago, Illinois. 
Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pal iko dideliame nuliūdime 

motiną Vladislavą (po tėvais 
Kraukl iū tė ) . 1 seserį Veroni
ką, 3 brolius: Vladislovą, Ste
poną ir Kazimierą, švogrerį 
Joną Maslą, brolienę Marijoną, 
5 anūkes ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 4330 So. 
\V-ood St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
liepos 15 d. IŠ namą 9 vai. 
ryto bus at lydėta į švč. širdies 
bažnyčią. 46th & Lincoln St., 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. po pa
maldų bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges i r pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Motina. Sesuo. Bro
liai, , Švogeris, Brolienė Ir A-
"' ii 

Laidotuvėms patarnauja 
>. Juozapas Eudeikis ir 

aš. 
I tLPublie 8340. 

FILIPAS GRIGALAUSKIS 
Mirė liepos 13 d.. 1936 m., 

8:30 vai. vakaro, sulaukės 50 
metų amžiaus. 

Kilo iš Telšių apskr., Plun
gės parap., Prūsalių kaimo. 

Amerikoj išgyveno 28 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Domicėlę, 2 sūnus: 
Stanislovu, ir Juozapą, marčias, 
anūkes, švogerio sūnų ir jo 
2 dukteris, švogerką ir ginii 
nes; o Lietuvoj brolį Ignace, 
brolienę ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 1446 So. 
Ashland Ave.. telefonas CANal 
8563. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni. 
liepos 18 d. Iš namų 8:30 vai, 
ryto bus atlydėtas į Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: 'Moteris, Sūnūs, 
Marčios, Anūkes, švogerio Vai
kai, švogerką ir Gimines. 

laidotuvių direktorius S. M 
Skudas. Tel. MONroe 337 7. 

*>*5 j jas»^M"^« • fj^ • * - \ ' J t 

is>,.Qi(?ero, EI., rpakviefš muzi 
kus tarti žodį, kitą apie aktu
aliausius lietuvių tarpe muzi
ką, liečiančius klausimus. Įdo
miai kalbėjo sekantieji muzi
kai: J . Stulgaitis iš Wi!kes 
Barre, Pa., A. Šaueiūnas iy 
Kingston, Pa., P. Ivarašaus-
kas is Plymouth, Pa., A. Stan
šauskas, A. Aleksis, kun. A. 
Karuziškis, chicag'iečiai A. 
Pocius, V. Daukša, N. Kulys, 
ir svečias kun. Dr. A. Ado
maitis. J i s plačiai nušvietė 

Žinoma veikėja M. Sudei-
,kien.ą IHL„ s&yo. dukre].e.JGn^te 
ir biznierių dukrelėmis B. Ja
nušauskaite ir J . Česnaite iš
vyko porai savaičių atostogų 
į Antiocli, 111. 

Linkime linksmai laikų pra 
leisti ir laimingai grįžti. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS | 

E
JUOZAPAS f* 

UDEIKIS 
T6VAS *W 

RE Public 8 3 4 0 

JUOZAPAS MARTINONIS 
Mirė liepos 13 d., 1936 m., 

11:45 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Kilo iš Ukmergės apskričio, 
Taujėnų parap., Garbenų kai
mo. 

Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną, po tėvais Mikala-
jūnaite, 2 sūnus: Juozapą ir 
Adolfą, 3 švogerius: Stanislovą 
ir švogerką Eleanorą, Antaną 
ir švogerką Magdeleną, ir Juo
zapą Mikalajūnus ir jų šeimy
nas ir gimines: o Lietuvoj bro-
lj Joną, 3 seseris Jievą. Ka-
triną ir Uršulę ir jų šeimy
nas ir 3 Švogerius ir gimines. 

A. a. Juozapas Martinonis 
priklausė prie Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubo. 

Kūnas pašarvotas Uiulevi-
čiaus koplyčioj 4092 Archer 
Ave. 

Laidotuves įvyks penktadie
nį, liepos 17 d. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminea draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moterį*. Sūnūs, fcvo-
geriai, švogerkos Ir Gimines. 

Laidotuvių 
Li Ulevičius. 
3572. 

direktorius J. 
Tel. LAFayette 

JULIJONA 
PREČINAUSKIENĖ 

Mirė liepos 13 d.. 1936 m., 
11 vai. vakaro. 

Kilo iš Kauno apskričio, Ši
lalės parap., Šilalės miesto. 

Amerikoj išgyveno 31 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris: Kazimierą ir Kon
stanciją ir jų vyrus, 4 sūnus: 
Aleksandrą, Romaną, Steponą 
Ir Boleslovą ir jų moteris. 11 
anūkų ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 2853 W. 
63rd St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, liepos 16 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Gimi
mo švč. Panelės Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, Sfuuis. 
Žentai, Marčios, Anūkai ir Gi
mine*. 

laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. BOUlevard 5103. 

czyk, K. Kuzma, Marozas Bkg. 
Co., M, Pialiakis, P . Rimke-
vicz, Enčeris, Chepulsi, J . 
Sakalis, N. (joskerawicz, J . 
Piliponis, S. Nakvackas, F . 
Gubista, Mecholsky, P. R. Ge-
draitis, Fairfielci Bakery, J . 
Kunysz, A. Tomaszek, F . Ka-
zanas, Juškevičiai, F . Šatas, 
J. Walis, J . Wcanis, Ii. Ruiu 
dles, J . Geerkan, Sauger Gro-
eery, A. Mikadoniene, J . Wai-
tkua, U. Sadauskiene, J . Ok-
sas, W. Bryzek, M. Takartis, 
O. Koliciene, N. Aborom, Cliu 
rlis Preseription Pliey., M. 
Volteris, Lambkes, Bakery, 
B. Confectionary, O. Saska, 
M. VVaitell, Wengelauskis, J . 
Rihinskas, M. Lamark., A. 
Blazekvieli, K. Gramontas, M. 
Devena, A. Rupšis, I). Dau^r-

Šv. Pranciškaus Vienuolyno j kurdas, J. Vestart, J . Drevin 
Rėmėjų apskrities išvažiavi- j skis, A. Diekis, A. Butches, 
mas įvyks rugpiūčio 2 d., lab- | J - Koncewicz, A. Tebelskis, 
darių ūky. 3 skyr. smarkiai 

Sveikatos Apdrauda Nusilp-
nėjusiems žmonėms Apie 

3c Dienoj 
NUGA-TONi: įrodS esąs sveikatos 
apdrauda daugeliui nusilpusių vyrų 
ir moterų. Ta* t ikras tonikas, kuris 
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusil- į 
pnėjusius organus. Atrodo, kad visas ( 
kūnas reaguoja ši stebėtiną trytmen-
tą. Jaunystės dvasia sugrįžta nusil
pusiems ir seniems. NUGA-TONE ' 
stimuliuoja nervus, raumenis ir nu
silpusius organus, kurie tapo neran- , 
gūs arba tik dalinai aktyvūs. Nervin-
kumas pašalinama, nes NUGA-TONE 
turi gyduoles, kurios veikia kaip to
nikas i nervų sistemą, šį tikrą to
niką parduoda visi aptiekoriai su 
garantija sugrąžinti pinigus nepaten
kintiems rezultatais. Pilno mėnesio 
trytmentas už Vieną Dolerį. Gaukit 
bonką šiandien. Nusistebėsite ką ji 
jums padarys. 

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

W. Geabowskin, Cembetas, W. MATULEVIČIUS. Labiau u 
I>anto, K. Yalkauskas, A. 8. labiau auga pasitikėjimas šiuc 
Marcuvicz, J . Sm ilges, J . G a- šventu vyru, mūsų mylimu lai 
bee, J. Traurich, C. Krasntek, tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai-
J. Nouter, K. Baris, W. Sta- kai, kada Dievas leis ji išvys-

shkets, N. Klimas, V. Milą-1 n k u s > M yiktoris, A. Praio- 51 šventuoju paskelbtą. 
ŠUS: TJ P a u z e r k i s ' R - N i e m " ,wski, M. Janušauskas, 8. Cli- Knyga parašyta ne vien« 

mskey, J . Bartutis, A. Perhtc, žmogaus, bet daugelio mūsų 
A. Liknaras, Adams Bakery, Lietuvos profesorių, kunigų, 
Franks Shoe Store, V. Savi- į mokytojų. Knyga yra didele 
cus. G. Riu-as, F. Skailitenas, ' su stipriais kietais viršais, su 
S. Pryliyslski, Barb. Vitek, persiuntimu kaina $1.90. 
M. Ežerskis. J. Cistantas, M j 'DRAUGAS" 
Pretulskv, Atlas Fuel Co., . ' 2 3 3 4 S. Oakley Ave. Chicago, 

APOLONIJA 
KASMAUSKIENĖ 

Mirė liepos 13 d.. 193G m.. 
6:45 vai. vakaro. 

Kilo iš Kauno rėd., ltaseinių 
apskričio, Kaltinėnų miestelio. 

Amerikoj išgyveno 29 metus. 
l 'aliko dideliame nuliūdime 

3 sūnus: Stanislovą ir marčią 
Barborą, Joną ir marčią Mari
joną, ir Petrą, ir kitas gimi
nes; o Lietuvoj sūnų Juoza
pą, marčią Petronėle ir Kitas 
gimines. 

Kūnas pašarvotas 2416 Vv*. 
46th Place. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, liepos 17 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus at lydėta į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioj į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges . ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

VENEIIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 

Grabnamiii 
-o-

Didžiausia paminki ii dirbtuve Chicago j 
o« uvirš 50 metų prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 

pinigus 

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

527 NORTH WESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

\ T00K0FF17LBS. 
OF ŪGLY FAT 

HEEDED DOCTOR'S ADVtCE 

Nuliūdę: 
Gii i i iues . 

Sfiuus, Marčias Ir 

Laidotuvių direktorius J. P. 
Eudeikts. Tel. YARds 1741. 

J . F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENį IR NAKTj| 

YARds 1741-1742 

Mrs. ftobert Hickey, Roseville. 
Calif., wrltes: "My doctor prescrlbed 
Kruschen Salts for me—he said they 
wouldn't hurt me in the least. I've 
lošt 17 lbs. In 6 weeks. Kruschen is 
worth lts welgrht in gold." 

Mrs. Hickey paid no attention to 
gossipers who said there was no 
safe way to reduce. She wlsely fol-
lowed her doctor's advice. Wuy don't 
YOU? 

Get a jar of Kruschen to-day Oasts 
4 weeks and costs but a trifle). 
Simply take half teaspoonful In cup 
of hot water orery morning. Ali 
drugrgists. 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos -

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ] 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

Ežerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Lacnauricz ir Sunai 
J. F. Eudeikis 
S. C. Ladauiitz 
J. liuleviėius 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 į 

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YABds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. 
42-44 E. 108th Street 
rnone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituamca Ave. 
Phone YARds 1138 

GAR Y, IBTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNES _ PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
l'boue 9000 628 W. 15Ui Ave. 

Buy gloves with whof 
it savęs 

Ner«ik mokėti Sto. o i 
dantų taoBtį. Uster ln* To-
oth Pa«te šaunama po 16c. 
rėmjrk. kaip serai Ji vei
kla Ją vartotadamaa per 
metue euianpal $8 •#. 

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

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

S. M. Skudas 718 West liSth Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 4(ith Street 
Phone BOUlevard 5203 

t 
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VIETINĖS ŽINIOS 
Leikavia© Giminiu ta Arėjome &*** smitankti 

ir S. Šlepavieię, kurs niekad mf « • • 

Žiniai 
. . . • — • 

OMAHA, XRBR — Kiin. 
Jasevičins "telegrama "Drau
g u i " praneša kari ten vakar 
m i re Martinas Leikavif-ius 
{Lake>). Velionio giminės pra
simi del informacijų kreiptis 
į kun. .Aiseviėiu, 5412 South 
32 >t.. Omaha, Nehr. 

mūsų pramogų neaplenkia. 
Dėkingos sesutes ir rėmėjos 
visiems parėmusiems remejų 
pramogėlę. Raįp. 

Darbininkų Draugiš
kas Išvažiavimas 

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTUOSE ? 

WĘST S IDE. — Praeitą 
sekmadieni mūsų gerb. klebo
nai kun. M. Urbom virius, 
tf.I.C, išvažiavo j Tėvų Ma
rijonų seminarija, kur atlai
kas rekolekcijas. Sugrįš už 
savaitės laiko. 

Visi , " Draugo' ' pikniko 
darbininkai, praleidę du pik
nikus, pavasarinį, kuriam pa
sitaikė labai šalta dieną, ir 
vasarini, kuriam pasitaiko 
nepaprastai karšta diena, nu
sitarė turėti bendrą išvažiavi
mą ateinantį, sekmadienį, lie
pos 19 d., Laibdarių formoje, 
pakvėpuoti tyru oru i r pasi
tart i apie tolimesnį pasidar
bavimą lietuvių katalikų dien
raščiui *' Draugui.'? 

Darbininkai, nuoširdūs 
" D r a u g o " bičiuliai visą die
ną sušilę dirbo prie įvairių 

Ateinanti penktadienį, lie
pos 17 d. mūsų parapijos baž
nyčioj prasidės novena į Šv.jstand'ų, kad patenkinus pub-
Oną. Noveną ves misijonie- tliką. Begalinis jų pasišventi
nus Tėvas A. Markūnas, M.-
T.C. Tikimasi, kad noveną at
laikys visi parapijonys. Gali
ma .užtikrinti, jog visi gėrėsis 
jauno iškalbingo misionie
riaus pamokslais ir sems iš jn 
daug dvasines naudos, nes 
Tėvas Markūnas yra didelis 
šventųjų gyvenimo l>ei gra
žiu pavyzdžiu žinovas. Jau 
nevienam yra nušvietęs kelią, 
kurs veda i laimę ir džiaug-
siną. Tulei, šia nepaprasta 
Dievo malonių įsigijimo pro
ga, visi turėtų dalyvauti šioj 
novenoj, o ypaė motinos, ka
dangi šv, Ona yra motinų 

masl 
Sekmadieny visi minėti dar

bininkai gaus aiskrinio, "ho t 
dogsų" ir muzikos dykai. 

Rap. 

$18.431 Už Vandeni 

Apygardos teismas patvir
tino įsakymą, kad Stickney 
miestukas turi Chicagai už
mokėti $18.431 už vandenį, ku
rio nuo gruodžio mėn. 29 d. 
1931 m., iki (birželio 1, š. m.t 
miestukas yra išvartojęs tris 
milijonus kubiškų pėdų. 

svarstyta svarbūs reikalai. Be 
to. renkami darbininkai pik
nikui, kuris įvyks liepos 25 
d., Liepos darže, prie Archer 
ir Kean ave. Po sus-mo val
dyba žada visus pavaisinti. 

Metai Lietuvos 
Cukrui 

Šiemet sueina penki metai 
nuo Akcines " Lietuvos Cuk
r a u s " bendrovės įsteigimo. 
Bendrovė buvo įsteigta 1931 
m. 3 mil. litų akcinio kapita
lo. Dabar bendrovės akcinis 
kapitalas siekia 6 mil. litų, 
bendrovė turi didelius mode
rniškus cukraus fabrikus, ku
riuose* pagaminamas jau vi
sas krašte suvartojamas cuk
raus kiekis. Tsb. 

BAIGIA JRENGTI 
FABRIKĄ 

Uejaučia karščio. Maži Chicagos piliečiai, našlaitukai Šv. Vincento prieglaudos, karštą dieną ant prieglau
dos stogo, gerosios seselės priežiūroj, smagiai vienas kitą vandeniu vėdina. 

žmona ligoninėj mir, o "lai- šienei, Raubienei, Poceviciui, 
,91 mmgas veteranas bus padė

tas į kalėjimą. 

Milžinas 

gl( )lM*ja ir pavyzdys. 

Krikštynos Pas Jaunuo
sius Garuckus 

K# Bonai Padare 

ALTON, ILL. Milžinų il
siais laikais pasitaiko. Štai, 
Altone gyvena R. Wadlow, 
18 m. amžiaus, kurio aukštis 
siekia 8 pėdas ir 5 colius. Sve 
ria netoli puspenkto šimto 
svarų. Savo aukščiu tasai jau 
nuolis sumušė rekordą žino
mo milžino, vadinamo "Irish. 
Cfiant" Charles Byrne, , ku 
ris mirė 1783 m. Ansai buvo 
8 pėdų ir 4 colių aukščio-. 

Vitrikienei; už pasidarbavi
mą: Slauteriui, Grigaliūnui, 
Mikučiui, Dambrauskui, Bu
kauskui, Naruševičiui, Rezga-
liui, Lengaudui, Rabačauskui 
ir kitiems. 

Viena iš komisijos 

Pranešimai 
BRICHTON PAIRK. — 12 

to Wardo Amerikos Lietuvių 
Demokratų Organizacija lai
kys susirinkimą liepos 15 d., 
8 vai. vak., J . Juškos salėj, 

& 

Padėka 

BRJDflEFORT. — Liepos 
12 d. pakrikštyta Juozo Ca-
rucko, Jr., dukrelė* vardais 
Rita - Joana. Krikšto tėvais 
buvo žymi jaunesnės kartos 
ARD veikėja K. Gamctai te 
su d r. Hugli Barton, Šv. Krv-

John AVard, 50 m., 1150 N. j 
La Salle st., karo veteranas 
gavęs valdžios bonus, pradė
jo vilioti. Sykį pasigėręs taip 

, m i • • i kurie dalyvavo mūsų Visų sumušė savo žmoną, kad rei- I J c 

kėjo gabenti ligoninėn. Po t o l i n t ų j ų d r " ' i o s P i k n i k e > l i e" 
vėl uliojo. Pagalios policija |P°S 5 d- A r ' i ū k l e k k u n " V a l " 

CICERO, JLL. — Šiuo rei
škiu širdingą padėką visiems, 

ui tojų suėmė. Nuo sumušimo čūnui, kuris visuomet paremia 
mūsų dr-jos pramogas; biz
nieriams — Seibalui, Pociui, 

Pa tar imas Atostogauto- Navickui, Kemtienei, Venckie 
žiaus ligoninė.- štabo gydy- jaflis: Įsidėkite Kartoną nei, už dovanas, taip- pat dr-
toju. Krikštynų pokylis buvo i "Dvlgubai-Švehniu" Old jos narėms Šileikienei, Dra 
jauku- ir smagus, dalyvau
ja nt žymiam skaičiui (iaruc-
kų ir Knaharkščių (Garuok ie-
nės gentis) giminėms, taipgi 
kaimynams ir draugams. 

Dieve duok sveikaoi augti 
jaunutei' Ritai - Joanai. 

. *&>: 

DIDELIS 
^ , 

Išpardavimas 
APEX skalbyklų 

Gclds — Visuomet Švieži. Kaitien;i. MikiH'ienei, Kelp-

& %i 

Uršule IVtraitfene, pirm. pi
kniko kom. ARD 2 sk., buvo 
išvykus į giminaičių krikšty
nas net į Springfield", Ohio. 
Pabalevoję laimingai grįžo ir 
gražiai pasidarbavo ARD pik
nikui liepos 11 d., Vytauto 
darže. 

Nežiūrint baisios kaitros ir 
nepriprastos dienos (šeštadie
nio popiečio) ARD piknikan 
nors mažai žmonių atsilankė, 
bet dosniai pikniką! parėmė. 
Visi buvo patenkinti rėmėjų 
vaišėmis. Iš dvasiškijos pikni
ke matėsi kapelionas vienuo
lyno kun. B. Trba, klebonai 
A. Baltutis ir P. Vaitukaitis 
ir kun. Katauskas. Biznieriai, 
kurie mus nuolat remia, buvo 
Miniatt, kurs nuoširdžiai pi
knikui "b izn į " darė, Dam
brauskai iš Bridgeport ir Ki-
nčinai iš Town of Lake. Be Į 

Važiuokite j Lietuvę 

EKSKURSIJOS 
Ant VisŲ Laivu 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKE WICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 
"V # 

Jr 
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. Prae i ty je išmokejom 4 % « 

Tor tas siekia virš $1,300,000.00 

DUODAM P A S K O L A S A O T P I R M Ų MORGIČIŲ 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8C LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St Tel. CANaJ 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
^ 

Nuolaida n u o 

#io-°° ik i 

#35-°° ant 

naujos APEX 
skalbyklos. Par
duodama įmo
kant < - j .00 do-

wn. Kitus leng
vais išmokėji
mais. 

ALYTUS. — šalia miški
ninkų mokyklos žemės ūkij 
ministerija baigia įrengti nu 
dernišką terpentinui ir kani^ 
folijai gaminti fabriką. Tai 

= = = = = = = = = = = — — - — ^ bus pirmasis Lietuvoje fabri-
2417 W. 43 st. Nariai nuošir- k a s , ̂ r i s sunaudos daug mū-
džiai kviečiami atsilankyti ir s u V^U bei eglių Šakų. 
atsivesti naujų narių. Bus 

UŽEIKITE PAS LIETUVI 
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 

CLASSIFIED 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN 6 . BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Penedeiio. Seredos Ir Pėdnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonai REPubi l r 9600 

Telepbonp: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. 6RISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Reg. 6515 S. Rockvvell Street 
Telpphone: REPublic 9723 

Skalbyklos yra gerai išto
bulintos, su Nauju "Agita
torių." Drabužius gerai ir 
greitai išplauna. 
Garantuotos. 
Pasaukite telefonu BOUle-
vard 4705 dėl dykai išban
dymo jūsų namuose. 

Kainos $ 3 Q - 5 ( ) i k i 

Č89-50 

FAMILY 

DOUBLE \ 
DASHER 
washes as genlly 
as your ovvn hgnds 

JOS. F. BUDR1K, INC. 
3417 S. Halsted St. 

BUDRIK RJRNITURE MART 
Viskas del namų uz žemas kainas 

3347 S. Halsted St. 

k 
Budriko svarbūs radijo programai: Nedėlioję WCFL 7 vai. vakare. 
Kitomis dienomis WAAF, 920 k. 7 v. vak. Ketver ia i s WHFC. 1420 

8 vai. vakare. r • ' ' — • 

State 4690 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Westera Ave., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
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. 

REIKALINGA DARBININKĖ 

REIKALTNTrA menrina namų dar
bui. Mažas apartamentas. P radž ia i : 
$5.00 j savaite. Pri tyrusi . Būti 
naktimis. Kreipkitės telefonu JUNi-
per 9380. 

R E I K A L A U J A M A mergina a r jau
na motelis pagelbėti motinai. Ma
žas apartamentas. Turi susikalbėti 
per telefoną. Pirmenybe pr i tyru
siai. S. SIEGAL. 4210 W. Glen-
shaw, NEWada 8773. 

RENDON K A M B A R I A I 

RENDON 4 kambarių flatas, stea-
mu apšildomi, karš tas vanduo, re-
i'ii»re ta torius ir iresinis iM^ėius. Krot-
nki tės : " D R A U G A S " , 2334 So. 
Oakley Ave. Chica?o, D l 

t • — • • i i i • i m !!__• _ n . _ ] • 

PAIEŠKO.TTMAS 

Ona Bondikieno, gvvenaiiti Kre
tingoje. Akmenės eatvė. 25 nr.. ioš-
ko savo sūnaus JUOZO BEKDTKO, 
kurs prieš aStuonis metus gvveno 
264 Penn St., Brook!\ii f New York. 

PARDUODAMA OROSERNĖ I R 
BUČERNŽ 

PARDUODAMA gro«ernė ir bučer-
nė. Gero i vietoj. Bizn>'s cerai iš
dirbtas. Parduodamas pigiai, nes 
savininkas vnžiuoia i Lietuvą, 
Kre ipki tės : 2349 So. Oakley Ave. 

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Real Es ta te 

PARDUOSIU pigiai bungalow su 
dviem maudynėm. Pr iežas t i s : liga. 
Kreipkitės telefonu ]K> 6-tos valan
dos vakare PROspect 2045. 

EMIL DENEMARK INC. 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
- - • • • - -•••• - r 

ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

1095. 
0»5. 
195. 

geram stovy 

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šino laiku yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šinos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

BUICK '34, 7 Sedan, tobulas, gurant 
CADILLAC '34, — 5 Sedan, puikiai išrodo .........] 
BUICK '30, — 5 Sedan, gerai bėgantis 
CADTLLAC '31. — 5 Town Sedan 
CADILLAC '30, — 5 Town Sedan, 

(CADILLAC '29, — 5 Town Sedan . 
i 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 '81, 7 Limo. tobulam stovy , 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas v 
LINCOLN '80, — 7 Town Car, labai Svarus karas 
PACKARD 120 '35, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
PACKA RD '34, 5 Sedan. labai puikus garant 
P IERCE '33, 7 Sedan, labai puikus 

195. 
125. 
l t * . 

= ^ 

875. 
1095. 
1075. 

įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą, galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, lnimant pilna apdraudą, vartojant 
mažai kainuojanti G. M. A. C. planą. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Cr»awfoi*d 4 1 0 0 

mmmmmmmmmmmmmmm 
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